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CONCLUSIE

BOEK XX WER sinds 01.05.2018
Insolventiewetgeving, faillissement geldt voor
ondernemingen inbegrepen alle rechtspersonen

Nieuwe wet

Hervorming van het
ondernemingsrecht, sinds 01.11.2018
Ondernemingsrechtbank, inschrijving in KBO,
boekhoudplicht

WVV vanaf 01.05.2019 – 01.01.2020 –
01.01.2024

1

Integratie VZW recht met ondernemingsrecht;
afschaffing onderscheid burgerlijke vennootschap en
handelsvennootschap

3 Krachtlijnen
2. Flexibilisering
• Afschaffing kapitaal in BV en CV –

1. Vereenvoudiging
• Van handelsrecht naar

uittreding/uitsluiting mogelijk in BV
• Minder dwingende regels inzake

ondernemingsrecht + integratie

effecten, eraan verbonden rechten en

vzw’s

overdraagbaarheid

3. Aanpassing EU
evoluties
• Invoering statutaire zetelleer: vrije
keuze toepasselijk venn. recht

• Beperking aantal
vennootschapsvormen tot 4

• Meer opties inzake organisatie en
stabiliteit bestuur in NV

• Internationale zetelverplaatsing

• Mogelijkheid eenpersoons‐BV en – NV
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zonder beperkingen

Bestaande misbruiken
aanpakken
• Bestaande BVBA met volstort
kapitaal
• De vennootschap leeghalen +
contractuele aansprakelijkheid
achterlaten in BVBA
vb. bouwsector
• De BVBA failliet laten gaan

• De schulden worden afgewenteld op
schuldeisers, RSZ, fiscus, … de
gemeenschap
• De volgende BVBA misbruiken enz.
• Geen beperking op aantal
misbruiken
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01.05.2019
Nieuwe
vennootschappen

Structuur &
inwerkingtreding

01.01.2020
Bestaande
vennootschappen

01.01.2024
Uiterlijk
statutenwijziging
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“OPT‐IN”

Structuur WVV
Boek 1‐3 : Inleiding ‐ Gemeenschappelijke Bepalingen ‐ Jaarrekening
Boek 4 : De maatschap, VOF en de commanditaire vennootschap
Boek 5 : De besloten vennootschap
Boek 6 : De coöperatieve vennootschap
Boek 7 : De naamloze vennootschap
Boek 8 : Erkenning van vennootschappen
Boek 9 : De VZW
Boek 10 – 14 : IVZW ‐ stichtingen – herstructureringen – omzettingen van venn, verenigingen stichtingen
Boek 15 – 19 : De Europese rechtsvormen – Europese politieke partij – stichting en economisch
samenwerkingsverband
Bijv. alarmbelprocedure: art. 322 wordt art. 5:153
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Werking van de BV
1. Financieel plan
2. Winstuitkering
3. A larmbelprocedure
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Woordenschat
Kapitaal
Doel
Zaakvoerder
Vennoot

Aanvangsvermogen
Voorwerp
Bestuurder
Aandeelhouder

B.V.B.A.
B.V. ovv B.V.B.A.
N.V.

BV
BV
NV
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Algemeen
•

BVBA wordt vervangen door “BV” (Besloten Vennootschap)

•

Afschaffing van het begrip kapitaal en verplichting tot opzetten van de
wettelijke reserve

•

De BV wordt DE vennootschapsvorm

•

Grote flexibilisering maar voor alles “default‐regels”
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• Verantwoording samenstelling en toereikend
karakter van het aanvangsvermogen
• 7 verplichte bepalingen:

Financieel plan
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1. Nauwkeurige beschrijving van
voorgenomen bedrijvigheid
2. Overzicht financieringsbronnen
3. Geprojecteerde balansen na 12 en 24
maanden
4. Geprojecteerde resultatenrekening
5. Begroting verwachte inkomsten
6. Beschrijving van gehanteerde
hypotheses bij schatting van verwachte
omzet en van verwachte rentabiliteit
7. Bij beroep op externe deskundige: de
naam van die deskundige

Inbreng aanvangsvermogen

Financieel plan
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• Inbreng in geld (bankattest)
• Inbreng in natura (verslag bedrijfsrevisor)
• Inbreng van nijverheid (arbeid)
 Principieel toegelaten
 Belastbaar in personenbelasting op
fictieve toekenning

Oprichtersaansprakelijkheid
Kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen?
• = kennelijk ontoereikend maatschappelijk kapitaal?
• Feitelijke omstandigheden
• Vennootschap met 1 euro eigen inbreng?
Beoordeling door rechter a.d.h.v. financieel plan:
• Algemene zorgvuldigheidsnorm – marginale toetsing
• Alle inbrengen door aandeelhouders (eigen vermogen)
• Achtergestelde leningen, bankfinanciering, eventuele subsidies
• Financiële analyse ratio’s: eigen vermogen/vreemde vermogen, liquiditeit
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Uitkeringen

4

BV : 2 testen bij elke uitkering (ook bij uitkering van inbreng)
44
1. Nettoactieftest (art. 5:142 WVV): uitkering mag niet tot
gevolg hebben dat nettoactief negatief wordt of kleiner
wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijk of
statutair onbeschikbaar gestelde reserves; en
2. Liquiditeitstest (art. 5:143 WVV): bestuursorgaan stelt
vast dat vennootschap in staat zal blijven om schulden te
voldoen naargelang die opeisbaar worden, dit gedurende
periode van 12 maanden (“volgens redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen”) – besluit heeft pas uitwerking
na vaststelling door bestuur van deze test

Balanstest ‐ uitkering
ACTIVA
VASTE ACTIVA

VOORRAAD
LIQUIDE MIDDELEN

BALANSTOTAAL

PASSIVA
€ 20.000,00 INBRENG DOOR AANDEELHOUDER

€ 7.500,00

WETTELIJK ONBESCHIKBAR E
RESERVES
BESCHIKBAR E RESERVES

€ 12.000,00

WINST VAN HET BOEKJAAR

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 11.000,00
€ 9.000,00

SCHULDEN < 1 JAAR

€ 40.000,00 BALANSTOTAAL

€ 15.000,00

€ 40.000,00
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Hoeveel winst is
uitkeerbaar?
• Vandaag?

• Vanaf 1/1/2020?
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Balanstest ‐ uitkering
ACTIVA
VASTE ACTIVA

VOORRAAD
LIQUIDE MIDDELEN

BALANSTOTAAL

PASSIVA
€ 20.000,00 INBRENG DOOR AANDEELHOUDER

€ 7.500,00

WETTELIJK ONBESCHIKBAR E
RESERVES
BESCHIKBAR E RESERVES

€ 12.000,00

WINST VAN HET BOEKJAAR

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 11.000,00
€ 9.000,00

SCHULDEN < 1 JAAR

€ 40.000,00 BALANSTOTAAL

€ 15.000,00

€ 40.000,00
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Hoeveel winst is
uitkeerbaar?
• Vandaag? € 15.000,00
• Heden: betaalbaarstelling verschilt van beschikbaarheid van geld (liquide
middelen)
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Balanstest ‐ uitkering
ACTIVA
VASTE ACTIVA

VOORRAAD
LIQUIDE MIDDELEN

BALANSTOTAAL

PASSIVA
€ 20.000,00 INBRENG DOOR AANDEELHOUDER

€ 7.500,00

WETTELIJK ONBESCHIKBAR E
RESERVES
BESCHIKBAR E RESERVES

€ 12.000,00

WINST VAN HET BOEKJAAR

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 11.000,00
€ 9.000,00

SCHULDEN < 1 JAAR

€ 40.000,00 BALANSTOTAAL

€ 15.000,00

€ 40.000,00
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Hoeveel winst is
uitkeerbaar?
• Vanaf 1/1/2020?

Berekening en aansprakelijkheid?
+ 2 testen
 nettoactieftest = balanstest
 liquiditeitstest
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Nettoactieftest (= balanstest)
Artikel 5:142
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering
gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als
onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
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Nettoactieftest (= balanstest)
Artikel 5:142 (Vervolg)
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met
de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings‐ en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
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Balanstest ‐ uitkering
ACTIVA
VASTE ACTIVA

VOORRAAD
LIQUIDE MIDDELEN

BALANSTOTAAL

PASSIVA
€ 20.000,00 INBRENG DOOR AANDEELHOUDER

€ 7.500,00

WETTELIJK ONBESCHIKBAR E
RESERVES
BESCHIKBAR E RESERVES

€ 2.500,00
€ 12.000,00

WINST VAN HET BOEKJAAR

€ 3.000,00

€ 11.000,00
€ 9.000,00

SCHULDEN < 1 JAAR

€ 40.000,00 BALANSTOTAAL

€ 15.000,00

€ 40.000,00
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Balanstest ‐ uitkering
• NETTOACTIEF
activa € 40.000,00 – schulden < 1 jaar € 15.000,00 = € 25.000,00
• ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
wettelijk onbeschikbare reserves = € 2.500,00
• UITKEERBAAR
volgens balanstest = max € 22.500,00
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Liquiditeitstest ‐ uitkering
ACTIVA
VASTE ACTIVA

VOORRAAD
LIQUIDE MIDDELEN

BALANSTOTAAL

PASSIVA
€ 20.000,00 INBRENG DOOR AANDEELHOUDER

€ 7.500,00

WETTELIJK ONBESCHIKBAR E
RESERVES
BESCHIKBAR E RESERVES

€ 12.000,00

WINST VAN HET BOEKJAAR

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 11.000,00
€ 9.000,00

SCHULDEN < 1 JAAR

€ 40.000,00 BALANSTOTAAL

€ 15.000,00

€ 40.000,00
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Liquiditeitstest
“Liquiditeit betreft de mate waarin de onderneming in staat is kasmiddelen te
mobiliseren om haar kortlopende betalingsverplichtingen na te leven.”
Liquiditeitsratio: (vlottend actief – voorraad)/schulden < 1 jaar
Liquiditeitsratio moet > 1
Liquiditeitsratio < 1: onmiddellijke liquiditeitspositie is kritiek
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Liquiditeitstest ‐ uitkering
ACTIVA
VASTE ACTIVA

VOORRAAD
LIQUIDE MIDDELEN

BALANSTOTAAL

PASSIVA
€ 20.000,00 INBRENG DOOR AANDEELHOUDER

€ 7.500,00

WETTELIJK ONBESCHIKBAR E
RESERVES
BESCHIKBAR E RESERVES

€ 12.000,00

WINST VAN HET BOEKJAAR

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 11.000,00
€ 9.000,00

SCHULDEN < 1 JAAR

€ 40.000,00 BALANSTOTAAL

€ 15.000,00

€ 40.000,00
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Liquiditeitstest
• WERKKAPITAAL
= vlottend actief (€ 11.000,00 + € 9.000,00) – vlottend passief € 15.000,00
= € 5.000,00
• LIQUIDITEIT
= vlottend actief € 20.000,00 – voorraad € 11.000,00
= € 9.000,00
• LIQUIDITEITSRATIO IN ENGE ZIN
= (vlottend actief – voorraad)/vlottend passief
= € 9.000,00/€ 15.000,00 = 0,6
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Liquiditeitstest
• Een liquiditeitsratio van 0,6 = kennelijk ontoereikend werkkapitaal =
onverantwoord om tot uitkering over te gaan
• Verantwoording eventuele uitkering indien verhaal in werkelijkheid klopt:
tijdsverschil in vervaldata, bedrijfscyclus, …
• Indien toch wordt uitgekeerd: hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van
het bestuursorgaan (is niet noodzakelijk ook tegelijk de aandeelhouder) voor
schade tegenover de vennootschap + tegenover derden voor alle daaruit
voortvloeiende schade
• Uitkering is terugvorderbaar op de aandeelhouder
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Liquiditeitstest
Artikel 5:143
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij
de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft
uitgevoerd.
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Liquiditeitstest
Artikel 5:144
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het
besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou
zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de
vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
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Liquiditeitstest
Schriftelijke verslag bestuursorgaan

47
Het besluit van BESTUURSORGAAN wordt verantwoord in VERSLAG dat niet wordt
neergelegd (niet openbaar document)
• Doel van de verslaggeving van het bestuursorgaan – op tijdstip van uitkering:
1. zorgvuldigheid bestuur
2. informatie derden
3. bewijsmateriaal
• Indien commissaris: nazicht boekhoudkundige en financiële gegevens
• HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS tegenover vennootschap en
derden
• TERUGVORDERING OP AANDEELHOUDERS mogelijk bij onterecht gedane uitkeringen,
ook bij goede trouw (art 5:144)
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Winstuitkering
Hoe kan ik snel weten hoeveel ik kan uitkeren?
ANALYSE VAN DE JAARREKENING

LIQUIDITEITSRATIO

GEBRUIK INTELLIFIN
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Art 5:153

Alarmbel‐
procedure

5

§ 1 Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de
statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de
datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt
overeenkomstig artikel 5:157, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke
maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 5:84.
Wanneer het verslag bedoeld in het tweede lid ontbreekt, is het besluit van de
algemene vergadering nietig.

Alarmbel‐
procedure

Art 5:153 (vervolg)
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld in paragraaf 1 wordt gehandeld wanneer het
bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap,
volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende
minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen,
dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het
ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een
eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de
aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om
dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
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Alarmbelprocedure in de BV
• Balans‐ en liquiditeitstest: alarmbelprocedure in werking wanneer:
1. Het nettoactief negatief wordt of dreigt te worden
2. Het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap
volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn om
gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden
• Draagwijdte “dreigt te worden”?
 Geen doorlopende verplichting tot bewaking door bestuursorgaan
 Wel goede opvolging vereist
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Andere
wijzigingen
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•

Afschaffing quasi‐inbreng  vb. verkoop van
uw persoonlijke wagen aan uw eigen BV
Niet langer verslag revisor vereist

•

Stemrecht en aandelen staan nu volledig los
van elkaar
Meervoudig stemrecht is mogelijk
Vetorecht kan aan 1 aandeel gegeven worden

•
•
•

Vennootschap kan na 1 jaar bij niet‐neerleggen
van de jaarrekening failliet verklaard
worden

•

Meerdere BV’s per persoon toegelaten –
kapitaalloze BV’s

•

Kapitaal en reserves van bestaande
vennootschappen uitkeerbaar laten maken in
de statutenwijziging bij de notaris vóór
1/1/2024: zoniet blijven deze niet uitkeerbaar

Wijzigingen mbt NV
NV MET 1 BESTUURDER IS
MOGELIJK
NV BEHOUDT WETTELIJK
MINIMUMKAPITAAL € 61.500,00

NV KENT GEEN LIQUIDITEITSTEST
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Flexibiliteit kapitaalloze BV – positief
werkinstrument via statuten
Verantwoordelijkheid stijgt:

Conclusie

beperkte aansprakelijkheid van de BV
die steunt op verantwoordelijkheid en
persoonlijke aansprakelijkheid
bestuurders en aandeelhouders
Dit geldt:

bij oprichting

bij uitkering

bij alarmbelprocedure

bij vereffening
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www.meul.be

