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Woord voorafWoord voorafWoord voorafWoord vooraf    

Bij het schrijven van deze thesis heb ik de hulp en bijstand gekregen van vele mensen, die 

nu een woord van dank verdienen. Daartoe behoren vooreerst zij die er steeds waren voor 

de steun en het uitdrukken van interesse. De kleine vragen naar ‘hoe gaat het’, ‘vordert je 

werk een beetje’ en ‘laat iets weten als we een deeltje kunnen nalezen’ hielden mij immers 

op het pad naar de voltooiing van dit werkstuk.  

Daartoe behoren ook zij die informatie wensten te verlenen vanuit hun eigen ervaring of 

werking. In het bijzonder dank ik het Ministerie voor Ondernemen en Vereenvoudiging, 

dat op de valreep bereid was een gesprek aan te gaan over het zopas ingediende 

wetsontwerp.  

Bijzondere dank wil ik uitdrukken voor mijn promotor, prof. Hans De Wulf, voor het 

begeleiden van mijn werk met verbeteringen en aanmerkingen. Mede zijn goede 

raadgevingen hebben dit werkstuk gemaakt tot wat het nu is. 

 

Bjorn Poelman 



II  

InhoudstafelInhoudstafelInhoudstafelInhoudstafel    

Woord vooraf .............................................................................................................................. I 
Inhoudstafel ................................................................................................................................II 
Inleiding ..................................................................................................................................... 1 
Titel I: Wat is de ‘private limited company by shares’? ............................................................ 3 

Afdeling I: De Companies Act 1985...................................................................................... 3 
Afdeling II: De ‘private Limited Company by shares’ .......................................................... 4 

A. Inleiding en historiek ................................................................................................. 4 
B. Oprichting .................................................................................................................. 5 

a. De gebruikte terminologie in het kader van de oprichting van een Engelse 
vennootschap .......................................................................................................... 6 

1. ‘Form 10’ ............................................................................................................ 6 
2. ‘Form 12’ ............................................................................................................ 6 
3. ‘Memorandum of Assiociation’.......................................................................... 7 
4. ‘Articles of Association’..................................................................................... 9 

b. Bijzonderheden betreffende de oprichting ........................................................... 10 
c. Bijzonderheden betreffende de vennootschap...................................................... 11 

1. Het aantal leden van de vennootschap.............................................................. 11 
2. De bestuurders van de vennootschap................................................................ 11 
3. De vennootschapssecretaris .............................................................................. 12 
4. De vennootschapsnaam .................................................................................... 12 
5. ‘Ground Floor Broadway House’ : het domicilie van de vennootschap .......... 14 
6. Het vennootschapsdoel ..................................................................................... 14 
7. Het kapitaal van de vennootschap .................................................................... 14 
8. De administratie van de vennootschap ............................................................. 15 
9. De algemene vergadering van aandeelhouders................................................. 16 

i. De ‘general meeting’.................................................................................... 16 
ii. ‘Resolutions’ ................................................................................................ 16 

10. Het fiscale aspect .............................................................................................. 17 
i. Vennootschapsbelasting............................................................................... 17 
ii. ‘Annual accounts’ ........................................................................................ 18 

Afdeling III: Besluit ............................................................................................................. 18 
Titel II: De bruikbaarheid van de Limited op het Europese continent..................................... 19 

Afdeling I: Europese harmonisatie van het vennootschapsrecht.......................................... 19 
A. Inleiding................................................................................................................... 19 
B. De vestigingsvrijheid ............................................................................................... 20 

a. De ontwikkeling van de vestigingsvrijheid .......................................................... 21 
1. Het arrest Centros ............................................................................................. 22 

i. Feiten............................................................................................................ 22 
ii. In rechte ....................................................................................................... 22 
iii. Conclusie...................................................................................................... 23 

2. Het arrest Überseering ...................................................................................... 23 
i. Feiten............................................................................................................ 23 
ii. In rechte ....................................................................................................... 24 
iii. Conclusie...................................................................................................... 24 

3. Het arrest Inspire Art ........................................................................................ 25 
i. Feiten............................................................................................................ 25 
ii. In rechte ....................................................................................................... 25 



III  

iii. Conclusie...................................................................................................... 26 
4. Rechtstreekse gevolgen van het besproken drieluik......................................... 26 

Afdeling II: De aantrekkingskracht van de Limited............................................................. 28 
A. Inleiding................................................................................................................... 28 
B. Voordelen van het beroep op de Limited ................................................................ 29 
C. Nadelen en risico’s van het beroep op de Limited................................................... 30 
D. Conclusie ................................................................................................................. 33 

Titel III: Hoe beïnvloedt de vennootschapsmobiliteit de wetgevende activiteit? .................... 35 
Inleiding ............................................................................................................................... 35 
Afdeling I: Vennootschapsmobiliteit ................................................................................... 35 
Afdeling II: Zijn vennootschapswetboeken verworden tot producten? ............................... 37 
Afdeling III: ‘Race to the bottom’ of ‘to the top’?............................................................... 38 

A. Wat betreft de competitie tussen wetgevers ............................................................ 38 
B. Regulatory competition: ‘race to the bottom’ of ‘race to the top’? ......................... 39 
C. Motieven van de Europese wetgevers ..................................................................... 40 

Afdeling IV: ‘If you can’t beat them, join them’? ............................................................... 43 
Inleiding ........................................................................................................................... 43 
A. De te overwegen vragen .............................................................................................. 45 

a. Minder dwingend, meer regelend recht................................................................ 45 
b. Wegwerken van de niet-effectieve regels en administratieve lasten.................... 46 
c. Hoe schuldeiserbescherming behouden in een sterk vereenvoudigd 

vennootschapsrecht?............................................................................................. 47 
d. Hoe de rechtszekerheid blijven beschermen bij de creatie van een recht, sterk 

gericht op de praktijk?.......................................................................................... 48 
e. Conclusie.............................................................................................................. 49 

B. Studie van enkele lidstaten .......................................................................................... 49 
a. Inleiding ............................................................................................................... 49 
b. Nederland ............................................................................................................. 50 

1. Inleiding............................................................................................................ 50 
2. Het gebruik van de Limited in Nederland ........................................................ 52 
3. Modernisering van het Nederlandse vennootschapsrecht................................. 53 

c. Frankrijk ............................................................................................................... 55 
d. Duitsland .............................................................................................................. 56 

1. Inleiding............................................................................................................ 56 
2. Modernisering van het Duitse vennootschapsrecht .......................................... 58 

Titel IV: Praktische rechtsvragen ............................................................................................. 61 
Inleiding ............................................................................................................................... 61 
Afdeling I: Vragen bij de oprichting en de interne organisatie van de vennootschap ......... 61 

A. Wat is een shelf-company? ...................................................................................... 61 
B. Welke wettelijke en administratieve verplichtingen moeten de oprichters van de 

vennootschap naleven?............................................................................................. 62 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 62 
2. België................................................................................................................ 63 
3. Duitsland........................................................................................................... 63 
4. Nederland.......................................................................................................... 64 

C. Binnen welke termijn kan de vennootschap opgericht worden? ............................. 65 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 65 
2. België................................................................................................................ 65 
3. Duitsland........................................................................................................... 66 



IV  

D. Vanaf welk punt in de oprichtingsprocedure zijn er rechtsgevolgen of bestaat er 
rechtspersoonlijkheid?.............................................................................................. 66 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 66 
2. België................................................................................................................ 67 
3. Duitsland........................................................................................................... 67 

E. Zijn er beperkingen wat betreft de naam van de vennootschap?............................. 67 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 67 
2. België................................................................................................................ 68 
3. Duitsland........................................................................................................... 68 

F. Gelden er verplichtingen met betrekking tot het adres van de vennootschap?........ 69 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 69 
2. België................................................................................................................ 69 
3. Duitsland........................................................................................................... 70 

G. Hoeveel aandeelhouders moet de vennootschap hebben en aan welke vereisten 
moeten zij voldoen? ................................................................................................. 70 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 70 
2. België................................................................................................................ 71 
3. Duitsland........................................................................................................... 71 

H. Welke kapitaalsvereiste is er bij de oprichting van de vennootschap?.................... 72 
Inleiding ................................................................................................................... 72 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 73 
2. België................................................................................................................ 73 
3. Duitsland........................................................................................................... 74 
4. Nederland.......................................................................................................... 75 
5. Frankrijk ........................................................................................................... 75 

I. Welke regels gelden met betrekking tot behoud van kapitaal in de vennootschap? 76 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 76 
2. België................................................................................................................ 76 
3. Duitsland........................................................................................................... 77 
4. Nederland.......................................................................................................... 77 

J. Wat is de aard van de aandelen?.............................................................................. 78 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 78 
2. België................................................................................................................ 79 
3. Duitsland........................................................................................................... 79 
4. Nederland.......................................................................................................... 80 

K. Wat is de interne structuur van de vennootschap en hoe wordt deze bestuurd?...... 80 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 80 
2. België................................................................................................................ 82 
3. Duitsland........................................................................................................... 83 
4. Nederland.......................................................................................................... 84 
5. Besluit ............................................................................................................... 85 

L. Moet de vennootschap algemene vergaderingen organiseren? ............................... 86 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 86 
2. Duitsland........................................................................................................... 87 
3. België................................................................................................................ 88 

M. Aan welke vereisten moet een bestuurder voldoen?................................................ 88 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 88 
2. België................................................................................................................ 89 
3. Nederland.......................................................................................................... 90 

N. Hoe verloopt de benoeming en het ontslag van een bestuurder?............................. 91 



V  

1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 91 
2. België................................................................................................................ 91 
3. Nederland.......................................................................................................... 93 

O. Wat gebeurt er met contracten die werden afgesloten voor de vennootschap formeel 
werd opgericht? ........................................................................................................ 93 
Inleiding ................................................................................................................... 93 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 94 
2. België................................................................................................................ 94 

P. Facturen: welke vermeldingen en in welke taal?..................................................... 96 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 96 
2. België................................................................................................................ 96 
3. Nederland.......................................................................................................... 97 

Q. Aan welke rapporteringsverplichtingen moet de vennootschap (jaarlijks) voldoen?..
  .............................................................................................................................. 97 

1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 97 
2. België................................................................................................................ 98 

R. Hoe is de aansprakelijkheid van oprichters en bestuurders geregeld? Wat zijn de 
gronden van en grenzen aan deze aansprakelijkheid?.............................................. 98 
1. Het Verenigd Koninkrijk .................................................................................. 98 
2. België................................................................................................................ 99 
3. Nederland........................................................................................................ 100 

Afdeling II : Vragen bij de externe aspecten van de keuze van een vennootschapsvorm . 101 
A. Aan welke formele verplichtingen dient de Limited in de respectievelijke lidstaten 

te voldoen? ............................................................................................................. 101 
Algemeen ............................................................................................................... 101 
1. België.............................................................................................................. 104 
2. Duitsland......................................................................................................... 107 
3. Nederland........................................................................................................ 107 

B. Kan de vennootschap eenvoudig kredieten verwerven?........................................ 108 
C. Wat zijn de fiscale consequenties van de keuze voor een buitenlandse 

vennootschapsvorm?.............................................................................................. 110 
D. Hoe is de insolventie van de vennootschap geregeld?........................................... 112 

Inleiding ................................................................................................................. 112 
1. Het toepassingsgebied van de Insolventieverordening................................... 113 
2. Het systeem van de Verordening.................................................................... 115 

i. De bevoegdheidskwestie............................................................................ 115 
ii. Het toepasselijk recht ................................................................................. 120 
iii. Grensoverschrijdende erkenning van insolventie-uitspraken .................... 122 

Titel V: Voorstellen aan de Belgische Wetgever ................................................................... 123 
a. De snelheid van oprichting................................................................................. 128 
b. De minimumkapitaalsvereiste ............................................................................ 129 
c. de kosten die worden gemaakt bij de oprichting van een BVBA ...................... 134 
d. De interne structuur en vrijheid van invulling: .................................................. 137 

Titel VI: Conclusie ................................................................................................................. 137 
Bibliografie............................................................................................................................. 139 

    



1  

InleidingInleidingInleidingInleiding    

Bij het opstarten van een nieuwe activiteit dient een ondernemer enkele doorslaggevende 

beslissingen te maken. Eén van deze beslissingen zal zijn de vorm waarin hij/zij wenst te 

ondernemen. Indien hij/zij beslist zijn/haar activiteit in een vennootschap [d.w.z. met 

rechtspersoonlijkheid] te organiseren, moet hij/zij een keuze maken tussen een veelheid 

aan vennootschapsvormen die enerzijds worden aangeboden door de Belgische wetgever 

en anderzijds door de verscheidene Europese wetgevers, en dit nu in verhoogde mate 

ingevolge de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. De motieven, die een 

ondernemer leiden bij het maken van zijn keuze, zijn uiteenlopend en bevinden zich 

zowel op het fiscale domein, in het aansprakelijkheidsrecht, in het vennootschapsrecht als 

in de gewoonte die bestaat in een land om een bepaalde activiteit in een bepaald soort 

vennootschap vorm te geven. 

Eén van de vennootschapsvormen waarvoor een ondernemer, tengevolge van Richtlijn 

68/151/EG en de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, kan kiezen is de Engelse 

‘Limited’. Bovendien zal het mogelijk zijn om de ondernemingsactiviteit toch uitsluitend 

in een andere lidstaat uit te oefenen.  

 

In deze masterproef bestudeer ik aldus het gebruik van de Engelse Limited op het 

continent. Na het bestuderen van wat deze vennootschapsvorm juist inhoudt, ga ik na in 

welke mate en met welke redenen deze in België en de ons omringende landen 

wordt/werd gebruikt. Waarom zou een ondernemer immers op het eerste zicht kiezen 

voor een Limited? Een grote rol lijkt daarin gespeeld te worden door de zich op de markt 

bevindende grote en kleine spelers die Limiteds aanbieden en bovendien ook de 

voordelen ervan (zoals snelle ‘oprichting’1 (indien nodig binnen 24 uur), lage kostprijs, 

internationale bekendheid, geen verplicht volstort kapitaal, geen 

oprichtersaansprakelijkheid, geen vereiste justitiële toestemming, een zeer beperkte 

publicatieplicht, de mogelijkheid de Limited in te schrijven voor de 

                                                 
 
1 Meestal dient de Limited niet meer opgericht te worden doch bestaat de vennootschap reeds een geruime tijd. 
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vennootschapsbelasting, de mogelijkheid de bestuurder als werknemer te contracteren) 

duidelijk in het licht stellen. In dit onderzoek wordt echter duidelijk dat men niet enkel 

met deze voordelen rekening mag houden. Enerzijds zal de Limited ook aan een aantal 

belangrijke verplichtingen moeten voldoen volgens de wetgeving van haar staat van 

oprichting (Engeland), zoals daar zijn de verplichte hoofdvestiging van de Limited in 

Engeland, de jaarlijkse bijdrage aan het Britse handelsregister, de jaarlijkse mededeling 

van wijzigingen in bestuur en aandeelhouderschap aan het ‘Companies House’, …. 

Anderzijds zal men toch nog steeds met een aantal elementen moeten rekening houden in 

de staat waar men zijn/haar activiteit uitoefent.  

 

Na het bestuderen van de Europese rechtspraak ter zake en de regels die het Engelse 

vennootschapsrecht oplegt aan de ‘private Limited company’, onderzoek ik welke invloed 

deze beide hebben (gehad) op de verscheidene wetgevers in de lidstaten van de Europese 

Unie en welke ingrepen interessant kunnen zijn voor de Belgische wetgever. Hierbij 

besteed ik geen aandacht aan het Europees initiatief, waarvan de verwezenlijking nog 

enige tijd op zich zal laten wachten. De nadruk wordt gelegd op enkele praktische 

rechtsvragen die bij de oprichting en het gebruik van de Limited op het continent rijzen. 

Hierbij heb ik gekozen voor vragen die naar mijn mening relevant zijn voor een startende 

kleine ondernemer. Andere aanverwante vragen, zoals een uitgebreide bespreking van de 

fiscale consequenties van het gebruik van een buitenlandse vennootschapsvorm, worden 

in deze thesis niet behandeld aangezien deze te uitgebreid zijn om in de rand van dit 

onderzoek op te nemen. Het doel is een voelen te krijgen met de wijze waarop wetgevers 

gereageerd hebben op de vastgestelde evolutie. Op basis van die rode draad kan besloten 

worden de Belgische wetgever aan te zetten tot gesprek en discussie aangaande het 

huidige BVBA-recht. 
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Titel I: Wat is de ‘private lTitel I: Wat is de ‘private lTitel I: Wat is de ‘private lTitel I: Wat is de ‘private limited comimited comimited comimited company by shares’?pany by shares’?pany by shares’?pany by shares’?2222    

Afdeling I: Afdeling I: Afdeling I: Afdeling I: De Companies Act 1985De Companies Act 1985De Companies Act 1985De Companies Act 1985    

De Companies Act 1985 was een coördinatie van zeer verscheiden wetteksten, maar was 

ook slechts een deel van de vele regels die het vennootschapsleven in Het Verenigd 

Koninkrijk beheersten. De wet werd dan ook herzien in 2006. De wijzigingen die toen 

werden doorgevoerd, treden/traden gespreid in de tijd (2006-2009) in werking. Deze wet 

is de meest uitgebreide wet geworden in de Britse geschiedenis en behandelt bijna elk 

facet van het Britse vennootschapsleven. Dit gegeven is meteen een verschil met de 

vergelijkbare wetgeving op het Europese continent: de Britse Companies Act is 

substantieel langer dan zijn soortgenoten. De reden van deze uitgebreidheid ligt in zijn 

gedetailleerde en casuïstische bepalingen, die de wet echter wel zeer leesbaar houden en 

toch het doel, nl. vereenvoudiging en aantrekkelijkheid, niet uit het oog verliezen. 

Bovendien zijn, om deze beoogde leesbaarheid niet verloren te laten gaan, vele bepalingen 

niet in de eigenlijke wet opgenomen maar eraan gehecht als ‘schedules’. Deze ‘schedules’ 

bevatten onder meer modelformulieren voor de neerlegging(en) die de Limited dient te 

doen bij het ‘Companies House’. Ze bevatten echter ook werkelijke inhoudelijke 

bepalingen met betrekking tot het oprichten en het bestaan van de vennootschap.  

 

De Companies Act maakt een [voor dit onderzoek belangrijk] onderscheid tussen 3 

vennootschapsvormen, nl.: ‘a company limited by shares’, ‘a company limited by 

guarantee’ en de ‘unlimited company’. In deze masterproef wordt immers enkel het 

gebruik van de ‘(private)3 company limited by shares’ besproken. De reden hiervan ligt in 

de (feitelijke) vaststelling dat het enkel deze vennootschapsvorm is die overtuigend door 

ondernemers in andere lidstaten wordt gebruikt. De meerderheid van de bepalingen van 

de Companies Act is evenwel van toepassing op de drie genoemde vennootschapsvormen.  

 

                                                 
 
2 De Engelstalige terminologie zal gebruikt worden op de plaatsen waar anders verwarring kan optreden. 
3 Zie infra 4. 
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Ondanks zijn lengte bevat de Companies Act echter niet het gehele Britse 

vennootschapsrecht. Afzonderlijke wetten regelen nog steeds de verplichte en vrijwillige 

afsluiting en afwikkeling van de vennootschap. 

 

Afdeling IIAfdeling IIAfdeling IIAfdeling II: De ‘private Limited Company by shares’: De ‘private Limited Company by shares’: De ‘private Limited Company by shares’: De ‘private Limited Company by shares’4444    

A.A.A.A. Inleiding en historiekInleiding en historiekInleiding en historiekInleiding en historiek    

De ‘company limited by shares’ kan, zoals de andere vennootschapsvormen in de 

Companies Act, worden opgericht als ‘private’ of ‘public’. In de praktijk is vastgesteld dat 

de meeste ondernemers opteren om te starten als ‘private company’ om later de 

vennootschap om te zetten in een ‘public company’ (namelijk wanneer de 

belanghebbende partijen zich voldoende veilig voelen en menen belang te hebben bij het 

aanbieden van aandelen aan het publiek). De verschillen in regelgeving tussen de twee 

vennootschapsvormen zijn de laatste jaren ten gevolge van Europese 

harmonisatierichtlijnen toegenomen. Zoals uit de praktijk blijkt, en door empirisch 

onderzoek5 werd aangetoond, gaat ‘het gebruik van de Limited op het continent’ om de 

‘private Limited’ en niet de ‘public Limited’. De reden daartoe is dat één van de 

hoofdelementen voor de mobiliteit van ‘private limiteds’ niet aanwezig is voor ‘public 

limiteds’. Het Verenigd Koninkrijk heeft immers in vergelijking met andere Europese 

lidstaten een relatief hoge minimumkapitaalsvereiste voor ‘public limiteds’. 

 

Een laatste pro forma onderscheid dient gemaakt te worden met de ‘limited partnership’. 

Deze heeft immers geen rechtspersoonlijkheid en één van de oprichters zal er ten allen 

tijde aansprakelijk zijn voor de gemaakte schulden. Deze vennootschapsvorm is zelfs in 

Groot-Brittannië niet erg populair en wordt dan ook niet uitgedragen naar andere 

Europese lidstaten.6 

                                                 
 
4 Hierna ook ‘Ltd.’ 
5 M. BECHT, C. MAYER en H.F. WAGNER, “Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of entry”, 
Law working paper n°. 70/2006, august 2007, beschikbaar op www.SSRN.com, 3. 
6 H. DE KLUIVER en W. VAN GERVEN, The European Private Company, Antwerpen, Maklu, 1995, 59-61. 
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De Companies Act is, zoals gezegd, zeer leesbaar en duidelijk. Hij hanteert immers zeer 

duidelijke definities en omschrijvingen van de begrippen die hij hanteert. Een ‘company’ 

is aldus een vennootschap “opgericht en geregistreerd onder deze wet”.7 Voor de ‘private 

companies’ wordt een negatieve definitie gehanteerd, nl. “elke company die geen public 

company is”. Het komt er dan op aan te kijken naar wat volgens de wet een ‘public 

company’ is. Overeenkomstig Sec. 4 (2) gaat het om “Engelse vennootschappen wiens 

aandelen zijn genoteerd op de London Stock Exchange”. Evenwel, de aandelen van deze 

‘public companies’ worden niet altijd gehouden door het publiek en er zijn behoorlijk wat 

van zulke vennootschappen waar de aandelen in handen zijn van een kleine groep.  

 

B.B.B.B. OprichtingOprichtingOprichtingOprichting8888    

De procedure die gevolgd moet worden om een Engelse vennootschap op te richten is 

relatief eenvoudig. De oprichting vereist evenwel toch wat administratief werk. Het komt 

aan de oprichtende personen toe om een ‘Memorandum of Association’ op te stellen en te 

ondertekenen en dit samen met de ‘Articles of Association’, twee statutaire formulieren, 

een aanvraag tot registratie-formulier en de ‘registration fee’ te overhandigen9 aan de 

‘Registrar’10. Deze zal zorgen voor de nodige publicaties en het toekennen van een 

‘registered number’.11 De hier gebruikte terminologie vraagt enige verduidelijking voor de 

lezer. 

                                                 
 
7 Sec. 1 CA 2006; Sec. 1158 CA 2006. 
8
 H. HIRTE en T. BÜCKER, Grenzüberschreitende Gesellschaften, Carl Heymanns Verlag, Köln/Berlin/München, 

2006, 141-150; H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & 
Co. KG, 2008, 19-94, beschikbaar op www.nwb.de. 
9 Sec. 10 CA 1985. 
10 Sec. 13, (3) CA 1985:  De registrar is degene die de leiding heeft over het Companies House: 
www.companieshouse.gov.uk;  Sec. 1080-1120 CA 2006. 
11 Sec. 1066 CA 2006. 
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a.a.a.a. De gebruikte terminologie in het kader van de oprichting van een Engelse De gebruikte terminologie in het kader van de oprichting van een Engelse De gebruikte terminologie in het kader van de oprichting van een Engelse De gebruikte terminologie in het kader van de oprichting van een Engelse 

vennootschapvennootschapvennootschapvennootschap    

1. ‘Form 10’ 

Dit formulier is het eerste ‘statutory form’ en dient ingediend te worden bij de ‘Registrar’ 

van het ‘Companies House’. De inhoud wordt verplichtend door de wet geredigeerd en 

bestaat uit: 

- de naam (en andere gegevens) van elke persoon die ‘director’ wordt in de nieuw op 

te richten vennootschap; 

- de naam (en andere gegevens) van elke persoon die ‘first secretary’ of ‘joint 

secretary’ wordt in de nieuw op te richten vennootschap; 

- het adres van het ‘registered office’ van de nieuw op te richten vennootschap12; en 

- de naam en het adres van de optredende tussenpersoon (agent), indien het 

formulier ondertekend en neergelegd wordt door een tussenpersoon, die optreedt 

voor de oprichtende personen, zoals genoemd in het ‘Memorandum of 

Association’. 

Waar voor de Companies Act 2006 bestuurders steeds hun private adres dienden op te 

geven en dit adres bekend werd gemaakt, is dit vanaf 2008 niet langer zo. De mogelijkheid 

werd gecreëerd om een kantooradres op te geven voor de publiek toegankelijke registers 

enerzijds en een privaat adres anderzijds waar slechts bepaalde personen of entiteiten 

kennis van zullen kunnen nemen.13   

 

2. ‘Form 12’14 

Dit document is een ‘statutory declaration’15 dat stipuleert dat de vennootschap wordt 

opgericht in overeenstemming met de wettelijke regels en vereisten en wordt 

ondertekend door een persoon die in de nieuw op te richten vennootschap ‘director’ of 
                                                 
 
12 Zie ook infra 69-70. 
13 Zie ook infra, 11. 
14 Sec. 12 CA 1985. 
15 Dit is een verklaring die wordt afgelegd voor een beëdigd commissaris, een notaris of een ‘sollicitor’. Het 
maken van een valse verklaring is een crimineel misdrijf. 
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‘secretary’ wordt of door een ‘sollicitor’ (advocaat) die tussenkomt in de oprichting van de 

vennootschap en dit in de aanwezigheid van een notaris, een advocaat, een ‘justice of the 

peace’ of een ‘commissioner for oaths’. 

Wanneer de zetel van de vennootschap zich bevindt in Engeland of Wales, moeten ‘Form 

10’ en ‘12’ ingediend worden bij de ‘Registrar’ van het ‘Companies Registration Office’ in 

Cardiff. Wanneer de ‘Registrar of Companies’ oordeelt dat beide documenten voldoen aan 

de wettelijke vereisten, zal hij het ‘Memorandum of Association’ registreren en een 

certificaat van oprichting uitreiken.16 Vanaf dat ogenblik zijn de ondertekenaars van de 

verscheidene documenten leden van de vennootschap en zij die voorgesteld werden als 

haar bestuurders, zijn dan ook haar bestuurders.  

Hiernaast kan vermeld worden dat in Het Verenigd Koninkrijk geen bijzondere 

verklaringen of neerleggingen dienen te gebeuren (bij de oprichting) vanuit de fiscale 

wetgeving. Dit moet bovendien ook niet gebeuren wanneer één van de betrokken 

personen bij de vennootschap geen inwoner van Het Verenigd Koninkrijk is. Aan de 

buitenlandse ‘director’ zal dan ook geen ‘tax number’ worden toegekend, tenzij hij van de 

Engelse vennootschap betaling zou ontvangen, in welk geval hij wel een ‘tax code’ zal 

worden toegekend onder het ‘Pay As You Earn scheme’, of indien hij om enige andere 

reden die losstaat van de opgerichte vennootschap, een fiscale aangifte zou moeten doen 

in Het Verenigd Koninkrijk. 

 

3. ‘Memorandum of Assiociation’ 

Overeenkomstig het nieuwe Section 8 van de Companies Act 2006 is dit document de 

“akte waarbij de ondertekenaars verklaren een vennootschap te willen oprichten, hiervan 

vennoot te willen worden en ingeval het een vennootschap met kapitaal betreft, minstens 

één aandeel te nemen”17. Door de wetswijziging in 2006 is dit document tot een louter 

geschiedkundig stuk verworden. De informatie die in de praktijk meestal van belang zal 

                                                 
 
16 Zie ook H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. 
KG, 2008, beschikbaar op www.nwb.de, 66-67. 
17 H. HIRTE en T. BÜCKER, Grenzüberschreitende Gesellschaften, Carl Heymanns Verlag, Köln/Berlin/München, 
2006, 148. 
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zijn, is immers terug te vinden in de ‘Articles of Association’. Sinds oktober 2009 geldt de 

regel dat alle bepalingen die zich in het ‘Memorandum of Assiociation’ bevinden van de 

reeds bestaande vennootschappen en sinds de wetswijziging hier niet meer in thuishoren, 

geacht worden te behoren tot de ‘Articles of Association’. Nieuwe vennootschappen 

zullen deze uiteraard onmiddellijk in de ‘Articles of Association’ opnemen. 

Het document moet ingediend worden bij de ‘Registrar of Companies’ in de loop van de 

oprichting van de vennootschap. Section 2 van de Companies Act 1985 vereiste dat het 

‘Memorandum of Assiociation’ volgende elementen zou inhouden: 

- een voorstel van naam voor de vennootschap18; 

- vermelding of het ‘registered office’ zal worden gevestigd in England/Wales of in 

Schotland; 

- het doel van de vennootschap (al kan men hier ook ‘general commercial company’ 

aangeven als doel19); 

- het kapitaal van de vennootschap (en enkele bijzondere vermeldingen hierover); 

- het aantal aandelen dat zal worden opgenomen door elk van de onderschrijvers 

van het ‘Memorandum of Assiociation’. 

Sinds oktober 2008 evenwel hoeft het ‘Memorandum of Association’ niet langer het 

statutair doel te vermelden. Bijgevolg is niet langer enige beperking van kracht en is het 

aan de Britse vennootschap toegestaan om het even welke (uiteraard legale) activiteit op 

te zetten, waardoor de ‘ultra vires’-doctrine sterk beperkt wordt. De overige onderwerpen 

worden nog steeds behandeld in de ‘Tables’, bijlagen bij de vennootschapswet en 

uitgewerkt in de uitvoeringsbepaling. Door de nieuwe vennootschapswet dienen deze 

evenwel herzien te worden. De wezenlijke vereisten en informatie zijn nu echter veel 

eenvoudiger terug te vinden in de applicatie voor registratie die moet ingediend worden 

bij het ‘Companies House’. 

 

                                                 
 
18 Zie infra 67-68. 
19 Sec. 3, A CA 1985 definieert de inhoud van deze term. 
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4. ‘Articles of Association’ 

Dit document houdt de interne regels en vormgeving van de vennootschap in [d.w.z. de 

statuten in de strikte zin van het woord]. Wanneer een nieuwe vennootschap wordt 

opgericht moet ook dit document [althans een voorstel ertoe] worden neergelegd bij de 

‘Registrar of Companies’. De meeste ‘Articles of Association’ die bij de ‘Registrar’ werden 

neergelegd onder de vroegere wetgeving waren een overname [in het geheel of 

grotendeels] van het voorstel ertoe in ‘Table A’.20 Wanneer geen ‘Articles of Association’ 

aangebracht werden, werden automatisch deze standaard ‘articles’ uit ‘Table A’ 

geregistreerd. ‘Table A’ bevatte een geheel van reglementering dat vele, maar zeker niet 

alle, aspecten van de interne werking van een vennootschap behelsde. Het ging met name 

om 118 bepalingen die konden onderverdeeld worden in verscheidene topics. 

 

Vaak kwam het voor dat vennootschappen bovenop vele overnames uit ‘Table A’, ook 

eigen artikels toevoegden of afweken van de bepalingen van ‘Table A’. De reden hiervoor 

lag in het feit dat zij sommige van de bepalingen van ‘Table A’ niet aanvoelden als passend 

voor de eigen vennootschap. In het bijzonder wijs ik hier op de bepaling betreffende de 

bestuurders in ‘Table A’. ‘Table A’ vereiste immers dat het bestuur zou bestaan uit twee 

bestuurders, waar de meeste ‘private companies’ bij voorkeur opte(e)r(d)en voor één 

bestuurder. In 2008 verscheen een nieuw vrijblijvend model van deze ‘Articles of 

Association’.21 De ‘Secretary of State’ schreef verschillende ‘sets’ van model-artikelen voor 

de meest voorkomende types van vennootschappen [nl. ‘private companies limited by 

shares’ (die het voorwerp zijn van dit onderzoek), ‘private companies limited by 

guarantee’ en ‘public companies’]. Deze model-artikelen zijn van toepassing wanneer 

vennootschapsoprichters [vanaf 1 oktober 2009] geen of onvolledige ‘Articles of 

Association’ hebben voorzien. Het nieuwe model dat voorzien wordt door de ‘Secretary’ 

voor de ‘private companies’ laat een groot deel van de vereisten uit het vroegere ‘Table A’ 

weg voor kleine vennootschappen. De wetswijziging heeft bovendien voorzien in een 

                                                 
 
20 Sec. 8, (2) CA 1985. 
21 www.berr.gov.uk/files/file45416.doc. 
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overgangsregeling en de mogelijkheid voor oude vennootschappen [d.w.z 

vennootschappen opgericht onder de vroegere ‘Table A’] om over te schakelen naar de 

nieuwe modelartikelen via een bijzondere resolutie. 

 

b.b.b.b. Bijzonderheden betreffende de oprichting Bijzonderheden betreffende de oprichting Bijzonderheden betreffende de oprichting Bijzonderheden betreffende de oprichting     

Vooraleer deze documenten kunnen overhandigd worden aan de ‘Registrar’, zullen de 

oprichters een naam moeten kiezen voor hun vennootschap. Deze naam dienen zij 

immers op te nemen in het ‘Memorandum of Association’.22 Het veiligste is te kiezen voor 

een naam welke niet dezelfde is als deze van een reeds bestaande vennootschap of die 

waarschijnlijk op enig bezwaar van de ‘Registrar’ zal stuiten.23 Met ingang van 1 oktober 

2008 trad bovendien een nieuwe regeling in werking betreffende bezwaren tegen de 

gekozen naam.24 

 

Nadat, zoals hoger besproken de nodige documenten zijn voorgelegd aan de ‘Registrar’ en 

deze een certificaat van oprichting25 heeft uitgereikt en de vennootschap aldus is 

opgericht, zullen details van de oprichting en de registratie door de ‘Registrar’ worden 

bijgehouden in het ‘Companies Registration Office’ in Cardiff en (bijna) al deze 

bijzonderheden en documenten zullen voor het publiek beschikbaar zijn voor consultatie. 

 

Wat betreft de hoger vermelde te betalen kosten aan de ‘Registrar’, kan nogmaals 

verduidelijkt worden dat een ‘registration fee’ moet betaald worden aan het ‘Companies 

Registration Office’ bij neerlegging van de vereiste documenten. Daarbovenop komt de 

‘fee’ die zal te betalen zijn aan de ‘sollicitor’ of ‘commissioner for oaths’ of ‘notary’ bij het 

afleggen van de ‘statutory declaration’. 

                                                 
 
22 Zie infra 67-68. 
23 Zie ook: H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. 
KG, 2008,  beschikbaar op www.nwb.de, 51-52. 
24 Meer informatie hierover kan ingewonnen worden bij de bevoegde instantie, nl. het ‘Company Names 
Tribunal’. Zie hiervoor www.ipo.gov.uk/cna.  
25 Sec 13, (3) CA 1985. 
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c.c.c.c. Bijzonderheden betreffende de vennootschapBijzonderheden betreffende de vennootschapBijzonderheden betreffende de vennootschapBijzonderheden betreffende de vennootschap    

1. Het aantal leden van de vennootschap 

De ‘private company’ kan door 1 persoon26 worden opgericht en voldoet reeds aan de 

wettelijke vereisten wanneer zij 1 aandeelhouder27 heeft.28 Deze mogelijkheid werd in het 

Engelse vennootschapsrecht opgenomen bij omzetting van de 2e EG-richtlijn van 

21/12/1989. [Cfr.: om een ‘public company’ op te richten zullen twee personen moeten 

optreden.]  

 

2. De bestuurders van de vennootschap 

Slechts weinig vereisten worden gesteld aan het bestuurderschap van de Britse Limited. 

Sinds 1 oktober 2008 is daar de vereiste bijgekomen dat elke bestuurder minimaal 16 jaar 

oud moet zijn. De bestaande ‘directors’ die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt hebben, 

zullen hun functie weten ophouden te bestaan. Zoals reeds gezegd is het sinds de 

wijziging van de wet in 2006 aan de ‘directors’ toegestaan om niet langer enkel een 

‘residential adress’ bekend te maken maar ook een ‘service adress’.29 Het ‘service adress’ zal 

dan datgene zijn dat door het publiek kan geconsulteerd worden, terwijl het ‘residential 

adress’ beschermde informatie wordt, die slechts door bepaalde personen en entiteiten 

kan worden geconsulteerd. Deze wetswijziging zal evenwel pas in werking treden in 

oktober 2009. Een andere wijziging slaat op het feit dat met ingang van 1 oktober 2008 

een Limited verplicht is minimum één natuurlijk persoon als ‘director’ te hebben. De wet 

voorziet een overgangsperiode tot oktober 2010 voor de vennootschappen die hiermee 

niet in regel zijn bij het in werking treden van de bepaling.  

 

                                                 
 
26 Sec. 1, (3A) CA 1985. 
27 In het Engelse vennootschapsrecht: ‘member’. 
28 Zie ook infra 70-71. 
29 Sec. 240-246 CA 2006. 
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3. De vennootschapssecretaris 

Hoewel de verplichting om een vennootschapssecretaris aan te stellen eigen is aan het 

Britse vennootschapsrecht, voorziet de nieuwe Companies Act ook hier een wijziging. 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de taak ook door een bestuurder kan worden 

waargenomen op voorwaarde dat deze niet de enige bestuurder is. De functie van 

vennootschapssecretaris in het Britse vennootschapsrecht slaat in het algemeen op de 

administratieve leiding van de vennootschap. De invulling van de functie werd verder 

casuïstisch uitgewerkt door de rechtspraak en de praktijk. Deze invulling is voor de 

‘private Limited’ echter nog nauwelijks van belang aangezien sinds 6 april 2008 een 

‘private limited company’ niet langer verplicht is een vennootschapssecretaris te 

benoemen.30 Wel kan gewezen worden op het feit dat de regels betreffende de vereiste 

van een natuurlijk persoon enkel van toepassing zijn op de bestuurders, zodat de 

vennootschapssecretaris nog steeds een vennootschap kan zijn. 

 

4. De vennootschapsnaam 

In toevoeging bij wat eerder gezegd werd over de naam van de vennootschap, kan 

verduidelijkt worden dat de Companies Act dwingende bepalingen voorziet met 

betrekking tot de naamgeving.31 Vooreerst legt de wet de verplichting op om in de naam 

van de vennootschap te verduidelijken wat de vennootschapsvorm is [nl. de wet verplicht 

om de naam te beëindigen met ‘limited’ of zijn afkorting ‘ltd’]. Daarnaast is het de 

‘Registrar’ verboden de oprichting van een vennootschap te registreren wanneer zij een 

naam draagt die:  

- dezelfde is als deze van een reeds bestaande vennootschap (doch vanaf oktober 

2009 kan een nieuwe vennootschap geregistreerd worden met dezelfde naam als 

een bestaande vennootschap wanneer zij behoort tot dezelfde groep); 

- ‘offensive’ is; of 

                                                 
 
30 Sec. 270 Companies Act 2006. 
31 Zie ook infra 70-71. 
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- enige indruk kan wekken dat de vennootschap een band of samenwerking heeft 

met een nationale of lokale overheid. 

De ‘Registrar’ zal bovendien de registratie weigeren wanneer een voorgestelde naam één 

van volgende termen bevat: English, European, Scottish, Welsh, United Kingdom, Great 

Britain, international, royal, chamber of commerce, chartered, group, institute, 

institution, foundation of trust, tenzij de ‘Registrar’ oordeelt dat de voorgestelde activiteit 

van de vennootschap het gebruik van één van deze termen rechtvaardigt. Aldus lijkt het 

aangeraden om, alvorens een naam wordt gekozen, contact op te nemen met het 

‘Companies Registration Office’ om zo toestemming te krijgen tot het gebruik van de 

naam die men in gedachten heeft. Het is echter mogelijk dat die toestemming niet volstaat 

voor het gebruik van een bepaalde naam. De toestemming van de ‘Registrar’ houdt 

immers geenszins in dat de naam die men wenst te gebruiken op generlei wijze inbreuk 

pleegt op het recht van een derde met betrekking tot die naam. Het is dan ook aangeraden 

toch na te gaan of de naam die men voor ogen heeft,  al dan niet geregistreerd is als merk. 

Indien dit immers het geval is, zal de merkhouder eventueel over mogelijkheden 

beschikken om het gebruik van de naam te verhinderen of stop te zetten. Als laatste kan 

opgemerkt worden dat een vennootschap haar naam kan wijzigen bij een bijzondere 

resolutie. Wanneer de ‘Registrar’ geen bezwaren heeft op de nieuwe naam, zal hij een 

certificaat van oprichting uitreiken op de nieuwe naam.  

De Engelse vennootschap is wettelijk verplicht haar volledige naam te gebruiken op alle 

documenten.32 Op de zetel van de vennootschap en op ieder stuk dat uitgaat van de 

vennootschap moet melding gemaakt worden van haar naam (alsook van de 

registratieplaats, het registratienummer en de zetel). Naar mijn mening zal de 

vennootschap die aan deze Britse vereisten voldoet ook voldoen aan de Belgische 

vereisten wat betreft de naam van de vennootschap.33 

 

                                                 
 
32 Wanneer bijvoorbeeld niet de volledige vennootschapsnaam is vermeld op een cheque en de vordering is niet 
voldaan, kan de ondertekenaar van de cheque vervolgd worden voor het volle bedrag van de cheque. 
33 Art. 78-80 W. Venn.; Zie ook infra 68-69.  



14  

5. ‘Ground Floor Broadway House’ : het domicilie van de vennootschap 

Overeenkomstig het Engelse recht is een vennootschap gevestigd in het land onder wiens 

recht de vennootschap is opgericht.34 Dit houdt in dat een vennootschap die is opgericht 

onder de Companies Act met een ‘registered office’ in Engeland, ook gedomicilieerd is in 

Engeland. Elke vennootschap dient de ‘Registrar of Companies’ op de hoogte te brengen 

van enige wijziging met betrekking tot het ‘registered office’. Deze wijziging heeft pas 

gevolgen vanaf de registratie ervan door de ‘Registrar’. Het is echter aan derden toegestaan 

om tot 14 dagen na de registratie geldig een document toe te zenden aan het oude 

‘registered office’. Empirisch onderzoek heeft vastgesteld dat (ondermeer ten gevolge van 

het optreden van ‘registration/incorporation agents’) vele ‘foreign limiteds’ [d.w.z. in het 

Verenigd Koninkrijk opgerichte vennootschappen met activiteit in het buitenland en niet 

in het Verenigd Koninkrijk] gevestigd zijn op hetzelfde adres [d.w.z. op ‘address clusters’]. 

Het meest voorkomende adres  bleek volgens onderzoek gebruikt te worden door 46 847 

vennootschappen. Aldus was het ook mogelijk vast te stellen dat vele van deze ‘address 

clusters’ toebehoren aan ‘registration agents’, die dit adres steeds opnieuw gebruiken voor 

nieuwe ‘(foreign) limiteds’. 

 

6. Het vennootschapsdoel 

Zoals eerder verduidelijkt bij de bespreking van het ‘Memorandum of Association’ dient 

dit document een bepaling te bevatten met betrekking tot het doel, waarvoor de 

vennootschap wordt opgericht. Deze bepaling heeft haar weerslag op de toegelaten 

activiteiten van de vennootschap. 

 

7. Het kapitaal van de vennootschap 

Het Engelse vennootschapsrecht maakt een onderscheid tussen ‘authorised share capital’ 

en ‘issued share capital’. Dit onderscheid is voor de ‘private company’ van ondergeschikt 

                                                 
 
34 D.w.z. de incorporatiedoctrine. 
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belang, gelet op het feit dat voor een ‘private company’ geen minimumkapitaal vereist is. 

In de praktijk hebben de meeste private companies dan ook slechts een ‘authorised share 

capital’ van ongeveer £ 100. 

 

8. De administratie van de vennootschap 

Het bestuur en de leiding van een vennootschap ligt naar algemene praktijk bij de 

‘directors’. Dit is ook zo in de Engelse limited. Het ‘Memorandum’ enerzijds en de 

‘Articles of Association’ anderzijds kunnen [en meestal is dat ook zo] specifiëren hoe de 

bevoegdheden van de ‘directors’ worden geregeld en verdeeld. Wanneer de ‘Articles of 

Association’ een overname zijn van ‘Table A’ (nl. Regulation 70) bevatten zij volgende 

basisregel:  

“Subject to the provisions of the Companies Act 1985, the Memorandum and the Articles 

and to any directions given by special resolution, the business of the company shall be 

managed by the directors who shall exercise all the powers of the company. No 

alternation of the Memorandum or Articles and no such direction shall invalidate any 

prior act of the directors which would have been valid if that alteration had been made or 

if that direction had not been given. The powers given by this regulation shall not be 

limited by any special power given to the directors by the Articles and a meeting of 

directors at which a quorum is present may exercise all powers exercisable by the 

directors.” 

 

Bepaalde bevoegdheden komen echter toe aan de aandeelhouders van de vennootschap en 

moeten door hen geregeld worden bij een resolutie in ‘general meeting’ [d.i. een algemene 

vergadering der aandeelhouders]35 of bij schriftelijke resolutie. Voorbeelden hiervan 

kunnen gevonden worden in: 

- wijziging van de naam van de vennootschap; 

- wijziging van de ‘Articles of Association’; 

                                                 
 
35Zie ook infra 86-88. 
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- verlenen van machtiging aan de vennootschap om haar eigen aandelen in te kopen; 

- wijziging van het doel van de vennootschap. 

 

9.  De algemene vergadering van aandeelhouders 

i. De ‘general meeting’ 

De ‘general meeting’ zoals genoemd in de Companies Act slaat in het Britse 

vennootschapsrecht op een vergadering van de ‘members’ [d.w.z. de aandeelhouders en 

niet de ‘partners’] van de ‘company’. Een vennootschap moet, om in overeenstemming te 

zijn met de Companies Act, minimum één keer per jaar een ‘general meeting’ organiseren 

tenzij het gaat om een ‘private company’ waarin de ‘meeting’ via een ‘elective resolution’ 

heeft beslist dit niet te doen. De eerste jaarlijkse vergadering moet gehouden worden 

binnen de 18 maanden na de oprichting van de vennootschap. Bovendien mogen niet 

meer dan 15 maanden verstrijken tussen twee jaarlijkse ‘meetings’. Op de ‘meeting’ dienen 

bepaalde zaken afgehandeld te worden: nl. behandeling en goedkeuring van de 

jaarrekening enerzijds en de benoeming van bestuurders anderzijds. 

Alle ‘meetings’ die gehouden worden tussen de jaarlijkse ‘meetings’ in, worden bijzondere 

‘meetings’ genoemd (vgl. de situatie in het Belgisch vennootschapsrecht).  

 

ii. ‘Resolutions’ 

De ‘private company’ kan een resolutie aannemen door ofwel de meerderheid van de 

aandeelhouders die instemmen met een geschreven resolutie of door stemming op een 

aandeelhoudersvergadering. Eén van de wijzigingen aan de Companies Act in 2006 die 

bijzonder interessant kan zijn voor buitenlandse ondernemers is dat voortaan dus niet 

langer de verplichting bestaat daadwerkelijke aandeelhoudersvergaderingen te houden. 

Hierop bestaat slechts één uitzondering (in twee varianten): een schriftelijke (stemming 

over een) resolutie zal niet volstaan voor het ontslag van ofwel een ‘director’ ofwel een 

‘auditor’. Deze resoluties moeten verplicht op een aandeelhoudersvergadering gestemd 

worden. 
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10. Het fiscale aspect 

Elke vennootschap heeft een referentiedatum met betrekking tot zijn boekhouding. Bij 

het bereiken van deze datum moeten bepaalde verplichtingen nagekomen zijn. De 

referentiedatum wordt bepaald als de laatste dag van de maand in dewelke de ‘verjaardag’ 

van de oprichting van de vennootschap valt. De eerste referentieperiode is alsdan de 

periode die meer dan 6 maand, doch met een maximum van 18 maanden, bedraagt sinds 

het oprichten van de vennootschap. De volgende referentieperioden bedragen telkens 12 

maanden. De referentiedatum kan ook aangepast worden bij het ‘Companies Registration 

Office’. Dit kan gebeuren door een verklaring af te leggen waarbij de vorige periode wordt 

ingekort of verlengd (cfr. opnieuw met een maximum van 18 maanden). 

 

De buitenlandse ondernemer die gebruik maakt van de Britse Limited zal rekening dienen 

te houden met enkele door het Britse fiscaal en financieel recht opgelegde verplichtingen: 

i. Vennootschapsbelasting 

Voor vennootschappen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 verschillende 

percentages voorzien (19; 32,75 en 30 %), die worden gevestigd per inkomstenschijf. Deze 

vennootschappen zijn verplicht aangifte te doen van hun inkomsten. Belangrijk voor 

buitenlandse ondernemers is dat het Britse rechtsstelsel ook ‘transfer pricing’-bepalingen 

voorziet. Dit zal belangrijk zijn in het kader van internationale belastingplanning door 

vennootschapsgroepen. Hierbij aansluitend dien ik wel te wijzen op het feit dat het fiscaal 

rechtskader van het Verenigd Koninkrijk niet voorziet in een bronheffing op dividenden, 

welke door haar vennootschappen worden uitgekeerd, ongeacht of zij worden uitgekeerd 

aan een aandeelhouder die inwoner is of een aandeelhouder welke geen inwoner is. 
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ii. ‘Annual accounts’ 

Alle vennootschappen die worden opgericht36 overeenkomstig de Companies Act zijn 

verplicht ‘accounting records’ op te maken, ongeacht of zij een handelsactiviteit 

uitoefenen of niet. Globaal gezien dienen deze accounts volgende gegevens te omvatten: 

- een winst- en verliesaccount; 

- een balans, ondertekend door een ‘director’; 

- een rapport van de ‘auditor’, door hem ondertekend;  

- een ‘directors report’, ondertekend door een ‘director’ of de ‘secretary’; 

- ‘notes’ (bijlagen) bij de ‘accounts’; en 

- ‘group accounts’ (indien deze zouden van toepassing zijn). 

Deze ‘accounts’ moeten worden toegezonden aan de ‘Registrar’. Voor sommige 

vennootschappen zal een ingekorte vorm van de accounts volstaan. 

 

Afdeling IIIAfdeling IIIAfdeling IIIAfdeling III: Besluit: Besluit: Besluit: Besluit    

De Companies Act is een zeer samenhangend geheel van regulering, met een eigenheid, 

die niet aanwezig is in de vennootschapswetgeving van vele andere staten. Waar het 

natuurlijk een omstandig geheel van regels betreft, voorzien van de nodige sancties, en die 

aldus door de buitenlandse ondernemers nauwlettend zullen moeten opgevolgd worden, 

kan alvast aangegeven worden dat ‘shelf-companies’37 hier een oplossing voor bieden. Het 

wordt buitenlandse ondernemers immers gemakkelijk gemaakt door het aanbieden van 

kant-en-klare ‘limiteds’ en het verstrekken van diensten om te ondernemen in 

overeenstemming met de Britse wetgeving.  

                                                 
 
36 Dit criterium is belangrijk aangezien dus ook Limiteds welke hun activiteit volledig in het buitenland 
uitoefenen deze documenten zullen moeten indienen. 
37 Zie infra 61. 
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Titel II: De bruikbaarheid van de Limited op het Europese continentTitel II: De bruikbaarheid van de Limited op het Europese continentTitel II: De bruikbaarheid van de Limited op het Europese continentTitel II: De bruikbaarheid van de Limited op het Europese continent    

Afdeling IAfdeling IAfdeling IAfdeling I: Europese harmonisatie van het vennootschapsrecht: Europese harmonisatie van het vennootschapsrecht: Europese harmonisatie van het vennootschapsrecht: Europese harmonisatie van het vennootschapsrecht    

A.A.A.A. InleidingInleidingInleidingInleiding    

…Most EC corporate law can be categorized as optional, market mimicking, unimportant, 

or avoidable. In other words, there is (almost) nothing nontrivial that EC corporate law 

requires to do, forbids or enables to do. 

Luca Enriques, 2005Luca Enriques, 2005Luca Enriques, 2005Luca Enriques, 200538383838    

 

Met de harmonisatie van het vennootschapsrecht39 streef(t)/(de) de Europese Commissie 3 

doelstellingen na: 

- “de bescherming van aandeelhouders en schuldeisers op een gelijkwaardig niveau 

brengen; 

- het zogenaamde Delaware-effect voorkomen; 

- het vergemakkelijken en bevorderen van het grensoverschrijdende 

ondernemingsverkeer”.40 

 

De achtergrond hiervan ligt/lag in het eenvoudiger maken voor vennootschappen van de 

toegang tot andere lidstaten en hun markten. De herkomst van vennootschappen zou 

aldus voor derden van ondergeschikt belang worden, omdat zij in alle lidstaten op 

dezelfde waarborgen zouden kunnen terugvallen. Een soortgelijke redenering werd 

opgebouwd voor aandeelhouders. 

Vooreerst dient geduid te worden wat in de Europese context bedoeld wordt met het 

begrip ‘company law’.41 Het begrip heeft immers in Europese context een andere 

                                                 
 
38 L. ENRIQUES, “EC Company Law Directives and Regulations: How Trivial are They”, ECGI Law Working 
paper N39/2005, 2005, beschikbaar op www.SSRN.com . 
39 Zie ook: V. EDWARDS, EC Company Law, Oxford, Clarendon Press, 1999, 431 p. 
40 Zie: J. N. SCHUTTE-VEENSTRA, Europese Richtlijnen voor Vennootschapsrecht, Deventer, Kluwer, 1997, 128 
p.; J. N. SCHUTTE- VEENSTRA, “Ligt Sanering van het EG-vennootschapsrecht in het verschiet?”, 
Ondernemingsrecht 2007, 537; S. LOMBARDO, Regulatory Competition in Company Law in the European 
Company – Prerequisites and Limits, European University Studies, Brussel, Peter Lang, 2002, 41. 



20  

betekenis dan deze welke het heeft in de meeste lidstaten afzonderlijk (een ‘company act’) 

en dient dus eerder op een neutrale wijze te worden begrepen. Het ‘European Company 

Law’ bestaat uit een verzameling richtlijnen met betrekking tot enerzijds 

vennootschappen sensu stricto en anderzijds vennootschapsbelasting en het 

insolventierecht.42  

 

B.B.B.B. De vestigingsvrijheidDe vestigingsvrijheidDe vestigingsvrijheidDe vestigingsvrijheid    

Het EU-verdrag raakt op twee verschillende wijzen aan het vennootschapsrecht. De 

artikelen 43 en 48 enerzijds voorzien de vestigingsvrijheid binnen de Europese 

Gemeenschap, waar het artikel 44 anderzijds de bevoegdheid voorziet voor de Europese 

wetgever om het nationaal vennootschapsrecht te harmoniseren.43 

 

In 13 verschillende richtlijnen44 behandelt de Europese Unie onderwerpen met betrekking 

tot het vennootschapsrecht. Harmonisering van de Europese vennootschapswetgeving 

moet immers bijdragen tot de realisatie van een daadwerkelijke vrijheid van vestiging. 

Vennootschappen die zijn opgericht in overeenstemming met de wetgeving van één van 

de lidstaten van de Europese Gemeenschap, en hun statutaire zetel of hun 

                                                                                                                                                         
 
41 J. ARMOUR, “Who should make Corporate law? EC Legislation versus regulatory competition”, working paper 
n. 54/2005, 2005, beschikbaar op www.SSRN.com, 4; V. MOVSESYAN, “Regulatory Competition Puzzle: The 
European Design”, beschikbaar op www.SSRN.com, 5. 
42 Voor een bondige bespreking van de ontwikkeling van deze richtlijnen kan kennis genomen worden van V. 
MOVSESYAN, “Regulatory Competition Puzzle: The European Design”, beschikbaar op www.SSRN.com, 7-8. 
43

 Zie: S.  MOCK, “Review Essay- Perspectives of Regulatory Competition in European Company Law”, German 
Law Journal 2005, n. 4, 779 en beschikbaar op www.germanlawjournal.com/article.php?id=592; S. LOMBARDO, 
Regulatory Competition in Company Law in the European Company – Prerequisites and Limits, European 
University Studies, Brussel, Peter Lang, 2002, 29; E. VERMEULEN, The Evolution of Legal Business Forms in 
Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture and Partnership structures, Londen, Kluwer Law 
International, 2002, 88-90;H. HALBHUBER, Limited Company statt GmbH? Europarechtlicher Rahmen und 
deutscher Widerstand,  Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2001, 18-20; G. FERRARINI, K.J. HOPT, J. WINTER en 

E. WYMEERSCH, Reforming Company and Takeover Law in Europe, Oxford, Oxford University press, 2003, 
160-169; P. VAN SCHILFGAARDE, Inspire Art Ltd in Verzamelde ‘Groninger’ opstellen aangeboden aan Vino 
Temmerman, Deventer, Kluwer, 2003, 241-254. 
44 E. WYMEERSCH, “Company law in the 21st Century”, 1999, beschikbaar op www.SSRN.com, 2-4; J. ARMOUR, 
“Who should make Corporate law? EC Legislation versus regulatory competition”, working paper n. 54/2005, 
2005, beschikbaar op www.SSRN.com, 6-8; W. BRATTON, J. MCCAHERY en E. VERMEULEN, “How does 
corporate mobility affect lawmaking? A comparative Analisis”, working paper N. 91/2008, 2008, beschikbaar op 
www.ssrn.com/abstract=1086667, 8-13; P. SAERENS, La Société Européenne in Lois Actuelles, België, Wolters 
Kluwer, 2004, 10-11. 
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hoofdbestuur/hoofdvestiging hebben binnen de Gemeenschap kunnen zich op deze 

vrijheid beroepen.45 Het is echter via de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat 

een mijlpaal gevestigd werd met betrekking tot de vrijheid van vestiging. Het is ten 

gevolge van deze rechtspraak dat voornamelijk de Britse Limited de aandacht trekt van 

vele praktizijnen. De Limited is bekend om zijn bijzonder lage kapitaalsvereiste en zeer 

korte oprichtingstermijn. Via ‘shelf-companies’ wordt het buitenlandse recht, dat voor de 

doorsnee ondernemer vaak onbereikbaar is, binnen alle lidstaten beschikbaar en hapklaar 

gemaakt. Vastgesteld moet echter worden dat ook deze shelf-companies vaak niet volledig 

geïnformeerd zijn en aldus foute of onvolledige informatie kunnen verstrekken enerzijds 

en vaak te hoge prijzen aanrekenen voor hun diensten anderzijds. Deze masterproef kan 

dus naast een instrument voor de theoretisch geïnteresseerde jurist, ook een 

informatiedocument zijn voor de praktische ondernemer. 

 

Door de voorliggende arresten is de voor decennia lang gevoerde ‘politiek tot 

harmonisatie van het europees vennootschapsrecht’ [via richtlijnen] enigszins buiten 

werking gesteld. Wat reeds lang door de richtlijnen beoogd werd, wordt nu immers 

bewerkstelligd via vier arresten. Over deze problematiek en de toekomst van het Europees 

vennootschapsrecht is dan ook een polemiek en discussie ontstaan, die reeds de aandacht 

trok van verscheidene auteurs46. 

 

a.a.a.a. De ontwikkeling van de vestigingsvrijhDe ontwikkeling van de vestigingsvrijhDe ontwikkeling van de vestigingsvrijhDe ontwikkeling van de vestigingsvrijheideideideid    

Met het arrest Inspire Art47 voegde het Europees Hof van Justitie op 30 september 2003 

het derde luik toe aan het nu in vele juridische en andere literatuur besproken drieluik 

betreffende de vestigingsvrijheid. Dit drieluik (Centros-Überseering-Inspire Art) breit 

                                                 
 
45 S. MOCK, “ Harmonization, Regulation and Legislative Competition in European Corporate Law”, German 
Law Journal 2002, n. 12, 2 en beschikbaar op www.germanlawjournal.com/current_issue.php?id=216. 
46 Zie voor een overzicht S. MOCK, “Review essay- Perspectives of Regulatory Competition in European 
Company Law”,  German Law Journal 2005, n. 4 en beschikbaar op  
www.germanlawjournal.com/article.php?id=592. 
47 HvJ C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd. 
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samen met nakomertje ‘Cartesio’ een vervolg aan de oudere rechtspraak van het Europees 

Hof betreffende het vennootschapsrecht. 

1. Het arrest Centros48 

i. Feiten49 

Het arrest Centros Limited handelt over een vennootschap dewelke is opgericht naar 

Engels recht met als aandeelhouders een echtpaar dat inwoner is van Denemarken. De 

zetel van de vennootschap is, zoals het Britse vennootschapsrecht vereist, gevestigd in 

Het Verenigd Koninkrijk. Het probleem is evenwel de weigering van inschrijving van 

een filiaal van de vennootschap door de Deense overheid wegens het ontbreken van 

enige activiteit in Het Verenigd Koninkrijk, waardoor de enige drijfveer van het 

echtpaar de omzeiling van het Deense vennootschapsrecht [nl. het vereiste 

oprichtingskapitaal] was. Het echtpaar komt daar evenwel ook voor uit.  

 

ii. In rechte 

Het Hof van Justitie oordeelt dat een vennootschap die is opgericht in een lidstaat in 

overeenstemming met het aldaar geldende recht, gerechtigd is (al) haar activiteiten te 

ontplooien in een andere lidstaat. De zaak Centros handelt hierdoor niet rechtstreeks 

over het vennootschapsrecht.50 De artikelen 43 tot 48 van het verdrag [d.w.z. de 

vrijheid van vestiging] die wel in de zaak voorliggen, raken slechts in kleine mate aan 

                                                 
 
48 Zie ook: J.-P. DEGUÉE, “Observations- forum shopping, usage ou abus de la liberté d’établissement”, Rev. 
prat. soc. 2000, 42-83; V. MOVSESYAN, “Regulatory Competition Puzzle: The European Design”, beschikbaar 
op www.SSRN.com, 12-13; S. LOMBARDO, Regulatory Competition in Company Law in the European Company 
– Prerequisites and Limits, European University Studies, Brussel, Peter Lang, 2002, 31; E. VERMEULEN, The 
Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture and 
Partnership structures, Londen, Kluwer Law International, 2002, 146-147; G. FERRARINI, K. J. HOPT, J. WINTER 

en E. WYMEERSCH, Reforming Company and Takeover Law in Europe, Oxford, Oxford University press, 2003, 
164; H. HALBHUBER, Limited Company statt GmbH? Europarechtlicher Rahmen und deutscher Widerstand,  
Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2001, 57-86; R. DOTEVALL, Creditor protection and branches of foreign 
companies – between company law and insolvency law in P.K. ANDERSEN en K.E. SORENSEN, Company law and 
finance, København, Thomson, 2008, 77-80. 
49 HvJ C-212/97, Centros Ltd. v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, TRV 2003, 199-203; P. ROSE, “EU Company 
Law Convergence Possibilities After Centros”, beschikbaar op www.SSRN.com, 122-139; T.P. VAN DUUREN, 
“De positie van de Nederlandse BV ten opzichte van haar buitenlandse equivalenten en de Europese BV”, 
Ondernemingsrecht 2004, 5. 
50 P. ROSE, “EU Company Law Convergence Possibilities After Centros”, beschikbaar op www.SSRN.com, 126. 
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deze materie.51 Voor een omstandige bespreking van de overwegingen van het 

Europees Hof verwijs ik naar het werk van andere auteurs. 52  

 

iii. Conclusie 

Het was met zijn arrest in de zaak Centros dat het Europees Hof van Justitie rechtsleer 

en wetgevende machten doorheen geheel Europa aan het denken zette.53 Op basis van 

het arrest ontstonden verscheidene theorieën en interpretaties. Het Hof van Justitie 

bood met de Centros-zaak immers een krachtig alternatief voor de pogingen tot 

harmonisatie binnen de Europese Unie doch liet ook vragen open betreffende welke 

minimum standaarden zouden voldoen aan de vereisten van algemeen belang, 

proportionaliteit en non-discriminatie. 

 

2. Het arrest Überseering54 

i. Feiten 

Überseering is een Nederlandse vennootschap waarvan twee Duitsers na oprichting 

alle aandelen verwerven. De vennootschap heeft een onroerend goed waaraan het 

werken laat uivoeren door een aannemer, die in zijn plichten tekort schiet, waardoor 

Überseering zich genoodzaakt vindt de aannemer te dagvaarden. Nadat de Duitse 

lagere rechtspraak oordeelt dat Überseering BV rechtsonbekwaam [null and void] is in 

Duitsland, stelt het Duitse Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Europees 

Hof van Justitie om dit vonnis te toetsen aan het Europees recht.  

                                                 
 
51 Art. 44, 3, (g) EU-verdrag. 
52 Zie bvb. E. Wymeersch, “Centros: a landmark decision in European Company Law”, Universiteit Gent, 1999, 
beschikbaar op www.SSRN.com . 
53 E. WYMEERSCH, “Company law in the 21st Century”, 1999, beschikbaar op www.SSRN.com, 8. 
54 HvJ C-208/00, Überseering BV v. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 2002; NJW 
2003, nr. 19, 121-128; RW 2003, 516-519; V. MOVSESYAN, “Regulatory Competition Puzzle: The European 
Design”, beschikbaar op www.SSRN.com, 13-15; J. RICKFORD, The European Company: Developing a 
Community Law of Corporations, Antwerpen, Intersentia, 2003, 83; G. FERRARINI, K.J. HOPT, J. WINTER en E. 
WYMEERSCH, Reforming Company and Takeover Law in Europe, Oxford, Oxford University press, 2003, 8; J. 
WERNER, “Allemagne: La réforme inachevée du droit de la société à responsabilitée (GmbH)? / Germany: The 
uncompleted reform of the law for limited liability companies (GmbH)?”, RDAI / IBLJ  2009, N.° 2 (april), 151. 
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ii. In rechte 

Het Hof van Justitie bevestigt het vermoeden van het Duitse Hoge Gerechtshof en 

verwerpt de visie van de lagere rechtbank. De beslissing raakt hiermee aan de 

verscheiden visies met betrekking tot de vennootschapszetel, nl. enerzijds de 

werkelijke zetelleer en anderzijds de statutaire zetelleer. Het Hof van Justitie schaft in 

zijn arrest het onderscheid tussen beide visies niet af, doch oordeelt dat de Duitse 

(werkelijke) zetelleer er in het algemeen niet toe mag leiden dat een naar Nederlands 

recht geldig opgerichte rechtspersoon niet in rechte kan optreden in Duitsland.55 

Opgemerkt dient dat het Hof in dit arrest ook een duidelijk onderscheid maakt tussen 

de kwestie van emigratie en immigratie.56 

 

iii. Conclusie 

Met zijn arrest in de zaak Überseering vestigt het Hof van Justitie de aandacht op de 

oprichting van nieuwe vennootschappen. Deze kwestie was enigszins uit de aandacht 

verdwenen door alle aandacht die ging naar de SE [d.i. de Societas Europea], die eerder 

handelt over reeds-opgerichte vennootschappen. De zaak is/was belangrijk omdat het 

statuut van de SE vennootschappen verplichtte minimum 2 jaar gevestigd te blijven in 

de staat van oprichting. Het arrest Überseering laat ondernemingen echter toe aan 

forum-shopping te doen voor de oprichting van nieuwe vennootschappen. Het gevolg 

hiervan was dat uitgebreide discussies ontstonden over hoeveel harmonisering Europa 

nodig zal hebben om tot een goede werking van de eenheidsmarkt te komen. 

 

                                                 
 
55 Zie ook: M. COIPEL, “Faut-il simplifier le régime juridique de la SPRL?” in Liber americorum E. Wymeersch, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, 197-225. 
56 H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht Journal of European and comparative law 
2006, vol. 13, n.°1, 36 e.v. 
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3. Het arrest Inspire Art57 

i. Feiten 

Dit arrest is het laatste van het genoemde drieluik en handelt over een Nederlander 

die een kunsthandel voert in Nederland. De Nederlandse overheid beschouwt de 

Limited welke de Nederlander heeft opgericht voor zijn activiteit evenwel als een 

formeel buitenlandse vennootschap (d.i. een brievenbusvennootschap) op grond 

waarvan zij hem verplicht aan dezelfde kapitaalvoorschriften te voldoen als andere 

gelijkaardige Nederlandse vennootschappen. De schending van deze bepalingen zou 

dan leiden tot de onbeperkte aansprakelijkheid van de bestuurders (voor de 

vennootschapsschulden). Het doel van de Nederlandse overheid bestaat er immers in 

de schuldeisers te beschermen. Het Hof van Justitie oordeelde hier dat schuldeisers 

voldoende beschermd worden door het loutere feit dat zij kennis kunnen nemen van 

de nationaliteit en vorm van de vennootschap. De Limited draagt immers de plicht om 

de term ‘Limited’ op te nemen bij het gebruik van zijn naam.58 De conclusie van het 

Hof van Justitie is hier dan ook dat de Nederlandse wet afbreuk doet aan het Europees 

recht. 

 

ii. In rechte 

Het Europees Hof van Justitie maakt met dit arrest een einde aan de pogingen van de 

Nederlandse wetgever om in zijn interne wetgeving verplichtingen op te leggen aan 

vennootschappen, die opgericht zijn in een andere lidstaat, doch hun activiteiten 

exclusief of quasi-exclusief uitoefenen in Nederland. EBKE leidt uit het arrest af dat het 

Hof aldus oordeelt dat de gehele interne organisatie van een vennootschap geregeld 

                                                 
 
57 C. CLOTTENS, “Vrijheid van vestiging en zetelverplaatsing na het arrest Inspire Art: is the sky the Limit(ed)”, 
TRV 2006, 673-689; T.P. VAN DUUREN, “De positie van de Nederlandse BV ten opzichte van haar buitenlandse 
equivalenten en de Europese BV”, Ondernemingsrecht 2004, 5; V. MOVSESYAN, “Regulatory Competition 
Puzzle: The European Design”, beschikbaar op www.SSRN.com, 16-17. 
58 Eigen toevoeging aan de bevindingen van het arrest; zie ook infra 78-79. 
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wordt door het recht van de staat waar deze vennootschap is opgericht.59 Het Hof 

oordeelt uitdrukkelijk dat de elfde richtlijn voorziet in volledige harmonisatie van de 

informatieverplichtingen die lidstaten mogen opleggen aan filialen van 

vennootschappen uit een andere lidstaat en dat de door de Nederlandse Wet op de 

Formeel Buitenlandse Vennootschappen opgelegde informatieverplichtingen daarom 

niet toelaatbaar zijn ten aanzien van vennootschappen opgericht naar het recht van 

een lidstaat van de Europese Unie.60 Meer in het algemeen mag [noch] Nederland 

[noch enige lidstaat] volgens het Hof regels stellen voor vennootschappen die zijn 

onderworpen aan het recht van een andere lidstaat, tenzij die regels een 

rechtvaardiging vinden in het verdrag of in dwingende redenen van algemeen belang 

en dit geldt ook voor regels die betrekking hebben op de fase na de oprichting [en dus 

voor de erkenning van de vennootschap]. 

 

iii. Conclusie 

Met zijn arrest in de zaak Inspire Art beantwoordt het Europees Hof van Justitie 

enkele van de vragen welke open bleven na de arresten Centros en Überseering. Het 

Hof komt ertoe dat zijn eerdere besluiten in deze zaken ook gelden voor het ruimere 

vennootschapsrecht. 

 

4. Rechtstreekse gevolgen van het besproken drieluik 

Kort kan gesteld worden dat uit deze opeenvolging van arresten kan afgeleid worden 

dat voortaan een rechtspersoon die op rechtsgeldige wijze is opgericht volgens het 

recht van één van de lidstaten van de Europese Unie ook op geldige wijze zijn 

activiteiten kan uitoefenen in een andere lidstaat, ook wanneer hij geen activiteit 

                                                 
 
59 W. EBKE, “The European Conflict-of-Corporate-Laws Revolution: Überseering, Inspire Art and Beyond”, 
European Business Law Review 2005, 33. 
60 Zie ook verder bij de bespreking van de Nederlandse wetswijzigingen. 
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uitoefent in de staat van oprichting.61 Lidstaten moeten, in de mening van het Hof, op 

grond van het Europees recht, de vennootschappen die rechtsgeldig zijn opgericht in 

een andere lidstaat behoudens concrete gevallen van misbruik, onverkort erkennen. 

Het is volgens het Hof zelfs inherent aan de vrijheid van vestiging dat iemand bij de 

oprichting kiest voor de lidstaat waar het vennootschapsrecht hem het meest 

aantrekkelijk lijkt.62 Aldus installeert het Europees Hof binnen de Europese Unie een 

‘eenheidsmarkt’ voor vennootschappen [o.g.v. de incorporatietheorie] waar voorheen 

grotendeels de werkelijke-zetel-doctrine werd gevolgd.63 

 

In aansluiting bij het hierboven besproken drieluik deed het Hof recent een uitspraak 

in de zaak Cartesio64. Verschillende voorspellende artikels verwachtten zeer veel van 

deze zaak omdat deze aan het Hof de gelegenheid gaf duidelijkheid te scheppen en te 

antwoorden op een vraag [nl. of de lidstaat waar de vennootschap werd opgericht het 

vertrek van een vennootschap kan belemmeren zonder met de vrijheid van vestiging 

te botsen] die tot nog toe onbeantwoord was gebleven.65 Aan deze verwachtingen is 

het Hof jammer genoeg niet (volledig) tegemoet gekomen aangezien eerder 

verfijningen en variëteiten werden aangebracht aan de bestaande rechtspraak dan een 

duidelijke weg werd ingeslagen. Voor de lezer van het arrest is het woordgebruik 

bovendien op sommige momenten zeer moeilijk te begrijpen. Het arrest bevestigt 

echter wel duidelijk dat de lidstaten de bevoegdheid hebben om het aanknopingspunt 

                                                 
 
61 Zie: E. VERMEULEN, The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture 
Capital, Joint Venture and Partnership structures, Londen, Kluwer Law International, 2002, 4-6. Zie ook: J. 
WERNER, “Allemagne: La réforme inachevée du droit de la société à responsabilitée (GmbH)? / Germany: The 
uncompleted reform of the law for limited liability companies (GmbH)?”, RDAI / IBLJ  2009, N.° 2 (april), 151 ; 
K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter Commentaries on European law, Berlijn, De 
Gruyter Recht, 2007, 42-43. 
62 Zelfde vaststelling in de memorie van toelichting bij de Nederlandse ‘Wijziging van de Wet op de formeel 
buitenlandse vennootschappen'. 
63Zie ook: M. BECHT, C. MAYER en H.F. WAGNER, “Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of 
entry”, Law working paper n°. 70/2006, august 2007, beschikbaar op www.SSRN.com, 6; S. LOMBARDO, 
Regulatory Competition in Company Law in the European Company – Prerequisites and Limits, European 
University Studies, Brussel, Peter Lang, 2002, 25-27; J. ANDERSSON, Creditors and company law – Do we 
discuss one area of the law and pretend to be ignorant of another? in P.K. ANDERSEN en K.E. SORENSEN, 
Company law and finance, København, Thomson, 2008, 154-155. 
64 HvJ C-210/00, Cartesio Oktató Szoláltató bt, 2008. 
65 Zie ook: C. GERNER-BEUERLE en M. SCHILLIG, “The mysteries of freedom of establishment after Cartesio”, 
beschikbaar op www.SSRN.com, 2. 
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van vennootschappen die op basis van hun vennootschapsrecht zijn opgericht, met 

hun staat te bepalen. In die zin bevestigt het arrest ook dat het Verenigd Koninkrijk 

wel degelijk bevoegd is de Limited toe te staan om op grond van de Companies Act op 

te richten en zijn activiteit volledig in een andere lidstaat uit te oefenen. Het is daarbij 

de keuze van het Verenigd Koninkrijk om het aanknopingspunt zo te bepalen dat deze 

Limiteds een beroep kunnen doen op de vrijheid van vestiging. 

 

Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling IIIIIIII: De aantrekkingskracht van de Limited: De aantrekkingskracht van de Limited: De aantrekkingskracht van de Limited: De aantrekkingskracht van de Limited    

A.A.A.A. InleidingInleidingInleidingInleiding    

De ondernemer van vandaag krijgt te maken met een zeer internationaal gerichte 

economie. Ik doel dan niet enkel op de internationalisering van de handel, doch doel 

hiermee op de internationalisering van het ondernemerschap in se. Talrijke aspecten van 

‘het ondernemen’ kregen immers doorheen de jaren een meer internationaal karakter. 

Deze evolutie speelt zich ook af binnen de Europese Unie. 

 

Waar de aandacht van de gemiddelde zelfstandige in België voordien nog niet gevestigd 

was op de Britse Limited, was dit waarschijnlijk wel zo na het verschijnen van een artikel 

betreffende het onderwerp in een Z.O-magazine66 van 200767. Het artikel bracht ter sprake 

hoe een ‘Limited Company’ een alternatief kan vormen voor de Belgische BVBA waar 

geen minimumkapitaal of financieel plan vereist is en bovendien het voordeel van de 

beperkte aansprakelijkheid toch aanwezig is. Het artikel zet eveneens de nadelen op een 

rijtje teneinde de Belgische ondernemer ook in te lichten over de risico’s. De vragen die 

zich hier stellen zijn reeds deels beantwoord bij de bespreking van de oprichting en de 

structuur van de Limited. Ik wil hier dan ook slechts op enkele zaken de aandacht 

vestigen, die van belang zijn wegens hun overtuigingskracht op de oprichters van 

vennootschappen (d.w.z. ‘company promotors’). Deze elementen kwamen eveneens onder 

                                                 
 
66 Het tijdschrift van UNIZO, officiële beroepsvereniging der zelfstandigen. 
67 C. LAUREYS, “Limited Company oprichten in de plaats van bvba?”, Z.O.-magazine 11 mei 2007. 
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de aandacht van de Belgische wetgever (althans, enkele van zijn leden68) en zijn van 

belang omdat het net om die punten zal gaan waar de Belgische wetgever dient op te 

letten bij de eventuele hervorming van het Belgische vennootschaps-/BVBArecht.  

 

B.B.B.B. Voordelen van het beroep op de LimitedVoordelen van het beroep op de LimitedVoordelen van het beroep op de LimitedVoordelen van het beroep op de Limited    

Wanneer ik spreek over voordelen bij het beroep op de Limited bedoel ik deze elementen 

die, door het beroep op de Limited voordeliger zijn dan zij zouden zijn bij het beroep op 

de eigen congruente nationale rechtsvorm69. Het spreekt immers vanzelf dat een 

ondernemer niet geneigd zal zijn beroep te doen op een buitenlandse rechtsvorm, indien 

de eigen wetgever benaderende/vergelijkbare voordelen aanbiedt.70 Dit is een incentive 

die intussen door vele wetgevers gewaardeerd is geworden bij het hervormen van hun 

vennootschapswetgeving. 

 

Ondernemers worden bijna uitsluitend aangetrokken door elementen met betrekking tot 

de oprichting van een vennootschap: de zeer beperkte kapitaalsvereiste71 [die dan toch 

ook gepaard gaat met beperkte aansprakelijkheid van de bestuurders], geen 

oprichtersaansprakelijkheid en de korte oprichtingstermijn.72 Hierin zien vele 

ondernemers  hun heil. Daarnaast zullen ondernemers-vennootschapsoprichters die vaak 

zelf aandelen aanhouden in de opgerichte vennootschap belang hechten aan 

aandeelhoudersrechten.73 

 

                                                 
 
68 Vragen nr. 1169 en nr. 528 van 1 december 2006 van Trees Pieters en vraag nr. 524 van 23 november 2006 
van Bart Tommelein. Beide parlementsleden stelden vragen betreffende de mogelijks vereiste aanpassingen aan 
het Belgische vennootschapsrecht en hoe groot het gebruik van de Limited in België reeds is. 
69 H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht Journal of European and comparative law 
2006, vol. 13, n.°1, 42. 
70 J. ARMOUR, “Who should make Corporate law? EC Legislation versus regulatory competition”, working paper 
n. 54/2005, 2005, beschikbaar op www.SSRN.com, 17-30. 
71 Zie ook: R. Dotevall, Creditor protection and branches of foreign companies – between company law and 
insolvency law in P.K. ANDERSEN en K.E. SORENSEN, Company law and finance, København, Thomson, 2008, 
77-78. 
72 Zie infra, Titel IV. 
73 Voor een uitgebreidere bespreking van de verschillende mogelijkheden: H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom 
in the EU?”, Maastricht Journal of European and comparative law 2006, vol. 13, n.°1, 45. 
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Bovendien heeft bijvoorbeeld de Belgische fiscale administratie vastgesteld dat op fiscaal 

vlak vele ondernemers ook gestimuleerd worden door persoonlijke (fiscale) voordelen 

voor de oprichters/bestuurders van de vennootschap. Zij hebben daar dan ook gevolg aan 

gegeven door aan buitenlandse kaderleden fiscale voordelen te verschaffen. De 

administratie aanvaardt nu immers met grote soepelheid dat een reeks kosten74 van het 

kaderlid als ‘kosten eigen aan de werkgever’ worden beschouwd. Zo kan de werkgever 

deze kosten enerzijds aan de werknemer (die er niet op wordt belast)75 betalen, en ze 

anderzijds zelf aftrekken als beroepskosten.76 Dit aspect heeft echter eerder betrekking op 

het aantrekken van ondernemingsactiviteit dan het aantrekken van 

vennootschapsincorporaties. 

 

C.C.C.C. Nadelen en risico’s van het beroep op de LimitedNadelen en risico’s van het beroep op de LimitedNadelen en risico’s van het beroep op de LimitedNadelen en risico’s van het beroep op de Limited    

Om het onder een algemene term samen te vatten: vele van de nadelen zullen verwant 

zijn met wat in de literatuur reeds ‘home state advantages’77 werden genoemd. Dit betreft 

voornamelijk de algemene verbondenheid met de eigen staat. Zo zullen de oprichters van 

een vennootschap bijvoorbeeld onderdanen zijn van een bepaalde staat. Het is bovendien 

duidelijk dat waar een ondernemer enigszins kan geïnformeerd zijn over het eigen 

rechtsstelsel en de mogelijkheden om er onder rechtspersoonlijkheid een activiteit te 

verrichten, dat dit vaak niet het geval zal zijn met betrekking tot een vreemd stelsel78. Het 

zich beroepen op dergelijk buitenlands stelsel brengt voor de ondernemer dan ook vaak 

extra kosten mee. Deze kosten dienen opgenomen te worden in de beoordeling van de 

voor- en nadelen van de mogelijkheid beroep te doen op een goedkope Limited. Een 

eenvoudige economische analyse leert immers dat wanneer de transactiekosten te hoog 

zijn ten opzichte van de voordelen van de Limited, ondernemers zullen afgeschrikt 

                                                 
 
74 Bvb.: logeerkosten, onderwijskosten, reiskosten, inrichtingskosten,… 
75 Art. 31-32 WIB. 
76 S. VAN CROMBRUGGE, cursus Internationaal Fiscaal Recht, 2008-2009, Universiteit Gent, losbladig, 40-41. 
77 H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht Journal of European and comparative law 
2006, vol. 13, n.°1, 56. 
78 J. ARMOUR, “Who should make Corporate law? EC Legislation versus regulatory competition”, working paper 
n. 54/2005, 2005,  beschikbaar op www.SSRN.com, 18-19. 
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worden. Waar het vaak om kleine of middelgrote ondernemingen zal gaan en niet om de 

grote ondernemingen waarvan sprake is in de vergelijkbare situatie in de Verenigde 

Staten, speelt deze kwestie nog veel meer. De kosten die het beroep op een buitenlands 

rechtsstelsel meebrengen, dienen bekeken te worden vanuit de noodzaak te beschikken 

over voldoende correcte informatie voor het nemen van een (belangrijke) 

ondernemingsbeslissing. Bovendien komen dan ook kosten tot stand door de noodzaak 

aan deze informatie, daar in de Europese lidstaten (in tegenstelling tot in de Verenigde 

Staten) een veelheid aan talen en tradities aanwezig is. Verder zal ik ingaan op de rol die 

shelf-companies hierin spelen door de kosten te herleiden voor tal van ondernemers door 

te zorgen voor informatieverstrekking enerzijds en anderzijds het oprichten van de 

Limiteds voor de ondernemers anderzijds. Hoewel de oprichting onder vreemd recht voor 

de ondernemer dan goedkoper wordt, zal de aandacht ook moeten gaan naar de jaarlijkse 

kosten die het beroep op een buitenlands rechtsstelsel met zich meebrengen. Waar het 

oprichtingskapitaal ontweken wordt, kan dan mogelijks een even grote kost ontstaan die 

over de jaren verspreid is en bovendien een echte kost is en geen werkingsmiddelen voor 

de onderneming! 

 

In het bijzonder kunnen we de aandacht vestigen op de administratieve verplichtingen, de 

reeds vermelde jaarlijkse kosten, de commerciële overwegingen, de fiscale onzekerheid, 

en de problematiek van de ‘goede adviseur’. 

 

Zoals volgt uit eerdere en volgende bespreking, is duidelijk dat de Limited een Engelse 

vennootschap is en blijft. Gelet op de vereiste van een ‘registered office’ in Engeland, is 

het onmogelijk een Limited op te richten in België. Bijgevolg is het dan ook duidelijk dat 

de (administratieve) verplichtingen die voortvloeien uit het Engelse vennootschapsrecht 

niet enkel bij de oprichting maar ook tijdens het bestaan van de vennootschap dienen 

nageleefd te worden. Als voorbeeld verwijs ik naar het ‘registered office’, het jaarlijkse 

balans-depot, het jaarlijkse overzicht van functionarissen en aandeelhouders en de 
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jaarlijkse fiscale aangifte. Deze verplichtingen worden, bij niet-naleving, op afdoende 

wijze gesanctioneerd overeenkomstig het Engelse recht. 

 

Waar het buitenlands recht voor de gemiddelde Belgische ondernemer een vreemd 

vehikel is waarvan hij weinig tot geen kennis heeft, en ‘shelf-companies’ hun diensten 

aanbieden teneinde de ondernemer bij te staan in het vervullen van zijn administratieve 

verplichtingen, dient opnieuw rekening gehouden te worden met jaarlijkse kosten. 

 

Door het wijdverspreide gebruik van de Engelse Limited, zijn reeds eerder vragen gerezen 

naar de naam en faam hiervan. Discussies zijn dan ook reeds ontstaan omtrent de al dan 

niet slechte naam van het vehikel, waarin klanten en leveranciers geen vertrouwen 

zouden hebben wegens het ontbreken van oprichtersaansprakelijkheid en het gebrek aan 

maatschappelijk kapitaal. Velen wijzen dan ook op het imagoprobleem dat aan het gebruik 

van de Limited kan verbonden zijn.  

Zowel leveranciers, klanten als kredietverstrekkers kunnen bijgevolg ook weigerachtig 

zijn om met een Limited te contracteren. In aansluiting bij dit probleem rijst de eventuele 

verhoogde aandacht van de fiscale administratie voor de ondernemer die het Limited-

vehikel hanteert. Hoewel er geen fiscale gevolgen verbonden zijn aan het gebruik van de 

Limited, lijkt de fiscus toch enige argwaan te ontwikkelen ten aanzien van het fenomeen. 

Ik kan bijvoorbeeld wijzen op de reeds afgeschafte aandelen aan toonder in België (in het 

kader van de witwasreglementering) die wel nog een mogelijkheid zijn in de Limited-

structuur. De fiscale administratie heeft evenwel tot nu toe geen standpunt ingenomen 

betreffende het gebruik van de Limited.  

 

Tot slot wens ik te wijzen op het gebrek aan gespecialiseerde adviseurs betreffende de 

Limited. ‘Shelf-companies’ die zich aanbieden op het wereldwijde web blijken immers 

niet altijd over de juiste informatie te beschikken. Bij het gebruiken van een buitenlands 

rechtsstelsel is het evenwel belangrijk begeleiding te zoeken bij specialisten met de juiste 

kennis van dit rechtsstelsel. Het valt dan ook af te raden onbezonnen te werk te gaan. 
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D.D.D.D. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Vele ondernemers wegen reeds deze voor- en nadelen tegen elkaar af. Zoals uit verdere 

bespreking zal blijken kiezen velen voor de structuur van de Limited. In een later 

hoofdstuk bespreek ik dan ook de reacties van de verscheidene wetgevers op het Europese 

continent. Zijn deze vergaand genoeg of gaan deze net te ver? Leidt deze evolutie niet tot 

een ‘race to the bottom’? 

 

Illustraties: Aantal opgerichte ‘Private Limited Companies’ per lidstaat. 79 

 

Beide tabellen geven het aantal in het Verenigd Koninkrijk nieuw opgerichte ‘Limited 

Companies’ vanuit de verscheiden Europese lidstaten. Tabel A geeft het aantal Limiteds 

weer waarin de meerderheid van de ‘directors’ een geregistreerd adres hebben in de 

betrokken lidstaat. Tabel B geeft het aantal Limiteds weer waarin alle ‘directors’ hun 

geregistreerd adres in de betrokken lidstaat hebben. 

                                                 
 
79 Bron: M. BECHT, C. MAYER en H.F. WAGNER, “Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of 
entry”, Law working paper n°. 70/2006, august 2007, beschikbaar op www.SSRN.com, 27-28. 
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Titel III: Hoe beïnvloedt de vennootschapsmobiliteit de wetgevende Titel III: Hoe beïnvloedt de vennootschapsmobiliteit de wetgevende Titel III: Hoe beïnvloedt de vennootschapsmobiliteit de wetgevende Titel III: Hoe beïnvloedt de vennootschapsmobiliteit de wetgevende 

activiteit?activiteit?activiteit?activiteit?    

InleidingInleidingInleidingInleiding    

In een extensief onderzoek gingen BECHT, MAYER en WAGNER gegevens na met 

betrekking tot meer dan 2 miljoen vennootschappen, opgericht in het Verenigd 

Koninkrijk tussen 1997 en 2006. Zij onderzochten zo de “evolutie van het aantal door 

buitenlanders opgerichte Limiteds in die periode”80. Een Limited werd in hun 

methodologie als buitenlands beschouwd wanneer “alle of de meerderheid van de 

bestuurders in het buitenland woonachtig zijn/is”. Zoals hoger reeds besproken kon dit 

element eenvoudig worden teruggevonden aangezien deze ‘directors’/bestuurders hun 

adres dienden bekend te maken. 

 

Verdienste van het onderzoek bestaat erin dat zij voor het eerst empirisch bewijs leverden 

van hoe deregulering en oprichtingskosten de beslissing van vennootschapsoprichters met 

betrekking tot de plaats van oprichting kan beïnvloeden. Hun conclusie geeft aan dat de 

tendens duidelijk stijgend is/was. De vraag stelt zich of de besproken rechtspraak een 

voldoende incentive is/was voor de verscheidene wetgevende machten van de Europese 

lidstaten om hun vennootschapsrecht te herzien. Verscheidene wetgevers meenden reeds 

hierop te moeten reageren. De toekomst zal uitwijzen of deze tendens zich verderzet en 

hierbij kunnen we ons ook afvragen waar dit zal eindigen.  

 

Afdeling IAfdeling IAfdeling IAfdeling I: Vennootschapsmobiliteit: Vennootschapsmobiliteit: Vennootschapsmobiliteit: Vennootschapsmobiliteit    

Met betrekking tot de mobiliteit van vennootschappen dient op het Europese continent 

een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de oprichting van nieuwe 

                                                 
 
80 M. BECHT, C. MAYER en H.F. WAGNER, “Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of entry”, 
Law working paper n°. 70/2006, august 2007, beschikbaar op www.SSRN.com; W. BRATTON, J. MCCAHERY en 

E. VERMEULEN, “How does corporate mobility affect lawmaking? A comparative Analisis”, working paper 
91/2008, 2008, beschikbaar op www.ssrn.com/abstract=1086667, 37 p. 
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vennootschappen (nieuwe oprichting) en anderzijds de heroprichting van bestaande 

vennootschappen (heroprichting).81 Voor deze tweede vorm heeft het bestudeerde 

onderwerp geen relevantie.82 Voor de eerste vorm echter heeft het drieluik van 

rechtspraak van het Hof van Justitie gezorgd voor de verruimde mogelijkheid een 

vennootschap op te richten in een andere lidstaat (en overeenkomstig het recht van die 

lidstaat). Waar het EU-verdrag immers de vestigingsvrijheid voorziet, werd deze in de 

praktijk sterk belemmerd door de werkelijke zetelleer.  

 

Zoals BECHT, MAYER en WAGNER hebben vastgesteld kwam na de rechtspraak van het 

Europees Hof onmiddellijk een versterkte internationale stroom van 

vennootschapsoprichtingen tot stand. Zij stelden vast dat in een periode van 2003 tot 2006 

meer dan 67.000 nieuwe ‘private limited companies’ werden opgericht in het Verenigd 

Koninkrijk [vanuit andere lidstaten van de Europese Unie]. Zij namen in hun 

cijfergegevens bovendien enkel de echte Centros-type vennootschappen op. Zoals ook 

reeds hoger besproken, betreft het vennootschappen zonder enige activiteit in het 

Verenigd Koninkrijk, zijnde hun staat van oprichting. Het overgrote deel van deze 

vennootschapsoprichtingen was afkomstig uit Duitsland, gevolgd door Frankrijk, 

Nederland en Noorwegen. Opvallend is ook dat uit hun onderzoek blijkt dat deze 

verhoogde vennootschapsmobiliteit niet gecombineerd gaat met een verhoogde 

vennootschapsmobiliteit vanuit niet-EU-lidstaten. Na het vaststellen van deze verhoogde 

mobiliteit, toonden BECHT, MAYER en WAGNER eveneens de causale relatie tussen deze 

verhoogde mobiliteit en de besproken rechtspraak aan. 

 

                                                 
 
81 W. BRATTON, J. MCCAHERY, en E. VERMEULEN,  “How does corporate mobility affect lawmaking? A 
comparative Analisis”, beschikbaar op www.ssrn.com/abstract=1086667, 20-23. 
82 Zie het arrest Überseering, supra 28-29; H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht 
Journal of European and comparative law 2006, vol. 13, n.°1, 41. 
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AfdeliAfdeliAfdeliAfdeling IIng IIng IIng II: Zijn vennootschapswetboeken verworden tot producten?: Zijn vennootschapswetboeken verworden tot producten?: Zijn vennootschapswetboeken verworden tot producten?: Zijn vennootschapswetboeken verworden tot producten?    

In haar beroemde boek The Genius of American Corporate law  schrijft ROBERTA ROMANO 

dat “Corporation codes can be viewed as products, whose producers are states and whose 

consumers are corporations”. Door de regels van het vennootschapsrecht zo soepel 

mogelijk te maken, trachten staten zoveel mogelijk de oprichting van vennootschappen 

naar hun rechtsstelsel te brengen.83 De vraag rijst of dit kan leiden naar een ‘race to the 

bottom’.84 Daarnaast kan de vraag gesteld worden door welke motieven staten zich laten 

drijven bij het hervormen van hun vennootschapswetgeving.85 Het verworden van 

vennootschapswetboeken tot producten ligt hier ter bespreking voor. Waar wetgevers 

immers kiezen voor hervorming van het vennootschapsrecht, met het motief 

ondernemers aan te trekken86, dreigen zij te verworden tot aanbieders van producten aan 

een groep van klanten/consumenten. Hierbij bepalen wetgevende machten door het 

vastleggen van minimumkapitaal en administratieve lasten de prijs voor hun ‘product’. 

Ten gevolge van deze evolutie na de voorliggende rechtspraak van het Hof van Justitie 

ontstaat een markt van vennootschappen, waarbij ondernemers kunnen shoppen tussen 

de vele aangeboden vennootschapsvormen en voor- en nadelen kunnen afwegen. Hierbij 

wens ik te benadrukken dat deze bespreking gaat over de keuze van een plaats van 

oprichting en niet de keuze van een plaats van activiteit, waarin vele andere economische 

factoren tevens een rol zullen spelen.  

 

Tot slot wil ik opmerken, zoals ook andere auteurs reeds gedaan hebben, dat de incentives 

die voor ondernemers gecreëerd worden op het vennootschapsrechtelijk vlak geen 

alleenstaand element mogen zijn in de overwegingen bij het hervormen van de 

                                                 
 
83 Zie ook: P. ROSE, “EU Company Law Convergence Possibilities After Centros”, beschikbaar op 
www.SSRN.com, 127; E. VERMEULEN, The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: 
Venture Capital, Joint Venture and Partnership structures, Londen, Kluwer Law International, 2002, 88. 
84 Zie infra 38. 
85 Zie infra 40-42. 
86 Zoals uitdrukkelijk opgegeven als motief in de Nederlandse Memorie van toelichting bij de Wijziging van de 
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. 
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wetgeving. Het zal immers geen baat hebben te trachten vennootschappen aan te trekken 

wanneer er geen incentives worden uitgewerkt voor hun bestuurders/managers.87  

 

Afdeling IIIAfdeling IIIAfdeling IIIAfdeling III: ‘Race to the bottom’ of ‘to the top’?: ‘Race to the bottom’ of ‘to the top’?: ‘Race to the bottom’ of ‘to the top’?: ‘Race to the bottom’ of ‘to the top’?    

A.A.A.A. Wat betreft de competitie tussen wetgeversWat betreft de competitie tussen wetgeversWat betreft de competitie tussen wetgeversWat betreft de competitie tussen wetgevers    

De polemiek rond competitie tussen wetgevers is afkomstig uit de competitie tussen de 

verschillende staten in de Verenigde Staten naar ‘corporate charters’88. De leiding in die 

competitie werd genomen door de staat Delaware89 die startte met het aanbieden van 

flexibele en business-vriendelijke regels voor vennootschappen, met als doel zoveel 

mogelijk incorporaties van vennootschappen naar de eigen staat te trekken. De race die 

hiervan het gevolg was kan als vergelijkingspunt dienen voor de Europese evolutie, doch 2 

elementen dienen duidelijk onderscheiden te worden. Ten eerste is de competitie in 

regelgeving, die in de Verenigde Staten is ontstaan, gericht op grote vennootschappen, 

waarvan de meeste genoteerd zijn op een gereglementeerde markt, terwijl het in Europa 

hoofdzakelijk draait om kleine en middelgrote ondernemingen De wetgeving  is immers 

voor de grote en publieke vennootschappen voor het overgrote deel is geharmoniseerd. 

Het onderscheid tussen deze categorieën van spelers op de markt dient duidelijk voor 

ogen gehouden te worden aangezien het gaat om twee totaal verschillende groepen van 

vennootschappen: de Amerikaanse zijn gericht op business-vriendelijke regelgeving en de 

Europese hoofdzakelijk op het ontwijken van minimumkapitaal. Ten tweede moet ook 

onthouden worden dat in de Verenigde Staten een belangrijke factor aanwezig is met de 

wisselwerking tussen de gecentraliseerde en gedecentraliseerde wetgever. Aldus volstaat 

het dit verschijnsel in de Verenigde Staten slechts kort te bespreken. Ten gevolge van de 

in de Verenigde Staten algemeen geldende incorporatieleer, kon de state Delaware een 

                                                 
 
87 Zie supra 32. 
88 C. TEICHMANN, ‘Law as a product’: Regulatory competition in the Common Market and the European Private 
Company” in S. BARTMAN,  European Company Law in Accelerated Progress, 146. 
89 H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht Journal of European and comparative law 
2006, vol. 13, n.°1, 39; H. HALBHUBER, Limited Company statt GmbH? Europarechtlicher Rahmen und 
deutscher Widerstand,  Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2001, 183-184. 
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zeer aantrekkelijke juridische infrastructuur ontwikkelen voor ondernemingen. Dit heeft 

ertoe geleid dat op een bepaald ogenblik het merendeel van de Fortune 500-

vennootschappen en ongeveer de helft van de op de New Yorkse beurs genoteerde 

vennootschappen waren opgericht in en naar het recht van de staat Delaware90. De 

juridische infrastructuur die door de staat in kwestie was ingesteld, richtte zich op 2 

hoofdthema’s: snelle, efficiënte en goedkope oprichtingsprocedures en versterking van het 

dispositieve karakter van de wetgeving. Deze twee elementen dienen zeker in gedachten 

meegenomen te worden bij de bespreking van de gevolgen van de rechtspraak van het Hof 

van Justitie in de voorliggende materie.91 

 

B.B.B.B. Regulatory competition: ‘race to the bottom’ of ‘race to the top’?Regulatory competition: ‘race to the bottom’ of ‘race to the top’?Regulatory competition: ‘race to the bottom’ of ‘race to the top’?Regulatory competition: ‘race to the bottom’ of ‘race to the top’?    

Reeds verschillende praktizijnen en rechtsgeleerden gaven hun visie betreffende dit 

onderwerp.92 Alsdan bestaan er ook verschillende opvattingen93. Volgens sommigen leidt 

de competitie in het vennootschapsrecht immers onvermijdelijk tot een ‘race to the 

bottom’94. Volgens anderen dan weer tot een ‘race to the top’. Tussen deze visies in 

bevindt zich o.m. HEINE die zich bij geen van beide visies aansluit, doch hen verwerpt. Hij 

stelt dat de uitkomst van dergelijke competitie afhankelijk is van tal van factoren binnen 

een rechtssysteem95. Om deze factoren nader te onderzoeken en te begrijpen, analyseert 

HEINE de impact van het neoclassicale model, de ‘public choice-theorie’ en het fenomeen 

                                                 
 
90 T.P. VAN DUUREN, “De positie van de Nederlandse BV ten opzichte van haar buitenlandse equivalenten en de 
Europese BV”, Ondernemingsrecht 2004, 4. 
91 Een goede bespreking van andere vergelijkingspunten tussen Europa en de Verenigde Staten met betrekking 
tot de materie is te vinden bij H. DE WULF, “Centros: vrijheid van vestiging zonder race to the bottom”, 
Ondernemingsrecht, 1999-12, 318-338, beschikbaar op www.SSRN.com. 
92 Zie: J. ARMOUR, “Who should make Corporate law? EC Legislation versus regulatory competition”, working 
paper n. 54/2005, 2005beschikbaar op www.SSRN.com, 2-50; S. LOMBARDO, Regulatory Competition in 
Company Law in the European Company – Prerequisites and Limits, European University Studies, Brussel, 
Peter Lang, 2002, 73-83; E. VERMEULEN, The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United 
States: Venture Capital, Joint Venture and Partnership structures, Londen, Kluwer Law International, 2002, 
141-176. 
93 Een vlot overzicht van de verscheiden opvattingen is te vinden bij J. ARMOUR, “Who should make Corporate 
Law? EC Legislation versus regulatory competition”, beschikbaar op www.SSRN.com. 
94 W.L. Carry, “Federalism and Corporate Law: Reflections upon Delaware”, Yale Law Journal 1974, 663-707; 
H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht Journal of European and comparative law 2006, 
vol. 13, n.°1, 38. 
95

 K. HEINE, “Regulierungswettbewerb im Geselschaftsrecht” in Duncker & Humblot: Schriften zur 
wirtschafswissenschaftlichen Analyse des Rechts Vol. 48, Berlijn, De Gruyter Recht, 2003, 312. 
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van ‘path dependency’. In elk geval staat vast dat met ‘regulatory competition’ bedoeld 

wordt dat staten concurreren om vennootschappen aan te trekken om te opereren als 

subject van de nationale wetten.  

 

C.C.C.C. Motieven van de Europese wetgeversMotieven van de Europese wetgeversMotieven van de Europese wetgeversMotieven van de Europese wetgevers    

In de nasleep van de hoger besproken arresten van het Europees Hof van Justitie 

poneerden verscheidene strekkingen de opinie dat deze rechtspraak geen aanleiding zou 

geven tot ‘regulatory competition’96. Zij hebben deze mening gebaseerd op de vaststelling 

dat de factoren/voorwaarden die hiervoor aanwezig dienen te zijn, niet aanwezig waren. 

Zij hebben gemeend dat de Europese lidstaten immers niet zoals de verschillende staten 

van de V.S. een belangrijke bron van inkomsten kunnen vinden in ‘charter taxes’, 

aangezien deze verboden zijn door het Europese recht.97  

 

Nadat ik vaststelde dat Europese wetgevers wel degelijk hun vennootschapsrecht 

hervorm(d)en ten gevolge van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de 

aantrekkelijkheid van de Engelse Limited is het mijn mening dat, hoewel niet dezelfde 

condities aanwezig zijn als in de Delaware-ontwikkeling98, een zekere competitie zich 

ontwikkeld heeft tussen de Europese wetgevende machten. Ik onderzocht dan ook de 

motieven die aan de basis hiervan zouden kunnen liggen. Hierbij vertrek ik van de 

assumptie dat het in de bedoeling van de staten ligt zoveel mogelijk incorporaties naar het 

eigen land/rechtssysteem te trekken. Dat in de verscheidene staten belangengroeperingen 

streven naar hervorming van het nationale vennootschapsrecht is een vanzelfsprekend 

gegeven aangezien vele belangen bij het ondernemerschap betrokken zijn. De vraag stelt 

zich echter met welke redenen de wetgevers hierop ingaan. Waarom verstrekken de 

                                                 
 
96 T.P. VAN DUUREN, “De positie van de Nederlandse BV ten opzichte van haar buitenlandse equivalenten en de 
Europese BV”, Ondernemingsrecht 2004, p. 4; H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht 
Journal of European and comparative law 2006, vol. 13, n.°1, 36. 
97 Art. 2, (1) en 10, (a) RL 69/335/EC, 1969; H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht 
Journal of European and comparative law 2006, vol. 13, n.°1, 60-62. 
98 W. BRATTON, J. MCCAHERY, en E. VERMEULEN, “How does corporate mobility affect lawmaking? A 
comparative Analisis”, working paper N. 91/2008, 2008, beschikbaar op www.ssrn.com/abstract=1086667, 4. 
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verscheidene wetgevers vennootschapswetgeving die aansluit bij de kenmerken die deze 

belangengroepen nastreven? Streven de wetgevende machten hiermee ook een eigen 

belang na of niet? Het is immers niet alleen in Europa dat deze tendens zich voordoet. 

Ook buiten de Centros-evolutie om kan dit worden vastgesteld. Vele staten ter wereld 

hechten de laatste jaren meer en meer belang aan het aantrekken van ondernemers. Zij 

vereenvoudigen daartoe oprichtingsprocedures en verlagen minimumkapitaalsvereisten.99 

Belangrijk hierin is te benadrukken dat hoewel een overheid een financieel of ander 

belang kan hebben bij een maximalisatie van het aantal incorporaties, de wetgevende 

macht nog steeds verantwoording verschuldigd is aan zijn kiezers en dus niet noodzakelijk 

een gelijklopend belang heeft met deze overheid. 

 

Wanneer we er inderdaad van uitgaan dat het doel van een staat erin ligt zijn financiën te 

maximaliseren, heeft een staat er waarschijnlijk ook belang bij een zo hoog mogelijk 

aantal vennootschapsincorporaties na te streven. Ik wil hier dan ook kort ingaan op een 

algemene financiële evaluatie. Zoals verder besproken bestaat het aantrekken van 

vennootschappen in een eerste punt uit het beperken van de oprichtingskosten100 van de 

nationale vennootschapsvorm(en). Bij het afwegen van de mate van minimalisering van 

deze kosten zullen staten rekening moeten houden met andere kosten die kunnen 

ontstaan ten gevolge van het aantrekken van vennootschappen. Zij zullen hierbij aldus 

een afweging moeten maken tussen het financiële voordeel van het aantrekken van deze 

vennootschappen en de algemene maatschappelijke en andere kosten die deze 

aantrekkingskracht kan teweeg brengen. Naar mijn mening wordt deze afweging door te 

weinig wetgevende machten gemaakt en kijken zij teveel naar het financiële voordeel 

doch te weinig naar de eraan verbonden gevolgen. Men moet immers niet enkel denken 

aan de daadwerkelijke kosten van de oprichting van een vennootschap (zoals de kosten 

van een efficiënt registratiesysteem), maar bijvoorbeeld ook aan de stijging in het aantal 

                                                 
 
99 Rapport Doing business 2008, beschikbaar op www.worldbank.org . 
100 Dit is ook gebleken uit het hoger besproken onderzoek: M. BECHT, C. MAYER, en H.F. WAGNER, “Where do 
firms incorporate? Deregulation and the cost of entry”, Law working paper n°. 70/2006, august 2007, 
beschikbaar op www.SSRN.com. 
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van de voor de nationale rechtbanken gevoerde zaken. Dit is mijns inziens een algemene 

kost die zeker mee in rekening dient gebracht te worden. Bij het herschrijven van 

wetgeving wordt echter nog te weinig rekening gehouden met een economische analyse 

van de gegevens. 

 

De financiële voordelen waarover ik spreek bestaan uit verschillende elementen. Eén 

ervan is bijvoorbeeld het voordeel dat uit fiscale oorsprong zal gehaald worden. Hier zal 

echter rekening moeten gehouden worden met de werking van de vele 

dubbelbelastingverdragen en Richtlijn  69/335/EG van 17 juli 1969101. Een tweede aspect 

kunnen we terugvinden in de algemene (financiële) stimulans die een vennootschap kan 

geven aan de nationale economie. Wanneer een vennootschap zich vestigt in een bepaalde 

natie, zal ze immers ook nood hebben aan begeleiding [daarbij denk ik bijvoorbeeld aan 

juridische of boekhoudrechtelijke ondersteuning]. Dergelijke vennootschapsuitgaven 

kunnen een bijdrage leveren aan de nationale economie. Evenwel dient hierbij ook de 

gedachte opgenomen te worden dat deze uitgaven vaak niet zeker zijn. Waar het gebruik 

van een buitenlandse vennootschapsvorm uiteraard een expertise van het buitenlandse 

recht vereist, is het niet zeker dat deze expertise ook in dezelfde natie zal gezocht worden. 

Dit twijfelpunt laat ik hier in het midden aangezien hierover geen actuele cijfers bestaan. 

Wel wens ik te wijzen op het onderzoek dat hierover werd verricht in de Verenigde 

Staten.102 KAHAN en KAMAR onderzochten ondermeer de drijfveren die staten kunnen 

brengen tot competitie in hun vennootschapswetgeving. Ze stelden met betrekking tot het 

beroep op juridische dienstverlening vast dat het inkomen van advocaten in de staat 

Delaware opmerkelijk hoger is dan het inkomen van advocaten in andere staten. Uit het 

door hen gevoerde onderzoek kan ik echter niet met zekerheid vaststellen of dit ook 

voordelen oplevert voor de staat of zijn inwoners in het algemeen. Bovendien stel ik me 

de vraag of staten zich met betrekking tot dit aspect ook niet zouden moeten bekommeren 

                                                 
 
101 H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht Journal of European and comparative law 
2006, vol. 13, n.°1, 62. 
102 M. KAHAN en E. KAMAR, “The Myth of State Competition in Corporate Law”, 2002, beschikbaar op 
www.SSRN.com, 695. 
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om het behouden van adviesvragen in de eigen staat. Dit lijkt me echter een aspect waar 

staten weinig invloed op kunnen uitoefenen. Naar mijn mening zal immers, eens een 

vennootschap rechtsgeldig is opgericht, haar nood aan juridisch advies zich hoofdzakelijk 

daar concentreren waar zij haar activiteit uitoefent en zal de staat van oprichting dan geen 

verder belang hebben. 

 

AfdelingAfdelingAfdelingAfdeling IV IV IV IV: ‘If you can’t beat them, join them’: ‘If you can’t beat them, join them’: ‘If you can’t beat them, join them’: ‘If you can’t beat them, join them’103103103103????    

Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding     

Zoals geponeerd in de rechtsleer, hebben de Europese staten geen belang bij regelgevende 

competitie op het vlak van het vennootschapsrecht. Aansluitend bij mijn voorgaande 

bedenkingen bestaat het doel van de lidstaten er immers niet enkel in vennootschappen 

aan te trekken, doch eerder de ondernemingsactiviteit welke deze vennootschappen 

verrichten binnen de lidstaat aan te trekken104.  

 

Wanneer we echter redeneren in termen van het ‘aantrekken van vennootschappen’ na de 

besproken rechtspraak van het Hof van Justitie, laat dit ons toe vast te stellen dat één van 

de eerste gevolgen was het verlagen van minimum-kapitaalvereisten in meerdere 

lidstaten.105 Door het verlagen van kapitaalvereisten in de verscheiden lidstaten, wordt de 

assumptie waarschijnlijk dat de voorsprong die het Verenigd Koninkrijk had op het vlak 

van aantrekkelijkheid voor vennootschappen intussen danig getaand is. Door het verlagen 

van de kapitaalsvereisten in de thuisstaat van vennootschappen wordt immers een zeer 

belangrijke incentive verwijderd in de overweging om te kiezen voor een buitenlandse 

vennootschapsvorm. Deze verlaging dient bovendien doorgevoerd te worden vanuit het 

motief dat een staat zijn kapitaalsvereisten niet zal kunnen opleggen aan een in een 

andere lidstaat opgerichte vennootschap aangezien deze regels niet zullen voldoen aan de 

                                                 
 
103 U. SEIBERT, “Close Corporations-Reforming Private Company Law: European and International 
Perspectives”, 8 EBOR, 2007, 83.  
104 H. DE WULF, “Centros: vrijheid van vestiging zonder race to the bottom”, Ondernemingsrecht, 1999-12, 318-
338, beschikbaar op www.SSRN.com. 
105 Zie infra Titel IV. 
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rechtsvaardigingsvereisten van het algemeen belang, proportionaliteit en non-

discriminatie106. 

 

Wanneer wetgevende machten denken aan hervorming van het vennootschapsrecht in 

het algemeen, en aan de aanpassing aan ‘concurrerende’ wetgeving in het buitenland, 

kunnen zij zich toespitsen op drie aspecten van het vennootschapsrecht, nl.: 

- een extern aspect: de toegankelijkheid van de vennootschap voor inwoners en 

niet-inwoners; 

- een intern aspect: de structuur en vormgeving van de vennootschap; 

- een aspect dat bij de twee voorgaande niet uit het oog verloren mag worden: 

bescherming van derden (in het bijzonder schuldeisers) die met de vennootschap 

op al dan niet vrijwillige of bewuste wijze interageren. 

 

Bijzonder duidend is bijvoorbeeld het uitgangspunt dat ingenomen werd door de 

Nederlandse expertgroep, die werd opgericht met het oog op de herdenking van het 

Nederlandse BV107-recht108. Naast het concurrentiële aspect ging deze expertgroep ervan 

uit dat de BV een “toegankelijke rechtsvorm moest zijn voor private ondernemingen 

welke, mede dankzij een in beginsel beperkte aansprakelijkheid van de daarbij 

betrokkenen,  als primaire doelstelling heeft het ondernemen als maatschappelijk en 

economisch gewenst te bevorderen door het bieden van enerzijds gepaste bescherming 

van privé-vermogen van de ondernemer en anderzijds een mate van rechtszekerheid die 

de BV tot een betrouwbaar instrument maken en een stevige juridische basis aan het 

midden- en kleinbedrijf verschaft”. In de mening van de expertgroep moet daarom 

enerzijds gekozen worden voor “praktisch recht, anderzijds voor een grote mate van 

helderheid en rechtszekerheid”. In de korte samenvatting van dit uitgangspunt vind ik 

een aantal elementen terug die verdere uitdieping verdienen. Bij de hervorming van de 

                                                 
 
106 Zie het arrest Centros; supra 22-23. 
107 D.i. de Nederlandse Besloten Vennootschap. 
108 H. DE KLUIVER, “Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht” in J.B. WEZEMAN, 
Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht, Deventer, Kluwer, 2005, 119-125. 
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verscheidene nationale vennootschapsvormen die verwant zijn aan de Limited, moet 

immers inderdaad niet enkel naar het concurrentiële aspect, nl. het aantrekken van 

ondernemers naar de eigen lidstaat, gekeken worden. Er zal tevens rekening dienen 

gehouden te worden met aspecten zoals schuldeiserbescherming, rechtszekerheid,… 

Waar de doelstelling van de verschillende Europese wetgevers erin ligt/lag het eigen 

nationale vennootschapsrecht dermate te hervormen dat men vooreerst de eigen 

ondernemers in de eigen nationale ‘vennootschapsmarkt’ kan houden, en dat men ten 

tweede ook vreemde ondernemers naar deze markt zou kunnen aantrekken en men 

daartoe lacunes in het recht opspoort en dit recht hervormt met het oog op 

vereenvoudiging en versoepeling, dreigen immers elementen zoals 

schuldeiserbescherming en rechtszekerheid uit het oog verloren te worden.  

 

A. A. A. A. De te overwegen vragenDe te overwegen vragenDe te overwegen vragenDe te overwegen vragen    

Hieronder bespreek ik een kort (algemeen) overzicht van elementen die door de 

verscheidene wetgevers kunnen worden meegenomen bij de hervorming van het 

vennootschapsrecht. Later wordt er dieper op ingegaan hoe sommige lidstaten deze 

elementen effectief meenamen in hun overwegingen, hoe andere lidstaten dit links lieten 

liggen en hoe sommige lidstaten, zoals België, hier nog rekening zullen moeten mee 

houden indien zij tot een hervorming van hun vennootschapswetgeving komen. 

 

a.a.a.a. Minder dwingend, meer regelend recht Minder dwingend, meer regelend recht Minder dwingend, meer regelend recht Minder dwingend, meer regelend recht     

Bij het herschrijven van vennootschapswetgeving met het oog op een praktisch recht, dat 

door ondernemers als aantrekkelijk wordt beschouwd, zullen de verschillende wetgevers 

volgens mij vooreerst moeten oog hebben voor het creëren van een aantrekkelijkheid 

door niet-dwingend maar regelend recht. Uitgangspunt hierin dient naar mijn mening te 

liggen in het geven van de mogelijkheid aan ondernemers om een vennootschap zodanig 

in te richten als hen specifiek voor hun onderneming best voorkomt. Aangezien een 

wetgever hierbij uiteraard andere belangen niet uit het oog zal mogen verliezen, zal hij 



46  

een evenwicht dienen te zoeken tussen deze praktische gerichtheid en openheid versus 

belangen van derde personen, zoals schuldeisers en toekomstige contractspartijen. Een 

niet-dwingend maar regelend recht zal in mijn opinie een aantrekkelijke werking hebben 

op de vele nationale en internationale ondernemers. 

 

b.b.b.b. Wegwerken van de nietWegwerken van de nietWegwerken van de nietWegwerken van de niet----effectieve regelseffectieve regelseffectieve regelseffectieve regels en administratieve lasten en administratieve lasten en administratieve lasten en administratieve lasten    

Aansluitend bij het streven naar een meer praktisch recht, kan erop gewezen worden dat 

de verschillende wetgevers zich ook dienen in te zetten voor een geheel van regels waarin 

de niet-effectieve regels worden weggewerkt en waar zij aan de hand van een langere-

termijn-visie zullen moeten werken aan een samenhangende regelgeving die opnieuw 

aantrekkelijk kan worden bevonden door ondernemers. Bij het herbekijken van 

wetgeving zullen, naar ik meen, dan ook vragen moeten gesteld worden naar kosten-

effectiviteit. Zoals ook door de Nederlandse Expertgroep in haar rapport109 wordt 

overwogen, dient onderzocht te worden of de bestaande regels nog wel effectief zijn en of 

deze in verhouding staan tot de administratieve lasten [zowel voor de overheid als voor de 

ondernemers, in mijn opinie]. Dit wordt ook door de Wereldbank aangeraden als één van 

de elementen waardoor landen ondernemingsvriendelijker kunnen worden.110 Dit is één 

van de elementen die de Engelse overheid meenam in het schrijven van de Companies Act 

en die een belangrijke invloed uitoefent op de aantrekkelijkheid van de Engelse Limited. 

Het wetgevend kader heeft immers zowel een directe als indirecte invloed op de voor 

ondernemers te weeg gebrachte kosten bij oprichting van een vennootschap. Zoals reeds 

eerder gezegd, is dit voor ondernemers dan ook een overwegende factor bij hun keuze van 

oprichtingsplaats. De verschillende wetgevers kunnen er aldus voor kiezen het nationale 

wetgevende kader goedkoper of duurder te maken. In navolging van de rechtspraak van 

het Hof van Justitie kan vastgesteld worden dat meerdere wetgevers initiatieven namen 

om te streven naar een goedkopere vennootschapsvorm in de hoop aldus meer 

                                                 
 
109 Rapport ‘Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht’, 6 mei 2004, 4. 
110 Rapport Doing Business 2008, beschikbaar op www.worldbank.org. 
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ondernemers aan te trekken.111 Samen met BECHT, MAYER en WAGNER kan worden 

vastgesteld dat 3 soorten incorporatiekosten bestaan waaraan lidstaten nog kunnen 

werken: zuivere oprichtingskosten ten tijde van registratie van een opgerichte 

vennootschap, het vereiste oprichtingskapitaal en de huidige waarde van kosten die 

tijdens het bestaan van de vennootschap zullen moeten gemaakt worden wegens zijn 

oprichting/bestaan in een welbepaald rechtsstelsel.112 

 

c.c.c.c. Hoe schuldeiserbescherming behouden in een sterk vereenvoudigd Hoe schuldeiserbescherming behouden in een sterk vereenvoudigd Hoe schuldeiserbescherming behouden in een sterk vereenvoudigd Hoe schuldeiserbescherming behouden in een sterk vereenvoudigd 

vennootschapsrecht?vennootschapsrecht?vennootschapsrecht?vennootschapsrecht?    

Wanneer regels worden vereenvoudigd en gepraktiseerd, met de ondernemersgedachte op 

de achtergrond, treedt het gevaar naar voren andere belangen te vergeten. In het 

bijzonder denk ik hier aan het belang van schuldeisers. Dit belang zal bij een hervorming 

van het vennootschapsrecht steeds mee moeten genomen worden in de overwegingen, 

bijvoorbeeld bij het denken aan de mate van vrijheid die aan aandeelhouders wordt 

gegeven. Daarbij dient uiteraard ook opgenomen te worden dat de regels waarin aan de 

bescherming van schuldeisers wordt gedacht effectief en efficiënt dienen te zijn en de 

wetgever zich niet mag verliezen in het creëren van een uitgebreid beschermend, doch 

onwerkbaar [en bovenal afschrikkend] geheel. Om niet afschrikkend te werken voor 

ondernemers zal volgens mij een evenwicht moeten worden gezocht tussen de voordelen 

van regulering enerzijds en de administratieve lasten welke deze meebrengen voor 

ondernemers/vennootschappen anderzijds. In het kader van de bescherming van 

schuldeisers zal bijvoorbeeld steevast gekeken worden naar één van de meest besproken 

onderwerpen in de vergelijking met de Engelse Limited: vermogens- en 

kapitaalbescherming. De regels die ertoe strekken kapitaal in een vennootschap te 

brengen en te behouden moeten door de verschillende wetgevers afgewogen worden op 

                                                 
 
111 Zie zowel infra als supra. 
112 M. BECHT, C. MAYER en H.F. WAGNER, “Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of entry”, 
Law working paper n°. 70/2006, august 2007, beschikbaar op www.SSRN.com, 6. 
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hun efficiëntie enerzijds en hun belemmerende werking voor de beginnende ondernemer 

anderzijds.  

 

d.d.d.d. Hoe de rechtszekerheid blijven beschermen bij de creatie van een recht, sterk Hoe de rechtszekerheid blijven beschermen bij de creatie van een recht, sterk Hoe de rechtszekerheid blijven beschermen bij de creatie van een recht, sterk Hoe de rechtszekerheid blijven beschermen bij de creatie van een recht, sterk 

gericht op de praktijk?gericht op de praktijk?gericht op de praktijk?gericht op de praktijk?    

Zoals ik eerder reeds heb aangeduid, bij de vergelijking met de Delaware-evolutie en wat 

ook een algemeen gegeven is, is het recht van de personenvennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid gericht op de kleine en middelgrote ondernemer. Naast de vereiste 

praktische strekking van de regelgeving met betrekking tot dergelijke vennootschappen, 

moet ook aandacht besteed worden aan rechtszekerheid en helderheid. Deze twee 

factoren zijn en zullen in de toekomst nog steeds door de verscheidene Europese 

wetgevers in hun overwegingen moeten meegenomen worden. Mijns inziens kan dit 

aansluiten bij het werken aan een regelgeving waaruit overbodige regelgeving geschrapt 

wordt en waarin aandacht besteed wordt aan de beperking van administratieve lasten en 

(kosten)efficiëntie. Een eerste hierbij aansluitend aspect is de keuze die de wetgevende 

machten in de lidstaten zullen moeten maken tussen een hervorming waarbij gekozen 

wordt voor een flexibele rechtsvorm of een hervorming waarbij meerdere rechtsvormen 

gecreëerd worden en de ondernemer de voor hem passende vorm kan kiezen. Sommige 

staten kozen er reeds voor om specifieke rechtsvormen te ontwikkelen. Zo koos Frankrijk 

voor de creatie van de ‘Société par actions simplifié’ (S.a.S.), Duitsland voor de 

‘Partnerschaftgesellschaft’ en Spanje voor de ‘Sociadad Limitada Nueva Empressa’. Volgens 

anderen echter (onder meer de Nederlandse Expertgroep) verdient de aanpak van 

dergelijke specifieke rechtsvormen niet de voorkeur doch dient gekozen te worden voor 

één vorm met tal van toepassingsmogelijkheden omdat dit volgens hen de coherentie en 

overzichtelijkheid van het rechtssysteem ten goede zal komen en overlappingen in 

regelgeving zullen worden voorkomen.113 Die laatste keuze is zeker te begrijpen in landen 

met een kleine juridische gemeenschap. Het is immers een vanzelfsprekend gegeven, dat 

                                                 
 
113 Rapport ‘Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht’, 6 mei 2004, 2. 
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ook meermaals geschreven werd, dat rechtsregels pas recht worden wanneer die regels 

beginnen te leven. Hiertoe moet aan de regels betekenis worden gegeven door de praktijk, 

wetenschappelijke discussie en rechterlijke uitspraken. In een kleine juridische 

gemeenschap zou het volgens sommigen te hoog gegrepen zijn meerdere stelsels van 

regelgeving aan deze praktijk te onderwerpen en zou dan niet tot een voldoende hoog 

juridisch niveau gekomen kunnen worden.114 De hier besproken keuzes zal ik dan ook 

opnemen in mijn verdere bespreking. Een tweede bij de materie van de rechtszekerheid 

aansluitend aspect is tevens een keuze die de wetgevende machten dienen te 

maken/gemaakt te hebben en betreft de optie tussen voortbouwen op het bestaande 

wettelijke kader dan wel het herschrijven van het gehele vennootschapsrecht. Hierbij 

beperk ik  mijn onderzoek tot de wijzigingen aan het vennootschapsrecht die resulteren 

uit de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake Centros, Überseering en Inspire Art Ltd. 

 

e.e.e.e. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Wanneer Europese wetgevers de incentive krijgen hervormingen door te voeren, zal het 

vaak van belang zijn rekening te houden met concurrerende, buitenlandse rechtsvormen 

en initiatieven. Een bespreking van de in enkele lidstaten doorgevoerde of voorgestelde 

wijzigingen is dan ook noodzakelijk om voorstellen te kunnen doen omtrent het Belgische 

BVBA-recht. 

 

B. B. B. B. Studie van enkele lidstatenStudie van enkele lidstatenStudie van enkele lidstatenStudie van enkele lidstaten    

a.a.a.a. InleidingInleidingInleidingInleiding    

In een algemeen deel wordt hier uiteengezet hoe verschillende lidstaten op de besproken 

rechtspraak reageerden. Het doel is zowel een schets te geven van de manier van omgaan  

als een voelen te creëren met de rechtspraak en de reactie van verscheidene wetgevers 

                                                 
 
114 H. DE KLUIVER, “Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht” in J.B. WEZEMAN, 
Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht, Deventer, Kluwer, 2005, 123. 
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hierop, om zo ook het denken op Belgisch vlak aan te moedigen in een ruimer kader. 

Meer specifieke keuzes met betrekking tot de vennootschapsrechtelijke materie behandel 

ik in een laatste Titel ‘Praktische rechtsvragen’. 

 

Illustratie: Mimimumkapitaalsvereisten en oprichtingskosten in enkele EU-lidstaten in 

euro 

 

 

 

b.b.b.b. NederlandNederlandNederlandNederland    

1. Inleiding 

Het Nederlandse wettelijk kader voor vennootschappen werd in het verleden vaak 

vernoemd als zeer gunstige vestigingsplaats voor ondernemingen.115 Qua fiscaal regime 

was Nederland immers zeer gunstig omwille van de ruime mogelijkheid tot het maken 

van afspraken betreffende fiscaliteit voor ondernemingen met de administratie. 

Bovendien werd Nederland ook gezien als een poort naar Europa. [Er ontstond nota bene 

op een bepaald ogenblik zelfs de vrees dat Nederland het Delaware van Europa zou 
                                                 
 
115 H. ALEBEEK, A.P.W. VAN WASSENAER en W.W. LEWIS, Boosting Dutch Economic Performance, Mckinsey 
Quarterly 1997, 154- 163; J. MCCAHERY  en E. VERMEULEN, “De behoefte aan een Nederlandse 
‘personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid’”, Ondernemingsrecht 2005 11/12, nr. 137, 382. 
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worden.]116 Gezegd dient echter dat dit vooraanstaande imago van het Nederlandse regime 

taant. Door het feit dat het maken van afspraken met de fiscale administraties in meerdere 

lidstaten een mogelijkheid is geworden, is Nederland dit concurrentievoordeel immers 

verloren. Bovendien zijn er ook lidstaten waar de vennootschapsbelasting nu heel wat 

lager is dan in Nederland.  

 

Vastgesteld kan worden dat men in Nederland is gaan beseffen dat men zich zal moeten 

aanpassen aan de huidige economische realiteit, die globaler geworden is.117 Om mee te 

kunnen met de huidige ontwikkelingen in het bedrijfsleven zal moeten gekeken worden 

naar vernieuwing in juridische infrastructuur. Terwijl de Nederlandse wetgever zo de 

druk naar innovatie reeds voelde stijgen, nam deze  plots aanmerkelijk toe na het Inspire 

Art Ltd.- arrest118 van het Europese Hof van Justitie. Nederland wijzigde ten gevolge van 

dit arrest per 1 juni 2005 reeds haar wetgeving zodat de ‘wet op de formeel buitenlandse 

vennootschappen’119 in zijn geheel nog slechts toepassing zal vinden op vennootschappen 

van buiten de Europese Unie. Op vennootschappen van binnen de Europese Unie zal 

enkel artikel 6 (d.w.z. aansprakelijkheid voor een misleidende jaarrekening en het 

verrichten van daden van bestuur door niet-bestuurders) van toepassing blijven. Het 

belang van de toepassing van de WFBV op  vennootschappen opgericht naar het recht van 

een staat van buiten de Europese Unie werd door de Nederlandse wetgever ook als groter 

ervaren, omdat de bescherming die de Europese Vennootschapsrichtlijnen bieden aan 

derden niet geldt voor deze vennootschappen.120 

Nederland hield het echter niet bij deze [door het Hof van justitie verplichte] wijzigingen 

en heeft de boodschap zo duidelijk begrepen, dat het niet alleen in het 

                                                 
 
116 T.P., VAN DUUREN, “ De positie van de Nederlandse BV ten opzichte van haar buitenlandse equivalenten en 
de Europese BV”, Ondernemingsrecht 2004, 5. 
117 Persbericht Pleidooi voor een eenvoudig en soepel BV-recht, 6 mei 2004, beschikbaar op 
www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief2004/Pleidooi-voor-een-eenvoudig-en-soepel-bv-recht.aspx . 
118 Zie supra 25-26. 
119 D.w.z. jaarlijks aantonen dat zij nog bestaan, jaarstukken deponeren conform het Nederlandse 
jaarrekeningenrecht en met een accountantsverklaring aantonen dat zij over een minimumkapitaal van 18.000 
euro beschikken. Het niet voldoen aan deze formele vereisten heeft tot gevolg dat de (feitelijke) bestuurders 
hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schulden van de formeel buitenlandse vennootschap. 
120 Memorie van Toelichting bij de wijziging van de WFBV, 7. 
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vennootschapsrecht heeft onderzocht welke wijzigingen nodig waren om te innoveren 

met het oog op de bruikbaarheid van het Nederlandse regime voor de internationale 

bedrijfswereld, maar ook in haar belastingswetgeving, arbeidsrecht als in haar 

faillissementsrecht. Zo wenst de Nederlandse wetgever een rechtsvorm aan te bieden die 

“in internationaal verband meer concurrerend is”. De werkzaamheden tot wijziging van 

het vennootschapsrecht verlopen naar mijn mening echter bijzonder langzaam, onder 

meer door de wil “het bedrijfsleven en de juridische praktijk” hier sterk bij te betrekken. 

 

2. Het gebruik van de Limited in Nederland 

Illustratie: in Nederland geregistreerde Private Limited Companies in de periode 1997-

2007, welke nog steeds bestaan in Juli 2007 

 

 

Zoals BECHT, MAYER en WAGNER vaststelden werden tussen 1997 en 2002 jaarlijks 

ongeveer 500 ‘Nederlandse’ Limiteds opgericht. Na een kleine stijging in 2003 stelden zij 

meer dan een verdrievoudiging vast in 2004 en verviervoudiging in 2005 en 2006. Ook de 

Nederlandse wetgever diende aldus te constateren dat een ondernemingsmarkt aan hem 
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voorbij ging. Zoals ook andere (onder meer de hier besproken) lidstaten hervormingen 

aankondigden en doorvoerden, volgde de Nederlandse wetgevende macht dit voorbeeld.  

Nederland stelde hiertoe tot doel te komen tot een meer flexibele besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid. Een groep van deskundigen werd dan ook uitgenodigd de 

materie te onderzoeken en te werken aan een rapport betreffende de vereenvoudiging en 

flexibilisering van het Nederlandse BV-recht.121 Zoals verder zal blijken koos deze 

expertgroep niet voor het voorstellen van nieuwe rechtsvormen, doch voor een ‘one-size-

fits-all’-benadering, waarin een flexibel BV-recht zou moeten geschikt zijn voor een breed 

palet van toepassingsmogelijkheden.122  

 

Opvallend bij de illustratie is de vaststelling van de korte werkingstermijn van de 

opgerichte ‘Nederlandse’ Limiteds. Van de meer dan 6000 ‘Nederlandse’ private limited 

companies die werden geregistreerd in de onderzochte periode, is immers slechts een zeer 

klein deel nog steeds geregistreerd in juli 2007. 

 

3. Modernisering van het Nederlandse vennootschapsrecht 

Uit het oordeel van de aangestelde expertgroep blijkt dat volgens haar mening het 

Nederlandse BV-recht, na de door haar voorgestelde wijzigingen, in staat zal zijn te 

beantwoorden aan de noden en behoeften van de praktijk.123 De inzet van de expertgroep 

bestond erin “het BV-recht te lokaliseren en op te lossen, te voorzien in eventuele lacunes 

                                                 
 
121 Rapport ‘Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht’, 6 mei 2004. 
122 Zie het Rapport van de expertgroep, 8-9 en de nota van de Minister van Justitie, Nota Modernisering 
Ondernemings- en Vennootschapsrecht, 8 september 2004, 20; Memorie van Toelichting bij ‘Wijziging van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), 5, 
beschikbaar op http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--
vereenvoudiging-en-flexibilisering?subject=163; J. MCCAHERY en E. VERMEULEN, “De behoefte aan een 
Nederlandse ‘personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid’”, Ondernemingsrecht 2005, 11/12, nr. 137, 
383. 
123 Een uitgebreide bespreking van het werk van de expertgroep kan worden teruggevonden in het rapport van de 
werkzaamheden: Rapport ‘Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht, 6 mei 2004. 
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en waar mogelijk het BV-recht te vereenvoudigen, te flexibiliseren en te versoepelen”.124 

Hierbij is de expertgroep van mening geweest, net zoals de Duitse wetgever in dezelfde 

problematiek, dat het onnodig was te breken met het bestaande vennootschapsrecht, maar 

dat een “oplossing van enkele knelpunten voldoende zou zijn”.125 De memorie van 

toelichting126 bij het voorliggende voorstel tot wijziging van het Nederlandse 

Vennootschapsrecht bevestigt de sfeer waarin de expertgroep wenste te werken. De 

bedoeling van het voorstel is om de wetgeving voor de BV eenvoudiger en flexibeler te 

maken. Veel wettelijke bepalingen worden immers door de loop der jaren als “star en 

onnodig belastend” ervaren. Eén van de hoofdlijnen van het voorliggende wetsvoorstel is 

dan ook het streven naar meer vrijheid van inrichting. Daartoe wil de Nederlandse 

wetgever vooreerst de mogelijkheden voor aandeelhouders om hun onderlinge 

verhoudingen te regelen, verruimen. Aldus zullen zij ook meer ruimte hebben om “de 

inrichting van de vennootschap aan te passen aan de aard van de onderneming en de 

samenwerkingsrelatie van de aandeelhouders”. In het kader van deze voorstellen heeft de 

Nederlandse wetgever ook gedacht aan het belang van de bescherming van 

minderheidsaandeelhouders. Zo werden bijvoorbeeld ook modelstatuten overwogen, naar 

het voorbeeld van Engeland. Zo kunnen immers meerdere opties worden aangeboden in 

één set van modelstatuten. Naar de mening van de Wereldbank zijn modelstatuten 

overigens een ideale manier om ondernemers vlotter toe te laten een onderneming op te 

starten, zonder overbodig en vaak ook duur administratief werk.127 Bovendien zou de 

Nederlandse wetgever zo vlot aansluiten bij haar ‘one-size-fits-all’-benadering. De 

expertgroep heeft echter geopteerd om gewoon te verwijzen naar de modellen die worden 

                                                 
 
124 Rapport ‘Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht’, 6 mei 2004, 1; J. MCCAHERY en 
E. VERMEULEN, “De behoefte aan een Nederlandse ‘personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, 
Ondernemingsrecht 2005, 11/12, nr. 137, 385. 
125 H. DE KLUIVER, “Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht” in J.B. WEZEMAN, 
Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht, Deventer, Kluwer, 2005, 124. 
126 Memorie van Toelichting bij ‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), beschikbaar op 
 http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--vereenvoudiging-en-
flexibilisering?subject=163. 
127 Rapport Doing Business 2008, beschikbaar op www.worldbank.org. 
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gebruikt door notarissen bij de oprichting van BV’s en werd hierin gevolgd door de 

wetgever.128 

 

Illustratie: Juridische kenmerken van de ‘nieuwe BV’129 

 

 

 

c.c.c.c. FrankrijkFrankrijkFrankrijkFrankrijk130130130130    

Frankrijk gaf gevolg aan de noden van de internationale ondernemingsmarkt en paste zijn 

vennootschapswetgeving in 2003131 reeds aan. Ten eerste is het nu mogelijk een 

vennootschap (‘Société par actions simplifiée’ of ‘SAS’) op te richten binnen 24 uur tijd 

met een minimumkapitaal van 1 euro (vroeger 7500 euro)132. Hierbij dient wel nog 

                                                 
 
128J. MCCAHERY en E. VERMEULEN, “De behoefte aan een Nederlandse ‘personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid”, Ondernemingsrecht 2005 11/12, nr. 137, 386. 
129 W. BRATTON, J. MCCAHERY en E. VERMEULEN,  “How does corporate mobility affect lawmaking? A 
comparative Analisis”, beschikbaar op www.ssrn.com/abstract=1086667, 36. 
130 Zie ook : M. COIPEL, “Faut-il simplifier le régime juridique de la SPRL?” in Liber americorum E. 
Wymeersch, 2008, 201-203. 
131 Wet 1 augustus 2003 voor het economisch initiatief; De ordonnantie van 25 maart 2004 en de wet van 2 
augustus 2005 in het voordeel van KMO’s. 
132 V. MOVSESYAN, “Regulatory Competition Puzzle: The European Design”, beschikbaar op www.SSRN.com, 
42. 
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rekening gehouden te worden met de opstartkosten die 450 euro bedragen. 

Desalniettemin is dit een significante vermindering t.o.v. vroeger. Ten tweede werden de 

oprichtingsformaliteiten sterk verminderd en werd bovendien registratie via het internet 

mogelijk gemaakt. De Franse wetgevende macht maakt er dan ook geen geheim van dat 

deze vereenvoudigingen tot doel hebben start-ups aan te moedigen. Het lijkt echter enkel 

in haar bedoeling te liggen eigen ondernemers een incentive te geven niet naar het 

buitenland te trekken voor de oprichting van een nieuwe vennootschap en ook 

oprichtingen aan te trekken door buitenlandse ondernemers. 

De Franse vennootschapswetgeving kreeg vernieuwde aandacht met de wet van 4 

augustus 2008, die ondermeer aan de wetgeving op de SAS een aantal bijzondere 

wijzigingen aanbracht133. De Franse wetgever komt op die wijze tegemoet aan vele noden 

van de internationale ondernemerswereld [of wat als die noden aanzien wordt door de 

Wereldbank].134 Zo geeft zij bijvoorbeeld ruime mogelijkheden aan de oprichters van de 

vennootschap om de bestuursstructuur nagenoeg geheel in de statuten te regelen. 

 

d.d.d.d. DuitslandDuitslandDuitslandDuitsland    

1. Inleiding 

De GmbH135 is sinds zijn bestaan een uiterst populaire vennootschapsvorm in Duitsland. 

In de Duitse literatuur werd opgeworpen dat, hoewel een groot aantal ‘Duitse Limiteds’ 

werden opgericht,136 na de besproken rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, het 

aantal opgerichte Duitse GmbH’s niet daalde. Daaruit werd afgeleid dat een nieuwe markt 

werd aangeboord.137 Het verdient onderzoek om te bekijken of dit inderdaad zo is en of de 

Duitse wetgever dan wel diende te reageren met herziening van het Duitse 

vennootschapsrecht. Er gaan bovendien stemmen op dat het slechts een schijn van 

                                                 
 
133 Zie www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/grands-dossiers/index.htm . 
134 Rapport Doing Business 2008, beschikbaar op www.worldbank.org. 
135 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (d.i. een vennootschapsvorm gelijkaardig aan de Private Limited 
Company). 
136 H. HAACK en J. CAMPOS NAVE,  Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 
13, beschikbaar op www.nwb.de. 
137 C. TEICHMANN, “Report from Germany”, European Company Law 2007, 31. 
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wijziging betreft. Een voorlopig besluit kan zijn dat de wijzigingen die de Duitse wetgever 

heeft aangebracht toch minstens al deels tegemoet komen aan de kritieken die zich in de 

loop der jaren hadden ontwikkeld op het GmbH-recht, dat volgens sommigen dringend 

aan herziening en vereenvoudiging toe was138. Zij waren dan ook blij met het arrest 

Inspire Art, dat de Duitse wetgever heeft aangezet om aandacht te besteden aan hun 

kritieken. 

Illustratie: Vergelijking tussen nieuwe oprichtingen van GmbH’s en Limiteds 

 

 

Feit is dat Duitsland de absolute leider is/was in ‘Duitse’ vennootschappen opgericht in het 

Verenigd Koninkrijk, na de beslissingen van het Europees Hof van Justitie in de zaken 

Centros, Überseering en Inspire Art.139 Anderzijds tonen de cijfers aan dat in 2006 996 000 

GmbHs werden geregistreerd, en slechts 7000 ‘branches’ van Britse Limiteds in 

Duitsland.140 

Illustratie: ‘Duitse’ vennootschappen opgericht in het V.K. 

 

                                                 
 
138 Zie bvb. H. HAACK en J. CAMPOS NAVE,  Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. 
KG, 2008, 5, beschikbaar op www.nwb.de. 
139 Zie ook: J. WERNER, “Allemagne: La réforme inachevée du droit de la société à responsabilitée (GmbH)? / 
Germany: The uncompleted reform of the law for limited liability companies (GmbH)?”, RDAI / IBLJ  2009, N.° 
2 (april), 151; H. HAACK en J. CAMPOS NAVE,  Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. 
KG, 2008, 5, beschikbaar op www.nwb.de. 
140 U. NOACK en M. BEURSKENS, “Of Tradition and Change – The Modernization of the German GmbH in the 
Face of European Competition”, beschikbaar op www.SSRN.com, 4; H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue 
GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, beschikbaar op www.nwb.de, 143.  
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2. Modernisering van het Duitse vennootschapsrecht 

Het Duitse antwoord op de vastgestelde concurrentie141 van de Britse Limited met de 

GmbH142, werd geformuleerd in de MoMiG.143 De Duitse reactie was, gelet op de duur en 

ernst [uiteindelijk zijn de wijzigingen in werking getreden op 1 november 2008] van de 

behandeling van het wetsvoorstel, zeker geen paniekreactie.144 Deze duur en ernst kunnen 

echter niet gelinkt worden aan ingrijpende wijzigingen. De wetswijziging introduceerde 

immers slechts een nieuwe (sub-)vorm van de GmbH145. De Duitse wetgever formuleert in 

zijn voorbereidende werkzaamheden ook uitdrukkelijk de wens met deze nieuwe 

vennootschapsvorm de oprichting van nieuwe vennootschappen te vergemakkelijken en 

te versnellen en zo de internationale concurrentie te kunnen aangaan met zijn 

vennootschapsrecht. Voor een goed begrip van de wijziging in het Duitse 

vennootschapsrecht is inzicht vereist in het (historisch)146 geheel van haar 

vennootschapsrecht en de wetgeving met betrekking tot de GmbH in het bijzonder.147  

 

De belangrijkste wijziging houdt immers de vermindering van de 

minimumkapitaalsvereiste van de klassieke GmbH in. Het betreft aldus ook het 

                                                 
 
141 Zie ook: U. SEIBERT, “Close Corporations- Reforming Private Company Law: European and International 
Perspectives”, EBOR 2007, 2007/8, 84; R. FREITAG en M. RIEMENSCHNEIDER, “Die Unternehmergesellschaft- 
‘GmbH light’ als Konkurrenz für die Limited?”, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2007, 1485; E. REINBACH, 
Gläubigerschutz gegen den MiBrauch einer private limited company, Brussel, Peter Lang, 2005, 259 p. 
142 Gesellschaft mit beschränkter Haftung [d.i. een vennootschapsvorm gelijkaardig aan de Private Limited 
Company]. 
143 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen, beschikbaar op de 
website van het Duitse Ministerie van Justitie: www.bmj.bund.de/media/archive/1236.pdf . 
144 H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 
5-7, beschikbaar op www.nwb.de; J. WERNER, “Allemagne: La réforme inachevée du droit de la société à 
responsabilitée (GmbH)? / Germany: The uncompleted reform of the law for limited liability companies 
(GmbH)?”, RDAI / IBLJ  2009, N.° 2 (april), 150. 
145 D.i. de Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
146 P. Leyens, “German Company law: Recent Developments and Future Challenges”, beschikbaar op 
www.SSRN.com. 
147 U. NOACK en M. BEURSKENS, “Of Tradition and Change – The Modernization of the German GmbH in the 
Face of European Competition”,  beschikbaar op www.SSRN.com, 1; [voor een goede algemene bespreking:] J. 
SCHMIDT,  “The New Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the Limited- A Comparison”, 
German Law Journal 2008, n.9, 1 September 2008 (special edition) en 
www.germanlawjournal.com/article.php?id=990 ; H. HAACK en J. CAMPOS NAVE,  Die neue GmbH, Hamm, 
Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 143 p., beschikbaar op www.nwb.de. 
147 G. BACHMANN, “Introductory Editorial: Renovating the German Private Limited Company - Special issue on 
the Reform oft he GmbH“ , German Law Journal 2008, n.9, 1 September 2008 (special edition), 1064 en 
www.germanlawjournal.com/pdf/Vol09No09/PDF_Vol_09_No_09_1063-1068_Articles_Bachmann.pdf. 
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belangrijkste onderscheid tussen deze twee Duitse vennootschapsvormen. De door de 

Duitse wetgever nieuw ingevoerde vennootschapsvorm is bijgevolg ook geen totaal 

nieuwe vorm [o.m. gelet op het feit dat de aloud bestaande GmbH reeds als een zeer 

soepele structuur wordt ervaren in  Duitsland]148. In de Duitse literatuur wordt reeds van 

bij het wetsvoorstel gesproken van de mini-GmbH. Dit begrip houdt in dat de nieuwe 

sub-vorm wel onderworpen is aan dezelfde regels als de klassieke GmbH maar het voor de 

startende ondernemer mogelijk maakt klein te starten en later uit te groeien tot een 

volwaardige GmbH zonder een nieuwe vennootschap te moeten oprichten.149 De 

bijzonderheid in regulering bestaat erin dat de (mini-)GmbH onderworpen is aan 

bijzondere reglementering zolang zij niet een kapitaal van 25 000 euro gevormd heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
148 U. SEIBERT, “Close Corporations- Reforming Private Company Law: European and International 
Perspectives”, EBOR 2007, 2007/8, 84-85. 
149 J. DETLEV, “Unternehmergesellschaft, Unterbilanz und Verlustanzeige”, ZIP 2007, 2242-2245. 
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Illustratie: de juridische kenmerken van de ‘nieuwe GmbH’150 

 

 

 

 

                                                 
 
150  Bron: W. BRATTON, J. MCCAHERY, en E. VERMEULEN,  “How does corporate mobility affect lawmaking? A 
comparative Analisis”, beschikbaar op www.ssrn.com/abstract=1086667, 33-34. 
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Titel IV: Praktische rechtsvragenTitel IV: Praktische rechtsvragenTitel IV: Praktische rechtsvragenTitel IV: Praktische rechtsvragen    

InleidingInleidingInleidingInleiding    

In deze titel wordt aan de hand van een aantal praktische rechtsvragen een vergelijking 

gemaakt tussen de huidige en de toekomstige vennootschapswetgeving op de 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid [in enkele ons omringende 

lidstaten]. Met de bewoording ‘de vennootschap’ duid ik in het kader van deze titel op de 

Limited en de hiermee ‘concurrerende’ vennootschapsvormen, nl. de Duitse GmbH, de 

Belgische BVBA, de Franse S.a.S., de Spaanse SNLE, en de Nederlandse BV.151 Het doel 

bestaat erin deze elementen toe te lichten welke kunnen leiden tot aanwijzingen voor de 

Belgische wetgever bij aanpassingen van het BVBA-recht. Ik concentreer me hierbij op 

vragen die naar mijn mening voor de kleine ondernemer van (praktisch) belang zijn. De 

adviezen die ik aan de wetgever wens voor te leggen, komen naar voor in mijn conclusie.  

 

Afdeling IAfdeling IAfdeling IAfdeling I: Vragen bij de oprichting en de interne organisatie van de vennootschap: Vragen bij de oprichting en de interne organisatie van de vennootschap: Vragen bij de oprichting en de interne organisatie van de vennootschap: Vragen bij de oprichting en de interne organisatie van de vennootschap    

A.A.A.A. Wat iWat iWat iWat is een shelfs een shelfs een shelfs een shelf----company?company?company?company?    

Ondernemers die hun activiteit willen onderbrengen in een vennootschap kunnen beroep 

doen op zogenaamde ‘shelf-companies’ [d.w.z. een vennootschap van het ‘shelf’]. Het 

betreft een manier om de boven- en onderstaande besproken vereisten bij de oprichting 

van een Limited te ontwijken door een vennootschap, welke inactief is geworden of nooit 

een werkelijke activiteit heeft uitgeoefend, over te nemen.  Bij vennootschappen die nooit 

een werkelijke activiteit hebben uitgeoefend, gaat het om vennootschappen die door 

geprofessionaliseerde kantoren werden opgericht met als enig doel onmiddellijk 

beschikbaar te zijn indien nodig. Deze activiteit gebeurt voornamelijk met betrekking tot 

de Limited, maar is niet uitgesloten voor de aanverwante vennootschapsvormen in andere 

lidstaten. Andere voordelen van de methode van het gebruik van een ‘shelf-company’ in 

                                                 
 
151 Voor de bespreking van de Nederlandse BV zal ik steeds uitgaan van het wetsvoorstel zoals het nu voorligt. 
Hieraan zullen waarschijnlijk slechts kleine aanpassingen gebeuren bij de invoeringswet. 
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plaats van het  oprichten van een nieuwe vennootschap zijn de korte termijn waarbinnen 

men zijn/haar activiteit kan opstarten, de snelheid waarin men contracten kan afsluiten152, 

creëren van de schijn van een langer bestaan [dit kan investeerders en leningverstrekkers 

over de streep halen],… Nadeel is dan weer dat enkele van deze voordelen kunnen 

overdreven zijn en in de praktijk niet in hoge mate opspelen. Zo stelde ik mezelf de vraag 

of een professionele kredietverstrekker zich wel laat misleiden door het gebruik van een 

‘shelf-company’ en zich niet eerder ook baseert op andere informatie en documentatie, 

zoals jaarrekeningen, balansen, benoemingsbeslissingen van een nieuw 

vennootschapsbestuur, enz. voor zijn/haar investeringsbeslissing. Financiële instellingen 

zullen immers ‘compliance’ toepassen alvorens zij aan een vennootschap een 

krediet(lijn/opening) verstrekken. Bij de Limited zullen zij steeds voorzichtig moeten zijn 

indien deze recent werd opgericht met een zeer laag minimumkapitaal. Hoewel 

ondernemers dit uiteraard kunnen ontwijken door een Limited ‘aan te kopen’ die reeds 

meerdere jaren, soms fictief, bestaat, zal dit naar mijn mening de financiële instellingen 

niet altijd op het verkeerde been zetten.153 

    

B.B.B.B. Welke wettelijke en administratieve verplichtingen moeten de oprichters van de Welke wettelijke en administratieve verplichtingen moeten de oprichters van de Welke wettelijke en administratieve verplichtingen moeten de oprichters van de Welke wettelijke en administratieve verplichtingen moeten de oprichters van de 

vennootschap naleven?vennootschap naleven?vennootschap naleven?vennootschap naleven?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Met betrekking tot de traditionele oprichting van een Britse Limited werd ook gesproken 

van de ‘two-document constitution’ [d.w.z. oprichting met het ‘Memorandum of 

Association’ en de ‘Articles of Association’].154 Met de vernieuwing van de Companies Act 

[in 2006] is dit evenwel gewijzigd in die zin dat de oprichting enkel de ‘Articles of 

                                                 
 
152 Cfr. In sommige lidstaten kan men geen contracten afsluiten voor een vennootschap in oprichting. 
153 Zie infra  108-110: ‘Kan de vennootschap eenvoudig kredieten verwerven?’. 
154 P. DAVIES, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, Londen, Sweet & Maxwell, 2003, 57; H. 
HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 
beschikbaar op www.nwb.de, 50-54. 
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Association’ vereist155 en het ‘Memorandum’ nu slechts de wilsuitdrukking betreft van de 

oprichters met betrekking tot het oprichten van een vennootschap. 

In aanvulling kan vermeld worden dat, wanneer een Limited wordt opgericht in het 

Verenigd Koninkrijk en het geheel van zijn activiteiten zal uitoefenen in een andere 

lidstaat [d.w.z. een ‘foreign Limited’], deze door de 11e EU-Richtlijn156 verplicht wordt 

zich te registreren in deze andere lidstaat. 

 

2. België 

De Belgische BVBA moet ondermeer een financieel plan opmaken157, een bijzondere 

rekening openen op naam van de vennootschap in oprichting, een verslag van een 

bedrijfsrevisor laten opmaken (bij inbreng in natura). Binnen de 15 dagen na de opmaak 

van de definitieve akte moet een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie worden 

neergelegd. De griffie zorgt daarna voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.158  

 

3. Duitsland 

Op dit vlak diende de Duitse wetgever geen wijziging door te voeren om aan te sluiten bij 

de gewijzigde Companies Act. Het Duitse vennootschapsrecht heeft immers altijd 

voldoende gehad aan één enkele oprichtingsakte. Er zijn echter nog steeds specifieke 

verschillen op het formele vlak. De Duitse wetgever deed reeds een inspanning ook deze 

verschillen weg te werken, door de oude vereiste van een (notariële en) door alle 

aandeelhouders ondertekende oprichtingsakte te vervangen door voorbeeldstatuten welke 

aangenomen kunnen worden (‘Musterprotokoll’)159. Het gebruik van de genoemde 

voorbeeld-statuten wordt echter door de gebruiksvoorwaarden wel sterk ingeperkt. 

                                                 
 
155 Zie Sec. 17 CA 2006. 
156 RL 89/666/EEC. 
157 Art. 215 ev. W. Venn. 
158 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 234-261. 
159 H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 
beschikbaar op www.nwb.de, 8-9. 
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Bovendien blijft de vereiste van de notariële akte gelden160 [de afschaffing ervan werd 

sterk bekritiseerd door zowel rechtsleer als praktizijnen], zodat de formaliteiten in 

Duitsland nog steeds zwaarder wegen dan deze voor de Britse Limited. Zoals in de andere 

besproken lidstaten dienen ook de oprichters van een Duitse vennootschap zich aan te 

melden bij een handelsregister. 

 

4. Nederland 

In het kader van de Nederlandse BV is het voornamelijk belangrijk te benadrukken dat de 

regering zich heeft voorgenomen één van haar preventieve controlemaatregelen, die de 

oprichting van een vennootschap administratief compliceerde, af te schaffen. Het gaat 

namelijk om de ‘ministeriële verklaring van geen bezwaar bij oprichting’161 waarover een 

wetsvoorstel tot afschaffing in voorbereiding is. 

Gedurende de consultatieronden voor de hervorming van het Nederlandse BV-recht 

werd, naar mijn mening een zeer interessante optie voorgesteld met betrekking tot de 

statuten en andere neer te leggen documenten, nl. mogelijkheid tot neerlegging in andere 

talen dan de Nederlandse taal. Deze optie werd uiteindelijk niet aangehouden omdat men 

meende dat zij niet zou leiden tot vereenvoudiging162. Hoewel ik niet wens te betwisten 

dat de mogelijkheid statuten in een andere dan de landstaal neer te leggen, niet tot de 

vereenvoudiging van het BV-recht zou bijdragen, meen ik echter wel dat dit het gebruik 

van de rechtsvorm door buitenlandse ondernemers kon ten goede komen. Waar de 

Nederlandse wetgever wil komen tot een vennootschapsvorm die op internationaal vlak 

de concurrentie met congruente vennootschapsvormen aankan, is het naar mijn mening 

een vergissing deze optie niet aan te houden in het finale wetsvoorstel. 

                                                 
 
160 § 2 GmbHG. 
161  Art. 179 B.W. 
162 Memorie van Toelichting bij ‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), beschikbaar op 
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--vereenvoudiging-en-
flexibilisering?subject=163, 47. 
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C.C.C.C. Binnen welke termijn kan de vennootschap opgericht Binnen welke termijn kan de vennootschap opgericht Binnen welke termijn kan de vennootschap opgericht Binnen welke termijn kan de vennootschap opgericht worden?worden?worden?worden?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Zoals onderzoek van het Companies House163 heeft aangetoond zal de oprichting van een 

Limited gemiddeld 4 dagen in beslag nemen. Met ingang van 1 januari 2007 is het echter 

niet alleen mogelijk de Limited op te richten op elektronische wijze, doch is het eveneens 

mogelijk de vennootschap op 1 dag op te richten, mits betaling van een extra som.164 

 

2. België 

Het oprichten van een Belgische BVBA neemt gemiddeld drie dagen in beslag.165 Dit is te 

danken aan het in België in 2006 ingevoerde systeem van het E-depot. Door dit systeem, 

dat kadert in een algemeen vereenvoudigingsproject tot elektronische neerlegging van 

vennootschapsakten, werd de gemiddelde oprichtingsperiode in België ingekort van 

gemiddeld 56 tot gemiddeld 3 dagen. Een notaris kan nu immers enerzijds 

identiteitsgegevens in verband met vennootschappen en/of hun oprichters en bestuurders 

elektronisch uit de zogenaamde authentieke bronnen [d.w.z. de databanken van de 

overheid] downloaden en rechtstreeks in zijn notariële akte verwerken, anderzijds het 

afschrift van de oprichtingsakte of wijzigingsakte op zijn beurt elektronisch ondertekenen 

en neerleggen bij de verschillende officiële instanties. De ondernemer dient evenwel nog 

steeds naar een ondernemingsloket te gaan om een inschrijving als handelsvennootschap 

te nemen en eventuele BTW-formaliteiten te vervullen. Hoewel hierover nog geen 

gegevens beschikbaar zijn, bestaat bij notarissen evenwel enige ‘drempelvrees’ om deze 

procedure elektronisch te laten verlopen en gebeurt dit aldus slechts zelden. 

                                                 
 
163 Companies House, Annual Report and Account 2005/2006, Juli 2006, Londen, 8, beschikbaar op de website. 
164 Een prijslijst is beschikbaar op www.companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/productPriceListCompare.shtml. 
165 Informatie verkregen in een gesprek met Unizo, d.d. 15 maart 2009. 
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3. Duitsland 

Voordat enige wetswijziging door de Duitse wetgever was aangenomen, was de oprichting 

van een GmbH een werk van lange adem, met het opstellen van de 

oprichtingsdocumenten door een notaris, het neerleggen en laten registreren van dit 

statutaire document, het afsluiten van een reeks verzekeringen voor de toekomstige 

bestuurders en het verzamelen van het benodigde oprichtingskapitaal en van mogelijks 

vereiste vergunningen van overheidswege. 

De Duitse wetgever maakte aldus een goed begin met de vereenvoudiging van de 

oprichtingsprocedure door de vervanging van het klassieke papieren handels-register door 

een elektronische versie166 en enkele andere deformaliseringen. Deze wijzigingen gaan 

echter niet ver genoeg om vergelijkbaar te zijn met de Limited want een online oprichting 

op één dag zal niet mogelijk zijn. Dit werd nochtans aangeraden door verscheidene 

auteurs167, die nu van mening zijn dat de snelheid van de oprichting niet voldoende 

verhoogd zal zijn om met de Limited te kunnen concurreren. 

    

D.D.D.D. Vanaf welk punt in de oprichtingsprocedure zijn er rechtsgevolgen of bestaat er Vanaf welk punt in de oprichtingsprocedure zijn er rechtsgevolgen of bestaat er Vanaf welk punt in de oprichtingsprocedure zijn er rechtsgevolgen of bestaat er Vanaf welk punt in de oprichtingsprocedure zijn er rechtsgevolgen of bestaat er 

rechtspersoonlijkheid?rechtspersoonlijkheid?rechtspersoonlijkheid?rechtspersoonlijkheid?168    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

De oprichting van de Limited heeft tussen partijen onmiddellijk gevolg. Vanaf de dag 

welke in het ‘certificate of incorporation’ is vermeld, kan de Limited in eigen naam 

verbintenissen aangaan. De tegenstelbaarheid aan derden treedt echter slechts in bij 

publicatie169 van de oprichting in de ‘London Gazette170’. 

                                                 
 
166 EHUG (d.i. de Gesetz über das elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister). 
167 H. EIDENMÜLLER, “Die GmbH im Wettbewerb der Rechtsformen”, ZGR 2007, 168-173. 
168 Zie ook infra 93-95: ‘Wat gebeurt er met contracten die werden afgesloten voor de vennootschap formeel 
werd opgericht?’ 
169 Sec. 1064 CA 2006. 
170 www.gazettes-online.co.uk.  
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2. België171 

Sinds het in werking treden van de wet van 13 april 1995 [d.w.z. 1 juli 1996] verkrijgt de 

BVBA rechtspersoonlijkheid door het neerleggen ter griffie van de statuten van de op te 

richten vennootschap (en een uittreksel ervan) met het oog op de publicatie in de annexen 

bij het Belgisch Staatsblad.172 

 

3. Duitsland 

De nieuw opgerichte Duitse vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid op het ogenblik 

van registratie bij het handelsregister. Tussen partijen heeft zij reeds eerder gevolgen.173 

 

E.E.E.E. Zijn er beperkingen wat betreft de naam van de vennootschap?Zijn er beperkingen wat betreft de naam van de vennootschap?Zijn er beperkingen wat betreft de naam van de vennootschap?Zijn er beperkingen wat betreft de naam van de vennootschap?    

1. Het Verenigd Koninkrijk174 

Iedere vennootschap kan sinds de wijziging van de Companies Act in zijn ‘Articles of 

Association’ een eigen procedure voorzien voor de wijziging van zijn naam175. Bestaande 

vennootschappen kunnen hun ‘Articles’ amenderen m.o.o. het opnemen van dergelijke 

procedure. Bovendien kan nu ook elke belanghebbende de vennootschapsnaam 

aanvechten: “Anyone may now object a company’s name if it either interferes with a 

name in which they have goodwill or is so similar to such a name that it would suggest a 

link between them and the company which is misleading”. Wat betreft de eventuele 

vermelding van de vennootschapsaard in de naam, voorziet de Companies Act enkel dat 

de vennootschapsnaam, ongeacht de hoogte van het kapitaal van de vennootschap, moet 

eindigen op ‘limited’ of ‘ltd.’.176  

                                                 
 
171 M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 153-156. 
172 Art. 2, § 4 W. Venn. 
173 H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 
95, beschikbaar op www.nwb.de. 
174 Sec. 59, (1) CA 2006. 
175 Sec. 77-81 CA 2006. Het resolution-format ter zake werd overigens vernieuwd met ingang van 1 oktober 
2007 en is beschikbaar op de website van het Companies House. 
176 Sec. 59 CA; zie ook: H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck 
GmbH & Co. KG, 2008, 51-52, beschikbaar op www.nwb.de. 
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2. België177 

In het Belgische vennootschapsrecht hebben de oprichters van een vennootschap een zeer 

ruime vrijheid met betrekking tot het kiezen van de naam van de vennootschap. Zij 

dienen een benaming te kiezen die niet dezelfde is als deze van een reeds bestaande 

vennootschap. Indien zij die vereiste toch zouden overtreden, kan dit gesanctioneerd 

worden met de verplichting de benaming te veranderen op vraag van iedere 

belanghebbende vennootschap, die kan aantonen dat zij dezelfde of een gelijkende 

benaming eerder heeft gebruikt en dit aanleiding kan geven tot verwarring. Deze eis kan 

bovendien nog aangevuld worden met een eis tot schadevergoeding door deze 

belanghebbende. De benaming die door de vennootschapsoprichters gekozen wordt zal 

echter geen bescherming krijgen van de rechtbank indien zij behoort tot het gewone 

taalgebruik van de gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het wijdverspreide 

gebruik van een bepaalde term. Met de benaming mogen de oprichters bovendien geen 

derden misleiden door te kiezen voor een benaming die een totaal andere indruk geeft 

dan het maatschappelijk doel van de vennootschap. Het gaat hier echter niet om wettelijk 

gevormde regels doch om casuïstiek. Vaak wordt in het geval van de BVBA overigens 

gewoon de naam (of een combinatie van de namen) van de oprichter(s) gebruikt. De 

gekozen benaming moet dus niet eens erg origineel of creatief zijn om aanvaard te 

worden.178  

 

3. Duitsland 

Met de invoering van de UG heeft de Duitse wetgever ook voorzien het publiek te 

beschermen tegen de potentiële gevaren van het kleine oprichtingskapitaal dat vereist is 

voor deze vennootschapsvorm door de verplichting in te voeren voor de vennootschap om 

in haar naam de term ‘Unternehmergesellschaft’ of zijn afkorting ‘UG’ op te nemen.179  

    

                                                 
 
177 Art. 65 W. Venn. 
178 M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 290-292. 
179 § 5 GmbHG. 
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F.F.F.F. GeldenGeldenGeldenGelden er er er er verplichtingen met betrekking tot het adres van de vennootschap? verplichtingen met betrekking tot het adres van de vennootschap? verplichtingen met betrekking tot het adres van de vennootschap? verplichtingen met betrekking tot het adres van de vennootschap?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Naar Brits vennootschapsrecht dient de Limited een ‘registered office’ te hebben op het 

Britse grondgebied.180 Deze verplichting volgt enerzijds uit de Companies Act (“elke 

vennootschap moet te allen tijde een ‘registered office’ hebben”)181 en anderzijds uit de 

incorporatieleer [om een geldige Britse vennootschap te zijn dient de vennootschap haar 

zetel in Het Verenigd Koninkrijk te hebben]. Op basis van het arrest Cartesio ben ik van 

mening dat deze verplichting voorlopig aangehouden kan worden. Het Hof geeft immers 

in zijn conclusie aan dat “bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht de artikelen 43 

EG en 48 EG in die zin moeten worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een 

regeling van een lidstaat die een krachtens het nationale recht van deze lidstaat opgerichte 

vennootschap belet om haar zetel naar een andere lidstaat te verplaatsen met behoud van 

haar hoedanigheid van vennootschap die valt onder het nationale recht van de lidstaat 

volgens wiens wettelijke regeling zij is opgericht.”182 Het verplichte adres dient 

hoofdzakelijk voor officiële mededelingen en kan aldus perfect een loutere brievenbus 

betreffen. 

 

2. België183 

Voor de zetel van de Belgische BVBA legt de wetgeving geen beperkingen op. Het enige 

dat voorzien wordt door de Belgische vennootschapswetgeving is de vereiste om het adres 

van de vennootschap duidelijk aan te geven in het extract dat zal gepubliceerd worden in 

de annexen bij het Belgisch Staatsblad.184 Daarnaast zal het adres ook moeten worden 

                                                 
 
180 Zie ook H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. 
KG, 2008, beschikbaar op www.nwb.de, 52. 
181 Sec. 86 CA 2006. 
182 HvJ C-210/00, Cartesio Oktató Szoláltató bt, 2008, nr. 124. 
183 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 294-301. 
184 Art. 69, 2° W. Venn. 
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aangegeven op elke communicatie van de vennootschap (documenten, facturen, e-mails, 

website,…).185 

 

3. Duitsland 

De Duitse vennootschap is verplicht een binnenlands [Duits] ‘registered office’ te 

hebben.186 In het kader van het Duitse charmeoffensief als reactie op de rechtspraak van 

het Europees Hof van Justitie, heeft de Duitse wetgever het wel mogelijk gemaakt de 

werkelijke administratieve plaats van activiteit elders te vestigen dan op de geregistreerde 

hoofdzetel187. Zo is het dus mogelijk om het ‘registered office’ in Duitsland te hebben en 

toch zijn/haar activiteit exclusief in het buitenland uit te oefenen. Op deze wijze kan de 

Duitse UG dus ook zoals de Engelse Limited door buitenlandse ondernemers gebruikt 

worden. 

    

G.G.G.G. Hoeveel aandeelhouders moet de vennootschap hebben en aan welke vereisten Hoeveel aandeelhouders moet de vennootschap hebben en aan welke vereisten Hoeveel aandeelhouders moet de vennootschap hebben en aan welke vereisten Hoeveel aandeelhouders moet de vennootschap hebben en aan welke vereisten 

moeten zij voldoen? moeten zij voldoen? moeten zij voldoen? moeten zij voldoen?     

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Voor de oprichting van de Limited volstaat één aandeelhouder188 en is geen maximum 

voorzien. Bovendien voorziet de Companies Act evenmin bijzondere vereisten waaraan de 

aandeelhouders zouden moeten voldoen189. Het kan aldus zowel gaan om natuurlijke als 

om rechtspersonen. In de rechtsleer190 wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de 

aandeelhouders die reeds aanwezig waren bij de oprichting van de vennootschap en zij die 

later ingetreden zijn, doch dit onderscheid doet in het kader van dit onderzoek niet ter 

zake. 
                                                 
 
185 Zie infra 96-97. 
186 § 8 GmbHG. 
187 § 4, a GmbHG. 
188  Sec. 7, (1) CA 2006. 
189 H. HIRTE en T. BÜCKER, Grenzüberschreitende Gesellschaften, Carl Heymanns Verlag, Köln/ Berlin/ 
München, 2006, 144. 
190 Bvb. in H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. 
KG, 2008, 55, beschikbaar op www.nwb.de. 
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2. België 

De Belgische BVBA kan worden opgericht door één persoon191. Indien deze enige vennoot 

echter een natuurlijke persoon is, voorziet het vennootschapswetboek  dat deze oprichter 

geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere BVBA die 

hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, 

behalve wanneer die aandelen wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.192 Indien deze 

enige vennoot een rechtspersoon is, wordt eenzelfde systeem voorzien van ‘verlies van de 

beperkte aansprakelijkheid’. Het Belgische vennootschapsrecht voorziet eveneens regels 

met betrekking tot het kapitaal voor de BVBA die gedurende zijn bestaan éénhoofdig 

wordt. 

 

3. Duitsland 

Het gewijzigde Duitse vennootschapsrecht vereist voor de UG geen minimumaantal 

aandeelhouders. Net zoals de klassieke GmbH kan de UG dus worden opgericht met 

slechts één aandeelhouder. 193 De GmbHG stelt bovendien ook geen maximum-aantal 

aandeelhouders [net zoals de Limited], noch specifieke wettelijke vereisten waaraan de 

aandeelhouders moeten voldoen. Wanneer de UG echter wordt opgericht via de 

vereenvoudigde procedure [met modelstatuten] is er wel een maximum van 3 

aandeelhouders, die bovendien natuurlijke of rechtspersonen moeten zijn [d.w.z. geen 

partnerships].194 

    

                                                 
 
191 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 171-172. 
192 Art. 211 e.v. W. Venn. Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 
2008, 122-123. 
193  § 1GmbHG. 
194  § 1, (2a) GmbHG. 
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H.H.H.H. Welke kapitaalsvereiste is er bij de oprichting van de vennootschap?Welke kapitaalsvereiste is er bij de oprichting van de vennootschap?Welke kapitaalsvereiste is er bij de oprichting van de vennootschap?Welke kapitaalsvereiste is er bij de oprichting van de vennootschap?    

Inleiding 

Minimumkapitaalsvereisten (en specifieke oprichtingskosten) behoren tot de 

hoofdelementen, die meespelen in de beslissing van een ondernemer bij de keuze van een 

rechtsstelsel voor de oprichting van een vennootschap. Voordat enige lidstaat reageerde 

op de (gevolgen van de) Centros-rechtspraak waren de verschillen in deze 

kapitaalsvereisten tussen de lidstaten zeer groot.  BECHT, MAYER en WAGNER195 stelden 

vast  dat Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Griekenland en Nederland de 

hoogste kapitaalsvereisten hadden ingesteld. Geen mimimumkapitaal was bijvoorbeeld 

vereist in Cyprus, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.  

 

Illustratie: Minimumkapitaalsvereisten en oprichtingskosten in de lidstaten van de 

Europese Unie. De cijfers zijn in euro uitgedrukt en geven de toestand weer d.d. 

December 2006.196 

 
                                                 
 
195 M. BECHT, C. MAYER en H.F. WAGNER, “Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of entry”, 
Law working paper n°. 70/2006, august 2007, beschikbaar op www.SSRN.com, 17. 
196 Bron: M. BECHT, C. MAYER en H.F. WAGNER, “Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of 
entry”, Law working paper n°. 70/2006, august 2007, beschikbaar op www.SSRN.com, 31. 
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1. Het Verenigd Koninkrijk 

Het Engelse vennootschapsrecht maakt een onderscheid tussen ‘authorised share capital’ 

en ‘issued share capital’. Voor het oprichten van een ‘private company’ is evenwel geen 

minimumkapitaal vereist, zodat het gemaakte onderscheid hier niet van belang is. In de 

praktijk hebben de meeste ‘private companies’ dan ook slechts een ‘(authorised) share 

capital’ van ongeveer £ 100. 

Op de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen kan zowel cash als in natura worden 

ingetekend [zelfs inschrijving op aandelen met de belofte prestaties te verrichten voor de 

vennootschap is mogelijk!] en de Companies Act voorziet geen verplichte volstorting voor 

registratie van de oprichting.  

 

In aanvulling kan vermeld worden dat bij de oprichting van een Limited een ‘registration 

fee’ zal moeten betaald worden aan het ‘Companies Registration Office’ bij neerlegging 

van de documenten197. Indien gebruik werd gemaakt van een ‘sollicitor’ of ‘commissioner 

for oaths’ of notaris, zal ook aan deze persoon een ‘fee’ [d.i. ongeveer vijf pond] moeten 

betaald worden. 

 

2. België 

In de Belgische BVBA moet het kapitaal volledig worden ingetekend op het moment van 

de oprichting van de vennootschap, voor het bedrag van 18 550 euro198. Dat houdt in dat 

de vennoten die de vennootschap oprichten zich verbinden 18 550 euro ter beschikking te 

stellen van de vennootschap (in oprichting)199. Elk aandeel waarop ingeschreven wordt in 

geld moet tenminste voor één vijfde zijn volstort. De aandelen waarop in natura wordt 

ingetekend, moeten volledig zijn volgestort op het ogenblik van de oprichting.200 Van het 

                                                 
 
197 Sec. 1063 CA 2006. 
198 Art. 214 W. Venn. Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 
192-224. 
199 Art. 216 W. Venn. 
200 Art. 223 W. Venn. 
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kapitaal in zijn geheel moet tenminste 6 200 euro werkelijk gestort zijn op de rekening op 

naam van de BVBA. 

 

3. Duitsland 

Zoals reeds besproken is het specifieke onderscheid dat door de Duitse wetgever werd 

ingevoerd ten opzichte van de klassieke GmbH de vermindering van de minimum-

kapitaalsvereiste. Waar de GmbH-structuur een minimumkapitaal van 25 000 euro blijft 

vereisen, is voor de nieuwe UG slechts vereist dat elk aandeel nominaal minimaal één 

euro vertegenwoordigt201. Aldus is het mogelijk een UG op te richten met een kapitaal van 

slechts één euro.202 Wel dient erop gewezen dat de regels met betrekking tot de 

volstorting veel strikter zijn voor de UG dan voor de Limited.203 Zo dient bijvoorbeeld 

reeds voor de registratie van de vennootschapsoprichting het gehele oprichtingskapitaal te 

zijn volstort en verbiedt de GmbHG uitdrukkelijk de inschrijving in natura.204 Bovendien 

is in de wetswijziging een systeem [d.w.z. aan de hand van een wettelijke reserve] 

voorzien waardoor de UG toch het minimumkapitaal van 25 000 euro moet vormen: elk 

jaar moet 25 procent van de netto-winsten worden opgenomen in een reserve die moet 

opgebouwd worden tot 25 000 euro. Dit opbouwen is enkel mogelijk vanaf de oprichting 

van de vennootschap tot het bedrag is bereikt. De vennootschap kan aldus haar kapitaal 

niet verminderen beneden het vereiste minimumkapitaal om het daarna terug op te 

bouwen.205 Wanneer het minimumkapitaal bereikt is, wordt de UG automatisch een 

GmbH. Dit is de voornaamste reden waarom ik hoger beweerde dat het niet gaat om een 

volledig nieuwe vorm, maar om een aanpassing en variant op de reeds bestaande GmbH. 

                                                 
 
201 § 5 GmbHG; H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & 
Co. KG, 2008, 96, beschikbaar op www.nwb.de. 
202 Cfr. Het minimumkapitaal voor de Limited (één pond) is nog lager, doch het verschil tussen één euro en één 
pond maakt in de praktijk naar mijn mening geen werkelijk verschil. 
203 J. SCHMIDT, “The New Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the Limited- A 
Comparison”, German Law Journal Vol. 9 No. 9, 1094 e.v. 
204 § 5 a, (2), 1e lid GmbHG. 
205 J. WERNER, “Allemagne: La réforme inachevée du droit de la société à responsabilitée (GmbH)? / Germany: 
The uncompleted reform of the law for limited liability companies (GmbH)?”, RDAI / IBLJ  2009, N.° 2 (april), 
149-152; H. HAACK en J. CAMPOS NAVE,  Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 
2008, 13-14, beschikbaar op www.nwb.de. 
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4. Nederland 

In Nederland gaat bij verscheidene auteurs de stem op om de minimumkapitaaleis [18 000 

euro] af te schaffen. Naar hun mening zal daardoor de internationale concurrentiepositie 

van de BV verbeteren. Als alternatieven stellen zij voor om een regel in te voeren 

waardoor vereist is dat het eigen vermogen van de BV bij oprichting positief is in 

combinatie met een regel dat, indien het financieel slecht gaat met de vennootschap, het 

bestuur verplicht is passende maatregelen te nemen. Het niet of niet tijdig nemen ervan 

zou dan leiden tot een vorm van bestuursaansprakelijkheid.206 De wetgever geeft hieraan 

gevolg in het voorliggende wetsvoorstel en schaft het minimumkapitaal af.207 De 

oprichters bepalen de omvang van de stortingsplicht. Dit zal volgens de memorie van 

toelichting “gunstige economische effecten” hebben. Het wordt zo immers eenvoudiger 

om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. De bescherming van 

schuldeisers wordt overgenomen door een uitkeringstest bij uitkering aan de 

aandeelhouders en een daaraan gekoppelde aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders 

en aandeelhouders. Vennootschappen die een positief signaal willen geven aan derden 

omtrent de liquiditeitspositie van de vennootschap kunnen dan nog steeds vrijwillig een 

statutaire reserve bepalen. Deze is immers niet vatbaar voor uitkering208 en kan zo 

kredietverstrekkers overtuigen van de liquiditeit van de vennootschap. Verlaging of 

opheffing ervan zijn immers slechts mogelijk via wijziging van de statuten. 

 

5. Frankrijk 

Frankrijk verminderde reeds in 2003 het vereiste minimumkapitaal en kon dan ook een 

gedaalde vennootschapsmobiliteit vanuit de eigen staat vaststellen, gecombineerd met een 

verhoogd cijfer in oprichtingen van de nieuwe SARL, waarin de oprichters van de 

vennootschap het minimumkapitaal vrij kunnen kiezen [met een minimum van één euro 

waar dit vroeger 7 500 euro was]. 
                                                 
 
206 T.P. VAN DUUREN, “ De positie van de Nederlandse BV ten opzichte van haar buitenlandse equivalenten en 
de Europese BV”, Ondernemingsrecht 2004, 6. 
207 Art. 178 B.W. 
208 Art. 216 B.W. 
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I.I.I.I. Welke regels gelden met betrekking tot behoud van kapitaal in de vennootschap?Welke regels gelden met betrekking tot behoud van kapitaal in de vennootschap?Welke regels gelden met betrekking tot behoud van kapitaal in de vennootschap?Welke regels gelden met betrekking tot behoud van kapitaal in de vennootschap?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Om de bescherming van derden op te vangen voorziet de Companies Act een ‘solvency-

test’, waarbij de bestuurders zich rekenschap moeten geven van de financiële positie van 

de vennootschap alvorens zij tot een inkoop van eigen aandelen kunnen overgaan. Het 

gebrek aan deze regeling is, naar mijn mening, dat deze niet van toepassing is op andere 

vormen van uitkeringen aan aandeelhouders zodat zij zeer beperkt is in toepassingsgebied. 

Voor deze andere vormen dient gekeken te worden in de artikelen 829 en volgende CA 

2006. De door de wet opgelegde regels gelden voor elke manier waarop enige activa van 

de vennootschap (kosteloos) aan de aandeelhouders zouden worden toegewezen, met 

uitzondering van bonusaandelen, kapitaalvermindering of ontbinding van de 

vennootschap. De wet beperkt de mogelijkheid tot uitkering op een wijze die 

vergelijkbaar is met de andere lidstaten, nl. een beperking van het uitkeerbare actief tot 

winst die voor dat doel beschikbaar is.209  

 

2. België 

In de Belgische BVBA dient het kapitaal dat regelmatig werd gevormd overeenkomstig de 

regels zoals uiteengezet in een andere vraag, behouden te blijven. De vennoten mogen het 

vennootschapsvermogen niet verlagen tot beneden dit bedrag. Deze regeling dient, zoals 

in een ander hoofdstuk behandeld, ter bescherming van de schuldeisers. In het 

vennootschapswetboek zijn dan ook regels voorzien met betrekking tot rechtstreekse210 en 

onrechtstreekse kapitaalvermindering enerzijds en aflossing211 van het kapitaal 

anderzijds.212 

 

                                                 
 
209 Sec. 830 CA 2006. 
210 Art. 316 e.v. W. Venn. 
211 Art. 615 W. Venn. 
212 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 581-584. 
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3. Duitsland 

Voor het antwoord op de vraag naar kapitaalbehoud in de UG dient gekeken te worden 

naar de algemene reglementering in het Duitse vennootschapsrecht, zoals voorzien in §30 

(1) GmbHG, die van toepassing is bij gebrek aan bijzondere reglementering. Dit artikel 

verbiedt de distribution [uitkering] wanneer deze het geregistreerde kapitaal zou 

aantasten. Deze beperking wordt uitgebreid voor de UG door § 5 a (3) GmbHG, welk aan 

de UG een verplichte reserve van kapitaal oplegt, uit te drukken in zijn jaarrekening. Deze 

reserve kan zo enkel worden uitgekeerd met het oog op de doelen zoals voorzien in § 57 c 

GmbHG of voor verrekening van een (in hetzelfde of een vorig jaar) geleden verlies. We 

kunnen aldus vaststellen dat het regime dat voorzien is voor de UG veel vrijer is voor 

vennootschappen dan het regime dat de Companies Act voorziet voor de Limited213.  

 

Tot slot kan met betrekking tot de UG in dit antwoord gewezen worden op de 

herstructurering en vergaande vereenvoudiging van het Duitse ‘Eigenkapitalersatzrecht’. 

Desalniettemin gaan deze gewijzigde regels (§ 39 van de Duitse Insolventiewet) nog steeds 

verder dan de Companies Act, die slechts in 2 gevallen voorziet in ‘subordination’ van de 

aandeelhouders. Op dit vlak beent de Duitse wetgever de Engelse vooralsnog dus niet 

bij.214 

 

4. Nederland 

In de Nederlandse BV zijn uitkeringen aan de aandeelhouders momenteel slechts 

toegestaan indien “het eigen vermogen groter is dan de som van het gestorte en 

opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de wettelijke en statutaire reserves”. 

Met dit systeem, dat sterk gelijkt op de Europese regeling voor publieke vennootschappen, 

tracht men te voorkomen dat “vermogen uit de vennootschap ten koste van de 

schuldeisers wegvloeit naar de aandeelhouders”. Na herziening van het BV-recht zal men 

                                                 
 
213 Sec. 830 CA 2006. 
214 Zie ook H. HAACK en J. CAMPOS NAVE,  Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. 
KG, 2008, 26-31, beschikbaar op www.nwb.de. 
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hier echter sterk van afwijken. De Nederlandse wetgever opteert voor een systeem waarin 

“alle vormen van uitkering van vermogen aan aandeelhouders onderworpen zijn aan een 

uitkeringstest”215. De bestuurders van de vennootschap zullen op basis van die test hun 

“instemming met uitkering moeten weigeren indien zij weten of redelijkerwijs moeten 

begrijpen dat de vennootschap na de voorgenomen uitkeringen haar opeisbare schulden 

niet zal kunnen blijven voldoen.” Door middel van een instemmingsvereiste van de 

bestuurders zullen zij het besluit van de algemene vergadering kunnen (en moeten) 

tegenhouden. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft immers geen 

gevolgen, zolang het bestuur geen instemming heeft verleend. Het bestuur zal aldus “de 

financiële positie van de vennootschap moeten beoordelen met het oog op de belangen 

van de schuldeisers”. De factoren die het meest zullen doorwegen in die beoordeling zijn 

aldus de “liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de vennootschap”. Andere factoren 

kunnen zijn het “betalingsmoment van betalingen en ontvangsten en de vraag of de 

looptijd van de schulden goed is afgestemd op de gebruiksduur van de activa”. Bovenop 

deze uitkeringstest komen “aansprakelijkheidssancties voor bestuurders216 en een 

terugbetalingsplicht voor bestuurders die niet te goeder trouw waren”.217  

 

J.J.J.J. Wat is de aard van de aandelen?Wat is de aard van de aandelen?Wat is de aard van de aandelen?Wat is de aard van de aandelen?    

1. Het Verenigd Koninkrijk218 

Wanneer men in de Companies Act spreekt van ‘shares’ bedoelt men, zoals in de meeste 

lidstaten, een aandeel in het vennootschapskapitaal en gaat het om een persoonlijke 

eigendom, waaraan persoonlijke rechten zijn verbonden. De ‘shares’ in een ‘Limited 

company’, zoals de vennootschapsvorm ter sprake, moeten verplicht elk een vaste 

                                                 
 
215 Art. 216 B.W. 
216 Art. 216, lid 3 B.W. 
217 Memorie van Toelichting bij ‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), beschikbaar op  
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--vereenvoudiging-en-
flexibilisering?subject=163, 28. 
218 Sec. 540-546 CA 2006. 
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nominale waarde hebben, doch zij kunnen wel in om het even welke waarde worden 

uitgedrukt. Zoals andere beperkingen en verplichtingen, die in de wet zijn opgenomen, is 

ook de regeling met betrekking tot de aandelen ingevoerd op sanctie van boetes. 

 

2. België219 

In de Belgische BVBA moeten alle aandelen gelijk zijn. Dit houdt in dat zij dezelfde 

rechten moeten verlenen inzake medezeggenschap, winstdeling en deelname in de 

verdeling van het vereffeningssaldo. Door de verbondenheid van het medezeggenschap 

aan de kapitaaldeelname heeft dit tot gevolg dat zij allen dezelfde nominale of 

fractiewaarde zullen hebben. Andere kenmerken van de aandelen van de Belgische BVBA 

zijn dat zij steeds op naam en ondeelbaar zijn. Art. 240 W. Venn. voorziet nu ook de 

mogelijkheid tot aandelen zonder stemrecht doch deze mogelijkheid is aan sterke 

voorwaarden verbonden.220 

 

3. Duitsland 

Voor de nieuwe mini-GmbH werd ingevoerd, was vereist dat de aandeelhouder van een 

GmbH een kapitaalaandeel zou bezitten ten belope van een bedrag dat deelbaar zou zijn 

door 50 en minimaal 100 euro zou vertegenwoordigen.221 Bovendien mocht de 

aandeelhouder maximaal één van zulke aandelen bezitten op het ogenblik van de 

oprichting van de vennootschap. 

In de UG mag elke aandeelhouder zoveel aandelen bezitten als hij wil en de 

kapitaalvertegenwoordigende waarde ervan kan vrij worden bepaald (in veelvouden van 

één euro).222 Men wordt onder het gewijzigde vennootschapsrecht slechts beschouwd als 

bezitter van aandeelhoudersrechten indien men is opgenomen in een officiële lijst van 
                                                 
 
219 Art. 238-240 W. Venn. 
220 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 343-354. Zie ook M. 
COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 192-224. 
221 H. HAACK en J. CAMPOS NAVE,  Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 
12-13, beschikbaar op www.nwb.de. 
222 § 16 GmbHG; H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH & 
Co. KG, 2008, 2, beschikbaar op www.nwb.de. 



80  

aandeelhouders. Deze verplichting werd ingevoerd bij de inschrijving van de UG in de 

Duitse vennootschapswetgeving. 

    

4. Nederland    

De Nederlandse wetgever wil het besloten karakter van de BV behouden. Dit komt tot 

uiting in de regel dat alle aandelen op naam moeten zijn [en toonderaandelen dus niet 

toegelaten zijn], zoals ook voor de Belgische BVBA het geval is. Eveneens bestaat er de 

mogelijkheid tot stemrechtflexibele, stemrechtloze223 en winstrechtloze224 aandelen. Waar 

dit in België aan strikte voorwaarden is verbonden, heeft de Nederlandse wetgever 

getracht om de regeling zo eenvoudig mogelijk uit te werken.225  

 

K.K.K.K. Wat is de interne structuur van de vennootschap en hoe wordt deze bestuurd?Wat is de interne structuur van de vennootschap en hoe wordt deze bestuurd?Wat is de interne structuur van de vennootschap en hoe wordt deze bestuurd?Wat is de interne structuur van de vennootschap en hoe wordt deze bestuurd?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

De Limited heeft minstens twee organen, nl. de bestuurders en de 

aandeelhoudersvergadering. De vennootschap kan bestuurd worden door één of meerdere 

bestuurders, die elk natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn, onder voorbehoud van het 

beschikken over minimaal 1 bestuurder die een natuurlijke persoon is.226 De 

bevoegdheden van de bestuurders worden vrij geregeld door de ‘Articles of Association’.227 

Indien de model-articles worden overgenomen besturen de bestuurders samen de 

vennootschap, doch kunnen zij bevoegdheden delegeren aan elke persoon welke zij 

                                                 
 
223 Art. 228,  lid 5 B.W. 
224 Art. 216,  lid7 B.W. 
225 Memorie van Toelichting bij ‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), 15, beschikbaar op  
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--vereenvoudiging-en-
flexibilisering?subject=163. 
226 Zie het gewijzigde sec. 155, (1) CA 2006. Zie ook H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, 
Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 54-64, beschikbaar op www.nwb.de. 
227 H. HIRTE en T. BÜCKER, Grenzüberschreitende Gesellschaften, Köln/ Berlin/ München, Carl Heymanns 
Verlag, , 2006, 149. 
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daartoe bekwaam achten [d.i. as ‘they think fit’228]. Tot slot kan opgemerkt worden dat 

waar voorheen de Limited tevens over een vennootschapssecretaris diende te beschikken, 

dit niet langer het geval is, doch alsnog toegelaten is.229 

Wat de bevoegdheidsverdeling betreft, bevat de vernieuwde Companies Act voor het eerst 

een alomvattende omschrijving. De algemene verplichtingen van de bestuurders van de 

Limited werden voorheen uitgewerkt door de rechtspraak [d.w.z. case law] en de nieuwe 

Companies Act [2006] bevestigt de door deze rechtspraak vastgelegde beginselen [met het 

oog op een grotere toegankelijkheid en zekerheid]. Aldus schrijft de wet230 voor dat de 

eerste verplichting van een bestuurder erin bestaat ‘to act in a way which they consider 

most likely to promote the success of the company for the benefit of its shareholders as a 

whole and that, in doing so, they will need to have regard where appropriate to long term 

factors, the interests of other stakeholders and the community, and the company’s 

reputation’. De wet wijkt echter op 2 belangrijke punten af van de positie die door de 

rechtspraak werd ingenomen en beperkt hierdoor de bevoegdheden van de 

aandeelhouders. 

Ten eerste stelt de wet dat een bestuurder die een transactie wil aangaan met de 

vennootschap waarin hij bestuurder is zijn interesse hiertoe enkel moet voorleggen aan de 

raad van bestuur en niet de toestemming nodig heeft van de aandeelhouders. 

Ten tweede beperkt de Companies Act [2006] de bevoegdheden van de 

aandeelhouders(vergadering) door de belangenconflicten van bestuurders niet langer te 

laten voorleggen voor toestemming aan de aandeelhouders(vergadering), doch aan de 

niet-geconflicteerde bestuurders tenzij de ‘Articles of Association’ hierin anders voorzien. 

                                                 
 
228 Zie de artikelen 3, 5 en 7 van de model – artikelen. 
229  Section 270, (1) CA 2006 (nl. met ingang van 6 april 2008 kunnen vennootschappen welke beslissen niet 
langer een secretaris aan te houden dit ter kennis brengen van het ‘Companies House’ met het formulier 288 B. 
Indien de statuten van de vennootschap op enige wijze de aanstelling van een secretaris zouden vereisen, zal de 
vennootschap deze dienen aan te passen). 
230 Verduidelijking over de bevoegdheden volgens de nieuwe wet is te vinden in een Ministerial statement van 
juni 2007 door M. HODGE, beschikbaar op www.berr.gov.uk/files/file40139.pdf.  
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Bovendien zijn leningen, quasi-leningen en andere krediettransacties in het belang van 

bestuurders niet langer strikt verboden doch voorwerp van voorwaardelijke goedkeuring 

door de aandeelhouders. 

Tot slot kan opgemerkt worden dat vennootschapsoprichters voor 6 april 2008 ook 

rekening dienden te houden met de vereiste van het beschikken over een 

vennootschapssecretaris. Hoewel dit nu nog steeds toegestaan is, is het geen verplichting 

meer en zullen vele private companies dan ook geen secretaris meer aanwijzen. 

 

2. België 

Met betrekking tot de interne structuur van de Belgische BVBA kan in twee delen worden 

geantwoord. 

Het eerste deel van de interne structuur bestaat uit de algemene vergadering van de 

aandeelhouders/vennoten.231 Deze vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid 

om handelingen die het belang van de BVBA aangaan, te verrichten. De modaliteiten met 

betrekking tot de bevoegdheden en de bevoegdheidsuitoefening door de algemene 

vergadering worden verder besproken. 

Het tweede deel van de interne structuur betreft de zaakvoerder(s) van de BVBA, die al 

dan niet vennoot zijn.232 De statuten bepalen het aantal zaakvoerders, die het bestuur over 

de vennootschap dragen overeenkomstig deze statuten. Deze leiding over de 

vennootschap houdt, ter opmerking, niet in dat de zaakvoerder zelf failliet gaat wanneer 

de vennootschap in faillissement wordt verklaard. De bevoegdheid van de zaakvoerders in 

deze leiding bestaat op zich uit twee delen: 

- bestuursbevoegdheid, d.w.z. dat de zaakvoerder als bestuurder alle handelingen 

kan stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de 

                                                 
 
231 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 525-552. 
232 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 429-443. 
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vennootschap [m.u.v. deze handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de 

algemene vergadering]. Deze bevoegdheid kan wel beperkt worden door de 

statuten doch deze beperkingen gelden slechts tussen vennoten onderling en niet 

ten opzichte van derden. De vennootschap is verbonden door de handelingen van 

de zaakvoerder(s), zelfs indien ze buiten het doel van de vennootschap vallen. De 

vennootschap is echter niet gebonden als zij aantoont dat de derde de 

overschrijding kende of moest kennen gezien de omstandigheden. Indien er 

meerdere zaakvoerders in een BVBA zijn , dan heeft iedere zaakvoerder volledige 

bestuursbevoegdheid [immers, het collegiaal bestuur is eerder een uitzondering op 

het algemeen principe];  

- vertegenwoordigingsbevoegdheid, d.w.z. dat de zaakvoerder de vennootschap 

vertegenwoordigt tegenover derden [in feite zowel als in rechte]. De statuten 

kunnen bovendien het optreden van één of meerdere bepaalde zaakvoerders 

dwingend opleggen. Deze bepalingen zijn, in tegenstelling tot deze betreffende de 

bestuursbevoegdheid, wel aan derden tegenwerpelijk.  

 

3. Duitsland 

De regeling met betrekking tot de interne structuur van de UG is één van de aspecten 

waarvoor geen bijzondere wetgeving werd voorzien en die aldus geregeld worden door de 

algemene reglementering. Dit werd ingegeven door het feit dat de GmbH in het Duitse 

vennootschapsrecht reeds één van de meest flexibele entiteiten was [i.t.t. de 

AktienGesellschaft]. §§ 35 e.v. GmbHG voorzien een bestuur door één of meerdere 

‘Geschäftsführer’ [d.i. een director/bestuurder]. Deze functie staat bovendien enkel open 

voor natuurlijke personen.233 Indien meerdere bestuurders benoemd worden voor de UG, 

besturen zij de vennootschap gezamenlijk als orgaan, maar de oprichtingsakte kan andere 

                                                 
 
233  § 6, (2) GmbHG. 
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regels voorzien met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap.234 Ook in 

dit aspect wijkt de wetgeving echter af met betrekking tot de UG die werd opgericht via 

de vereenvoudigde procedure. In dat geval mag de vennootschap immers slechts 1 

bestuurder benoemen. 

 

4. Nederland    

Voor de Nederlandse BV blijft de aloude wettelijk vereiste duale orgaanstructuur bestaan. 

Hoewel de praktijk het als lastig ervaart, kiest de wetgever er immers voor om het 

bestuur, dat bestaat uit enerzijds een algemene vergadering en anderzijds een uitvoerend 

bestuur, te behouden. Het bestuur is daarbij belast met het besturen van de vennootschap 

en is in beginsel bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden.235 Aan 

de algemene vergadering komen ‘binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen 

alle bevoegdheden toe die niet aan het bestuur of aan anderen zijn toegekend’236. 

Ten aanzien van bepaalde verplichtingen heeft de Nederlandse wetgever bovendien 

voorzien dat enkel de door de wet bepaalde organen de besluiten ertoe kunnen nemen.237 

Zo wil hij voorkomen dat ‘een orgaan dat bestaat uit buitenstaanders die weinig of geen 

binding hebben met de vennootschap en geen financieel risico lopen’ aan de basis van 

deze besluiten liggen. Het gaat daarbij om verrichtingen zoals de ‘goedkeuring van de 

overdracht van aandelen, uitgifte van aandelen, reserveren van winst of het verwerken 

van verlies en het geven van aanwijzingen aan het bestuur.’238 Bij de inwerkingtreding van 

de voorliggende wetswijziging zal die opsomming zich nog uitbreiden. 

                                                 
 
234  § 35, (2) GmbHG. 
235 Art. 239 B.W. 
236 Art. 217 B.W. 
237 Art. 189, a B.W. 
238 Memorie van Toelichting bij ‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), 53, beschikbaar op  
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--vereenvoudiging-en-
flexibilisering?subject=163. 
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5. Besluit 

In de praktijk wordt de duale orgaanstructuur door sommige ondernemers als lastig 

ervaren. In vele gevallen van het gebruik van de Limited-structuur of een aanverwante 

rechtsvorm zal die duale structuur echter niet aanwezig zijn, aangezien de enige 

aandeelhouder ook de enige bestuurder zal zijn. De verscheidene wetgevingen vereisen in 

die gevallen evenwel ook dat de regels omtrent de bevoegdheden worden gerespecteerd, 

zodat de vennootschapsbestuurder vaak formeel voor administratieve documenten zal 

moeten zorgen. Een bereidwillige wetgever kan hier evenwel een oplossing voor 

bedenken. Zo voorzien bijvoorbeeld zowel het Antilliaanse als Franse vennootschapsrecht 

in een aandeelhouderbestuurde structuur. Wanneer in de statuten wordt bepaald dat het 

om een aandeelhouderbestuurde BV/ SAS gaat, komt het bestuur als afzonderlijk orgaan te 

vervallen en worden de bestuurders vervangen door de aandeelhouders (en het bestuur 

door de algemene vergadering van aandeelhouders).239 De vraag stelt zich echter of de 

voordelen van het vereenvoudigen van de administratie op dit vlak, in evenwicht zijn tot 

de complicaties die het kan meebrengen. In het Verenigd Koninkrijk heeft men 

bijvoorbeeld gewezen op de ‘problemen rond het overgangsrecht en de positie van 

aandeelhouders die geen bestuurders zijn’. In Nederland heeft men erop gewezen dat ‘een 

belangrijk deel van de formaliteiten die samenhangen met de verplichte duale structuur 

en mogelijk knellend werken bij de BV met een directeur-grootaandeelhouder kan 

worden weggenomen door het vergemakkelijken van besluitvorming buiten de algemene 

vergadering.’240 

 

                                                 
 
239 Art. 239 Antilliaanse B.W. 
240 Art. 238 B.W. 
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L.L.L.L. Moet de vennootschap algemene vergaderingen organiseren?Moet de vennootschap algemene vergaderingen organiseren?Moet de vennootschap algemene vergaderingen organiseren?Moet de vennootschap algemene vergaderingen organiseren?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Door de wijziging van de Companies Act zijn vennootschappen [‘private companies’ 

althans] opgericht onder deze wet niet langer verplicht een jaarlijkse algemene 

vergadering te organiseren, doch staat het hen vrij dit in hun statuten te voorzien of te 

organiseren zonder statutaire bepaling ter zake.241 Een algemene vergadering kan wel nog 

steeds bijeen geroepen worden door de ‘directors’ op elk ogenblik of door de vennoten 

indien zij 10% van de aandelen bezitten [ of 5% indien het reeds meer dan 12 maanden 

geleden is dat een algemene vergadering werd samengeroepen].242 Deze vennootschappen 

zullen echter de facto vaak gehouden zijn een algemene vergadering te organiseren 

aangezien het niet mogelijk is een ‘director’ of ‘auditor’ uit zijn functie te ontzetten bij 

geschreven resolutie/vergadering. Het is duidelijk dat in vele vennootschappen het 

overgrote deel van de beslissingsmacht aldus bij de ‘directors’ ligt, al kunnen de 

aandeelhouders-vennoten natuurlijk nog steeds beslissen over de benoeming en afzetting 

van deze personen. In kleinere vennootschappen heeft deze vaststelling echter minder 

betekenis, aangezien de aandeelhouders en ‘directors’ in deze vennootschappen vaak 

dezelfde personen zullen zijn. Het is ook om die reden dat de Engelse wetgever de 

mogelijkheden tot schriftelijke vergadering/besluitvorming heeft uitgebreid en ervan 

uitgaat dat de besluitvorming in kleinere vennootschappen bijna steeds op die wijze zal 

verlopen. Waar vroeger voor schriftelijke besluitvorming unanimiteit was vereist, 

voorziet de Companies Act nu twee types243. Vooreerst kan de schriftelijke besluitvorming 

worden voorgesteld door de ‘directors’ of door de vennoten die 5 (of elk ander door de 

statuten voorzien) procent van de (stemgerechtigde) aandelen vertegenwoordigen. Daarna 

gebeurt een opsplitsing in twee types:  

- ‘ordinary resolutions’, waarvoor slechts een eenvoudige meerderheid vereist is; 

                                                 
 
241 Bestaande vennootschappen zullen tevens hun statuten dienen aan te passen indien zij niet langer een 
jaarlijkse algemene vergadering wensen te organiseren. Zoniet zullen zij hier blijvend toe verplicht zijn. 
242 Voor meer informatie over de organisatie van een algemene vergadering onder de gewijzigde Companies Act: 
www.berr.gov.uk/files/file42261.pdf. 
243 Sec. 288-300 CA 2006. 
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- ‘special resolutions’, waarvoor een ¾-meerderheid vereist is. 

Tot slot kan vermeld worden dat, indien de vennootschap toch een algemene vergadering 

wenst te organiseren, zij een notificatieperiode van 14 dagen zal dienen te respecteren 

tenzij zij statutair anders heeft voorzien. 

 

2. Duitsland 

Het nieuwe § 5(a) GmbHG voorziet nauwelijks bijzondere regels betreffende de 

besluitvorming door de aandeelhouders(vergadering) in de UG. Daardoor zijn de 

algemene regels zoals voorzien in §§ 45 e.v. GmbHG van toepassing. Hoewel § 48 (1) 

GmbHG voorziet dat tot resoluties moet worden beslist op een vergadering der 

aandeelhouders, voorziet § 48 (2) de mogelijkheid hiervan af te wijken. Aldus is het ook in 

het Duitse vennootschapsrecht mogelijk voor de private vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid om op schriftelijke wijze besluiten te nemen. [De oprichtingsakte van 

de vennootschap kan bovendien voorzien in andere wijzen van besluitvorming, zoals 

video- of telefoonconferencies en stemming via email]. 

 

Bijzonder in de GmbHG is wel de voorziening betreffende het verplicht samenroepen van 

een algemene aandeelhoudersvergadering in het geval waar de UG geconfronteerd wordt 

met een onmiddellijke onmogelijkheid haar schulden te betalen. Dit is een belangrijke 

afwijking van de algemene regel in § 49 (3) GmbHG, welke het samenroepen van een 

algemene vergadering oplegt wanneer een verlies bestaat ten belope van de helft van het 

kapitaal. De Duitse wetgever meent dat deze afwijking gerechtvaardigd wordt door het 

gebrek aan een reële minimumkapitaalsvereiste. [cfr. In de Companies Act bestaat 

dergelijke verplichting tot het samenroepen van de algemene vergadering slechts ten 

aanzien van public companies.]244 

                                                 
 
244 Section 656 CA 2006. 
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3. België 

In de praktijk kan vaak vastgesteld worden dat een BVBA wordt gebruikt door één of 

twee ondernemers. In die gevallen zal de vraag naar de algemene vergadering zich niet in 

relevante mate stellen, aangezien zij vaak informeel zullen vergaderen en nadien het 

vereiste papierwerk zullen produceren. De wetgever heeft met deze praktijk dan ook 

rekening gehouden bij  de vorming van het BVBA-recht en de mogelijkheid voorzien tot 

schriftelijke algemene vergadering.245 Wanneer deze algemene vergadering dan moet 

worden gehouden, wordt voorzien door de statuten. Bovendien is de datum van deze 

algemene vergadering gepubliceerd in de annexen bij het Belgisch Staatsblad.246 Bij het 

bepalen van de datum dient wel rekening gehouden te worden met de verplichting om de 

jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen op een vergadering binnen de 6 maanden na 

afsluiten van het boekjaar.247 

 

M.M.M.M. Aan welke vereisten moet een bestuurder voldoen?Aan welke vereisten moet een bestuurder voldoen?Aan welke vereisten moet een bestuurder voldoen?Aan welke vereisten moet een bestuurder voldoen?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Zoals reeds hoger besproken moet de Limited minimaal over één bestuurder die 

natuurlijke persoon is, beschikken248. Dit sluit de vroeger bestaande mogelijkheid uit om 

een Limited enkel door een andere vennootschap te laten besturen. Bovendien moet de 

bestuurder die natuurlijke persoon is nu [nl. sinds oktober 2008] ook minimum 16 jaar 

oud zijn.249 Wanneer de vennootschap een persoon benoemt welke deze leeftijd niet 

bereikt heeft ten tijde van zijn benoeming, is deze benoeming nietig en blijft zij zonder 

                                                 
 
245 Art. 268, § 2 W. Venn.: De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten 
worden verleden. 
246 Art. 69, 12° W. Venn. 
247 Art. 92, § 1, al 2 W. Venn.: De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het 
boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien de jaarrekening niet binnen 
deze termijn aan de algemene vergadering is voorgelegd, wordt de door derden geleden schade, behoudens 
tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim. 
248 Dit is een verplichting die in werking treedt op 1 oktober 2008. Een overgangsregeling werd evenwel 
voorzien voor de vennootschappen welke niet minstens één director die natuurlijke persoon  is, hadden op het 
ogenblik waarop de wetswijziging ‘Royal Assent’ kreeg [nl. 8 november 2006]. 
249 Sec. 157 CA 2006. 
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gevolgen. De ‘directors’ welke de vereiste leeftijd niet bereiken bij het in werking treden 

van de vernieuwde regeling, verliezen van rechtswege hun functie. Hiervan is geen 

notificatie aan de ‘Registrar’ vereist doch vennootschappen zullen wel hun ‘register of 

directors’ moeten aanpassen in deze zin. De vroeger bestaande maximumleeftijd van 70 

jaar werd bovendien met ingang van 6 april 2007 opgeheven. Bovendien mag een persoon 

die als bestuurder wordt benoemd, niet reeds gediskwalificeerd zijn hiertoe door 

bijvoorbeeld een strafrechtelijke veroordeling.250 

 

2. België251 

De Belgische vennootschapswet legt geen benoemingsvoorwaarden op aan de 

bestuurders/zaakvoerders van de BVBA [vb.: nationaliteit speelt geen rol]. Bovendien is 

het geen vereiste dat de persoon tevens vennoot in de vennootschap zou zijn. In 

tegenstelling tot de Limited, en het vroeger in België geldende verbod, kan de enige 

zaakvoerder van een BVBA echter wel een rechtspersoon zijn. Rechtspersonen hebben 

immers, naar Belgisch recht, dezelfde bekwaamheid als natuurlijke personen, tenzij de 

wet uitdrukkelijk van dit principe afwijkt. Voor deze zaakvoerder-rechtspersoon voorziet 

het vennootschapswetboek wel een bijzondere regeling: hij moet vertegenwoordigd 

worden door één vaste vertegenwoordiger, welke een natuurlijk persoon dient te zijn.252 

Indien de statuten benoemingsvoorwaarden voorzien, moet de natuurlijke persoon die 

vertegenwoordiger is, aan deze voorwaarden voldoen. Bovendien is deze 

vertegenwoordiger zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de 

bestuurder zou zijn (in eigen naam en niet in functie van vertegenwoordiger). De vaste 

vertegenwoordiger kan niet om het even welke persoon zijn doch moet gekozen worden 

onder de vennoten, bestuurders of werknemers van de bestuurder-rechtspersoon.  

                                                 
 
250 Zie ‘Companies Disqualification Act’. 
251 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 430-434. 
252 Art. 61 W. Venn. 
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Zoals reeds aangeraakt kunnen de vennootschapsstatuten, waar de wet dit niet voorziet, 

naar Belgisch recht wel benoemingsvoorwaarden opleggen.253 

In het Belgische vennootschapsrecht bestaat bovendien een regeling betreffende 

onverenigbaarheden en verbodsbepalingen, waarmede rekening dient gehouden te 

worden bij de keuze en benoeming van een bestuurder. 

 

3. Nederland 

In de statuten kunnen de oprichters of aandeelhouders van de Nederlandse BV vereisten 

stellen waaraan bestuurders moeten voldoen.254 Deze zullen echter in individuele gevallen 

terzijde kunnen worden geschoven door “een besluit van de algemene vergadering 

genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigen”. 

De samenstelling van het bestuur van de Nederlandse BV wordt daarnaast beïnvloed door 

de regeling van de aansprakelijkheid van deze bestuurders. Gelet op het nieuwe systeem 

voor uitkeringen aan de aandeelhouders, zal het bestuur zo moeten samengesteld worden 

dat een zekere financiële expertise aanwezig is. Dit is evenwel geen absolute vereiste want 

men kan ook steeds beroep doen op een financieel deskundige. Gelet op de kosten die 

hierdoor kunnen teweeg gebracht worden, lijkt het me echter logisch te adviseren dat een 

bestuurder met enige financiële bekwaamheid wordt opgenomen in het bestuur. 

    

                                                 
 
253 J. HEENEN, “Le choix des administrateurs”, R.P.S., 1956, nr. 4458, 65. 
254 Art. 242,  lid 2 B.W. 
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N.N.N.N. Hoe verloopt de benoeming en het ontslag van een bestuurder?Hoe verloopt de benoeming en het ontslag van een bestuurder?Hoe verloopt de benoeming en het ontslag van een bestuurder?Hoe verloopt de benoeming en het ontslag van een bestuurder?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Bij de benoeming van de ‘director’ van de Limited kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen de benoeming van een ‘director’ bij de oprichting van de vennootschap of de latere 

benoeming van een ‘director’. Bij de oprichting van de Limited worden de ‘directors’ 

vernoemd in Formulier 10255.  Een latere benoeming van een bestuurder gebeurt door een 

besluit van de aandeelhoudersvergadering of door een bestuursbesluit. In het geval van 

een bestuursbesluit, zal dit door een besluit van de aandeelhoudersvergadering moeten 

bekrachtigd worden.256  In alle gevallen zal over de benoeming van een bestuurder binnen 

de 14 dagen kennis moeten worden gegeven aan het Companies House.257 

 

Het ontslag van de bestuurders van de Limited is aan dwingende voorschriften 

onderworpen. Wanneer de aandeelhouders een bestuurder uit zijn functie wensen te 

ontzetten, moeten zij hem kennis geven van dit voornemen en hem een periode van 28 

dagen verschaffen waarin hij stelling kan innemen over dit besluit en zich kan 

verdedigen. 

In elk geval zal een ‘director’ zijn functie verliezen wanneer hij insolvent of ongeschikt is 

geworden.258 Ook van het ontslag van een ‘director’ zal binnen de 14 dagen kennis moeten 

gegeven worden aan het ‘Companies House’.259 

 

2. België 

Op het Belgische vlak kunnen twee aspecten worden besproken inzake de benoeming260. 

Ten eerste is er het aspect met betrekking tot de benoemingsvoorwaarden, dat in een 

                                                 
 
255  Zie supra. 
256 Art. 78-79 Table A. 
257 D.i. met formulier 288a. 
258 Art. 81 Table A. 
259 D.i. met formulier 288b. 
260 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 438-443.  
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vorige vraag werd beantwoord.261 Het tweede aspect betreft de benoemingswijze. Voor de 

BVBA volgt het Belgische vennootschapsrecht in beginsel het regime van de 

personenvennootschappen, welk in haar rechtsstelsel bestaat uit de statutaire aanduiding. 

Evenwel is een statutaire zaakvoerder niet de enige mogelijkheid voor de BVBA. Een 

onderscheid kan immers gemaakt worden tussen deze statutaire zaakvoerder en de niet-

in-de-statuten-benoemde zaakvoerder. Wanneer in de statuten immers niet minimaal 1 

bestuurder wordt aangeduid, geldt het stelsel van de besturende vennoten. Deze vennoten 

kunnen ook een zaakvoerder aanwijzen, die niet in de statuten wordt opgenomen. Indien 

de statuten echter meerdere bestuurders zouden aanduiden, vormen zij geen college, doch 

handelen zij elk afzonderlijk tenzij de statuten anders voorzien. 

Inzake het (onvrijwillig) ontslag262 van de bestuurder in een Belgische BVBA volgt het 

Belgische vennootschapsrecht opnieuw het regime inzake haar 

personenvennootschappen: de zaakvoerder die is aangewezen in de statuten (zonder 

beperking van duur) blijft benoemd zolang de vennootschap bestaat [d.w.z. tot de 

ontbinding van de vennootschap] indien hij niet wordt afgezet door de vennoten.263 Die 

afzetting kan gebeuren eenparig [zonder motivering] of om gewichtige redenen264 bij ¾- 

meerderheid. De zaakvoerder die voor een beperkte tijdsduur werd aangewezen zal een 

algemene vergadering moeten samenroepen met het zaakvoerderschap op de agenda. Zijn 

functie zal immers een einde nemen met het verstrijken van de termijn. Indien hij dit niet 

doet, zal hij zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengen. De zaakvoerder die niet werd 

benoemd in de statuten is echter een loutere lasthebber en kan dus ad nutum uit zijn 

functie worden ontzet, indien de statuten geen afwijkende bedingen bevatten.265 

Voor zowel benoeming als ontslag is publiciteit in de annexen bij het Belgisch Staatsblad 

voorzien in de wet. 

                                                 
 
261 Zie supra 88-90. 
262 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 466-475. 
263 Art. 256, al. 2 W. Venn. 
264 Vb.: ernstige schending van de wet of de statuten, onbekwaamheid,… 
265 Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 471. 
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3. Nederland 

De grotere vrijheid die de Nederlandse wetgever wenst te verschaffen aan ondernemers 

die op de BV-vorm beroep doen, komt onder meer tot uiting in de regeling betreffende de 

benoeming van bestuurders. In artikel 242 B.W. wordt immers een verruimde 

mogelijkheid ingevoerd om van de wettelijke procedure voor benoeming van bestuurders 

af te wijken. Naar mijn mening zullen vele kleine vennootschappen met een beperkte 

groep van bestuurders hier ook gebruik van maken, aangezien aan de blijvende vereiste 

van een voordracht van minimum twee personen voor iedere te vervullen plaats, in de 

praktijk zelden serieus wordt voldaan. 

Het bevoegde orgaan tot benoeming en ontslag266 van de bestuurders is de algemene 

vergadering of een ‘in de statuten aangewezen vergadering van houders van aandelen van 

een bepaalde soort of aanduiding’267. Voor het ontslag kunnen de statuten echter ook 

bepalen dat een bestuurder kan worden ontslagen door een ander orgaan. Zo kunnen bvb. 

de commissarissen meer armslag krijgen als controlerend orgaan indien zij in de statuten 

de bevoegdheid krijgen tot het ontslag van bestuurders over te gaan.268 

    

O.O.O.O. Wat gebeurt er met coWat gebeurt er met coWat gebeurt er met coWat gebeurt er met contracten die werden afgesloten voor de vennootschap ntracten die werden afgesloten voor de vennootschap ntracten die werden afgesloten voor de vennootschap ntracten die werden afgesloten voor de vennootschap 

formeel werd opgericht?formeel werd opgericht?formeel werd opgericht?formeel werd opgericht?    

Inleiding 

Vanuit economisch standpunt kan het voor de oprichters van een vennootschap 

interessant zijn reeds contracten af te sluiten voor de vennootschap in oprichting. Waar 

de oprichtingsprocedure een tijd kan aanslepen door de verscheiden administratieve 

verplichtingen, willen de ondernemers vaak zo snel mogelijk met hun activiteit kunnen 

starten. Eenmaal de oprichting van de vennootschap formeel in orde is, willen zij dan ook 
                                                 
 
266 Art. 244 B.W. 
267 Art. 242 B.W. 
268 Voor een uitgebreidere bespreking van de voordelen en bijzonderheden: Memorie van Toelichting bij 
‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), beschikbaar 
op http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--vereenvoudiging-
en-flexibilisering?subject=163, 118-120. 
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onmiddellijk van start kunnen gaan. Daartoe kan het dus belangrijk zijn in een regime te 

kunnen werken waar het vennootschapsrecht toelaat contracten af te sluiten voor de 

vennootschap in oprichting, waar de vennootschap zelf nog geen contracten kan afsluiten 

aangezien zij formeel nog geen bestaan kent.  Zo kan men bijvoorbeeld reeds personeel 

aanwerven, een gebouw huren of verwerven, leveringscontracten afsluiten,… 

 

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Het Britse vennootschapsrecht voorziet geen mogelijkheid tot het afsluiten van contracten 

voor een vennootschap in oprichting.269 Wanneer een vertegenwoordiger een contract 

afsluit voor de vennootschap in oprichting, alvorens de oprichtingsprocedure formeel 

werd afgesloten, zal deze natuurlijke persoon persoonlijk verbonden zijn tot het contract. 

Door de oprichting van de Limited worden dergelijke contracten immers niet van 

rechtswege overgenomen door de vennootschap. Bijgevolg zal het contract moeten 

worden overgedragen aan de vennootschap en zal de vertegenwoordiger door de 

contractspartij moeten ontslagen worden van zijn/haar verplichtingen om niet langer 

gebonden te zijn. Zoals ik reeds eerder opmerkte wordt hier echter aan tegemoetgekomen 

door de mogelijkheid een ‘shelf-company’ te kopen. Met deze vennootschap kan men 

immers meteen van start gaan en stelt de vraag naar het sluiten van contracten voor een 

vennootschap in oprichting zich niet aangezien de verworven vennootschap reeds 

gedurende langere tijd bestaat. 

 

2. België270 

Het Belgische wetboek van vennootschappen voorziet een regime waardoor de 

vennootschapsoprichters reeds contracten kunnen afsluiten vóór de neerlegging van de 

statuten ter griffie [en het aldus verwerven van rechtspersoonlijkheid door de 

                                                 
 
269  Sec. 51 CA 2006. 
270 Art. 60 W. Venn. Zie ook M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 
150-153. 
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vennootschap]: “tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in naam van een 

vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in 

enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk 

aansprakelijk, behalve wanneer de vennootschap binnen twee jaar na het ontstaan van de 

verbintenis het in artikel 68 bedoelde uittreksel heeft neergelegd en zij bovendien die 

verbintenis binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen. In dit 

laatste geval, wordt de verbintenis geacht van het begin af door de vennootschap te zijn 

aangegaan.” De verbintenis waarvan sprake in het genoemde artikel is zeer breed. Het kan 

immers zowel gaan om een eenzijdige verbintenis als om een contract en dit zowel ten 

bezwarende titel als om niet. Het artikel houdt aldus in dat indien de voorwaarden 

vervuld zijn, de verbintenissen welke voor de vennootschap in oprichting werden 

aangegaan, door de vennootschap worden overgenomen en aldus de oprichters retroactief 

bevrijd worden van hun verplichtingen. De wet verschaft evenwel geen verduidelijking 

over de wijze waarop de vennootschap de verbintenissen die reeds voor haar werden 

aangegaan dient over te nemen. Zij kan deze verbintenissen dus zowel uitdrukkelijk als 

stilzwijgend overnemen. Wel duidelijk uit het artikel is echter dat het om dezelfde 

vennootschap dient te gaan. [M.a.w. het is de vennootschap die beoogd werd bij het 

aangaan van de verbintenis, doch die nog in oprichting was op dat ogenblik, die de 

verbintenis moet overnemen. Indien een andere vennootschap de verbintenis ‘overneemt’ 

zullen de oprichters niet van hun verplichtingen bevrijd zijn.] 

 

Indien we geen rekening houden met de mogelijkheid van de shelf-companies, welke de 

praktijk echter sterk beïnvloeden, creëert het Belgische vennootschapsrecht hier aldus 

veel ruimere mogelijkheden dan het Britse. 
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P.P.P.P. Facturen: welke vermeldingen en in welke taal?Facturen: welke vermeldingen en in welke taal?Facturen: welke vermeldingen en in welke taal?Facturen: welke vermeldingen en in welke taal?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Op alle facturen van de vennootschap [evenals op alle andere 

documenten/correspondentie271 die de vennootschap verlaten] zal zij vermelding moeten 

maken van haar naam, (ondernemings)nummer, plaats van registratie en het officiële 

geregistreerde adres. Indien de vennootschap niet aan deze vereisten voldoet, zullen haar 

bestuurders hiervoor aansprakelijk zijn.  

 

2. België 

Niet alleen op alle facturen, maar eveneens op elk communicatief document, zal de 

vennootschap naar Belgisch recht bepaalde vermeldingen moeten opnemen.272 Deze 

verplichtingen ontwijken door elektronisch te werken is bovendien sinds 1 januari 2007 

niet meer mogelijk, daar de wetgever273 ‘internet’ heeft toegevoegd in het 

vennootschapswetboek. De vermeldingen die moeten opgenomen worden op grond van 

het vennootschapswetboek betreffen de naam van de vennootschap, de 

vennootschapsvorm [in casu de BVBA], de zetel van de vennootschap, haar 

ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd 

door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de 

vennootschap haar zetel heeft. Gelet op de aard van de gegevens of het letterlijke karakter 

van de vereiste [“rechtspersonenregister”], stellen zich geen vragen omtrent enige 

taalvereiste.  

Naast deze vereisten leggen nog andere wetten verplichtingen op, die soms overlappen. 

Zo legt de ‘Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 

modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten 

en houdende diverse bepalingen’274 op dat het ondernemingsnummer, de domiciliëring en 

                                                 
 
271 Dit betreft zowel documenten in hard copy, elektronisch als op enige andere wijze. 
272 Art. 78 W. Venn. 
273 Wet 27 december 2004, B.S. 31 december 2004. 
274 Art. 13 Wet 16 januari 2003. 
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minstens één rekeningnummer (waarvan de “onderneming houdster is bij een in België 

gevestigde kredietinstelling die geen gemeentelijke spaarkas is en waarop de wet van 

22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing 

is”) vermeld moeten worden. 

    

3. Nederland 

De Nederlandse Kamer van Koophandel geeft aan dat op de facturen van de BV naast de 

normale factuurgegevens, moet vermeld worden: naam en adres van het bedrijf, het 

BTW-identificatienummer en het registratienummer bij de Kamer van Koophandel.275 

Belangrijk is te onthouden dat, hoewel de belastinginspecteur een vertaling in het 

Nederlands kan vragen met het oog op controle, de factuur in principe niet in het 

Nederlands moet worden opgesteld. 

 

Q.Q.Q.Q. Aan welke Aan welke Aan welke Aan welke rapporteringrapporteringrapporteringrapporteringssssverplichtingenverplichtingenverplichtingenverplichtingen moet de vennootschap (jaarlijks) voldoen? moet de vennootschap (jaarlijks) voldoen? moet de vennootschap (jaarlijks) voldoen? moet de vennootschap (jaarlijks) voldoen?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

De nieuwe regels met betrekking tot ‘accounts and reports’276 zijn in werking getreden op 

6 april 2008. Een overgangsregeling werd voorzien voor de ‘accounts and reports’ die 

moesten opgemaakt worden voor een periode die reeds voor deze datum was ingegaan. 

Voor deze administratieve documenten zullen bijgevolg de oude regels mogen worden 

gevolgd. Desalniettemin zullen de nieuwe ‘business review requirements’277 worden 

opgelegd aan de rapporten die moeten opgemaakt worden voor de ‘financial years’ [d.w.z 

boekhoudkundige jaren] die begonnen zijn sinds 1 oktober 2007. Ondanks de vernieuwde 

regels zal het nog steeds mogelijk zijn verkorte jaarrekeningen neer te leggen. De kleine 

ondernemingen dienen zich aldus op dit vlak geen zorgen te maken bij de keuze voor de 

Britse Limited. 

                                                 
 
275 Beschikbaar op www.kvk.nl.  
276 Part 15 van de CA 2006. 
277 Sec. 417 CA 2006. 
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Gelet op de verplichting ook jaarrekeningen neer te leggen in de staat waar de 

vennootschap haar activiteit zal uitoefenen, valt het op te merken, dat onder de 

gewijzigde regeling de indieningstermijn [d.i. de ‘period for filing’] wordt verkort van 10 

naar 9 maand278 en dat het ‘Companies House’ aangeeft daadwerkelijk bestuurders te 

vervolgen [nl. meer dan 1.600 bestuurders per jaar] indien zij niet tijdig deze 

verplichtingen nalezen279. Dit kan voor onaandachtige buitenlandse bestuurders zeer 

belangrijk zijn aangezien het zelfs aanleiding kan geven tot het verbod gedurende een 

bepaalde periode deel te nemen aan het management in een vennootschap.  

 

2. België 

De bestuurders van een Belgische BVBA zijn verplicht om jaarlijks de (geconsolideerde) 

jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank. Indien zij deze verplichting niet 

nakomen, lopen zij het risico van een geldboete (en indien bedrieglijk oogmerk in hunnen 

hoofde kan worden aangetoond zelfs een gevangenisstraf).280 Bovendien worden ook 

fouten in deze neergelegde documenten gesanctioneerd met geldboetes.281 

    

R.R.R.R. Hoe is de aansprakelijkheid van oprichters en bestuurders geregeld? Wat zijn de Hoe is de aansprakelijkheid van oprichters en bestuurders geregeld? Wat zijn de Hoe is de aansprakelijkheid van oprichters en bestuurders geregeld? Wat zijn de Hoe is de aansprakelijkheid van oprichters en bestuurders geregeld? Wat zijn de 

gronden van en grenzen aan deze aansprakelijkheid?gronden van en grenzen aan deze aansprakelijkheid?gronden van en grenzen aan deze aansprakelijkheid?gronden van en grenzen aan deze aansprakelijkheid?    

1. Het Verenigd Koninkrijk 

Op grond van de vennootschapswetgeving van het Verenigd Koninkrijk bestaat geen 

aansprakelijkheid voor de oprichters van een vennootschap, zoals deze in andere lidstaten 

soms wel bestaat. Enerzijds is dit een belangrijk punt voor vele ondernemers, aangezien 

net die oprichtersaansprakelijkheid vaak als een risicovol element wordt ondervonden in 

het vennootschapsrecht van de eigen staat. Anderzijds is dit één van de elementen waar 

                                                 
 
278 Section 442, (2) CA 2006: met ingang van de ‘accounting  periods’ vanaf 6 april 2008. 
279 www.companieshouse.gov.uk. 
280 Art. 128 W. Venn. 
281 Art. 127 W. Venn. 
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financiële instellingen rekening mee houden wanneer zij een beslissing moeten nemen 

over het al dan niet verstrekken van een krediet(lijn) aan een Limitedstructuur.282 

 

De bestuurders zijn op basis van hun plichten als bestuurders aansprakelijk ten opzichte 

van de vennootschap, doch niet ten aanzien van de aandeelhouders. Aldus zullen de 

andere bestuurders, indien er meerdere zijn, of de aandeelhouder(s) een bestuurder welke 

zijn plichten niet nakomt hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.283 

 

2. België 

Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen enerzijds de burgerrechtelijke en 

anderzijds de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de oprichters en bestuurders. Een 

gedetailleerde uiteenzetting zou te uitgebreid zijn in het kader van dit onderzoek en 

daarvoor verwijs ik dan ook naar andere werken284 waarin uitvoerig enerzijds de 

grondslagen van burgerlijke aansprakelijkheid [zijnde fouten in de zaakvoering of 

schending van het wetboek van vennootschappen of van de statuten] en de personen die 

de zaakvoerders hierin kunnen aanspreken (vb. de rol van de kwijting, de 

minderheidsvordering,…) en anderzijds de inbreuken die leiden tot strafrechtelijke 

aansprakelijkheid285 worden uiteengezet. 

Belangrijk is het echter wel de nadruk te leggen op het feit dat het Belgische 

vennootschapsrecht een systeem van aansprakelijkheid voor de oprichters van een 

vennootschap kent [terwijl dit in het Britse vennootschapsrecht niet bestaat!].  

                                                 
 
282 Zie Supra 108-110: ‘Kan de vennootschap eenvoudig kredieten verwerven?’ 
283 Zie uitgebreider: H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & Rochol Druck GmbH 
& Co. KG, 2008, 83-84, beschikbaar op www.nwb.de. 
284 Zie bvb. M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2008, 475-505. 
285 Bvb. Inbreuk op het gesloten karakter van de bvba, niet-naleving van de verplichtingen verbonden met 
kapitaalsverhoging en quasi-inbreng, schending van de verplichtingen verbonden aan de (geconsolideerde) 
jaarrekeningen, schending van de verplichtingen inzake de benoeming van een commissaris, schending van de 
vereisten inzake de algemene vergadering van aandeel- of obligatiehouders, schending van de vereisten inzake 
het aanhouden van het vereiste minimumkapitaal,… 
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3. Nederland 

De algemene aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders tegenover de 

vennootschap steunt op de verplichting tot een behoorlijke vervulling van de hen 

opgedragen taken.286 Uit de rechtspraak kan afgeleid worden dat ‘de concrete maatstaf 

voor de bestuurders inhoudt dat zij tegenover de vennootschap hun taak dienen te 

vervullen op de wijze waarop een redelijk bekwame en redelijk handelende functionaris 

die taak in de gegeven omstandigheden had behoren te vervullen’.287 In aanvulling op de 

algemene aansprakelijkheidsregeling voorziet de Nederlandse wetgeving voor de 

bestuurders (en aandeelhouders) van de vennootschap een uitkeringstest die moet worden 

toegepast op alle vormen van uitkeringen aan de aandeelhouders. Indien de bestuurders 

deze test immers niet met de nodige zorgvuldigheid hebben toegepast [nl. de liquiditeit 

van de vennootschap zijn nagegaan] en de vennootschap ten gevolge van uitkeringen haar 

opeisbare schulden niet meer kan betalen, zullen zij hiervoor aansprakelijk kunnen 

gesteld worden [ter vergoeding van het bedrag van de gedane uitkeringen].288 De 

aansprakelijkheid van de bestuurders zal bijvoorbeeld in het gedrang komen wanneer zij 

de jaarrekening (bewust) te rooskleurig opmaken en op basis van die gegevens tot 

uitkering overgaan. Die aansprakelijkheid van het bestuur wordt evenwel, naar het Britse 

voorbeeld, verzacht door het feit dat een aandeelhouder die een uitkering heeft 

ontvangen en niet te goeder trouw was, die uitkering zal moeten terugbetalen.289 Door de 

toevoeging dat enkel de aandeelhouder die niet te goeder trouw was, de uitkering zal 

moeten terugbetalen, worden de bestuurders van de vennootschap ertoe aangezet bij elke 

uitkering de aandeelhouders te informeren over de afwegingen die zij hebben gemaakt 

alvorens tot uitkering over te gaan. Tot slot voorziet de Nederlandse 

                                                 
 
286 Art. 9 B.W. 
287 Beschikking van de Hoge Raad, 8  april 2005, JOR 2005, nr. 38. 
288 Memorie van Toelichting bij ‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), 92, beschikbaar op  
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--vereenvoudiging-en-
flexibilisering?subject=163. 
289 Art. 216, lid 3 B.W. 
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vennootschapswetgeving in aansprakelijkheid voor ‘het tekort in het faillissement’.290 Aan 

deze ruimere aansprakelijkheidsgrond zijn echter strengere voorwaarden verbonden [nl. 

bewijs dat het bestuur zijn taak in het algemeen kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en 

dat het aannemelijk is dat deze onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur een 

belangrijke oorzaak is van het faillissement.] 

 

Afdeling II Afdeling II Afdeling II Afdeling II : Vragen bij de externe aspecten van de keuze van een : Vragen bij de externe aspecten van de keuze van een : Vragen bij de externe aspecten van de keuze van een : Vragen bij de externe aspecten van de keuze van een 

vennootschvennootschvennootschvennootschapsvormapsvormapsvormapsvorm    

A.A.A.A. Aan welke formele verplichtingen dient de Limited in de respectievelijke lidstaten Aan welke formele verplichtingen dient de Limited in de respectievelijke lidstaten Aan welke formele verplichtingen dient de Limited in de respectievelijke lidstaten Aan welke formele verplichtingen dient de Limited in de respectievelijke lidstaten 

te voldoen?te voldoen?te voldoen?te voldoen?    

Algemeen 

Na de recente uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Cartesio291, wil ik kort 

toelichten dat deze zaak naar mijn mening geen invloed zal hebben op de besproken 

situatie rond de Limited. Het Engelse vennootschapsrecht volgt immers de 

incorporatieleer, waar het arrest zich niet duidelijk uitspreekt of haar gevolgen ook hierop 

van toepassing zijn. In de zaak Cartesio spreekt het Hof van Justitie zich immers uit over 

de verplaatsing van de werkelijke [!] zetel uit een staat die de werkelijke zetelleer292 volgt 

en besluit dat “het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat 

die een krachtens het nationale recht van deze lidstaat opgerichte vennootschap belet om 

haar zetel naar een andere lidstaat te verplaatsen met behoud van hoedanigheid van 

vennootschap die valt onder het nationale recht van de lidstaat volgens wiens wettelijke 

regeling zij is opgericht”. Ik meen dat een toekomstige zaak dit zal moeten verduidelijken. 

In de huidige stand zal dit echter geen gevolgen teweeg brengen voor het gebruik van de 

Limited, aangezien de Britse staat geen voornemens heeft getoond op enigerlei wijze het 

                                                 
 
290 Art. 248 B.W. 
291 HvJ C-210/00, Cartesio Oktató Szoláltató bt, 2008; C. GERNER-BEUERLE, en M. SCHILLIG, “The mysteries of 
freedom of establishment after Cartesio”, beschikbaar op www.SSRN.com, 17. 
292 Bvb.: België, Spanje, Frankrijk, Griekenland en Luxemburg volgen de werkelijke zetelleer. Denemarken, 
Finland, Zweden, Duitsland en Oostenrijk volgen de incorporatieleer. 
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gebruik van de Limited met een operationeel bestuurscentrum in een andere lidstaat te 

willen belemmeren. Bijgevolg zal de zaak Cartesio enkel gevolgen kunnen teweeg 

brengen voor staten die ten gevolge van de eerder besproken rechtspraak en het gebruik 

van de Limited-structuur, het eigen vennootschapsrecht evalueren en aanpassen. 

 

In de voorgaande arresten kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten, nl. 

enerzijds Centros en Inspire Art, waar het Hof zich uitspreekt over de vraag rond een 

administratieve zetel die niet het ‘registered office’ van de vennootschap is, en anderzijds 

Überseering, waarin de uitspraak van toepassing is op een vennootschap die is opgericht in 

één lidstaat en haar administratieve zetel verplaatst naar een andere lidstaat zonder het 

toepasselijke vennootschapsrecht te willen veranderen. 

Om de toepasselijke verplichtingen te bepalen dient aldus een onderscheid gemaakt te 

worden tussen verschillende situaties: 

- de vennootschap is verhuisd tussen twee lidstaten; 

- de vennootschap richt slechts een bijkantoor op in een andere lidstaat. 

Deze laatste situatie wordt besproken in het antwoord met betrekking tot specifieke 

lidstaten. De eerste situatie bespreek ik hier meer algemeen. Ook die situatie kan fictief 

immers in verschillende scenario’s uiteenvallen: 

- De vennootschap valt na de verhuis onder het vennootschapsrecht van de staat van 

aankomst (zonder fictie van ‘ontbondenheid’ in de eerste staat). Aldus ondervinden 

al haar actieve en passieve bestanddelen geen gevolgen; 

- De rechtspersoonlijkheid van de vennootschap blijft bestaan en de vennootschap 

blijft onder het vennootschapsrecht ressorteren waaronder zij werd opgericht; 

- De vennootschap wordt ‘fictief’ ontbonden (en aldus belast) en opnieuw opgericht 

in de staat van aankomst; 

- De beslissing om de zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat blijft zonder 

gevolgen [d.w.z. ondanks de verplaatsing van de administratieve zetel, beschouwt 



103  

de staat van oprichting de vennootschap nog steeds als haar vennootschap en blijft 

haar vennootschapsrecht van toepassing].293 

De eerste 3 arresten van het Hof van Justitie hadden tot gevolg dat lidstaten verplicht 

werden te aanvaarden dat de administratieve zetel kon verschillen van de staat van 

oprichting en ‘moedigden’ zo staten aan vennootschappen aan te trekken in de 

oprichtingsfase. Na de oprichting stelt zich immers de vraag die uiteenvalt in de 

uiteengezette scenario’s: het toepasselijk vennootschapsrecht kan slechts gewijzigd 

worden indien zowel de staat van oprichting als de staat van aankomst na verplaatsen van 

de zetel, dit aanvaarden. Zo zal men steeds in de praktijk moeten nagaan welke theorie elk 

van beide staten volgen, nl. de werkelijke zetelleer of incorporatieleer, en of er renvoi 

moet worden toegepast. Aldus zal bijvoorbeeld het toepasselijke vennootschapsrecht 

wijzigen wanneer de staat van oorsprong de werkelijke zetelleer volgt en de staat van 

aankomst niet terugverwijst naar die staat van oorsprong. Common law-landen, zoals 

Engeland hanteren als basisprincipe dat vennootschappen worden geregeerd door het 

vennootschapsrecht van hun staat van oprichting [d.w.z. de staat waar zij hun domicilie 

hebben gevestigd en meer specifiek voor de Limited moet de zetel in Engeland zijn 

gevestigd, zodat de theoretische bedenkingen omtrent de verplaatsing van het registered 

office hier niet ter zake doen]294. Aldus wijzigt vanuit het Engelse standpunt het 

toepasselijke vennootschapsrecht niet wanneer een vennootschap in Engeland wordt 

opgericht doch zijn activiteiten exclusief in een andere staat uitoefent. Dan rest er in het 

geval van de Limited enkel nog te kijken naar de opvatting die door de staat van aankomst 

wordt gevolgd. In de meest recente zaak van het Hof van Justitie (Cartesio) werd de vraag 

beantwoord of een lidstaat het vertrek van een vennootschap kan belemmeren zonder 

met de vrijheid van vestiging in botsing te komen. 

                                                 
 
293 F. M. Mucciarelli, “Company ‘Emigration’ and EC Freedom of Establishment: Daily Mail Revisited”, EBOR 
2008, 2008/9, 272-273. 
294 F. M. Mucciarelli, “Company ‘Emigration’ and EC Freedom of Establishment: Daily Mail Revisited”, EBOR 
2008, 2008/9, 285. 
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1. België295 

Een rechtsgeldig opgerichte Limited die activiteiten wil opstarten in België, zal een aantal 

formaliteiten296 moeten vervullen. Vooreerst zal de vennootschap zich dienen te laten 

registreren bij de Kruispuntbank van ondernemingen.297 Naast deze registratieformaliteit, 

zal de vennootschap tevens de verplichtingen opgelegd door het Belgische 

vennootschapswetboek dienen na te leven. Op basis daarvan moet een buitenlandse 

vennootschap die een bijkantoor opricht in België  vooraf bepaalde gegevens en stukken 

(oprichtingsakte [d.i. Memorandum of Association], statuten [d.i. Articles of Assocation], 

naam en rechtsvorm van de vennootschap, register waarin de vennootschap is 

opgenomen, nummer van opname in het register298, adres van het bijkantoor, benoeming 

en de identiteit van de personen die de bevoegdheid hebben de vennootschap jegens 

derden in rechte te vertegenwoordigen,…) neerleggen299 [o.m. met het oog op publicatie300 

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de daaraan gekoppelde tegenwerpelijkheid aan 

derden301]. Gedurende het bestaan van de vennootschap zal zij tevens verplicht zijn, 

jaarlijks of binnen de 30 dagen na bepaalde beslissingen, bepaalde documenten neer te 

leggen. Bijzondere aandacht trekt het feit dat vereist is de neer te leggen documenten te 

laten vertalen naar het Nederlands/Frans door een beëdigd vertaler.302 Dit brengt voor de 

ondernemer een belangrijke kost met zich mee, die vaak vergeten wordt bij de keuze voor 

een buitenlandse vennootschapsvorm. Vermeld dient te worden dat voor de gewone en 

geconsolideerde jaarrekeningen wel aanvaard wordt dat deze gewoon en niet-beëdigd 

vertaald worden neergelegd. Hier dient erop gewezen dat de online-verkopers van ‘shelf 

companies’ hier vaak toch kosten voor de beëdigde vertaling aanrekenen en zo de 

ondernemer onnodig meer doen betalen. 

                                                 
 
295 C. VAN DER ELST, “Europees handelen in vennootschappen: een groeimarkt?”, Accountacy & Tax 2007/2, 12-
18. 
296  Art. 81-87 W. Venn. 
297 Art. 4 Wet Kruispuntbank Ondernemingen (Wet 16 januari 2003). 
298 D.w.z. het register zoals genoemd in art. 3 van Richtlijn 68/151/EEG, 9 maart 1968; Section 1066 CA 2006. 
299 E. NAVEZ en G. GUYOT,  “La Privat Limited Company de droit Anglais: Une alternative à la SPRL?”, Revue 
du notariat Belge, 2008, 139. 
300 Art. 75 W. Venn. 
301 Art. 84 W. Venn. 
302 Art. 85 W. Venn.; Omzendbrief Openbaarmaking van akten en stukken van handelsvennootschappen en van 
burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, 28 december 2007, 35. 
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 Er is sprake van een bijkantoor wanneer aan drie criteria is voldaan303: 

- er is een min of meer permanente uitoefening van activiteiten die gerelateerd zijn 

aan de activiteiten van de buitenlandse vennootschap; 

- deze activiteiten worden ontplooid in een centrum [d.w.z. een vaste plaats op het 

Belgische grondgebied]; 

- er moet een vertegenwoordiger aanwezig zijn, die de vennootschap tegenover 

derden kan verbinden. De bevoegdheden van deze persoon mogen beperkt zijn, 

maar hij moet minimaal gerechtigd zijn rechtshandelingen te stellen. 

 

Er zal echter vaak de vraag gesteld worden of er wel sprake kan zijn van een bijkantoor. 

Het is immers mogelijk dat alle activiteiten in België plaatsvinden [d.i. een zuivere foreign 

Limited].  Ten gevolge van de besproken rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is 

het immers niet langer mogelijk Belgische rechtsregels onverkort toe te passen op deze 

buitenlandse vennootschap. Uit het arrest Centros vloeit uitdrukkelijk voort dat lidstaten 

slechts beperkingen kunnen opleggen die door het algemeen belang worden verantwoord. 

Aldus zal  het, mijns inziens, erop neerkomen na te gaan wat het ‘algemeen belang’-begrip 

inhoudt en dit ten aanzien van elke verplichting die de Belgische overheid aan een 

Europese vennootschap wil opleggen.  

 

Hieraan dienen we aldus de Belgische sanctieregeling te toetsen. Ten eerste is in artikel 58 

W. Venn. een onrechtstreekse sanctie en een ontradend effect ingebouwd, waar de in het 

buitenland opgerichte vennootschappen die een bijkantoor hebben in België geen beroep 

zullen kunnen doen op de Belgische rechter indien zij hun oprichtingsakte niet hebben 

neergelegd [d.i. onontvankelijke rechtsvordering]. Een tweede ontrading ligt in de niet-

tegenstelbaarheid aan derden van de niet-neergelegde documenten.304 Een derde, en meer 

effectieve sanctie ligt impliciet in artikel 87 W. Venn. Op basis van dit artikel zijn zij het 

                                                 
 
303 H. DE WULF, “Artikel 81-83 W. Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH, Comm. V.&V., 
Antwerpen, Kluwer, losbl. 2000, 16 p. 
304 Art. 84, § 4 W. Venn. 
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die met het bestuur van een bijkantoor in België zijn belast die gehouden zijn tot de 

voorgeschreven openbaarmakingsformaliteiten. Ten gevolge van art. 91 zullen aan deze 

personen strafsancties [nl. geldboetes] kunnen worden opgelegd indien zij deze 

formaliteiten niet hebben nageleefd. Bovendien zullen zij ook risico lopen op een 

gevangenisstraf indien bedrieglijk oogmerk in hunnen hoofde kan worden aangetoond.305 

Wanneer we deze laatste sanctie toetsen aan de hoger besproken rechtspraak zal zij in 

mijn opinie de test doorstaan ten gevolge van het individuele karakter van de 

sanctionering. In het Belgische geval wordt immers niet voorzien in een algemene sanctie, 

doch in een specifieke op een bepaalde bestuurder uitgesproken sanctie, die telkens in 

casu door een rechter zal worden beoordeeld aan de hand van de feiten. 

 

Zoals ik er hoger op gewezen heb, zal bij de keuze voor een buitenlandse rechtsvorm, 

zoals de Limited, rekening moeten gehouden worden met de eraan verbonden kosten. De 

lage minimumkapitaalsvereiste kan immers wel zeer aantrekkelijk zijn voor startende 

ondernemers, maar voor de kleine zelfstandige ondernemers, die kiezen voor de Limited 

als vennootschapsvorm om hun enige activiteit in te bedrijven, zullen de vaste kosten, 

meer dan voor grote ondernemingen welke tal van Limiteds oprichten binnen de 

vennootschapsgroep, een grote rol spelen in hun behaalde resultaat en zouden zij dus 

eigenlijk ook een beslissende rol moeten spelen bij de keuze van een vennootschapsvorm. 

De kosten, waarvan sprake, kunnen opgedeeld worden in twee type-categoriën. Het 

betreft immers enerzijds kosten die verbonden zijn aan de oprichting van de 

vennootschap in Het Verenigd Koninkrijk (en daar bovenop de kosten ten gevolge van het 

gebruik van deze buitenlandse vennootschapsvorm zoals kosten van postzegels, huur van 

een postbus, kosten van juridisch en fiscaal advies, (beëdigde) vertalingen,…) en 

anderzijds kosten voor de vestiging van de activiteit in België (vb.: kosten van neerlegging, 

publicatie,…). 

                                                 
 
305 Art. 91, al. 2 W. Venn. 
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2. Duitsland 

Een Limited die in Duitsland haar activiteiten wil ontplooien, zal hiertoe enkele 

formaliteiten dienen te vervullen. Hoewel sommigen de mogelijkheid voorstellen te 

kiezen voor een Duitse dochter-GmbH bespreek ik deze mogelijkheid niet aangezien 

deze, mijns inziens, door geen enkele logisch denkende ondernemer zal gevolgd worden. 

Er is dan immers geen enkele reden meer eerst een Limited-structuur op te richten. De 

andere optie is dezelfde als in mijn bespreking voor België, nl. het registreren van een tak 

[’branch’]. Ook de verplichtingen ter zake lopen, zoals eigenlijk voor bijna alle lidstaten 

gelijk [nl. registratie bij het handelsregister: de Limited dient zich aan te melden met het 

‘certificate of incorporation’, de ‘Articles of Association’, een vergunning voor het openen 

van een bijkantoor, legitimaties van de bestuurders, een gecertificeerde vertaling van de 

Engelse oprichtingsdocumenten en een besluit van de algemene vergadering met 

betrekking tot het openen van de ‘branch’].306  

 

3. Nederland 

Zoals ook in andere lidstaten zullen ondernemers die in Nederland een vestiging willen 

openen van een Britse Limited verschillende verplichtingen moeten vervullen. Vooreerst 

moeten zij opgave doen aan het handelsregister. Bij deze opgave zal eveneens een 

beheerder moeten worden opgegeven voor de Nederlandse vestiging. Voor die opgave bij 

het handelsregister  zullen drie formulieren307 vereist zijn, respectievelijk voor de opgave 

van de vestiging, de ‘functionarissen’ [dit zijn de bestuurders en commissarissen] en de 

beheerder van de Nederlandse vestiging.308 Daarnaast dient een aantal documenten te 

worden overgelegd om aan te tonen dat de Limited geldig is opgericht in het Verenigd 

Koninkrijk, nl. een door het Companies House gewaarmerkt afschrift (van recente 

datum309 van het ‘certificate of good standing’ met daarop vermelding van de gegevens van 

                                                 
 
306 Voor een uitgebreidere bespreking: H. HAACK en J. CAMPOS NAVE, Die neue GmbH, Hamm, Griebsch & 
Rochol Druck GmbH & Co. KG, 2008, 68-74, beschikbaar op www.nwb.de. 
307 Nl. formulieren 6, 11 en 13. 
308 Zie www.kvk.nl. 
309 D.w.z. niet ouder dan één maand. 
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de bestuurders, door de bestuurder gewaarmerkte afschriften van het ‘certificate of 

incorporation’, ‘Memorandum of Association’ en de ‘Articles of Association’ en een 

apostille.  

 

Om de registratieformaliteiten voor buitenlandse ondernemers niet te moeilijk te maken, 

voorziet de Kamer van Koophandel de registratieformulieren ook in de Engelse taal. 

Ondernemers dienen echter wel steeds een exemplaar in de Nederlandse taal in te dienen. 

De Britse documenten en afschriften die moeten worden ingediend, mogen daarentegen 

wel in de Engelse taal worden overhandigd. Indien zij door een beheerder worden 

neergelegd, zal zijn volmacht wel in de Nederlandse taal moeten opgesteld zijn.  

 

Naast de formaliteiten bij het handelsregister moesten de ondernemers zich vroeger ook 

aanmelden bij de belastingdienst. Dit hield in dat men zich binnen de 14 dagen nadat het 

bedrijf daadwerkelijk met zijn activiteit was gestart, moest aanmelden bij het 

belastingkantoor in de regio. Daarvoor was een specifiek formulier voorzien, nl. ‘Opgaaf 

gegevens startende onderneming’. Automatisch werd een btw-nummer toegekend en 

werd een uitnodiging verstuurd om aangifte te doen. Met ingang van 31 maart 2008 

evenwel kan men zich bij de inschrijving in het handelsregister (van de Kamer van 

Koophandel) tegelijk aanmelden bij de belastingdienst. 

 

B.B.B.B. Kan de vennootschap eenvoudig kredieten verwerven?Kan de vennootschap eenvoudig kredieten verwerven?Kan de vennootschap eenvoudig kredieten verwerven?Kan de vennootschap eenvoudig kredieten verwerven?    

Het antwoord op de vraag naar het verwerven van kredieten is na de vastgestelde evolutie 

in het gebruik van buitenlandse vennootschappen niet eenvoudig meer te beantwoorden. 

In het begin van deze evolutie werd de Limited-structuur immers door zowel publieke 

instellingen als particulieren vaak wantrouwig bekeken. Dit was ook goed te begrijpen 

aangezien een ondernemer, die kiest voor een vennootschapsvorm waarmee hij een 

vereiste van minimumkapitaal ontwijkt, nu eenmaal niet veel vertrouwen inboezemt. 

Door het intussen wijdverspreide gebruik van de structuur, wensen kredietinstellingen 

zich hier nu niet meer zo nadrukkelijk over uit te spreken zodat het moeilijk is 
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hieromtrent vaststellingen te doen. Wel heb ik onderzocht welke documenten worden 

opgevraagd door een financiële instelling wanneer een Limited bij hen een krediet 

aanvraagt. Zij hebben immers een bijzonder beleid, toegespitst op de Limited, ‘gezien de 

specifieke aandachtspunten’310. Dit wijst naar mijn mening reeds op het besef dat zij 

hebben met betrekking tot het gevaar dat kan verbonden zijn voor hen, aan het 

verstrekken van een krediet aan een Limited. Het beleid spitst zich toe op “filialen van 

een Engelse Limited, opgericht door Belgisch ingezetene(n) en/of waar een puur Belgische 

activiteit uitgevoerd wordt” en “vennootschappen waar een Engelse Limited bij betrokken 

is als oprichter, bestuurder of aandeelhouder.” De verantwoordelijken voor het 

verstrekken van krediet(lijnen) zullen eerst en vooral aan de hand van een lijst van 

aanwijzingen (bvb: de voorgeschiedenis en kapitaalstructuur van de vennootschap, de 

(economische) achtergrond en ervaring [diploma, know-how,…] van de bestuurders, de 

reden van de vennootschap om bij een bepaalde financiële instelling of bij een bepaald 

kantoor311 een krediet aan te vragen, wat is de activiteit van de vennootschap, heeft de 

vennootschap bedrijfsterreinen (in België), ) moeten nagaan hoe groot het risico in elk 

specifiek geval is. Vaak zullen zij het verstrekken van een krediet reeds hierna weigeren, 

met de mededeling dat men handelt “volgens de instructies van het hoofdkantoor” en dat 

de aanvrager steeds kan “reageren naar cliëntenservice indien hij toch een krediet(lijn) 

wenst te bekomen”. Indien de eerste aanwijzingen geen reden hebben gegeven om het 

krediet niet te verstrekken, zullen een aantal documenten worden opgevraagd, nl. de 

statuten [en ‘Articles of Association’] van de Limited [en bewijs van de verschillende 

publicaties], kopies van de identiteitskaarten van de betrokken natuurlijke personen (of 

elektronisch inlezen), een verklaring economisch rechthebbenden312, een origineel en 

recent ‘certificate van de registrar of companies’  en indien mogelijk een businessplan. 

                                                 
 
310 Informatie uit conversaties met verantwoordelijken bij Belgische financiële instellingen. 
311 Vb. ‘Waarom vraagt u als ondernemer met een Britse vennootschap uw krediet aan bij onze financiële 
instelling in België, gelegen te X?’ 
312 Dit zijn de fysieke personen die de “uiteindelijke eigenaar zijn van de cliënt of er de controle over 
uitoefenen”, art. 5 Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme; Art. 16-19 Koninklijk besluit van 8 oktober 2004 tot 
goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de 
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 



110  

Daarnaast heb ik geconstateerd dat het eenvoudig vast te stellen is dat een Limited 

laattijdig haar ‘accounts’ heeft ingediend. Hiervan kan men immers kennis nemen via de 

website van het ‘Companies House’, en dit zal volgens mij ook een invloed (kunnen) 

hebben op de beslissing van een financiële instelling over het al dan niet verstrekken van 

krediet aan een Limited, aangezien het een zeker wantrouwen opwekt. 

 

C.C.C.C. Wat zijn de fiscale consequenties van de keuze voor een buitenlandse Wat zijn de fiscale consequenties van de keuze voor een buitenlandse Wat zijn de fiscale consequenties van de keuze voor een buitenlandse Wat zijn de fiscale consequenties van de keuze voor een buitenlandse 

vennootschapsvorm?vennootschapsvorm?vennootschapsvorm?vennootschapsvorm?    

Ondanks de suggesties die worden gemaakt op ondermeer Nederlandse websites over de 

mogelijke verlaging van de fiscale lasten, door het gebruik van een Engelse Limited, lijkt 

dit niet het geval te zijn. Dubbelbelastingsverdragen leiden er immers toe dat een in het 

Verenigd Koninkrijk opgerichte Ltd., welke geen economische activiteit in het Verenigd 

Koninkrijk heeft, enkel zal belast worden in de staat waar de vennootschap zijn 

‘permanent establishment’ heeft. De vennootschap zal een lege belastingaangifte indienen 

in het Verenigd Koninkrijk of er een vrijstelling aanvragen op basis van zijn niet-

inwoners status. De enige manier waarop een Limited aldus werkelijk fiscale voordelen 

zou kunnen opleveren is via fiscale planning die mogelijks aanleunt bij fiscale fraude en 

aldus in aanraking kan komen met maatregelen tegen deze fraude in de verschillende 

Europese lidstaten. 

 

In België maakt het fiscaal wetboek een onderscheid tussen twee situaties ten aanzien van 

buitenlandse vennootschappen.313 Het gaat namelijk ofwel om vennootschappen die 

onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, ofwel om vennootschappen die 

onderworpen zijn aan de belasting der niet-inwoners314. Het onderscheidend criterium ligt 

in de omschrijving van het toepassingsgebied van deze belastingen: de buitenlandse 

                                                 
 
313 Vr. en Antw. Kamer  2007-2007, 1 december 2006, 31391 (Vr. nr. 1488 T. PIETERS). 
314 Art. 227, 2° W.I.B. 
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vennootschap is enigerlei vennootschap die in België geen maatschappelijke zetel, 

voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer heeft315. 

Een in het buitenland opgerichte vennootschap zal in België als inwoner worden 

beschouwd [en dus het voorwerp uitmaken van vennootschapsbelasting] wanneer zij in 

werkelijkheid in België resideert, d.w.z: haar bestuurs- of administratieve zetel in België 

heeft316. In de commentaren op het Belgisch wetboek van inkomstenbelasting vinden we 

terug dat de regeling zo is opgemaakt dat wanneer de werkelijke zetel niet overeenstemt 

met de administratieve zetel (volgens de statuten), de werkelijke zetel bepalend wordt. 

Het is bijgevolg duidelijk dat het aldus om een feitenkwestie zal gaan.317 Wanneer de 

Belgische fiscale administratie vaststelt dat een in het buitenland residerende 

vennootschap aldaar slechts een postbus heeft, zal zij deze buitenlandse zetel als fictief 

beschouwen en de vennootschap onderwerpen aan het Belgisch rechtsstelsel. In dat geval 

zal de vennootschap onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting en niet aan het 

systeem voor niet-inwoners.  

Indien de fiscale administratie niet slaagt in de vereiste bewijsvorming met betrekking tot 

de fictieve buitenlandse zetel, of de vennootschap werkelijk een buitenlandse zetel heeft 

[en hiervan alle gevolgen aanvaardt], zal de vennootschap niet onderworpen zijn aan de 

vennootschapsbelasting doch aan de belasting der niet-inwoners en dit met betrekking tot 

de in België behaalde of verkregen inkomsten.318 

Gelet op deze alomvattende tweedeling, die geen groot onderscheid maakt in effectieve 

fiscale gevolgen voor de vennootschap, zal ik verder besluiten dat op fiscaal vlak geen 

wijzigingen dienen doorgevoerd te worden om te reageren op het gestegen gebruik van 

buitenlandse vennootschapsvormen.319 

  

                                                 
 
315 Art. 2, §1, 5°, c) W.I.B. 
316 Art. 2, §1, 5°, b) W.I.B. 
317 Comm. WIB 1992, n° 179/25. 
318 Art. 228 WIB. 
319 Infra 127-128. 



112  

D.D.D.D. Hoe is de insolventie van de vennootschap geregeld?Hoe is de insolventie van de vennootschap geregeld?Hoe is de insolventie van de vennootschap geregeld?Hoe is de insolventie van de vennootschap geregeld?320320320320    

Inleiding 

De lezer van dit hoofdstuk dient sterk rekening te houden met het opzet van dit 

onderzoek. Het uitgangspunt is hier immers een modale ondernemer die voor zijn 

activiteit, welke hij zo goed als exclusief in één lidstaat uitoefent en in die lidstaat tevens 

het bestuur voert van zijn onderneming, een rechtsvorm uit een andere lidstaat (nl. 

Groot-Brittannië) heeft gekozen. 

In algemene termen kan dan gesteld worden dat de oprichting van een vennootschap in 

Het Verenigd Koninkrijk niet automatisch tot gevolg zal hebben dat de wetgeving van de 

staat waar de vennootschap haar activiteiten ontplooit niet van toepassing zal zijn in geval 

van insolventie/faillissement of dat haar rechtbanken niet bevoegd zullen zijn. Ten 

gevolge van de Europese Insolventieverordening321 zullen deze ‘foreign limiteds’ hun 

insolventie/faillissement immers vaak aanvragen of opgedrongen krijgen in de staat van 

hun activiteitsontplooiing. De Insolventieverordening houdt aldus (in haar eigen 

terminologie) rekening met de werkelijke zetel en een vennootschap zonder activiteit in 

het Verenigd Koninkrijk zal bijgevolg niet noodzakelijk (alleen) onder haar 

insolventieregulering ressorteren. 

 

De EIR, in werking getreden op 31 mei 2002, voorziet op grond van de artikelen 61 (c)  en 

67 (1) van het Europees Verdrag, uniforme regels met betrekking tot de bevoegdheid van 

rechtbanken en het toepasselijk recht in situaties van internationale insolventie. De 

verordening is bindend in al haar onderdelen en op grond van artikel 249 EG-verdrag 

rechtstreeks toepasselijk322 in alle lidstaten.323 Op die wijze zorgt zij voor de internationale 

                                                 
 
320 Zie ook: K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter Commentaries on European law, 
Berlijn, De Gruyter Recht, 2007, 912 p.; G. MOSS, I. FLETCHER en S. ISAACS, The EC regulation on insolvency 
proceedings : a commentary and annotated guide, Oxford, Oxford university press, 2002, 352 p.; M. VIRGÓS en 

F. GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation: Law and practice, Den Haag, Kluwer law International, 
2004, 256 p.; B. WESSELS, International Insolvency law, Deventer, Kluwer, 2006, 670 p. 
321 Verordening 1346/2000, 29 mei 2000, hierna ook genoemd EIR (European Insolvency Regulation). 
322 Ondanks deze rechtstreekse toepasselijkheid was in sommige lidstaten uitvoeringswetgeving vereist om de 
verordening volle uitwerking te laten krijgen. 
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[Europese] erkenning van uitspraken van rechtbanken en hoven in insolventiezaken en 

wenst zij deze internationale insolventieprocedures efficiënt en doeltreffend te laten 

verlopen. Zo wil de Europese Unie bovendien voorkomen dat aan forum-shopping wordt 

gedaan omwille van het nationale insolventierecht.  

 

1. Het toepassingsgebied van de Insolventieverordening 

Het toepassingsgebied van de verordening kan worden opgesplitst in vier items, nl. haar 

materieel, personeel, territoriaal en temporeel toepassingsgebied.324 

De verordening is (materieel) van toepassing op ‘collectieve procedures die, op de 

insolventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer en 

de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een curator wordt 

aangewezen’ [d.w.z. insolventieprocedures]325. De omvang en inhoud van deze bepaling 

kan evenwel slechts goed begrepen worden door ze samen te lezen met art. 2 (a)-(c) en de 

bijlagen bij de verordening. In bijlage (annex) A bij de verordening werd nl. een 

exhaustieve lijst gevoegd om welke collectieve procedures het gaat (per lidstaat). Indien 

een procedure in de bijlagen is opgegeven, zullen lidstaten niet meer kunnen nagaan of 

aan de definitie van art. 1 wordt voldaan. De definitie zal echter van belang zijn wanneer 

een procedure in de bijlagen in een bepaalde lidstaat om verschillende redenen kan 

worden geopend, d.w.z. zowel om redenen van insolventie als om andere redenen. In dat 

geval zal men bij de opening van de procedure de redenen hiertoe in de 

openingsbeslissing moeten vermelden.326 Dit kan belangrijk zijn in het kader van 

insolventie van Limiteds. Zo werd bijvoorbeeld reeds beslist327 dat de EIR niet van 

                                                                                                                                                         
 
323 Zie ook: M. POLAK en B. WESSELS,  Internationaal insolventierecht in Insolventierecht (deel X), Deventer, 
Kluwer, 2003, 177-500; G. MOSS, I. FLETCHER en S. ISAACS, The EC regulation on insolvency proceedings : a 
commentary and annotated guide, Oxford, Oxford university press, 2002,17-23; B. WESSELS, International 
Insolvency law, Deventer, Kluwer, 2006, 48. 
324 Zie ook: K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter Commentaries on European law, 
Berlijn, De Gruyter Recht, 2007, 912 p.; G. MOSS, I. FLETCHER EN S. ISAACS, The EC regulation on insolvency 
proceedings: a commentary and annotated guide, Oxford, Oxford university press, 2002, 35-38. 
325 Art. 1, lid 1 EIR. 
326 Zie ook: K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter Commentaries on European law, 
Berlijn, De Gruyter Recht, 2007, 25. 
327 Re Marann Brooks CSV Ltd., Chancery Division, 4 december 2004. 
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toepassing is wanneer de ‘Secretary of State’ op basis van ‘section’ 124A of IA 1986 en het 

algemeen belang [‘public intrest’] de insolventie aanvraagt.328  

 

De verordening bepaalt voor haar (personele) toepassingsgebied niet zelf wat de term 

schuldenaar [‘debtor’] inhoudt. Aldus sluit de verordening geen types van schuldenaren 

uit. Zowel natuurlijke als rechtspersonen, private als publieke instituten kunnen onder 

het toepassingsgebied van de verordening vallen. Hiervoor zal men dus dienen te kijken 

naar het toepasselijke nationale recht [‘lex fori concursus’].329 Uit het toepassingsgebied 

worden echter de insolventieprocedures met betrekking tot ‘verzekeringsondernemingen, 

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen’ uitgesloten330. Het betreft sectoren die 

vergunningsplichtig zijn en waarop de verscheiden nationale overheden toezicht 

uitoefenen.331 Aangezien dit toezicht ook moet kunnen worden uitgeoefend over 

vestigingen in andere lidstaten, werd het niet wenselijk geacht de verordening hierop van 

toepassing te maken. Wel bestaat er voor verzekeringsondernemingen en 

kredietinstellingen een afzonderlijke richtlijn die de gevolgen van de besproken 

procedures in de verschillende lidstaten op elkaar afstemt.332 

 

De EIR is bovendien (territoriaal) alleen van toepassing op insolventieprocedures waarbij, 

naast een grensoverschrijdend element, het centrum van de voornaamste belangen van de 

schuldenaar in de Europese Unie ligt.333 De verordening is immers niet van toepassing op 

zuivere nationale insolventieprocedures. Door deze verwoording zal de verordening 

                                                 
 
328 P. CHRISTOPHER, Company Law Revitalised in Guernsey, 28 april 2008, beschikbaar op 
http://www.ozannes.com/LibraryFiles/Co-Law%20Developments%20-8-April-2008.PDF, 59 . 
329 Art. 4, 2, (a) EIR. 
330 Art. 1, lid 2 EIR; zie infra. 
331 Considerans 33 bij de EIR. 
332 Richtlijn E.G. nr. 2001/24 van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen, 
PB. L. 5 mei 2001, nr. 125, 15; Richtlijn E.G. nr. 2001/17 van 19 maart 2001 betreffende de sanering en de 
liquidatie van verzekeringsondernemingen, PB. L. 20 april 2001, nr. 110, 28-39. 
333 Considerans 14 bij de EIR: “Deze verordening is uitsluitend van toepassing op procedures waarbij het 
centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar in de Gemeenschap ligt”;  M. VIRGÓS en F. 
GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation: Law and practice, Den Haag, Kluwer law International, 
2004, 21-26. 
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echter wel van toepassing kunnen zijn, ook als de plaats waar de vennootschap werd 

opgericht buiten de Europese Unie ligt.334  

Hoewel de verordening niet reeds van toepassing zal zijn door de loutere aanwezigheid 

van bepaalde activa in de Europese Unie, is het feit dat het om een ‘pseudo-buitenlandse’ 

vennootschap gaat, voldoende als grensoverschrijdend element.335 Het is bovendien niet 

de verordening maar het internationaal privaatrecht van de staat waar dit centrum 

gelegen is, dat zal bepalen of de procedure ook gevolgen zal hebben voor de activa die niet 

op het grondgebied van een lidstaat zijn gelegen.336 

 

2. Het systeem van de Verordening337  

i. De bevoegdheidskwestie 

De bepaling van de bevoegde rechtbank voor de insolventieprocedure is waarschijnlijk het 

belangrijkste aandachtspunt in de verordening. In de EIR werd hierin voor een dubbel 

spoor geopteerd: nl. een hoofdprocedure en een territoriale (zelfstandige of secundaire) 

procedure.   

Het aanknopingspunt voor de hoofdprocedure bij insolventie van een vennootschap, is op 

grond van de Insolventieverordening ‘het centrum van de voornaamste belangen’338 

[COMI] van de schuldenaar. Zo bepaalt het COMI niet alleen het toepassingsgebied van 

de verordening, maar is het ook een essentieel element van zijn inhoudelijke bepalingen. 

                                                 
 
334 M. VIRGÓS en F. GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation: Law and practice, Den Haag, Kluwer 
law International, 2004, 22-23. 
335 K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter Commentaries on European law, Berlijn, De 
Gruyter Recht, 2007, 47. 
336 M. VIRGÓS en F. GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation: Law and practice, Den Haag, Kluwer 
law International, 2004, 23. Cfr. Een in België gevoerde procedure strekt zich aldus uit tot alle activa, waar ook 
gelegen. Er is echter geen waarborg dat de staat waar de activa gelegen zijn, ook gevolg zal geven aan de 
uitspraak in de procedure. 
337 Zie ook: P. COLLE, “Problemen van internationaal faillissementsrecht in een Belgisch en rechtsvergelijkend 
perspectief”, T.P.R. 1993, 473-601; M. POLAK en B. WESSELS,  Internationaal insolventierecht in 
Insolventierecht (deel X), Deventer, Kluwer, 2003, 177-500; R. DOTEVALL, Creditor protection and branches of 
foreign companies – between company law and insolvency law in P.K. ANDERSEN en K.E. SORENSEN, Company 
law and finance, København, Thomson, 2008, 82-83. 
338 D.i. de plaats waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en die daardoor als zodanig 
voor derden herkenbaar is (Considerans, nr. 13). 
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Voor rechtspersonen geldt een vermoeden dat het de statutaire zetel betreft.339 Voor het 

overige is het concept echter, ondanks zijn centrale rol in de werking van de verordening, 

er niet in gedefinieerd. Gelet op het gebruik van de term ‘voornaamste’, en het invoeren 

van een vermoeden welk naar slechts één plek kan verwijzen, kan echter reeds afgeleid 

worden dat een schuldenaar slechts één centrum van voornaamste belangen kan hebben. 

Uit de Considerans bij de EIR kan worden afgeleid dat transparantie en de mogelijkheid 

om op objectieve basis het COMI te kunnen bepalen, een belangrijke rol spelen. In de 

rechtspraak kunnen elementen worden gevonden om het “centrum waar de schuldenaar 

de administratie van zijn belangen op regelmatige basis voert en dat aldus kan worden 

beschouwd door derde partijen”340 te beoordelen. 

 

De uitspraak op deze hoofdprocedure zal dan universeel341 [europees] effect hebben met 

uitzondering van het tweede reeds genoemde spoor, nl. de territoriale (secundaire) 

procedure.342 Deze procedure kan worden geopend in elke lidstaat waar de vennootschap-

schuldenaar een vestiging [‘establishment’] heeft.343 De gevolgen van dit secundaire spoor 

zijn evenwel beperkt: deze kunnen immers enkel bestaan in het territorium van de staat 

waarin de procedure werd geopend (en er zal rekening moeten gehouden worden met de 

hoofdprocedure).344 Waar de hoofdprocedure en de zelfstandige territoriale procedure 

zowel een liquidatiekarakter als reddingskarakter kunnen hebben, zal de secundaire 

territoriale procedure bovendien enkel tot liquidatie van de vennootschap aanleiding 

kunnen geven.345  

Belangrijk in het kader van de secundaire procedure is echter haar element van 

toepassing: ‘een vestiging’. Reeds bij het opstellen van de verordening heeft deze term 

                                                 
 
339 Art. 3, (1) EIR. 
340 D.i. Considerans 13 bij de EIR; B. WESSELS, International Insolvency law, Deventer, Kluwer, 2006, 296-300. 
341 Universeel ook omdat de goederen die zich in een andere lidstaat bevinden, tevens onder de hoofdprocedure 
zullen ressorteren en vanaf de opening van de procedure ook geblokkeerd zullen worden. 
342 Zie ook: G. MOSS, I. FLETCHER en S. ISAACS, The EC regulation on insolvency proceedings : a commentary 
and annotated guide, Oxford, Oxford university press, 2002, 42. 
343 Art. 3, (2) EIR. 
344 Art. 16-17 en art. 27 EIR. 
345 Zie ook uitgebreider: M. POLAK en B. WESSELS,  Internationaal insolventierecht in Insolventierecht (deel X), 
Deventer, Kluwer, 2003, 200. 
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immers aanleiding gegeven tot discussie en debat. Het ging erom te bepalen of een 

aanwezigheid met een echte vestiging vereist was of dat de aanwezigheid van activa 

voldoende was. Dit vind ik een relevant element in het debat rond het gebruik van de 

Limited, aangezien bijvoorbeeld in België zeker niet alle Limiteds geregistreerd worden 

met een vestiging en de definitie dus bepalend zal zijn.346 De (brede) definitie in art. 2 (h) 

EIR geeft hieromtrent enige verduidelijking: op basis van de loutere aanwezigheid van 

activa kan niet tot het bestaan van een vestiging worden besloten. Registratie is dan 

anderzijds ook weer niet vereist. Een vestiging zal aanwezig zijn op de plaats waar de 

vennootschap haar (economische) activiteit ontwikkelt op een vaste basis met behulp van 

goederen en inbreng door personen.347  

 

Indien ik deze algemene beginselen met betrekking tot de bevoegdheid toepas op de 

voorliggende materie, kom ik tot de volgende resultaten: hoewel art. 3 (1) in een 

vermoeden voorziet dat het centrum van voornaamste belangen daar is gelegen waar de 

vennootschap haar ‘registered office’ heeft, zal, ondanks het feit dat de verordening niet 

aangeeft welk bewijs moet geleverd worden om dit vermoeden te weerleggen, in de 

meerderheid van de gevallen die onderzocht werden bij het gebruik van de Limited-

structuur door een buitenlandse ondernemer, dit vermoeden wel degelijk kunnen 

weerlegd worden348, en zal een hoofdprocedure kunnen geopend worden in de staat 

waarin de onderneming werkelijk de “administratie van haar activiteit op regelmatige 

wijze voert en zo aan derden de zekerheid geeft daar aangesproken te kunnen worden”.349  

                                                 
 
346 Uit een gesprek met de infolijn van de Algemene directie der Statistieken, dd. 3 maart 2009. 
347 Uit de literatuur leid ik af dat het ook sterk de externe indruk is die de doorslag zal geven. Voor een 
uitgebreide bespreking van alle elementen: zie K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter 
Commentaries on European law, Berlijn, De Gruyter Recht, 2007, 62-65; G. MOSS, I. FLETCHER en S. ISAACS, 
The EC regulation on insolvency proceedings : a commentary and annotated guide, Oxford, Oxford university 
press, 2002, 43-44; M. VIRGÓS en F. GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation: Law and practice, 
Den Haag, Kluwer law International, 2004, 158-181. 
348 D.w.z.  “als wordt aangetoond dat de voornaamste activiteiten van de vennootschap gedirigeerd worden 
vanuit een andere lidstaat dan die van de statutaire zetel” ( M. POLAK en B. WESSELS,  Internationaal 
insolventierecht in Insolventierecht (deel X), Deventer, Kluwer, 2003, 238). 
349 Voor criteria uit de rechtspraak: K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter Commentaries 
on European law, Berlijn, De Gruyter Recht, 2007, 94-102; B. WESSELS, International Insolvency law, 
Deventer, Kluwer, 2006, 313-318. 
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De elementen die van belang zullen zijn in de beoordeling/bewijsvoering komen naar 

voor uit de rechtspraak. Het gaat daarbij om de plaats waar de schuldenaar zijn/haar 

economische belangen uitoefent, waar de administratie [d.i. management en bestuur] 

wordt gevoerd, waar de schuldenaar voor derden bereikbaar is en dit alles op een niet-

occasionele wijze.350 In het kader van het besproken gebruik van de Limited zal het aldus 

gaan om de plaats waar de administratie van de Limited wordt gevoerd en waar de 

werkelijke bestuursbeslissingen met betrekking tot de ondernemingsactiviteit genomen 

worden. 

De bewijslast zal liggen op wie ook het vermoeden met betrekking tot de locatie van het 

COMI wenst te weerleggen. Gelet op deze mogelijkheid is het voor ondernemers 

belangrijk niet alleen het insolventierecht te onderzoeken van de staat waarin zij een 

vennootschap oprichten, maar ook in de staten die, op basis van de criteria die door de 

rechtspraak zijn uitgewerkt, als locatie van de COMI kunnen bepaald worden.351 

 

De vennootschap moet immers, op grond van het arrest Inspire Art erkend worden met 

haar rechtspersoonlijkheid en zal dus ook in insolventie kunnen worden geroepen.352 

Bovendien beschikken zeer weinig van deze vennootschappen over werkelijke activa in 

het Verenigd Koninkrijk, en is het merendeel van hun activa gelegen in de staat waar zij 

hun activiteit ontplooien, zodat indien slechts een secundaire procedure kan worden 

geopend in deze staat, zij geen nadeel lijden van het feit dat de vennootschap in het 

Verenigd Koninkrijk werd opgericht [behalve dan het besproken element van het lage 

minimumkapitaal].  

 

De EIR wijst aldus slechts de lidstaat aan binnen dewelke de bevoegde rechter kan 

worden gevonden. De verordening zelf wijst niet de bevoegde rechter aan, aangezien zij 

                                                 
 
350 Zie uitgebreider: M. VIRGÓS en F. GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation: Law and practice, 
Den Haag, Kluwer law International, 2004, 39-49. 
351 G. MOSS, I. FLETCHER en S. ISAACS, The EC regulation on insolvency proceedings : a commentary and 
annotated guide, Oxford, Oxford university press, 2002, 40. 
352 K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter Commentaries on European law, Berlijn, De 
Gruyter Recht, 2007, 43. 
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enkel over de internationale bevoegdheid van een rechter handelt.353 De territoriale 

bevoegdheid binnen de lidstaat wordt bepaald volgens het eigen nationale recht van die 

staat.354  

 

Het is ook de tot opening van de hoofd-insolventieprocedure bevoegde rechter die door 

schuldeisers kan verzocht worden om voorlopige en beschermende maatregelen op te 

leggen.355  Zoals hoger reeds werd vernoemd, kunnen de schuldeisers dus ook op dit vlak 

gerust zijn: zij zullen in een overtuigend deel van de gevallen [nl. wanneer het hoger 

besproken vermoeden wordt weerlegd] op het hen vertrouwde insolventierecht een 

beroep kunnen doen om bij de rechter van de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend te 

eisen dat hun belangen worden beschermd via voorlopige en beschermende maatregelen. 

Bovendien kan deze rechter ook maatregelen bevelen met betrekking tot goederen die 

zich in een andere lidstaat bevinden. De buitenlandse ondernemer zal zich door deze 

maatregel geen voordeel doen door het verplaatsen van zijn activa naar de staat van 

oprichting van zijn vennootschap [Het Verenigd Koninkrijk]. Evenwel kan een 

schuldeiser in de staat van activiteit hier naar mijn mening toch enig nadeel lijden. Indien 

immers een secundaire procedure wordt geopend in Het Verenigd Koninkrijk, zullen de 

goederen die zich in deze staat bevinden, onder die plaatselijke procedure vallen. Op dat 

moment wordt de eerste schuldeiser enkel nog beschermd door de dwingende 

voorschriften van de verordening die coördinatie van de procedures voorzien. Een Britse 

schuldeiser356 zou er aldus echter wel voor kunnen zorgen dat de reikwijdte van de 

hoofdprocedure wordt beperkt. 

 

Volgens mij opent het gebruik van een buitenlandse [Europese] rechtsvorm door 

ondernemers, zoals in casu met de Limited het geval is, echter wel mogelijkheden voor 

                                                 
 
353 M. POLAK en B. WESSELS,  Internationaal insolventierecht in Insolventierecht (deel X), Deventer, Kluwer, 
2003, 196. 
354 Considerans 15 bij de EIR; Voor een overzicht: K. PANNEN, European Insolvency Regulation  in De Gruyter 
Commentaries on European law, Berlijn, De Gruyter Recht, 2007, 76-89. 
355 Considerans 16 bij de EIR. 
356 Cfr.: een zelfstandige territoriale procedure kan alleen worden aangevraagd door de plaatselijke schuldeisers. 
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hun schuldeisers. Indien de schuldeisers het Britse insolventierecht zouden prefereren 

boven het insolventierecht van hun eigen staat [meestal zijn de schuldeisers immers 

afkomstig van de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend in de besproken 

problematiek], kunnen zij ervoor kiezen het vermoeden van de verordening niet te 

weerleggen en de procedure te openen in Het Verenigd Koninkrijk. Zij zullen dan echter 

wel de kosten moeten dragen die verbonden zijn aan het zich beroepen op een 

buitenlands rechtsstelsel, waarover de eigen kennis vaak kleiner is. 

Het is bovendien het recht van elkeen die niet het initiatief tot de opening van de 

procedure heeft genomen, doch schuldeiser is en zijn gebruikelijke verblijfplaats, 

woonplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft, aan de procedure deel te nemen en dit 

ongeacht de aard [openbaar of particulier] van zijn vordering. Een schuldeiser die aan 

meerdere procedures deelneemt, in de hoop zo meer uit het faillissement te halen dan 

andere schuldeisers vangt echter grotendeels bot. Ook de uitdeling van de opbrengst 

wordt immers door de verordening gecoördineerd en een schuldeiser kan pas aan de 

verdeling van de boedel in een tweede procedure deelnemen wanneer de schuldeisers met 

gelijke rang [volgens het op de hoofdprocedure toepasselijke recht] een evenredige 

uitkering van hun vorderingen hebben gekregen.357 Zo zal bijvoorbeeld de schuldeiser, die 

een hoofdprocedure heeft geopend in de staat van activiteit (en dus het vermoeden heeft 

weerlegd) en dan deelneemt in een secundaire procedure, welke bvb. werd geopend in 

Het Verenigd Koninkrijk door een openbare of andere schuldeiser, geen voordeel 

verkrijgen. 

 

ii. Het toepasselijk recht 

Wat betreft de vraag naar het toepasselijk recht op de insolventieprocedure, moet er op 

gelet worden dat er aldus een onderscheid moet gemaakt worden tussen het recht dat van 

toepassing is op de vennootschaps-aspecten enerzijds en de insolventie-aspecten 

                                                 
 
357 Considerans 21 bij de EIR; M. POLAK en B. WESSELS,  Internationaal insolventierecht in Insolventierecht 
(deel X), Deventer, Kluwer, 2003, 325-327. 
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anderzijds. Het toepasselijk vennootschapsrecht werd reeds behandeld.358 Voor de 

aspecten met betrekking tot de insolventie is de algemene regel dat moet gekeken worden 

naar de ‘lex concursus’ [d.w.z. het recht van de lidstaat waar de procedure is geopend]359. 

Het insolventierecht van de lidstaten van de Europese Unie is immers niet uniform 

geregeld. De ‘lex concursus’ geeft een zekere en duidelijke aanduiding van het 

toepasselijke recht en dit voor alle voorwaarden voor het openen, het verloop en het 

beëindigen van de procedure.360 Het beheerst aldus alle rechtsgevolgen van de geopende 

insolventieprocedure, zowel procedureel als materieel en ten aanzien van alle betrokken 

rechtssubjecten en rechtsbetrekkingen. Art 4, lid 2 EIR bevat een niet-limitatieve lijst van 

13 topics, in zeer duidelijke terminologie, die door de ‘lex concursus’ worden beheerst.’ De 

verordening voorziet evenwel een aantal uitzonderingen op de algemene regel.361 In het 

merendeel van de gevallen spreken deze uitzonderingen voor zich, en zullen zij naar mijn 

mening geen grote negatieve invloed hebben op de schuldeisers van een ondernemer die 

opteerde voor de Limited. Zo is er bijvoorbeeld de uitzondering van de zakelijke rechten, 

waarbij het recht van de staat waar de zaken zich bevinden de draagwijdte, vestiging en 

geldigheid van deze rechten bepaalt362. De curator uit de hoofdprocedure zal immers op 

basis van de verordening een secundaire procedure in deze staat kunnen openen, en aldus 

wijzigt de positie van de schuldeiser uit de staat waar de ondernemer die gebruik maakt 

van de Limited-structuur zijn activiteiten ontplooit, administratie en bestuur voert,… 

Artikel 5 zal echter wel de schuldeisers beschermen/versterken die geconfronteerd 

worden met een procedure die geopend wordt in een andere staat en daardoor aanleiding 

geeft tot het insolventierecht van die staat. 

De arbeidsverhoudingen blijven echter steeds beheerst door het recht dat op de 

arbeidsovereenkomst van toepassing is. De Belgische werknemer zal zich aldus geen 

                                                 
 
358 Zie supra. 
359 Art. 4-15 EIR. Zie ook: M. POLAK en B. WESSELS,  Internationaal insolventierecht in Insolventierecht (deel 
X), Deventer, Kluwer, 2003, 254-260. 
360 Considerans 23 bij de EIR. 
361 Art. 5-15 EIR; considerans 24 bij de EIR; G. MOSS, I. FLETCHER en S. ISAACS, The EC regulation on 
insolvency proceedings : a commentary and annotated guide, Oxford, Oxford university press, 2002, 50-65. 
362 De meeste andere uitzonderingsgevallen zijn slechts kleine gegevens in de marge van dit onderzoek, zodat ik 
deze niet behandel. Voor een goede bespreking: M. POLAK en B. WESSELS,  Internationaal insolventierecht in 
Insolventierecht (deel X), Deventer, Kluwer, 2003, 203-207. 
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zorgen hoeven te maken wanneer de insolventieprocedure uitzonderlijk toch in Groot-

Brittannië wordt geopend want hij/zij zal door het hem/haar gekende rechtsstelsel 

beschermd blijven. 

Door het toepasselijk recht te bepalen aan de hand van dergelijke objectieve definitie en 

duidelijk te omlijnen welke aspecten dit recht zal beheersen, geeft de Europese wetgever 

aan schuldeisers de mogelijkheid om reeds ten tijde van bijvoorbeeld het sluiten van een 

contract de (juridische) risico’s en kosten in te schatten van een insolventie van zijn/haar 

schuldenaar, indien deze binnen het toepassingsgebied van de verordening valt. Daarbij 

zal men ook rekening dienen te houden met het feit dat de EIR enkel het toepasselijke 

recht beheerst binnen de Europese Unie. Indien rechtsconflicten optreden met andere 

staten dan de lidstaten van de Europese Unie, zal men hiervoor de oplossing moeten 

zoeken in het conflictenrecht van de lidstaat die wordt aangewezen. 

 

iii. Grensoverschrijdende erkenning van insolventie-uitspraken 

In de artikelen 16 en 17 van de Insolventieverordening wordt de erkenning geregeld van 

insolventie-uitspraken onder de EIR. De verordening wil zo zorgen voor de onmiddellijke 

erkenning van uitspraken betreffende ‘het openen, het verloop en het beëindigen’ van 

insolventieprocedures. Dit houdt in dat de gevolgen die verbonden worden aan de 

uitspraak in de lidstaat waar de insolventie wordt uitgesproken, moeten worden erkend in 

alle lidstaten.363 Daartoe voorziet artikel 16 (1) in het principe van onmiddellijke en 

universele erkenning. 

 

Bijgevolg zal de lidstaat in dewelke een ondernemer een vennootschapsvorm heeft 

gekozen en opgericht, zich dienen neer te leggen bij de insolventie-uitspraak uit de staat 

waar de ondernemer zijn onderneming heeft gevoerd. 

                                                 
 
363 G. MOSS, I. FLETCHER en S. ISAACS, The EC regulation on insolvency proceedings : a commentary and 
annotated guide, Oxford, Oxford university press, 2002, 74-78; M. VIRGÓS en F. GARCIMARTÍN, The European 
Insolvency Regulation: Law and practice, Den Haag, Kluwer law International, 2004, 185-221. 
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Titel V: Titel V: Titel V: Titel V: VoorstellenVoorstellenVoorstellenVoorstellen aan de Belgische Wetgever aan de Belgische Wetgever aan de Belgische Wetgever aan de Belgische Wetgever    

 

Ten gevolge van de besproken rechtspraak van het Europees Hof van Justitie kan elke 

Belgische ondernemer nu ook gebruik maken van een buitenlandse vennootschapsvorm 

voor zijn zuiver Belgische activiteit. Zoals onderzoek reeds vaststelde grijpen ook 

verscheidene Belgische ondernemers deze kans. Zo bvb. beroept de firma Emzet Group364 

zich erop jaarlijks ongeveer 600 Belgische Limiteds te incorporeren/verkopen365. Immers, 

het vennootschapsrecht van sommige lidstaten van de Europese Unie is minder complex 

dan dit van de Belgische wetgever en biedt ook vaak tal van voordelen wanneer we 

specifieke en praktische vergelijkingen maken.366  

 

Terwijl het nu nog niet duidelijk is in welke mate het gebruik van de Britse Limited door 

Belgische ondernemers blijft stijgen, gestabiliseerd is, of daalt, kan wel reeds worden 

besloten dat het gestegen gebruik doorheen Europa voor vele wetgevers reeds een 

gelegenheid is geweest het eigen vennootschapsrecht te evalueren en eventueel te 

decomplexeren en of voor de overige wetgevers nog steeds een stimulans kan zijn deze 

evaluatie op te starten. 

 

De besproken rechtspraak laat immers weinig ruimte over voor antimisbruikwetgeving en 

dwingt zo de wetgevende machten van de verschillende lidstaten wel zich neer te leggen 

bij een uitstroom aan vennootschappen. Terwijl de gevolgen van het arrest Cartesio 

immers nog niet geheel duidelijk zijn, lijkt het voor lidstaten het best om deel te nemen 

aan het verhogen van de aantrekkingskracht/aantrekkelijkheid van het eigen 

vennootschapsrecht. Zonder hierdoor in een ‘race to the bottom’ te vervallen, lijkt het me 

immers in vele lidstaten geen slechte zaak het eigen vennootschapsrecht te evalueren en 

te toetsen aan de geëvolueerde ondernemingspraktijk. 

                                                 
 
364 www.emzet.be . 
365 Gegevens uit een conversatie met de woordvoerder van de firma, dd. 7 april 2009. 
366 Zie Titel IV. 



124  

Met het arrest Cartesio367 heeft het Europees Hof van Justitie immers een antwoord 

verschaft op een vraag die zij in haar eerdere rechtspraak had opengelaten, m.n. of de 

lidstaat die door een vennootschap wordt verlaten, maatregelen kan treffen om deze 

vennootschap tegen te houden. Door dit arrest worden lidstaten welke reeds besef hadden 

van hun bevoegdheid om het aanknopingspunt van vennootschappen met de eigen staat te 

bepalen, hierin bevestigd. Andere lidstaten die dit besef nog niet hadden, of nog niet 

veruiterlijkt hadden, zullen hier nu rekening mee kunnen houden. 

 

Na deze uitspraak zullen ondernemers naar mijn mening wel extra aandacht dienen te 

besteden aan het vennootschapsrecht van de staat waarin zij een vennootschap oprichten. 

Ten gevolge van het arrest, dat bevestigt dat lidstaten het aanknopingspunt van 

vennootschappen mogen bepalen, is het immers mogelijk dat een lidstaat beperkingen 

gaat opleggen aan het verplaatsen van de werkelijke zetel van de vennootschap naar een 

andere lidstaat. Het arrest heeft volgens mij zodoende geen verduidelijking maar een extra 

complicatie aan de vrijheid van vestiging toegebracht en zal nog aanleiding geven tot 

uitvoerige besprekingen in de rechtsleer. Immers, indien een vennootschap haar 

werkelijke zetel verplaatst van haar oprichtingsstaat naar een andere staat en een 

rechtbank in deze andere staat over het bestaan en de geldigheid van de vennootschap zal 

moeten oordelen, zal zij op basis van het arrest Überseering de geldige oprichting van de 

vennootschap moeten erkennen. Dan rijst echter de vraag of de vennootschap nog steeds 

als geldig bestaand dient te worden erkend door een rechtbank in die tweede staat indien 

het vennootschapsrecht van de oprichtingsstaat voorziet dat een vennootschap welke haar 

werkelijke zetel heeft verplaatst, niet langer geldig bestaat [wat zij nu kan op grond van 

het arrest Cartesio.]368 Indien staten evenwel wensen dat hun vennootschapsvormen door 

buitenlandse ondernemers worden gebruikt, en zij inzien dat de beslissing met betrekking 

tot de plaats van activiteitsuitoefening hier volledig los van staat, hebben zij geen reden 

                                                 
 
367 HvJ C-210/00, Cartesio Oktató Szoláltató bt, 2008; C. GERNER-BEUERLE en M. SCHILLIG, “The mysteries of 
freedom of establishment after Cartesio”, beschikbaar op www.SSRN.com, 21. 
368 In deze discussie speelt het overigens geen rol welke doctrine de 2e staat volgt. Zowel op basis van de 
incorporatiedoctrine, als op basis van de werkelijke zetelleer (in combinatie met de gevolgen van het arrest 
Überseering) kom ik tot dezelfde conclusie. 
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om vennootschappen te beperken in hun mogelijkheid de werkelijke zetel te verplaatsen 

naar het buitenland. 

  

Uit de gemaakte studie van algemene wijzigingen en praktische rechtsvragen kunnen 

adviezen worden afgeleid voor de Belgische wetgever. De logische vraag stelt zich immers 

of de Belgische BVBA zich laat verdringen door de nog soepelere buitenlandse 

rechtsvormen. Hierbij stelde ik mij ook de vraag of de Belgische wetgever bereid is hier 

iets aan te doen, en het nut van vennootschapsoprichtingen binnen de eigen staat inziet.  

 

Er zijn echter geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de inschrijving van 

buitenlandse rechtspersonen in België en dit ten gevolge van het feit dat ‘zij zeker niet 

allen worden ingeschreven en de gegevens dus zeer inaccuraat zijn’369. Aldus kan de 

Belgische wetgever niet met zijn neus op de feiten worden gedrukt. Intussen is echter 

gebleken dat binnen de Belgische regering toch bepaalde personen de feiten inzien en dan 

ook bereid zijn tot actie over te gaan.370 Het is evenwel ‘een uitdaging te zoeken naar een 

politiek evenwicht’ in deze materie.371  

 

In navolging van andere auteurs372 kan een opsplitsing gemaakt worden in de verscheiden 

standpunten die een wetgever zou kunnen innemen: 

- afwachten want wanneer genoeg ondernemers falen met een buitenlandse 

vennootschapsvorm, zal het fenomeen vanzelf voorbijgaan; 

- defensieve wetten en reglementen373 voorzien, doch hier zorgt de besproken 

rechtspraak voor sterke beperkingen op de mogelijkheden; 

- aansluiten bij de stroom aan wetswijzigingen in de verschillende lidstaten. 

                                                 
 
369 Uit een gesprek met de infolijn van de Algemene directie der Statistieken, dd. 3 maart 2009. 
370 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter, 24 april 2009. 
371 Uit een gesprek met het Ministerie voor Ondernemen en Vereenvoudigen, dd.30 april 2009; zie infra. 
372 U. SEIBERT, “Close Corporations- Reforming Private Company Law: European and International 
Perspectives”, EBOR 2007, 2007/8, 85-86. 
373 Voorbeelden zijn te vinden in: J. ARMOUR, “Who should make Corporate law? EC Legislation versus 
regulatory competition”, working paper n. 54/2005, 2005, beschikbaar op www.SSRN.com, 3. 
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Het is die laatste optie die mij het meest plausibel lijkt, aangezien het duidelijk is 

geworden dat vennootschapsoprichters in de vennootschapswetgeving vaak specifieke 

karakteristieken zoeken374, en aldus ook nader bekeken dient te worden aan de hand van 

de hoger besproken voorbeelden. Hierbij dienen we echter rekening te houden met de 

ontstaansgeschiedenis van de Belgische BVBA. Naar mijn mening zou het immers niet de 

beste oplossing zijn een volledig nieuwe vennootschapsstructuur op te bouwen, naar het 

voorbeeld van de Limited. Het ligt bovendien ook niet in de aard van de Belgische 

wetgever om radicaal te breken met het bestaande om over te schakelen op een volledig 

nieuwe en gewijzigde wetgeving. Mits een gezonde evaluatie en eventuele kleine 

aanpassingen aan de huidige vennootschapswetgeving, zal de Belgische wetgeving immers 

reeds volstaan om de concurrentie op een gezonde wijze aan te kunnen. Een voorontwerp 

van wet werd door de ministerraad intussen goedgekeurd, tot invoering van een starters-

BVBA.375 Het gaat om een omzetting van een maatregel uit het federale KMO-plan. Door 

het zoeken naar een politiek evenwicht, stelt zich echter de vraag of de Belgische 

wetgever ver genoeg gaat met de voorgestelde wijzigingen. Niet alleen heb ik persoonlijk 

enkele opmerkingen bij het voorliggende wetsontwerp, ook zal de Raad van State volgens 

mij op een aantal punten commentaar verschaffen. Dat laatste is voorlopig evenwel in het 

duister tasten. 

 

De BVBA-vorm werd in 1935 ingevoerd met als doelstelling ook kleinere ondernemingen, 

nl. familiebedrijven, de kans te geven in vennootschapsvorm hun activiteit te ontplooien. 

Men had immers vastgesteld dat de zware vereisten van de NV voor deze ondernemers 

niet aangepast/geschikt waren en het voor hen ook geen zin had te opereren onder een 

vennootschapsvorm waarin zij onbeperkte aansprakelijkheid zouden dragen. Bij de eerste 

kennismaking met deze vennootschapsvorm had deze dan ook een hoofdzakelijk intuitu 

personae-karakter. Sinds de jaren ’80 zijn echter verschillende wijzigingen aan het 

                                                 
 
374 H.S. BIRKMOSE, “A race to the bottom in the EU?”, Maastricht Journal of European and comparative law 
2006, vol. 13, n.°1, 57. 
375 D.d. 24 april 2009. 
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vennootschapsrecht, en ook aan de BVBA-vorm, aangebracht zodat deze nu een zeer 

dubbel karakter heeft (personen- en kapitaalvennootschap). De overweging die in 1935 

speelde, nl. het openen van mogelijkheden voor kleine startende ondernemers, speelt ook 

vandaag weer een grote rol in de gesprekken rond het voorliggende wetsontwerp. Men 

tracht zich met het wetsontwerp immers te concentreren op de startende ondernemer, die 

niet het kapitaal kan samenbrengen dat vereist is voor het oprichten van een BVBA, en 

niet op ondernemingen die de Limited gebruiken als intermediaire vennootschap in 

constructies met fiscale en andere doeleinden. Een aantal modaliteiten moeten voorzien 

dat de ondernemer echter wel het kapitaal moet samenbrengen dat vereist is voor zijn 

activiteit. Net die modaliteiten kunnen er volgens mij voor zorgen dat de SBVBA376 de 

concurrentie met de Limited niet zal aankunnen. 

 

Voor het vernoemde wetsontwerp werd goedgekeurd door de Raad van Ministers, kon ik 

geen grote activiteit op het Belgische wetgevende vlak vaststellen. Reeds meerdere 

volksvertegenwoordigers hadden evenwel al vragen aan de bevoegde ministers 

voorgelegd. 

 

Samen met de minister van Financiën377 kan ik besluiten dat alvast op fiscaal vlak geen 

initiatieven dienen ondernomen te worden om op de huidige evolutie te reageren. Via de 

tweedeling in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen die elk op hun eigen wijze 

worden belast, heeft de Belgische wetgever immers reeds gezorgd voor een alomvattende 

en min of meer gelijke behandeling. Aldus lijkt het niet nodig hier een wijziging door te 

voeren, aangezien de behandeling ongeveer gelijk loopt en dus geen invloed zal hebben 

op de keuze van de reguliere ondernemer. 

 

                                                 
 
376 D.i. de nieuwe starters-bvba. 
377 Vr. en Antw. Kamer  2006-2007, 1 december 2006, 31391 (Vr. nr. 1488 T. PIETERS). 
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De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid 

meende378 ook reeds dat geen aanpassingen nodig zijn aan de Wet van 16 januari 2003 

houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, aangezien reeds 

voorzien is dat ook buitenlandse rechtspersonen hierin worden opgenomen. Er zijn echter 

geen cijfergegevens voor handen van de daadwerkelijke inschrijvingen. 

 

Gelet op het feit dat de Belgische wet ook reeds voorziet dat de in België gevestigde 

bijkantoren en centra van werkzaamheden de regelgeving van de boekhouding en de 

jaarrekening van ondernemingen dienen na te leven, heeft dezelfde minister geantwoord 

dat aan de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen 

geen wijzigingen moeten worden voorgesteld. Dit bekijk ik echter zeer kritisch aangezien 

geen cijfers bestaan over het aantal buitenlandse vennootschappen die deze 

verplichtingen ook in praktijk nakomen. 

 

De Belgische wetgever kan zich, naar mijn mening, concentreren, uitgaand van punten 

zoals het creëren van een voor de praktijk bruikbare rechtsvorm (die meer afgestemd kan 

worden op de aard van de ondernemingsactiviteit), het werken aan meer regelend recht, 

een evenwicht tussen vrijheid van inrichting en de belangen van derden,  op een aantal 

hoofdelementen. Hierbij dient echter steeds weer rekening gehouden te worden met de 

moeilijkheid van het bereiken van een politiek evenwicht. 

 

a.a.a.a. De snelheid van oprichtingDe snelheid van oprichtingDe snelheid van oprichtingDe snelheid van oprichting    

‘Een onderneming moet kunnen starten in een minimum aan tijd en met een minimum 

aan procedures. Dit is cruciaal om het onze starters gemakkelijk te maken en om ons land 

aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrijven.’379 

 

                                                 
 
378 Vr. en Antw. Kamer  2006-2007, 17 januari 2007, 29154 (Vr. nr. 828 T. PIETERS). 
379 Eerste minister GUY VERHOFSTADT in de memo betreffende de ‘Elektronische opstartmogelijkheid via 
notarissen’, 23 juni 2006, beschikbaar op www.vbo.be . 
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Op het vlak van de snelheid van oprichting heeft de Belgische wetgever reeds in 2006 een 

zeer goed initiatief genomen en zich aangesloten bij een groep landen die het belang van 

een aantrekkelijk vennootschapsrecht hebben ingezien. Door het invoeren van het 

elektronisch depot verkortte de wetgever de gemiddelde oprichtingsperiode voor een 

vennootschap van 56 naar 3 dagen380 en kon België zelfs een 4e plaats veroveren op de 

ranking van de ‘International Bank for Reconstruction and Development’ met betrekking 

tot de inzet voor startende ondernemingen.381 Naar mijn mening zou men echter nog meer 

moeite kunnen doen om dit systeem in de praktijk te promoten zodat er vaker gebruik 

wordt van gemaakt. Op die manier zou men pas tegemoet komen aan de positieve 

woorden van de Wereldbank betreffende deze in België doorgevoerde wijziging en de 

gestegen plaats in de wereldranking echt waard zijn.382 Het Ministerie voor Ondernemen 

en Vereenvoudigen meent echter vast te stellen dat het e-depot langzaamaan steeds meer 

gebruikt wordt. In het kader van het voorliggende wetsontwerp tot het invoeren van een 

starters-BVBA wordt er bovendien aan gedacht het e-depot uit te breiden naar de 

statutenwijziging. Dit kan, naar mijn mening, belangrijk zijn voor ondernemers aangezien 

zij na 5 jaar verplicht zijn om te vormen naar een BVBA.  

 

b.b.b.b. De De De De minimumkapitaalsvereisteminimumkapitaalsvereisteminimumkapitaalsvereisteminimumkapitaalsvereiste    

De vraag rond de hoogte van de minimumkapitaalsvereiste383 is altijd, zeker voor 

vennootschappen waarin de bestuurders slechts een beperkte aansprakelijkheid dragen, 

een moeilijke oefening geweest. Men moet immers met verscheidene elementen [vb.: het 

belang van de bescherming van schuldeisers] rekening houden. Bij het bestuderen van de 

reeds verschenen studies omtrent deze elementen, heb ik echter moeten vaststellen dat tot 

nog toe het werkelijke belang van minimumkapitaal niet is aangetoond. Bij de vergelijking 

van de staten waar nog steeds een minimumkapitaal is vereist met de staten waar deze 

vereiste niet langer of nog nauwelijks bestaat, kunnen immers geen grotere problemen 

                                                 
 
380 Zie ook supra. 
381 Rapport Doing Business 2008, 4, beschikbaar op www.worldbank.org 
382 Rapport Doing Business 2008, beschikbaar op www.worldbank.org . 
383 Nl. voor de bvba momenteel nog steeds 18 550 euro. 
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rond bijvoorbeeld schuldeisersbescherming worden vastgesteld384. Aldus wordt niet 

aangetoond dat deze oorspronkelijke 19e-eeuwse bedoeling van de 

minimumkapitaalsvereiste wordt bereikt385.  

 

Ik ben immers van mening dat waar één van de functies een afschrikkende en 

beschermende diende te zijn ten aanzien van ondernemers die hun ondernemingsplan 

niet grondig hadden doordacht, deze niet wordt bereikt door het instellen van een 

minimumkapitaalsvereiste die vooreerst te laag is en ten tweede kan worden uitgehold.  

De discussie zal evenwel altijd blijven bestaan of bij verlaging van het minimumkapitaal 

een andere vorm van waarborg moet worden gesteld (vb: liquiditeitsverklaring, pand, 

hypotheek, oprichtersaansprakelijkheid…).  

Bovendien is het naar mijn persoonlijke mening niet de taak van het vennootschapsrecht 

sensu stricto om schuldeisers en andere derden te beschermen [doch deze van het 

insolventierecht]. De beschermende taak van het vennootschapsrecht ligt volgens mij 

enkel bij het definiëren van de relatie tussen het vennootschapsbestuur, de vennootschap 

zelf en haar aandeelhouders. De eventuele bescherming die moet geboden worden aan 

derden, kan zijdelings in het vennootschapsrecht betrokken worden (bvb. vermelding van 

de oprichtingsvorm van de vennootschap in haar naam, oprichtersaansprakelijkheid), 

doch moet hoofdzakelijk via andere middelen worden verstrekt. Een andere reden daartoe 

is dat de vereiste van een minimumkapitaal bij de oprichting geen garantie geeft dat het 

bedrag nog aanwezig is in het vermogen van de vennootschap wanneer een schuldeiser 

zijn vordering wil innen. De som die als minimumkapitaal wordt vastgelegd is overigens 

vaak willekeurig gekozen en houdt zelden rekening met de aard en de omvang van de 

activiteiten van de onderneming. 

                                                 
 
384 M. COIPEL, “Faut-il simplifier le régime juridique de la SPRL?” in Liber americorum E. Wymeersch, 2008, 
213; H. BOSCHMA, M. LENNARTS en J. SCHUTTE-VEENSTRA, Alternatieve systemen voor kapitaalbescherming, 
eindrapport d.d. 18 augustus 2005, Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen, beschikbaar op 
www.flexbv.ez.nl. 
385Zie ook: R. DOTEVALL, Creditor protection and branches of foreign companies – between company law and 
insolvency law in P.K. ANDERSEN en K.E. SORENSEN, Company law and finance, København, Thomson, 2008, 
78-79. 
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Naar mijn persoonlijke mening zijn er inderdaad tal van andere wijzen waarop 

schuldeisers en andere derden kunnen beschermd worden zonder kapitaalsvereiste. 

Wijzen die bovendien veel geschikter zouden zijn om rekening te houden met de 

bijzondere risico’s van bepaalde activiteiten. Mijn advies naar de Belgische wetgever zou 

dan ook zijn deze minimumkapitaalsvereiste drastisch te verlagen, of de mogelijkheid van 

inbreng van toekomstige activiteit te openen. Waar het uiteraard vanzelf spreekt dat voor 

het opstarten van enige activiteit, kapitaal zal vereist zijn, en een 

minimumkapitaalsvereiste, waarin men met dit kapitaal kan werken, een ondernemer niet 

belemmert, zullen ook economische activiteiten bestaan waarin het hoofdzakelijk de te 

leveren prestaties zullen zijn die bijdragen tot de ontwikkeling van de onderneming. Door 

het vereisen van een minimumkapitaal waarin deze activiteit niet kan worden 

gehonoreerd, wordt een muur opgetrokken waar bepaalde ondernemers vaak niet 

doorheen kunnen breken. Indien men de mening vasthoudt dat schuldeisers en derden 

dienen beschermd te worden via een geldelijke inbreng, zal de loutere vereiste van een 

minimumkapitaal volgens mij dan ook niet volstaan.  

 

Uiteraard zal zich aldus de vraag stellen of dan enige andere vorm van waarborg moet 

worden gegeven, in het belang van derden. Naar mijn mening zal bij die zoektocht al 

zeker rekening dienen gehouden te worden met het vertragend effect hiervan op de 

oprichtingsprocedure, aangezien ook dit een motief voor vele ondernemers is om te 

kiezen voor een buitenlandse rechtsvorm en België op dit vlak juist wel op het goede 

spoor zit. 

 

Een maatregel die reeds in verschillende lidstaten is voorgesteld is een systeem waarbij de 

bestuurders zich bij alle uitkeringen een oordeel moeten vormen over de 

liquiditeitspositie van de vennootschap. Indien zij schade veroorzaken door een uitkering, 

zullen zij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden (indien zij wisten of 

redelijkerwijs behoorden te weten dat de vennootschap door de uitkeringen haar 

opeisbare schulden niet zou kunnen voldoen). Deze basis kan uitgebreid worden met 
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vermoedens (bvb. Vermoeden dat zij deze kennis hadden indien de vennootschap binnen 

het jaar wordt failliet verklaard).386 Dit systeem kan naar mijn mening opengetrokken 

worden naar het oprichten zonder voldoende oprichtingskapitaal [een systeem 

vergelijkbaar aan het financieel plan in de Belgische wetgeving]. 

 

Als voorbeeld zou ook kunnen gekeken worden naar de Engelse wetgeving, waar men de 

beschermende werking, zoals ik deels voorstel, niet zoekt in het hart van het 

vennootschapsrecht maar in de Insolvency Act via de ‘provisions’ met betrekking tot 

‘wrongful trading’.387 Daarnaast heeft het Hof van Justitie het volgens mij bij het rechte 

eind in het arrest Inspire Art, waar zij overweegt dat schuldeisers in ruime mate 

beschermd worden door publicatie- (d.i. disclosure-)verplichtingen. Uiteraard kan deze 

overweging slechts gelden voor ‘vrijwillige’ schuldeisers en niet voor onvrijwillige 

schuldeisers, zoals de fiscale overheden en slachtoffers van wanprestaties. De vraag rijst 

echter of deze onvrijwillige schuldeisers wel in afdoende mate kunnen beschermd 

worden, zonder de ondernemingsmarkt teveel te beperken in haar mogelijkheden. Zo zou 

de Belgische wetgever bijvoorbeeld kunnen opteren voor het blokkeren van een vast 

bedrag op een rekening bij een financiële instelling of een escrow account [vgl. de Deense 

maatregel], maar daar stelt zich enerzijds de vraag of dit niet strijdig is met het Europees 

recht en anderzijds of dit de ondernemingsmarkt niet te zeer zal afschrikken. 

 

Feitelijke vaststelling is in elk geval dat niet alleen Europese lidstaten, maar steeds meer 

staten ter wereld hun minimumkapitaalsvereisten laten dalen of schrappen uit hun 

vennootschapswetgeving. De ‘International Bank for Reconstruction and Development’ 

stelde reeds eind 2007 vast dat 31 landen de start-up van ondernemingen hadden 

vereenvoudigd en goedkoper gemaakt. Niet alleen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië 

                                                 
 
386 Memorie van Toelichting bij ‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), 32, beschikbaar op 
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/product/nieuwe-wet--en-regelgeving/jus/BV-recht--vereenvoudiging-en-
flexibilisering?subject=163. 
387 Sec. 214 Insolvency Act. 
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maar ook bijvoorbeeld Egypte, Finland, Saoudi-Arabië, Macedonië, Georgië en 

Mozambique388 hebben hun minimumkapitaal verlaagd of afgeschaft. Als al deze landen 

het nut inzien van het verlagen van het minimumkapitaal, waarom zou de Belgische 

wetgever hier dan niet over kunnen nadenken? 

 

Nu blijkt dat op het Belgische vlak wel degelijk wordt nagedacht over de problematiek 

van het minimumkapitaal. De verlaging van het minimumkapitaal werd intussen niet 

alleen voorgesteld, doch wordt in dat wetsontwerp389 ook naar voor geschoven als dé 

oplossing voor de aanpassing van het BVBA-recht. Aan de basis hiervan ligt evenwel het 

probleem van een politiek evenwicht. De vrees bestaat immers dat indien men zich ook 

op andere elementen dan het minimumkapitaal (bvb. de waardering van een inbreng in 

natura, de tussenkomst van een notaris,…) zou richten, er met zekerheid geen politiek 

evenwicht bereikt kan worden. 

Het voorstel bestaat er dan ook in, zoals de Duitse wetgever, een variant van de BVBA in 

te voeren. In deze SBVBA kan de oprichtende ondernemer zelf het minimumkapitaal van 

de vennootschap kiezen [vanaf één euro]. Deze mogelijkheid wordt evenwel in de tijd 

beperkt, door de verplichting het minimumkapitaal aan de hand van een reserve op te 

bouwen en na vijf jaren de vennootschap verplicht om te vormen in een volwaardige 

BVBA. Met deze maatregel kiest men er bewust voor de vennootschapsvorm voor te 

behouden aan de startende ondernemer, en deze niet te laten gebruiken door 

vennootschapsgroepen. Deze keuze wordt benadrukt door de SBVBA voor te behouden 

aan natuurlijke personen.  Het is trouwens plausibel dat een gemiddelde ondernemer na 

vijf jaren het minimumkapitaal voor een BVBA zal kunnen vormen. 

 

In het wetsontwerp wordt echter ook de regeling met betrekking tot het financieel plan 

aangepakt. Hierbij heb ik een aantal bedenkingen die waarschijnlijk ook door de Raad van 

State zullen worden opgeworpen. De oprichters van een SBVBA moeten, zoals ook de 

                                                 
 
388 Rapport Doing Business 2008, 9-12, beschikbaar op www.worldbank.org. 
389 D.d. 24 april 2009. 
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oprichters van een BVBA, een financieel plan opmaken. Zij zullen dit evenwel moeten 

opmaken volgens de richtlijn van de Koning, en zich hierin laten bijstaan door een 

professionele derde. Vooreerst vraag ik me af of men hierdoor de verlaging van het 

minimumkapitaal niet minder effectief maakt. Waar de verlaging van het 

minimumkapitaal de concurrentie met de Limited kan opdrijven en de Belgische 

ondernemer kan overtuigen te kiezen voor een Belgische vennootschapsvorm, zal het 

financieel plan deze ondernemer, naar mijn mening, afschrikken. Door deze regeling rond 

het financieel plan zal de ondernemer immers niet, zoals in de Limited-structuur, effectief 

kunnen oprichten met één euro oprichtingskapitaal, doch zal hij een kapitaal moeten 

vormen dat vereist is voor zijn activiteit. Dit is een keuze van de regering waarin zij een 

evenwicht zoekt tussen de eenvoudige opstart van ondernemingen en de bescherming van 

schuldeisers. Het resultaat is aldus dat een ondernemer niet langer 18550 euro zal moeten 

inbrengen in zijn vennootschap, doch een bedrag dat aangepast is aan zijn activiteit. Ik 

meen echter dat hierdoor geen opmerkelijk verschil wordt tot stand gebracht ten aanzien 

van de reeds bestaande BVBA-structuur. Vaak zal het immers om een bedrag gaan dat in 

de buurt het aloude vereiste minimumkapitaal zal liggen. De mogelijkheid om 

toekomstige activiteit in te brengen werd tot nog toe niet eens ter sprake gebracht. Ten 

tweede meen ik dat de regeling duisterheid schept rond de aansprakelijkheid van de 

oprichters. Indien een oprichter immers het financieel plan opstelt volgens de richtlijnen 

van de Koning en laat controleren door een professionele derde, lijkt het me moeilijk te 

oordelen dat hij niet het nodige heeft gedaan zijn vennootschapsactiviteit te starten met 

voldoende kapitaal. Door het volgen van die formele regels, lijkt een oprichter zich aldus 

te kunnen indekken tegen oprichtersaansprakelijkheid. Het is uiteraard afwachten hoe de 

rechtspraak hierover zal oordelen. 

 

c.c.c.c. de kosten die worden de kosten die worden de kosten die worden de kosten die worden gemaaktgemaaktgemaaktgemaakt bij de oprichting van een  bij de oprichting van een  bij de oprichting van een  bij de oprichting van een BVBABVBABVBABVBA    

Gedurende de oprichtingsprocedure van een BVBA worden verschillende kosten gemaakt, 

die naar mijn mening sterk kunnen worden gereduceerd. Door deze vaste kosten te 

reduceren, zou de Belgische wetgever een grote stap nemen in de overtuiging van 
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beginnende ondernemers om te kiezen voor de eigen nationale vennootschapsvorm in 

België. 

 

De kosten waarvan sprake kunnen worden opgesplitst in drie punten.  

Ten eerste gaat het immers om de kosten van de notariële akte. In navolging van de 

discussie ter zake in de Duitse rechtsleer en in het Duitse parlement, kan de Belgische 

wetgever naar mijn mening zeker in overweging nemen deze verplichting te beëindigen. 

Hoewel velen de rol van de notaris als raadgever bij de oprichting blijven benadrukken, 

ben ik er persoonlijk niet van overtuigd dat er geen andere [minder dure] wijze van 

raadgeving kan worden gevonden. Zo zou bijvoorbeeld elke advocaat hier ook in kunnen 

bijstaan. Het is evenwel een probleem van politieke overtuiging om op dit punt 

overeenstemming te vinden. In het wetsontwerp met betrekking tot de SBVBA wordt dan 

ook niet van de verplichting afgeweken. Het Ministerie voor Ondernemen en 

Vereenvoudigen wijst er evenwel op dat deze kosten al bij al nog goed zal meevallen. De 

notariële kosten worden immers berekend in functie van het oprichtingskapitaal en 

indien men kan oprichten met één euro, zal dit 37 euro bedragen. Hoewel dit een correcte 

aanwijzing is, zal het door de regeling met betrekking tot het financieel plan evenwel 

zelden voorkomen dat een SBVBA kan opgericht worden met 1 euro en zal de notariskost 

dus nog steeds hoger liggen. Bovendien zal de notaris deze achterstand wel goedmaken bij 

de verplichte omvorming tot BVBA, aangezien dit een statutenwijziging betreft. 

Ten tweede betreft mijn voorstel de kosten die worden teweeg gebracht door de 

verplichte publicaties en neerleggingen [nl. in de annexen van het Belgisch Staatsblad 

enerzijds en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen anderzijds]. Waar informatisering 

ook steeds meer haar weg vindt in de juridische wereld van rechtbanken, griffies en 

openbare diensten kunnen naar mijn mening deze kosten zeer sterk worden gereduceerd. 

Hoewel België op dit vlak zeker geen voorloper is in Europa is het onbegrijpelijk dat nog 

steeds dient betaald te worden voor neerleggingen die nimmer geconsulteerd worden. Nu 

het e-depot steeds meer doorgang vindt, lijkt het mij alvast een goed begin een 
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onderscheid te maken tussen de kosten voor ‘papieren’ neerlegging en het elektronische 

depot. 

Het derde kosten-punt hangt samen met de mogelijkheden van inbreng van activa in de 

BVBA. De kosten die teweeg worden gebracht door een inbreng in natura zijn immers 

disproportioneel (hoog) door de vereiste van evaluatie door een revisor. Op dit punt 

evenwel heeft de Belgische wetgever intussen zijn tekorten ingezien en met ingang van 1 

januari 2009 werd het wetboek van vennootschappen aangepast. Een inbreng in natura 

kan bij de oprichting van een vennootschap of in het kader van een kapitaalverhoging 

voortaan zonder speciaal waarderingsverslag. Er moet dan wel een duidelijk 

referentiepunt zijn voor de waardering. Concreet heeft de wetswijziging tot gevolg dat 

een verslag niet langer moet worden opgemaakt in 3 gevallen:  

- ‘bij een inbreng van effecten of geldmarktinstrumenten die gewaardeerd worden 

tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen ze de laatste drie maanden voor de 

daadwerkelijke inbreng op een gereglementeerde markt zijn toegelaten; 

- bij een inbreng van al eerder gewaardeerde andere vermogensbestanddelen. De 

bepaling van hun waarde in het economisch verkeer mag niet ouder zijn dan zes 

maanden. Een bedrijfsrevisor moet de waarde bepaald hebben volgens de algemeen 

aanvaarde waarderingsnormen en –beginselen; 

- Bij een inbreng van andere vermogensbestanddelen waarbij hun waarde in het 

economisch verkeer wordt afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande 

boekjaar. Essentieel hierbij is wel dat de jaarrekening moet goedgekeurd zijn door 

de commissaris of de met de controle belaste persoon (in het geval van de Limited). 

Hij mag geen voorbehouden maken’. 

De Belgische wetgever heeft bovendien aan de bescherming van de aandeelhouders 

gedacht en ingevoerd dat deze steeds een waarderingsverslag kunnen eisen [indien zij op 

de dag van het besluit tot kapitaalverhoging minstens 5 % van het geplaatste kapitaal 

bezitten]. 

Nu de wetgever echter op dit punt de oprichting goedkoper heeft gemaakt, duikt in het 

nieuwe wetsontwerp evenwel de verplichting op zich te laten bijstaan door ‘een daartoe 
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door de Koning erkende instelling of organisatie of door een boekhouder, een externe 

accountant of een bedrijfsrevisor’ voor het opmaken van een financieel plan. Naar de 

mening van de regering moet deze verplichting schuldeisers beschermen. Hoewel ik niet 

wens af te doen aan die mening, is het evenwel zeker dat dit een beginnende ondernemer 

opnieuw met een extra vaste kost opzadelt.  

 

d.d.d.d. De interne structuur en vrijheid van invulling:De interne structuur en vrijheid van invulling:De interne structuur en vrijheid van invulling:De interne structuur en vrijheid van invulling:    

Bij het bestuderen van de verscheiden onderzoeken naar de meest-gebruikte 

rechtsvormen en de voorstellen voor wijzigingen in het buitenland, is één van de 

elementen die me duidelijk geworden zijn het feit dat ook de Belgische wetgever bij het 

herbekijken van het BVBA-recht aandacht zal dienen te besteden aan de vrijheid bij 

invulling van de interne structuur van de BVBA. Naar mijn mening is de BVBA hier reeds 

verregaand tegemoetkomend aan de wensen van talrijke ondernemers, zodat de wetgever 

hoofdzakelijk erop zal dienen te letten aan deze vrijheid geen afbreuk te doen.  

 

Tot slot wil ik nog duiden dat wijzigingen aan het Belgische vennootschapsrecht niet 

noodzakelijk substantieel dienen te zijn om het aantrekkelijker te maken voor 

ondernemers. Zo zou men bijvoorbeeld ook reeds kunnen werken aan de loutere 

leesbaarheid van de wetteksten, zodat het voor ondernemers duidelijker is waarop zij 

kunnen terugvallen, zonder (duur) advies te moeten inschakelen.  

Titel VI: ConclusieTitel VI: ConclusieTitel VI: ConclusieTitel VI: Conclusie    

De kern en het resultaat van dit onderzoek lag voor mij  niet zozeer in de antwoorden op 

de specifieke praktische rechtsvragen. Eerder gaat het erom een rode draad daaruit te 

halen en zo enerzijds een advies te formuleren aan de Belgische wetgever, anderzijds aan 

hem een stimulans tot nadenken te geven. Het voorliggende wetsontwerp doet aan deze 

doelstelling niet af aangezien verscheidene kritieken op het ontwerp mogelijk zijn. De 

wetgever kan deze meenemen in de bespreking van de tekst.  
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De rode draad die ik zocht, is het ‘hoe omgaan’ met de evolutie na de besproken 

rechtspraak van het Hof van Justitie. Elke lidstaat heeft immers een eigen visie op het 

vennootschapsrecht en heeft bovendien een eigen (lange) ontstaansgeschiedenis van haar 

verscheiden vennootschapsvormen. De vragen die zich stellen in hun reacties zijn dan ook 

zeer interessant. Starten zij vanaf nul met een nieuwe vorm of wijzigen ze het bestaande 

vennootschapsrecht? Nemen zij misschien een positie tussen deze twee uitersten in? De 

vraag stelt zich dan ook hoever zij bereid zijn te gaan om mee te dingen in de ‘competitie’ 

om vennootschapsincorporaties. Wil een staat haar bestaande historiek overboord gooien 

om mee te kunnen in een concurrentiestrijd? Die concurrentiestrijd ontstaat bovendien 

volgens mij pas wanneer meerdere staten die vraag positief beantwoorden. Duitsland, 

Frankrijk, Spanje en Italië hebben reeds gereageerd. Nederland zal dit binnen aanzienlijke 

termijn ook doen. De Belgische wetgever leek achter te blijven, doch heeft intussen een 

eerste stap genomen met de ministeriële goedkeuring van een wetsontwerp.  

De aanpassing van het Belgische vennootschapsrecht zou België, als kern van Europa, een 

extra uitstraling kunnen geven binnen de ondernemerswereld. Naar mijn mening is ook 

die uitstraling één van de belangrijke signalen die wetgevers kunnen geven door hun 

vennootschapsrecht constant te evalueren en in te spelen op vragen van de praktijk, 

zonder zichzelf daarbij te verloochenen. Zo geven zij aan ondernemers immers een signaal 

van betrokkenheid en dit kan hen overtuigen te participeren op het Belgische 

ondernemingsvlak. 

Hoewel de rapporten van de Wereldbank misschien enigszins subjectief kunnen worden 

genoemd, is het frappant hoe zelden België erin voorkomt. Ik kan alleen maar hopen dat 

de Belgische wetgever door dit onderzoek enigszins aan het denken wordt gezet en haar 

werkzaamheden op het vlak van het vennootschapsrecht zal evalueren. Aan het 

voorliggende wetsontwerp zijn immers nog meerdere aanpassingen nodig voor het de 

starters-BVBA tot een werkelijk alternatief voor de congruente buitenlandse rechtsfiguren 

zal maken.  
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