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I. Inleiding 
1. De rechtspraak van het Europese Hof van Justitie rond de eeuwwisseling omtrent de wederzijdse 

erkenning van wettelijk conform opgerichte vennootschappen in eender welke Europese lidstaat gaf 

het startschot voor een wettelijke concurrentie (“regulatory competition”) tussen de lidstaten om 

eenvoudige, flexibele en liefst niet te kostelijke vennootschapsvormen te ontwikkelen. De aandacht 

van de nationale wetgever ging vooral uit naar de hervorming van het wetgevend kader van de 

besloten vennootschappen, omdat deze nu eenmaal het leeuwendeel van de rechtspersonen per 

lidstaat uitmaken. Bovendien is de regelgeving met betrekking tot publieke vennootschappen reeds 

voor een belangrijk deel geharmoniseerd door de verschillende Europese Vennootschapsrichtlijnen. 

De verschillende wetgevende initiatieven als reactie op deze rechtspraak, die uiteindelijk leidden tot 

een zeer divers aanbod van “eenvoudige besloten vennootschappen” (“light vehicles”) in de 

verschillende lidstaten maken duidelijk dat de moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds het 

trachten naar concurrentieel aantrekkelijke, en dus flexibelere vennootschapstypes, en anderzijds de 

bezorgdheden omtrent de solvabiliteit en, meer bepaald, de bescherming van de schuldeisers van/in 

dergelijke light vehicles, in elke lidstaat tot een ander resultaat leidde. 

In België is het in deze regulatory competition context, die ondertussen toch al ruim een decennia 

aan de gang is, nog steeds wachten op een wetgevend initiatief ter zake. In 2010 werd weliswaar de 

Starters-BVBA (“S-BVBA”), die op bepaalde vlakken als een light-BVBA zou kunnen worden 

geconcipieerd, opgenomen in het Wetboek Vennootschappen, maar deze variant van de klassieke 

BVBA had evenzeer, en misschien zelfs vooral, als doel startende ondernemers met weinig fondsen 

ter beschikking toch de mogelijkheid te bieden een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op 

te richten. De zware formaliteiten en aansprakelijkheden die het ontbreken van een 

minimumkapitaal moesten counteren zorgden ervoor dat de S-BVBA nooit populair werd in België, 

laat staan dat ze gebruikt zou worden door buitenlandse ondernemers. Het is pas recent, met de 

overwegingen van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht1, dat vanuit de Belgische doctrine 

een concreet voorstel werd gelanceerd tot grondige hervorming van het besloten 

vennootschapsrecht. 

Het opzet van deze masterproef is de evaluatie van de voorstellen van het Belgisch Centrum voor 

Vennootschapsrecht in het licht van de al dan niet recentelijk doorgevoerde hervormingen op vlak 

van het besloten vennootschapsrecht in de ons omringende landen. Uiteraard zal de grootste 

aandacht gaan naar de in 2012 in Nederland ingevoerde BV-flex, nu dit, althans wat onze buurlanden 

                                                           
1 Zie infra, randnummer 45.  
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betreft, de meest recente vernieuwing is, die bovendien nauw aansluit bij ons (besloten) 

vennootschapsrecht. 

Wij menen echter dat het interessant is kort te bestuderen hoe de wetgevers van andere Europese 

lidstaten hebben gereageerd op bovenvermelde uitdaging. Wij zullen ons hierbij beperken tot een 

beknopte analyse van de light vehicles in Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koningrijk.  

Onze rechtsvergelijkende studie zal zich bovendien beperken tot volgende topics met betrekking tot 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de oprichting en de daarmee gepaard 

gaande formaliteiten, het al dan niet bestaan van een wettelijk verplicht minimumkapitaal en 

tenslotte de schuldeisersbescherming. Andere facetten, zoals onder meer het bestuur en de regeling 

omtrent de overdracht van aandelen worden niet behandeld. Wij verwijzen daarvoor naar de 

uitgebreide bestaande literatuur ter zake. 

Wij kunnen in deze masterproef niet omheen de Europese initiatieven om tot een geharmoniseerde 

regeling te komen voor een Europese Besloten Vennootschap. Het feit dat de lidstaten van de 

Europese Unie de voorbije jaren zulke verschillende benaderingen ten opzichte van het wetgevend 

kader van de besloten vennootschap met rechtspersoonlijkheid konden navolgen is het gevolg van 

het gebrek aan zelfs de meest minimale Europese harmonisatie ter zake. 

Dat parcours verliep tot nu toe vrij hobbelig, maar inmiddels zijn er voorstellen en teksten 

voorhanden die een aanzet kunnen geven tot Europese harmonisatie. De vraag is maar of dit 

mogelijk / wenselijk is; ook daarop gaan wij dieper in in het bewuste een afzonderlijk hoofdstuk. 

Tenslotte staan wij even stil bij het vraagstuk van de meerwaarde van de notariële tussenkomst 

zowel bij het oprichten als bij de verdere levensloop van een besloten vennootschap. De 

uiteenlopende wetgevende regelingen die daaromtrent binnen de Europese Unie zijn ingevoerd 

geven immers aan dat dit een omstreden vraagstuk is.  

Als besluit geven wij, ondanks het beperkte kader van deze masterproef, toch enkele eigen inzichten 

over hoe de Belgische wetgever, in het licht van onze rechtsvergelijkende analyse, het meest 

opportuun te werk zou kunnen gaan bij de hervorming van ons besloten vennootschapsrecht. 
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II. Light vehicle competition in Europa: het startschot 
2. De regulatory competition  binnen Europa op vlak van vennootschapsrecht is een relatief recent 

gegeven. Dit in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, de corporate law shopping in de Verenigde Staten, 

waar vennootschapsrecht geen federale materie is, en de Staten dus vrij zijn de meest aantrekkelijke 

vennootschapsvormen te ontwikkelen. Uiteindelijk is de staat Delaware als grote overwinnaar uit de 

strijd gekomen; meer dan de helft van de Amerikaanse genoteerde vennootschappen en 64% van de 

Fortune 500 vennootschappen zijn Delaware incorporated2. 

De aanzet tot de Europese regulatory competition  werd gegeven door de rechtspraak van het Hof 

van Justitie rond de eeuwwisseling. Deze rechtspraak heeft de nationale vennootschapswetgeving 

van de verschillende lidstaten sterk in een richting van vereenvoudiging en afslanking van de 

oprichtings- en andere formaliteiten van vennootschappen geduwd. Het betreft meer bepaald de 

bekende en uitvoerig becommentarieerde3 zaken Centros4 en Inspire Art5, waarin het Hof oordeelt 

dat het oprichten van een vennootschap in een lidstaat waar de regels van vennootschapsrecht 

minder stringent zijn en het oprichten van filialen in andere lidstaten niet strijdig is met de vrijheid 

van vestiging van vennootschappen. Het Hof stelt bovendien dat de weigering door een lidstaat van 

de inschrijving van dergelijk bijkantoor, of het afhankelijk stellen van deze inschrijving aan bepaalde 

voorwaarden betreffende het minimumkapitaal en de aansprakelijkheid van bestuurders, in strijd is 

met de vrijheid van vestiging van vennootschappen, zelfs indien de vennootschap geen enkele 

activiteit ontwikkelt in het land van oprichting. Deze uitspraken zetten de deur wijd open voor 

                                                           
2 Delaware Division of Corporations - 2013 Annual Report, www.corp.delaware.gov.  Noteer dat de regulatory 
competition in de Verenigde Staten niet helemaal te vergelijken is met de Europese variant. Het zijn in de VS 
immers vooral grote, meestal beursgenoteerde ondernemingen die aan corporate law shopping doen tussen de 
verschillende staten, terwijl in Europa het net de kleine en middelgrote besloten vennootschappen zijn die 
buiten de landsgrenzen kijken naar meer aantrekkelijke vehikels. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit 
dat de regelgeving op grote en genoteerde vennootschappen in belangrijke mate is geharmoniseerd door de 
verschillende Europese Vennootschapsrechtrichtlijnen. 
3 Zie onder meer: J. MEEUSEN, “De werkelijke zetel-leer en de communautaire vestigingsvrijheid van 
vennootschapen. Analyse van het arrest Überseering van het Hof van Justitie”, TRV 2003, 95-127; E. 
WYMEERSCH, “Centros: a landmark decision in European Company Law” in TH. BAUMS, K.J. HOPT en N. HORN (eds.), 
Corporations, Capital Markets and Business in the Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 629-654; E. 
WYMEERSCH, “The transfer of the company’s seat in European Company Law”, Common Market Law Review 
2003, 662-691. Meer recent: M. WYCKAERT en F. JENNÉ, “Corporate mobility” in K. GEENS en K.J. HOPT (eds.), The 
European company law action plan revisited, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2010, 287-324, W.W. BRATTON, 
J.A. MCCAHERY en E.P.M. VERMEULEN, “How does corporate mobility affect lawmaking? A comparative analysis”, 
AmJCompL 2009, 347 – 386, te downloaden op http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1086667; 
D. PASTEGER, “Arrêt Cartesio: nouvelles présicions sur les modalités de transfert du siege social au regard de la 
liberté d’établissement”, JT 2009, 94-98.  
4 HvJ 9 maart 1999, C-212/97, Centros Ltd / Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Jur. 1999, I-1459. 
5 HvJ 30 september 2003, C-167/01, Inspire Art, Jur. 2003, I-10155. 

http://corp.delaware.gov/Corporations_2013%20Annual%20Report.pdf
http://www.corp.delaware.gov/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1086667
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corporate law shopping, wat ook gebeurde in de vorm van een sterke stijging van de oprichting van 

Britse “brievenbusvennootschappen” door niet-UK inwoners, vaak opgericht in de vorm van een 

“Private limited company”. Tussen 2003 en 2006 werden meer dan 67.000 Private limited companies6 

opgericht in de UK vanuit andere lidstaten. De grootste instroom kwam uit Duitsland, Frankrijk, 

Nederland en Noorwegen, met Duitsland als duidelijke koploper7.  

Als gevolg van deze corporate shopping gingen verschillende lidstaten over tot de hervorming van 

hun besloten vennootschapsrecht, en dan vooral in de zin van de invoering van  goedkopere en 

flexibelere oprichtingsformaliteiten. 

Een tweede aanzet tot hervorming kwam er als gevolg van het debat over de zin en onzin van het 

kapitaalbegrip als schuldeisersbescherming, waarover ondertussen de meerderheid van de doctrine 

het eens is dat er betere en flexibelere maatstaven tot bescherming van de schuldeisers voorhanden 

zijn dan een minimum kapitaal-vereiste8. 

 

  

                                                           
6 S. DE DIER, “De S-BVBA: een minimalistische aanzet tot hervorming van het besloten vennootschapsrecht”, 
TRV 2010, 185-220, 186. 
7 M. BECHT, C. MAYER en H.F. WAGNER, “Where Do Firms Incorporate? Deregulation and the Cost of Entry”, 
Working Paper n°70/2006, 2007, te downloaden op http://ssrn.com/abstract=906066.  
8 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers: Een onderzoek naar de effectiviteit van de (Europese) 
kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2014, 824 p.; 
J.-M. NELISSEN GRADE en M. WAUTERS, “Reforming legal capital: Harmonisation or fragmentation of creditor 
protection” in K. GEENS EN K. HOPT (eds.), The European company law action plan revisited, Leuven, Universitaire 
Pers Leuven, 2010, 25-59; R. TAS, “Welke rol speelt het maatschappelijk kapitaal nog in het vennootschapsrecht 
van de 21ste eeuw” in F. HELLEMANS (ed.), Vennootschapsrecht in Themis School voor postacademische 
juridische vorming, Brugge, die Keure, ,2012, 37-75; M. WYCKAERT, “Het kapitaal in het vennootschaps- en 
boekhoudrecht – waar staan we vandaag met het kapitaalbegrip?” in Y. DE CORDT en E. WYMEERSCH (eds.), 10 
jaar Wetboek Vennootschappen in werking, Antwerpen, Kluwer, 2011, 233-262; E. WYMEERSCH, “Het statutaire 
kapitaal van de vennootschappen” in Liber Amicorum Lucien Simon, Brussel, Bruylant, 2002, 913-935. 

http://ssrn.com/abstract=906066
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III. Rechtsvergelijkende analyse 

III. 1.Verenigd Koninkrijk  

III.1.a. Historiek  

3. De Britse besloten vennootschap, de Private Company Limited by Shares (“Limited”), was bij het 

losbarsten van de regulatory competition veruit het meest populaire vehikel bij oprichters uit andere 

lidstaten. De Limited kent immers van oudsher geen minimumkapitaaleis of minimale 

volstortingsplicht. Notariële oprichtingskosten zijn niet aan de orde: als common law rechtssysteem 

kent het Britse recht geen figuur als de continentaal-Europese notaris.  

Toch voelde ook de Britse wetgever de nood tot hervorming van het (besloten) vennootschapsrecht. 

Het bestaande wetgevend kader, laatst gewijzigd bij de Companies Act van 1986, was immers 

gemaakt op maat van grote ondernemingen. De Companies Act 20069 vertrok vanuit het 

omgekeerde standpunt, de zogenaamde Think Small First – denkpiste, waarbij de nieuwe wetgeving 

zich in de eerste plaats richt tot kleine en middelgrote ondernemingen, terwijl aanvullende en 

zwaardere verplichtingen gelden voor grote en/of beursgenoteerde ondernemingen. Ook was het de 

doelstelling van de Britse wetgever om tot een eenvoudiger begrijpbare regelgeving te komen voor 

de modale kleine ondernemer10, maar dit doel werd, volgens de Britse rechtsleer, niet helemaal 

gehaald11. 

De wet werd aangenomen door het Parlement in 2006, en kende een stapsgewijze invoering via 

verschillende Royal Assents, die pas werd afgerond op 1 oktober 2009. 

 

III.1.b. Oprichting 

III.1.b.1. Formaliteiten 

4. Zoals hierboven reeds werd vermeld kent het Britse rechtssysteem, zoals alle common law 

jurisdicties, geen traditie van notariële tussenkomst bij het oprichten van vennootschappen. De 

oprichting van een (besloten) vennootschap in het Verenigd Koninkrijk was dan ook al voor de 

                                                           
9 Te raadplegen op www.legislation.gov.uk.  
10 “Small companies will easily  be able to identify the basic day-to-day requirements that apply to them. We 
will increase the coverage of Companies House plain English guidance and ensure it follows the principles of 
“Think Small First”. Simplification Plan 2005 – 2010. Final Report. www.webarchive.nationalarchives.gov.uk.  
11 De Companies Act 2006 was, op het ogenblik van haar afkondiging, met haar over meer dan 700 gespreide 
pagina’s artikels en een inhoudstafel van maar liefst 60 bladzijden, de meest omvangrijke wet die ooit door het 
Britse parlement werd aangenomen.  

http://www.legislation.gov.uk/
http://www.webarchive.nationalarchives.gov.uk/
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Companies Act 2006 beduidend eenvoudiger, sneller en goedkoper dan in eender welke andere 

Europese lidstaat. 

De Companies Act 2006 zorgde voor nog verdere vereenvoudiging. De Limited kan immers sinds 

2007 volledig online worden opgericht. Naast deze online formation kan de vennootschap ook 

worden opgericht per post, waarbij de nodige documenten12 kunnen worden gedownload vanuit de 

officiële overheidswebsite. De oprichting geschiedt dan binnen de 8 à 10 dagen tegen het zeer 

bescheiden prijskaartje van £4013. Daarnaast kan voor de oprichting ook beroep gedaan worden op 

professionelen (company formation agents en secretarial agents), die naast vervulling van de 

bureaucratische formaliteiten ook andere diensten aanbieden14. Tenslotte kunnen ondernemers een 

Limited ook oprichten met specifieke software pakketten15. 

Om een Limited op te richten moeten de oprichters een memorandum of association16 ondertekenen 

en dit, samen met een application for registration van de vennootschap bezorgen aan de registrar op 

één van de hierboven uiteengezette wijzen17. Sec. 9 CA 2006 geeft een opsomming van de informatie 

en documenten die bij deze registratie moeten worden overgemaakt, en vermeldt uitdrukkelijk de 

mogelijkheid default modelstatuten te gebruiken18.  

III.1.b.2. Online oprichting 

5. De Limited kan volledig online opgericht worden via de website van de Companies House19 op 

voorwaarde dat zij de wettelijke modelstatuten aanneemt en geen benaming gebruikt waarvoor een 

specifieke toelating noodzakelijk is20. De online oprichting neemt maximum 24 uur in beslag en kost 

slechts £1521. 

                                                           
12 De zogenaamde Form IN01, te downloaden op https://www.gov.uk/register-a-company-online  
13 Met een “same day service” voor de prijs van £100. 
14 Zoals het openen van een bankrekening, advies bij de keuze van het type vennootschap, administratieve 
ondersteuning en statutair zetel-adres. Dit zal vooral voor buitenlandse oprichters een interessante piste zijn. 
Zie https://www.gov.uk/government/publications/formation-and-company-secretarial-agents/company-
formation-agents-and-secretarial-agents. Voor een voorbeeld van een formation agent gericht op de 
Nederlandse markt: https://www.ostrea.uk/De-Bare-Limited.php  
15 https://www.gov.uk/company-filing-software  
16 Sec. 8 CA (1) 2006: “A memorandum of association is a memorandum stating that the subscribers (a)wish to 
form a company under this Act, and (b)agree to become members of the company and, in the case of a 
company that is to have a share capital, to take at least one share each.” Dit document is onder de CA 2006 
een pure formaliteit geworden. De relevante informatie is voortaan terug te vinden in de statuten (“Articles of 
Association”). 
17 Sec. 7 CA 2006. 
18 Sed. 9 lid 5, b, CA 2006. 
19 https://ewf.companieshouse.gov.uk  
20 Bedoeld wordt een benaming die reeds door een bestaande rechtspersoon in het rechtsverkeer wordt 
gebruikt. De oprichters kunnen dit  nakijken met een zoekfunctie op de website. Daarnaast legt de CA 2006 nog 
een aantal andere restricties op: Sec. 53 – 57 CA 2006. 
21 https://www.gov.uk/register-a-company-online  

https://www.gov.uk/register-a-company-online
https://www.gov.uk/government/publications/formation-and-company-secretarial-agents/company-formation-agents-and-secretarial-agents
https://www.gov.uk/government/publications/formation-and-company-secretarial-agents/company-formation-agents-and-secretarial-agents
https://www.ostrea.uk/De-Bare-Limited.php
https://www.gov.uk/company-filing-software
https://ewf.companieshouse.gov.uk/
https://www.gov.uk/register-a-company-online
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III.1.b 3. Modelstatuten 

6. De Companies Act 2006 voorziet in Table A in modelstatuten voor de private company limited by 

shares22. Ook de vroegere Companies Act 1985 had modelstatuten in bijlage, maar deze werden niet 

vaak als dusdanig gebruikt omdat zij vele bepalingen bevatten die minder geschikt waren voor kleine 

en middelgrote ondernemingen. Dit euvel werd verholpen door de introductie van een nieuwe set 

modelstatuten in Table A van de Companies Act 2006. 

De oprichters kunnen bewust voor deze modelstatuten kiezen, of geen of onvolledige statuten 

indienen bij registratie, in welk geval de modelstatuten automatisch van toepassing zijn. Online 

oprichting van de Limited is enkel mogelijk indien gekozen wordt voor de modelstatuten. 

III.1.b 4. Aantal aandeelhouders 

7. De Limited kan worden opgericht met één aandeelhouder23 en moet tenminste één bestuurder – 

natuurlijk persoon hebben24. De andere bestuurders mogen rechtspersonen zijn25. 

De Companies Act 2006 heeft de verplichting tot het benoemen van een company secretary 

afgeschaft voor de Private Companies. De company secretary verzorgt de administratie van de 

vennootschap. De verplichting voor iedere vennootschap om een dergelijke company secretary te 

benoemen, was één van de weinige vlakken waarop het Britse recht zwaardere formaliteiten oplegde 

dan het vennootschapsrecht van de andere lidstaten. Voortaan kunnen de taken van de company 

secretary vervuld worden door de bestuurder(s) of de daartoe door hen aangestelde personen26.  

 

III.1.c. Schuldeisersbescherming 

8. Zoals hoger reeds vermeld heeft de Limited nooit een verplicht minimumkapitaal gekend.  

9. Wel bestaat er voor uitkeringen aan aandeelhouders een winst- of balanstest: een besloten 

vennootschap mag geen uitkeringen doen boven het bedrag van de winst van het boekjaar27. 

Uitkeringen boven dit bedrag kunnen door de vennootschap worden teruggevorderd van de 

aandeelhouders indien deze wisten of redelijkerwijze moesten weten dat de uitkering onwettig 

                                                           
22 Sec. 19 en 20 CA 2006. De CA 2006 voorziet evenzeer in modelstatuten voor private companies limited by 
guarantee en public companies. Zie https://www.gov.uk/model-articles-of-association-for-limited-companies 
voor de meest recente versie van de modelstatuten. 
23 Sec. 7 lid 1 CA 2006. 
24 De Companies Act 2006 bracht de minimumleeftijd van bestuurders op 16 jaar. Sec. 157 CA 2006. 
25 Sec. 154 lid 1 en 155 CA 2006. 
26 Sec. 270 CA 2006. 
27 Sec. 830 (1) en (2) CA 2006. De Companies Act 2006 heeft het over profits available for distribution, wat 
wordt gedefinieerd als accumulated, realised profits, so far as not previously utilised by distribution or 
capitalisation, less its accumulated, realised losses, so far as not previously written off in a reduction or 
reorganisation of capital duly made. 

https://www.gov.uk/model-articles-of-association-for-limited-companies
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was28. De bewijslast hiervoor rust op de vennootschap29. Indien de bestuurders de berekeningen 

voor de balanstest niet correct uitvoeren, zijn zij hiervoor aansprakelijk op grond van hun duty to act 

within powers30 indien zij te kwader trouw handelen. Zij zullen in dat geval verplicht zijn het bedrag 

uit eigen zak terug te betalen aan de vennootschap31. 

10. Voor de bestuurders bestaat er geen “duty to consider the interests of creditors” naar Brits recht. 

De bestuurders dienen in de eerste plaats de belangen van de aandeelhouders. Dit verandert 

wanneer de vennootschap zich een toestand van (dreigende) insolventie bevindt. Zowel Sec. 172 

laatste lid CA 2006, als Sec. 214 van de Insolvency Act 1986 voorzien in dat geval dat de bestuurders 

rekening moeten houden met de belangen van de schuldeisers. Zij kunnen aansprakelijk gesteld 

worden wanneer zij zich schuldig maken aan wrongful trading, i.e. het voortzetten van de activiteiten 

van de vennootschap hoewel het eigen vermogen reeds geheel verloren is gegaan32. Kwade trouw is 

daarbij niet (langer) vereist. De curator is als enige bevoegd de vordering in te leiden33. 

III.1.d. Evaluatie 

11. De Limited was reeds voor de Companies Act 2006 de meest flexibele en goedkope rechtsvorm 

voor besloten vennootschappen in Europa. Dit verklaart haar grote populariteit bij buitenlandse 

ondernemers, al maken net deze eigenschappen haar ook gevoelig voor misbruik door oprichters 

met frauduleuze bedoelingen. Doordat het Verenigd Koninkrijk, als common law jurisdictie geen 

traditie kent van notariële tussenkomst bij de oprichting van vennootschappen, is de hele discussie 

omtrent het nut daarvan aan haar voorbij gegaan. Hetzelfde geldt voor het debat omtrent de 

meerwaarde van een verplicht minimumkapitaal. De Companies Act 2006 heeft de oprichting van de 

Limited nog vereenvoudigd door de introductie van - een primeur op Europees vlak - een digitaal 

platform dat toelaat, met gebruik van gratis beschikbare modelstatuten, op één dag en volledig 

online een Limited op te richten. De nationale hervormingen van het besloten vennootschapsrecht 

die we hierna zullen bestuderen vertrekken steeds vanuit het wetgevend kader van de Limited, al 

zullen we zien dat dit uitganspunt in de verschillende landen tot een zeer verscheiden resultaat heeft 

geleid. Ook de Europese voorstellen tot een harmonisatie van het wetgevend kader van de besloten 

                                                           
28 Sec. 847 CA 2006. 
29 T. BACHNER, Creditor Protection in Private Companies: Anglo-German Perspectives for a European Legal 
Discourse, Cambridge University Press, 2009, 120. 
30 Sec. 171 CA 2006. 
31 H. E. ŞIŞMANGIL, Creditor Protection in Private Equity-Backed Leveraged Buyout and Recapitalisation Practices: 
A Comparative Analysis of Company and Insolvency Law Mechanisms in England, Germany and Turkey, BWV 
VERLAG, 2014, 441 p., 87. 

32 Section 214 van de Insolvency Act 1986. 
33 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers: Een onderzoek naar de effectiviteit van de (Europese) 
kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2014, 509, 
randnummer 740, en 510, randnummer 744. 

https://www.google.be/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hasan+Erdem+%C5%9Ei%C5%9Fmangil+%22
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vennootschap zijn duidelijk geënt op het Britse model. De hevige discussies omtrent de Europese 

voorstellen illustreren echter dat de transplantatie van een vennootschapstype uit een rechtsstelsel 

dat elementair verschillend is van de continentaal-Europese jurisdicties, minder eenvoudig is dan 

men zou denken, zelfs al heeft deze rechtsvorm reeds haar waarde bewezen. 
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III. 2.Nederland 

III. 2.a. Historiek 

12. Reeds in november 2003 werd in Nederland de Expertgroep Vereenvoudiging en Flexibilisering 

van het BV – recht in het leven geroepen. Haar opdracht was zeer ruim verwoord: “Aanbevelingen te 

doen met betrekking tot knelpunten en lacunes in het BV recht zoals deze in de praktijk en de 

literatuur worden gesignaleerd”34. Het door de Expertgroep 6 mei 2004 afgeleverde rapport gaf 

rechtstreeks aanleiding tot een “ambtelijk voorontwerp” voor een hervormingsoperatie in drie 

“tranches”: orgaanstructuur en bevoegdheden, aandelen en certificaten (Tranche 1), beslotenheid en  

geschillenregeling (Tranche 2) en Kapitaal en schuldeisersbescherming (Tranche 3)35. Dit ontwerp 

leidde op haar beurt tot een wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht dat 

op 31 juli 2007 in de kamer werd ingediend. Het zou daarna meer dan vijf jaar duren vooral de Eerste 

Kamer de Wet Flex BV36 zou aannemen. Deze vertraging wordt voornamelijk geweten aan de 

tussengekomen financiële crisis, de opeenvolging van verschillende ministers van Justitie, en de 

moeizame besprekingen rond de voorstellen omtrent kapitaal en schuldeisersbescherming37. De Wet 

Flex BV trad in werking op 1 oktober 2012. 

13. De Expertgroep heeft zich bij het vervullen van haar opdracht laten leiden door volgende 

uitgangspunten: 

a. Minder dwingend recht en meer regelend recht 

De Expertgroep is van mening dat de aandeelhouders van een BV aanzienlijke vrijheid moet worden 

gegeven om hun samenwerkingsverband in te richten zoals zij dat zelf wensen. Deze vrijheid wordt 

begrensd door de belangen van derden. Dit aspect komt vooral tot uiting in de voorstellen met 

betrekking tot kapitaalbescherming, uitkeringen aan aandeelhouders en de regeling van het 

                                                           
34 H.J. DE KLUIVER e.a., Rapport van de expertgroep ingesteld door de Minister van Justitie en de Staatssecretaris 
van Economische Zaken: Documenten en publicaties Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-
recht, 6 mei 2004, te downloaden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2004/05/06/vereenvoudiging-en-flexibilisering-van-het-nederlandse-bv-recht.html.  
35 www.rijksoverheid.nl. Op vlak van bestuur en toezicht zorgde de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet 
van 6 juni 2011 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels 
over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Staatsblad 2011, 275) voor een nieuwe 
regeling inzake o.m. belangenconflicten en de introductie van een wettelijke regeling voor de zogenaamde one-
tier board. 
36 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van 
de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Staatsblad 2012, 299, te 
raadplegen op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatsblad. Hierna: “Wet Flex BV”.  
37 D. BRULOOT, “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten”, TRV 2014, 447. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2004/05/06/vereenvoudiging-en-flexibilisering-van-het-nederlandse-bv-recht.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2004/05/06/vereenvoudiging-en-flexibilisering-van-het-nederlandse-bv-recht.html
http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/staatsblad
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tegenstrijdig belang en doeloverschrijving38. 

De Expertgroep pleit ervoor de meerderheid van de rechtsregels met betrekking tot de BV van 

aanvullend recht eerder dan dwingend recht te maken, in tegenstelling tot wat voordien het geval 

was39.  

b. Meer vrijheid van inrichting voor aandeelhouders 

Het rapport pleit voor het regelen van de samenwerking tussen de vennoten in flexibele statuten 

eerder dan in aandeelhoudersovereenkomsten, waar al dan niet in de statuten naar wordt 

verwezen40. De Expertgroep betwist de geldigheid van aandeelhoudersovereenkomsten niet op zich; 

ze kunnen naar haar oordeel naast de statuten bestaan en hun geldigheid moet worden beoordeeld 

op basis van de bepalingen van het verbintenissen recht in plaats van deze van het 

vennootschapsrecht. Wel meent de groep dat de wettelijke mogelijkheid om vele zaken vrij statutair 

te regelen vanzelf als gevolg zal hebben dat het belang van aandeelhoudersovereenkomsten terrein 

zal verliezen. Het rapport pleit ook voor een wettelijke verankering van de vaststaande rechtspraak 

die stelt dat handelen in strijd met een aandeelhoudersovereenkomst ook in strijd kan zijn met 

handelen in strijd met goede trouw in de vennootschapsrechtelijke zin, en als dusdanig de 

vernietiging van een besluit kan meebrengen. 

c. Beperking van niet-effectieve regels en administratieve lasten 

Dit uitgangspunt heeft vooral op vlak van kapitaalbeschermingsrecht geleid tot de aanbeveling een 

aantal regels te schrappen, zoals de verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura, de 

regeling van de bankverklaring en de zogenaamde Nachgründungsregeling41. 

d. Een evenwichtige bescherming van crediteuren 

Zoals hoger reeds vermeld neemt het overgrote deel van de doctrine in binnen- en buitenland sinds 

enkele jaren aan dat het (minimum) kapitaal van een rechtspersoon geen of slechts een beperkte 

schuldeisersbeschermende functie kan worden toebedeeld. Het is in die geest dat het rapport pleit 

voor de schrapping van een aantal regels inzake kapitaalbescherming, onder meer door de 

afschaffing van het verplichte minimumkapitaal. De Expertgroep stelt daar uitdrukkelijk wel de 

verplichting voor de bestuurders tegenover om, bij het beslissen over uitkeringen aan 

                                                           
38 Deze laatste twee domeinen worden, gezien de beperkte opzet van deze studie, niet verder behandeld. 
39 Het oude artikel 2:25 BW stelde dat het rechtspersonenrecht van aard primair dwingend recht was. 
40 De zogenaamde incorporation by reference waarbij men aan dergelijke overeenkomsten een statutaire 
werking zou geven. De Expertgroep is duidelijk geen voorstander van dat standpunt. Zie H.J. DE KLUIVER e.a., 
o.c., 4. 
41 Dit is de Nederlandse regeling met betrekking tot quasi-inbreng. 



14 
 

aandeelhouders en vergelijkbare rechtshandelingen, af te wegen of de vennootschap in dat geval 

nog steeds in de positie zal verkeren dat zij haar schuldeisers zal kunnen voldoen. 

e. Beperken en voorkomen van rechtsonzekerheid 

Regels van BV-recht die in de praktijk, literatuur en rechtspraak zijn uitgekristalliseerd en niet 

omstreden zijn of door evident betere vervangen kunnen worden, zullen ongewijzigd gehandhaafd 

worden. 

f. Faciliteren van de behoeften van hedendaagse, nationale en internationale praktijk 

g. Aansluiten bij ontwikkelingen in de ons omringende landen en de Europese Unie 

Het rapport verwijst uitdrukkelijk naar de reeds hierboven vermelde Europese rechtspraak met 

betrekking tot de vrijheid van vestiging van vennootschappen en de daaruit voortvloeiende 

regulatory competition. 

Daarnaast maakt het rapport melding van de verschillende ontwikkelingen op dit gebied in de andere 

EU-lidstaten, alsook in de Nederlandse Antillen. 

III. 2..b. Oprichting 

III. 2.b.1. Formaliteiten 

III. 2.b.1.1. Notariële akte 

14. Overeenkomstig artikel 2:175 lid 2 BW wordt de BV door een of meer personen opgericht bij 

notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte 

een of meer aandelen neemt. 

Nochtans heeft de Expertgroep zich bij het opstellen van haar rapport de vraag gesteld of bij de 

oprichting van vennootschappen waarin slechts één of een zeer beperkt aantal aandeelhouders 

deelnemen en een betrekkelijk overzichtelijke onderneming wordt ingebracht of opgestart, de rol 

van de notaris en de daarmee verbonden kosten gerechtvaardigd zijn. 

De Expertgroep beantwoordt de vraag bevestigend, maar zij laat na dit grondig te motiveren. Het 

rapport stelt louter: “De betrokkenheid van de notaris bij de oprichting van een BV kan veel 

problemen voorkomen die anders na oprichting van een BV kunnen rijzen”42. Er wordt echter niet 

verduidelijkt welke problemen dit zijn en hoe de tussenkomst van de notaris deze zou kunnen 

voorkomen.  

Het rapport wijst er vervolgens op dat ook bij de oprichting van kleine BV’s vaak specifieke 

omstandigheden een rol spelen waarmee juist bij de oprichting rekening moet worden gehouden. 

                                                           
42 H.J. DE KLUIVER e.a., o.c., 10. 
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Opnieuw laat de groep na hier concrete voorbeelden te geven. 

Wat het kostenplaatje betreft stelt het rapport dat het de verantwoordelijkheid van de notaris is om 

de kosten van de oprichting zo beperkt mogelijk te houden, en dat de toenemende concurrentie in 

het notariaat daartoe zal bijdragen. De Expertgroep stelt tenslotte ook dat de hervormingen in de 

andere (continentaal) Europese lidstaten evenmin in een afschaffing van de notariële tussenkomst 

voorzien. 

Dergelijke vage argumenten overtuigen niet. Het valt te betreuren dat de Expertgroep haar 

standpunt niet beter heeft gemotiveerd. 

15. Op 3 september 2011, nog voor de inwerkingtreding van de Wet Flex BV, verklaarde Minister van 

Economische Zaken Verhagen dat de regering plannen had om de verplichte notariële akte bij 

oprichting van een BV te schrappen43. Op 7 juni 2013 publiceerde het Nederlandse kabinet de 

mededeling “Voorstel vervallen notariële akte”44 op de rijksoverheid website, waarin ze aangaf “in de 

toekomst” werk te zullen maken van een wetswijziging tot afschaffing van de verplichte notariële 

tussenkomst bij de oprichting van eenvoudige BV’s45. Ondernemers die meer maatwerk verlangen en 

een BV willen oprichten waarvan de statuten afwijken van de wettelijke standaardregeling, zouden 

dan wel nog steeds beroep moeten doen op een notaris. 

Het kabinet motiveerde haar voorstel op louter rekenkundige wijze: ze stelt dat een ondernemer nu 

gemiddeld 650 EUR tot 1000 EUR kwijt is aan notariskosten. Als deze kost verdwijnt zal de BV volgens 

het kabinet aantrekkelijker zijn voor ondernemers en “dat is goed voor de economie en de 

werkgelegenheid”. 

Er kwam geen officiële reactie vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op deze 

mededeling, maar uiteraard waren de notarissen niet gelukkig met dit voorstel. Bij de 

inwerkingtreding van de Wet Flex-BV had de KNB de Flex-BV nog omschreven als “een mooi 

instrument voor het notariaat om maatwerk aan te bieden aan hun cliënten” 46.  

Enkele individuele reacties uit de praktijk toonden zich kritisch en bezorgd omtrent de praktische 

uitwerking van het voorstel tot schrappen van de notariële akte47. 

Inmiddels schrijven we augustus 2015, en werd nog steeds geen dergelijk voorstel overgemaakt aan 

                                                           
43 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/09/02/oprichten-bv-wordt-makkelijker-en-goedkoper.html  
44 Voorstel vervallen notariële akte, 07/06/2013, te raadplegen op www.rijksoverheid.nl.  
45 De mededeling geeft geen definitie van “eenvoudige BV”. De praktijk lijkt ervan uit te gaan dat dit de 
zogenaamde "eenmans B.V." is, een BV met één aandeelhouder/directeur, de “directeur-grootaandeelhouder” 
(DGA) die gebruik maakt van de standaardstatuten. 
46 Mededeling van de KNB van 12 juni 2012, te raadplegen op www.knb.nl.  
47 Zie onder meer: http://www.dvan.nl/publicaties/eenvoudige-bv-oprichten-zonder-notaris.html; 
http://www.ploum.nl/doc/Flex-BV-op-de-goede-weg,-herziening-personenvennootschappen-van-de-baan .  

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/09/02/oprichten-bv-wordt-makkelijker-en-goedkoper.html
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.knb.nl/
http://www.dvan.nl/publicaties/eenvoudige-bv-oprichten-zonder-notaris.html
http://www.ploum.nl/doc/Flex-BV-op-de-goede-weg,-herziening-personenvennootschappen-van-de-baan
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de Tweede Kamer. Nederland kende een aantal regeringswissels sinds het eerste persbericht, dus het 

is niet duidelijk of en wanneer er een wetsvoorstel in die zin zal worden opgesteld. 

III. 2.b.1.2. Afschaffing verklaring van geen bezwaar 

16. De verplichte afgifte door de minister van Justitie en Veiligheid van een “verklaring van geen 

bezwaar” werd reeds afgeschaft met de inwerkingtreding van de Wet Controle op Rechtspersonen 

op 1 juli 201148. Deze preventieve controle bleek niet efficiënt en gemakkelijk te omzeilen, 

bijvoorbeeld door een snelle bestuurswissel na de oprichting. Zo kon een vennootschap die “netjes” 

begon in verkeerde handen vallen. De wet voorziet nu in een permanent controlesysteem: bij elk 

zogenaamd levensloopmoment van de rechtspersoon, zoals een overdracht van aandelen of een 

benoeming van een bestuurder, worden de rechtspersonen en daarbij betrokken rechts- en 

natuurlijke personen gescreend door de Dienst Justis49. Door het verwerken en analyseren van 

gegevens kunnen risicomeldingen worden gedaan aan de handhavers, waaronder het openbaar 

ministerie. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht50 stelt zich hierbij wel de vraag of de 

nieuwe regeling in de praktijk tot verbetering of preventie zal leiden. Het openbaar ministerie heeft 

immers tot op heden quasi geen gebruik gemaakt van de reeds bestaande mogelijkheid tot 

ontbinding van rechtspersonen op grond van artikel 2:20 BW. Het is evenmin duidelijk hoe de 

handhavers hun risicoanalyse maken en hoe een eenmaal opgelegd risicoprofiel kan worden 

weerlegd. Tenslotte stelt de Commissie zich de vraag of en hoe de advocatuur, het notariaat en de 

accountancy op hoogte worden gesteld van mogelijke fraude. Zo zou het bijvoorbeeld nuttig zijn dat 

de notaris deze gegevens kan raadplegen wanneer oprichters zich tot hem melden om een 

vennootschap op te richten. Los van deze opmerkingen staat de Gecombineerde Commissie 

Vennootschapsrecht positief tegenover de schrapping van de verklaring van geen bezwaar51. 

III. 2.b.2. Online oprichting 

17. Er bestaat in Nederland geen online webportaal om een BV op te richten naar de praktijk in het 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De verplichte notariële tussenkomst vereist immers in principe de 

                                                           
48 Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het 
vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op 
rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen, Staatsblad 
2010, 280. 
49 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening van het Ministerie van Justitie. 
50 Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie. 
51 Commentaar van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht op het Concept-wetsvoorstel tot 
Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Documentatie Vennootschappen in 
verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de 
gegevensverwerking ter voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen van 29 oktober 2008, te 
raadplegen op http://www.knb.nl/adviezen-gcv.  

http://www.knb.nl/adviezen-gcv
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fysieke verschijning van de oprichters voor de notaris. Toch kan men de facto de dag van vandaag op 

één dag online een BV oprichten. Verschillende websites bieden een all-in service aan voor enkele 

honderden EUR, waarbij de verplichting tot fysieke verschijning voor de notaris wordt opgelost door 

een volmacht door de oprichters aan de tussenpersoon. Vaak stellen deze websites ook gratis 

modelstatuten ter beschikking. De online oprichting blijkt in de praktijk wel voorbehouden aan de 

éénpersoons-BV; voor de oprichting van een BV met meer dan één oprichter zijn de modelstatuten 

niet geschikt52.  

III. 2.b 3. Modelstatuten 

18. Het rapport van de Expertgroep neemt geen duidelijk standpunt in over de wenselijkheid van het 

bestaan van modelstatuten voor de (eenvoudige) BV. Het rapport stelt in deze context terecht dat de 

notariële praktijk bij de oprichting van vennootschappen reeds sinds lang gebruik maakt van 

modellen door de notaris zelf of zijn beroepsorganisatie ontwikkeld. Het is ook om die reden dat het 

rapport geen voorstander is van door de overheid ontwikkelde modelstatuten, die volgens de 

expertgroep niet voldoende flexibel zouden zijn. Dit standpunt dient natuurlijk gezien te worden in 

het licht van het standpunt van de Expertgroep over het nut van de verplichte notariële tussenkomt 

bij de oprichting van de BV. Indien deze zou komen te vervallen, verdwijnt ook de mogelijkheid tot 

flexibiliteit door de notaris, en kan men net zo goed “wettelijke” modelstatuten gebruiken53. 

Op 24 april 2012, enkele maanden voor de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV, heeft de KNB haar 

modelstatuten voor de “kleine BV” voorgesteld. De KNB heeft duidelijk proactief willen reageren op 

eventuele plannen om de verplichte notariële tussenkomst bij oprichting af te schaffen: de 

modelstatuten vereisen immers nog steeds een notariële oprichtingsakte, maar het gebruik ervan zal 

het opstellen van deze akte aanzienlijk versnellen en vereenvoudigen, waardoor de kost voor de 

ondernemer gevoelig lager zal liggen54. Op die manier tracht de KNB het (enige) argument van het 

toenmalige kabinet voor de schrapping van de notariële akte te ondermijnen: als de (eenvoudige) BV 

kan worden opgericht voor enkele honderden EUR, waarbij de notaris bovendien voor deze prijs ook 

                                                           
52 Zie bijvoorbeeld https://www.oprichtenbv.nl/ en https://www.standaardbv.nl/.  
53 Zoals het geval is voor de Britse Limited, waar, indien de oprichter(s) zelf geen statuten aanbrengen, de 
bepalingen uit Table A van toepassing zijn. Zie supra randnummer 6. Bij deze beleidskeuze speelt natuurlijk 
mee dat het Verenigd Koninkrijk geen notaris kent in de continentaal-Europese zin. Zie echter ook Spanje: 
ORDEN JUS/1445/2003, 4 de junio, por la que se aprueban los Estatutos orientativos de la sociedad limitada 
Nueva Empresa voorziet in modelstatuten voor de Spaanse tegenhanger van de BVBA. De oprichters moeten, 
om deze te verkrijgen, formulieren invullen en deponeren, maar dit kan langs elektronische weg. Toch is nog 
steeds een notariële akte vereist voor de oprichting, maar het zal uiteraard sneller en dus goedkoper kunnen 
bij gebruik van de modelstatuten. Zie http://www.boe.es.  
54 Op verschillende notariële websites vindt men nu publiciteit voor snelle en goedkope (online) oprichting van 
BV’s. Zie bijvoorbeeld https://startflex.com/bv-oprichten ; http://www.bv-oprichten.com/.  

https://www.oprichtenbv.nl/
https://www.standaardbv.nl/
http://www.boe.es/
https://startflex.com/bv-oprichten
http://www.bv-oprichten.com/
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nog zorgt voor inschrijving van de BV in het register van KvK en de bewaring van de oprichtingsakte, 

kan het kostenargument nog moeilijk overtuigen. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV zijn de modelstatuten niet langer vrij te downloaden 

op de website van de KNB. Wij konden voor deze masterproef een exemplaar inkijken, en daaruit 

blijkt inderdaad dat de modelstatuten een BV beschrijven met slechts één oprichter, die tevens de 

enige bestuurder is. De overige statutaire bepalingen zijn een eenvoudige neerslag van de wettelijke 

bepalingen ter zake.  

III. 2.b.4. Aantal aandeelhouders 

19. Overeenkomstig artikel 2:175 lid 2 BW wordt de BV opgericht door één of meer personen. Er is 

geen maximum aantal aandeelhouders en evenmin voorziet de Nederlandse rechtsorde in een 

aparte vennootschapsvorm voor een éénpersoons-BV. Dit sluit aan met het streven van de 

Nederlandse wetgever om van de BV een one-size-fits-all – vehikel te maken. 

III. 2.c. Minimumkapitaal 

20. Dé grote innovatie van de Wet Flex-BV is de afschaffing van het verplichte minimumkapitaal. Het 

is voortaan mogelijk een BV op te richten met een geplaatst kapitaal van 1 EUR, of zelfs $1 of £155. 

Artikel 2:175 BV legt enkel de verplichting op dat minimum één aandeel met stemrecht wordt 

uitgegeven. 

Wel blijft het zo dat, zowel in BV als in de Nederlandse NV, enkel aandelen met nominale waarde zijn 

toegelaten56. De statuten vermelden het nominale bedrag van de aandelen of de verschillende 

categorieën van aandelen57. Samen gelezen met de volstortingsplicht uiteengezet in artikel 2:191 BW 

betekent dit dat bij de inschrijving op een aandeel het nominale bedrag daarop moet worden 

gestort. Wel kan men, in tegenstelling tot voorheen, bedingen dat het nominale bedrag of een deel 

daarvan maar eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de 

vennootschap het zal hebben opgevraagd58. 

                                                           
55 Artikel 2:178 lid 2 BW laat immers toe dat het bedrag van de nominale waarde van de aandelen, net zoals het 
bedrag van het (eventuele) maatschappelijk kapitaal, in vreemde munt mag worden uitgedrukt. 
5656 Elk aandeel vertegenwoordigt een bepaald, vastgesteld bedrag; dit is de nominale waarde. De som van alle 
nominale bedragen bij oprichting vormt het op dat ogenblik geplaatst kapitaal. Dit geplaatst kapitaal kan echter 
worden uitgebreid door de uitgifte van nieuwe aandelen tot maximum het in de statuten als zodanig 
aangeduide maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is het maximum bedrag waarvoor aandelen 
kunnen worden uitgegeven zonder statutenwijziging. De BV is niet verplicht het maatschappelijk kapitaal in 
haar statuten te vermelden. Zie P. VAN SCHILFGAARDE, Van de BV en de NV, Kluwer, 2013, 69. 
57 Artikel 2:178 BW. 
58 Artikel 2:191 BW. 
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III. 2.d. Schuldeisersbescherming 

21. We hebben hoger reeds gezien dat Nederland, in lijn met de internationale evolutie op dat vlak, 

het klassieke kapitaalconcept als schuldeisersbescherming heeft verlaten. De enige regels van het 

BV-recht met een schuldeisersbeschermende finaliteit zijn de regels met betrekking tot uitkeringen 

aan aandeelhouders.  

Op basis van vaststaande rechtspraak gold reeds voor de inwerkingtreding van de Wet Flex BV dat de 

bestuurders van een vennootschap aansprakelijk kunnen zijn bij het goedkeuren van uitkeringen 

indien zij wisten dat de uitkeringen de continuïteit van de vennootschap ernstig in gevaar zou 

brengen. Bestuurders dienden voorafgaand aan het toestaan van de uitkeringen vast te stellen of de 

BV na de uitkeringen haar opeisbare schulden nog zal kunnen betalen. Dit was echter niet in de wet 

geregeld. 

De Wet Flex BV  heeft gekozen voor een Angelsaksisch geïnspireerde benadering59 door de invoering 

van een dubbele uitkeringstoets: een balanstest door de algemene vergadering en een liquiditeits- of 

uitkeringstest door het bestuursorgaan. 

De uitkeringstoets moet worden toegepast voor volgende uitkeringen: dividend en interim-dividend  

(artikel 2:216 BW), terugbetaling op aandelen  (artikel 2:208 lid 6 BW) en inkoop van eigen aandelen 

anders dan om niet (artikel 2:207 BW). Het gaat zowel om uitkeringen in geld als in natura. 

a) Balanstest 

22. Overeenkomstig artikel 2:216 BW is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de 

winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor 

zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten 

worden aangehouden. Deze balanstest moet dus niet uitgevoerd worden indien de BV géén 

wettelijke of statutaire reserves heeft. In dat geval zal enkel de hieronder vermelde liquiditeitstest 

moeten toegepast worden. De balanstest kan bovendien gemakkelijk omzeild worden door de 

wettelijke reserves om te zetten in kapitaal60, en vervolgens dit kapitaal uit te keren overeenkomstig 

artikel 2:208 BW. Statutaire reserves, die sowieso al weinig voorkomen in de praktijk, kunnen bij 

statutenwijziging uitkeerbaar worden gemaakt61.  

Uit het bovenstaande volgt dat een BV zonder wettelijke of statutaire reserves met een negatief 

eigen vermogen vrij is om uitkeringen te doen, terwijl een BV mét wettelijke of statutaire reserves 

                                                           
59 De Nederlandse regels gaan wel verder dan de zuivere balanstest in het Verenigd Koninkrijk; de 
liquiditeitstest houdt immers ook rekening met de toekomstige situatie van de onderneming en is in die zin te 
vergelijken met de solvency test die in het Verenigd Koninkrijk bestaan bij de inkoop van eigen aandelen. 
60 Zoals toegelaten door de wet. Zie bijvoorbeeld artikel 2:389 lid 6 BW voor de reserve deelnemingen en 
artikel 2:390 lid 2 BW voor de herwaarderingsreserve. 
61 F.K. BUIJN EN P.M. STORM, Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk, Kluwer, 2013, 74. 
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met een negatief eigen vermogen slechts uitkeringen kan doen wanneer het negatieve eigen 

vermogen voldoende is aangezuiverd. Zet de algemene vergadering de wettelijke en/of statutaire 

reserves om in kapitaal, dan mag voornoemde BV met negatief eigen vermogen toch volledig vrij 

overgaan tot uitkeringen62. De balanstest lijkt dus weinig toegevoegde waarde te hebben63. De 

Nederlandse wetgever heeft hiermee als eerste gedurfd de beoordeling van de toelaatbaarheid van 

een uitkering aan de aandeelhouders los te koppelen van het winstbegrip64. 

b) Liquiditeitstest of uitkeringstest 

23. Het bovenvermelde besluit van de algemene vergadering tot uitkering zal slechts gevolgen 

hebben indien het bestuur zijn goedkeuring heeft verleend, welke enkel mag verstrekt worden indien 

de zogenaamde liquiditeitstest of uitkeringstest dit toelaat. Zoals hieronder uiteengezet kan een 

lakse houding vanwege het bestuur ter zake aanleiding geven tot hoofdelijke aansprakelijkheid. 

De kern van de uitkeringstest is dat geen uitkering mag plaatsvinden indien de BV na uitkering niet 

kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden65. De wet voorziet niet dat de 

beoordeling of het besluit met betrekking tot de liquiditeitstest op één of andere wijze wordt 

gematerialiseerd66. Een positieve beoordeling zal blijken uit de feit dat de uitkeringen daadwerkelijk 

werden betaald. Dit kan aanleiding geven tot bewijsproblemen indien de uitkeringen later betwist 

worden67. 

24. Gaan de bestuurders die voorafgaand aan de uitkering wisten of redelijkerwijs konden voorzien 

dat de liquiditeit van de vennootschap in gevaar zo komen, toch over tot uitkering, dan zijn zij 

hoofdelijk aansprakelijk jegens de vennootschap voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan.68 

Het begrip “redelijkerwijs voorzienbaar” beperkt de aansprakelijkheid in de regel tot één jaar69. De 

bestuurders zijn dus enkel aansprakelijk tegenover de vennootschap, waaruit volgt dat derden zich 

niet rechtstreeks tot de bestuurder kunnen wenden maar aangewezen zijn op de vordering door de 

curator. Bovendien vloeit hieruit tevens voort dat bestuurders aan wie kwijting werd verleend, niet 

                                                           
62 F.K. BUIJN EN P.M. STORM, Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk, Kluwer, 2013, 74. 
63 P. VAN SCHILFGAARDE, Van de BV en de NV, Kluwer, 2013, 94; D. BRULOOT, 463. 
64 Kritisch hierover: D. BRULOOT, “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten”, 
TRV 2014, 464. 
65 Artikel 2:216 lid 2 BW. 
66 Er wordt geen formele solvabiliteitsverklaring gevraagd zoals in sommige common law jurisdicties het geval 
is. 
67 D. BRULOOT, “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten”, TRV 2014 466. 
68 Artikel 2:216 lid 3. De omvang van de aansprakelijkheid kan niet groter zijn dan het volledige bedrag van de 
uitkering vermeerderd met de wettelijke rente. P. VAN SCHILFGAARDE, Van de BV en de NV, Kluwer, 2013, 96. 
69 F.K. BUIJN EN P.M. STORM, o.c., 76. 
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langer kunnen worden aangesproken. Het belang van deze verzwaarde aansprakelijkheid moet dan 

ook genuanceerd worden70. 

Naast de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en (mede) beleidsbepalers van de 

vennootschap op grond van artikel 2:216 lid 3 BW, kunnen zij ook aansprakelijk zijn op grond van 

artikel 9 BW71 of artikel 2:248 BW72 en op basis van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor 

onrechtmatige daad73. 

De door de Wet Flex BV ingevoerde verzwaarde bestuurdersaansprakelijkheid kreeg heel wat kritiek 

uit ondernemerskringen, maar het kabinet verklaart in haar nota bij het wetsvoorstel dat de 

flexibiliteit van de Flex-BV begrensd moet worden wanneer dat nodig is om de belangen van andere 

partijen, zoals onder meer schuldeisers, te beschermen74. 

25. De aandeelhouder die dergelijke uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te 

voorzien dat de vennootschap niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare 

schulden – dus een aandeelhouder die te kwader trouw is - is gehouden tot vergoeding van het 

tekort dat door de uitkering is ontstaan voor ten hoogste voor het bedrag of de waarde van de door 

hem ontvangen uitkering75. De bestuurders die persoonlijk werden aangesproken omwille van een 

onrechtmatige uitkering, kunnen zich verhalen op de aandeelhouders te kwader trouw76. 

III. 2.e. Evaluatie 

26. De Nederlandse wetgever heeft, in het licht van de light vehicle competition  gekozen voor een 

hervorming from scratch van het besloten vennootschapsrecht. Het kapitaalconcept werd quasi 

volledig verlaten met de afschaffing van het minimumkapitaal en de introductie van nieuwe vormen 

van schuldeisersbescherming. De hervorming was gesteund op grondig academisch onderzoek en 

ging gepaard met uitgebreide consultaties van alle belanggroepen. De Wet Flex-BV werd dan ook, 

met uitzondering van enkele kanttekeningen, unaniem positief onthaald door de Nederlandse 

doctrine. Toch gaat de hervorming op sommige vlakken niet zo ver als men zou denken. Het 

kapitaalconcept werd niet volledig verlaten door het behoud van de verplichte nominale waarde van 

de aandelen van de BV. De nieuwe wettelijke bepalingen hebben, met uitzondering van de 

                                                           
70 D. BRULOOT, “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten”, TRV 2014, 467. 
71 Algemene aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur jegens de vennootschap. 
72 Aansprakelijkheid jegens de vennootschap voor grove bestuursfouten die in grote mate hebben bijgedragen 
aan het faillissement van de vennootschap. 
73 P. VAN SCHILFGAARDE, o.c., Kluwer, 2013, 95. 
74  Nota 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), 
www.rijksoverheid.nl.  
75 Artikel 2:216 lid 3 BW. 
76 Artikel 2:216 lid 3 BW. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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afschaffing van de verklaring van geen bezwaar77  de oprichting van een BV niet vereenvoudigd: de 

verplichte tussenkomst van een notaris bleef behouden en de door de KNB opgestelde 

modelstatuten zijn, in theorie, niet gratis verkrijgbaar. Hier blijkt de concurrentie echter haar rol te 

hebben gespeeld: notariskantoren werken samen met tussenpersonen om via volmacht toch een 

snelle en volledig online oprichting te kunnen verzekeren.  

Van oktober 2012 tot en met mei 2013 werden 45.319 besloten vennootschappen ingeschreven in 

het Handelsregister, 46 procent meer dan over dezelfde periode in het jaar daarvoor. Alhoewel deze 

cijfers niet aangeven of sinds de invoering van de Flex-BV meer startende ondernemers voor deze 

rechtsvorm hebben gekozen, blijkt de Flex-BV alvast populair in eigen land. Het nieuwe Nederlandse 

vehikel lijkt haar start niet te hebben gemist. 

  

                                                           
77 Die niet eens deel uitmaakte van de Wet Flex BV maar reeds voordien werd ingevoerd. 
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III. 3.Frankrijk 

III. 3..a. Historiek 

27. De Franse wetgever reageerde zeer snel op de light vehicle competition door een ingrijpende 

hervorming van het wetgevend kader van de Société à responsabilité limitée (SARL) in de Loi pour l’ 

initiative économique (hierna: LIE) van 1 augustus 200378. Het zou echter verkeerd zijn de invoering 

van de vereenvoudigde SARL in Frankrijk enkel toe te wijzen aan de vrees voor corporate shopping 

als gevolg van de uitspraken van het Europees Hof in de Centros  en Inspire Art cases. Alhoewel deze 

rechtspraak ongetwijfeld heeft meegespeeld in het hoofd van de Franse wetgever bij het creëren van 

een flexibelere SARL, kan de LIE niet los gezien worden van de wetgevende initiatieven tot wijziging 

van het (besloten) Franse vennootschapsrecht, die begonnen met de introductie van de Société par 

actions simplifiée (SAS) in 199479, gevolgd werden door (1) voorstellen tot hervorming van het 

besloten vennootschapsrecht in Marini rapport80 van 1996,  (2) verdere flexibilisering ingevoerd door 

wetswijzigingen in 199981 en 200182 en (3) uiteindelijk culmineerden in het invoeren van “La SARL à 

EUR 1” bij de LIE in 200383. De Franse wetgever heeft nadien nog een aantal moderniseringen 

doorgevoerd, onder meer de mogelijkheid tot het online verrichten van een aantal formaliteiten met 

betrekking tot het oprichten van een  vennootschap met rechtspersoonlijkheid84. 

  

                                                           
78 Journal Officiel 5 août 2003, 13.449, te raadplegen op http://legifrance.gouv.fr.  
79 Loi 94-1 de 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, Journal Officiel 4 janvier 1994, 129. De 
SAS is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid waarvan de wet toelaat dat 
het interne functioneren met grote vrijheid in de statuten wordt geregeld. Zie S. BRUNA, “Een korte vergelijking 
tussen de Franse S.A.S., de S.A.R.L. en de S.A.”,  Vennootschap en Onderneming 2001, 98-99, T.P. VAN DUUREN,  
H.J. PORTENGEN, E.P.M. VERMEULEN e.a., De vereenvoudigde BV. Preadvies van de vereniging ‘Handelsrecht’, 
Kluwer, 2006, 146 en S. DE DIER, “De S-BVBA: een minimalistische aanzet tot hervorming van het besloten 
vennootschapsrecht”, TRV 2010, 185-220, 188. De SAS had oorspronkelijk tot doel een joint-venture vehikel 
aan te bieden aan (internationale) partijen. 
80 PH. MARINI,  La modernisation du droit des sociétés , rapport au Premier ministre, Broché 1996. 
81 Loi 99-587 du 12 juillet 1999, Journal Officiel 13 juillet 1999, 10.396. Deze wet stelde de SAS ook open voor 
natuurlijke personen en eenmansvennootschappen en schafte de zware kapitaaleis af.  
82 Loi 2001-420 du 15 mai 2001, Journal Officiel 16 mai 2001, 7.776, waarbij de verplichte volledige volstorting 
van de aandelen bij oprichting werd afgeschaft. Voortaan volstond volstorting van één vijfde van de aandelen 
waarop in geld was ingeschreven; de rest moest volstort worden binnen de 5 jaar (artikel L223-7 lid 1 Code de 
Commerce). 
83 Bij de LIE werd de minimumdrempel van het startkapitaal van de SARL (voordien 7.500 EUR) afgeschaft en 
waren ondernemers voortaan vrij het bedrag van het kapitaal in de statuten te bepalen: Artikel L223-2 Code du 
Commerce. 
84 Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 en Décret n° 2006-679 du 9 juin 2006.  

http://legifrance.gouv.fr/
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III. 3..b. Oprichting 

III. 3.b.1. Formaliteiten  

28. De SARL moet, zoals elke vennootschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht worden bij wijze 

van een geschrift85. De statuten van de SARL (en bij uitbreiding van elke Franse vennootschap met 

rechtspersoonlijkheid) moeten niet  noodzakelijk door een notaris worden opgesteld; de partijen 

kunnen dit ook onderhands doen. Dit was al het geval vooraleer de flexibele SARL werd ingevoerd. 

Oprichting bij notariële akte zal wel verplicht zijn indien onroerende goederen worden ingebracht, en 

dit omwille van de daaruit voortvloeiende verplichting tot overschrijving op het Hypotheekkantoor 

om dergelijke inbreng tegenwerpelijk te maken aan derden86. 

29. De decreten van 1 februari 2005 en 9 juni 200687 hebben een aantal formaliteiten verbonden aan 

de inschrijving van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid aangepast aan de noden van de 

hedendaagse samenleving88. Meer bepaald zullen de oprichters zich niet langer fysiek of per post 

naar het Centre de Formalités des Entreprises (“CFE”) moeten wenden om de inschrijving van hun 

vennootschap aan te vragen. Dit kan voortaan online via de zogenaamde Déclaration d’ entreprise 

par internet, waarbij gebruik gemaakt wordt van de elektronische handtekening zoals voorzien in 

artikel 1316-4 van de Code Civil. Het decreet geeft een gedetailleerde opsomming van de stukken en 

documenten die online moeten worden verzonden. Deze en andere informatie is ook te vinden op de 

zeer gebruiksvriendelijke website van de CFE89.  Wanneer de aanvrager het online formulier heeft 

ingevuld en verstuurd90, zal de CFE zowel de ontvangst van de verklaring bevestigen, alsook het feit 

dat deze verklaring samen met de statuten aan het Registre du Commerce et des Sociétés zal worden 

overgemaakt. De CFE zal, indien het overgemaakte dossier volledig is, een ontvangstbewijs 

(“Récépissé de dépot de création d’entreprise”) afleveren, dat de oprichters de mogelijkheid geeft al 

enkele rechtshandelingen te stellen in afwachting van de inschrijving van de vennootschap, onder 

hun (hoofdelijke) aansprakelijkheid. 

                                                           
85 Artikel 1835 Code Civil. 
86 P. LE CANNU en B. DONDERO, Droit des sociétés, Montchrestien, 2009, 210, nr. 326. 
87 Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 en Décret n° 2006-679 du 9 juin 2006, te raadplegen op 
http://www.legifrance.gouv.fr. 
88 S. DE DIER, “De S-BVBA: een minimalistische aanzet tot hervorming van het besloten vennootschapsrecht”, 
TRV 2010, 189 
89 http://www.cfenet.cci.fr/  
90 Als toch een authentieke akte vereist is, kan deze afzonderlijk met de post worden verstuurd. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.cfenet.cci.fr/
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III. 3.b.2. Online oprichting 

30. Betekent dit dat de SARL of EURL volledig online kan worden opgericht? De wet voorziet hierover 

niets, maar het feit dat er, tenzij in sommige gevallen, geen verplichte notariële tussenkomst bestaat, 

maakt dat bijna alle stappen van de oprichting via internet kunnen gebeuren. Zo stellen verschillende 

websites standaardstatuten van de SARL gratis ter beschikking: het volstaat een online document in 

te vullen met daarin alle gegevens met betrekking tot de op te richten vennootschap om binnen zeer 

korte tijd gepersonaliseerde statuten per mail te ontvangen. Het gaat hier uiteraard om 

standaardstatuten; indien de oprichters bepaalde zaken anders willen regelen zullen zij beroep 

moeten doen op een deskundige (advocaat, notaris of boekhouder) om ontwerpstatuten op te 

stellen. 

Naast de statuten moeten nog een reeks andere documenten worden overgemaakt aan de CFE91. 

Sommige websites92 bieden een totaalpakket aan waarbij zij al deze documenten voorbereiden en 

zorgen voor verzending naar de CFE en andere formaliteiten. Het enige wat de oprichters zelf 

moeten bekomen is een bewijs van de bank dat het kapitaal (minimum 1 EUR) werd gestort. Deze 

service is uiteraard niet gratis, prijzen variëren tussen 150 en 300 EUR, maar dit bedrag ligt toch 

beduidend lager dan wat men in de andere continentaal Europese landen moet betalen om een 

(besloten) vennootschap op te richten. 

III. 3.b.3. Modelstatuten 

31. Het decreet van 19 december 2008 voerde modelstatuten in voor de EURL waarin de enige 

vennoot persoonlijk de EURL bestuurt93. In Frankrijk werd dus gekozen voor een systeem van 

standaard statuten ontworpen en ter beschikking gesteld door de overheid, zij het dat deze enkel 

kunnen gebruikt worden voor de EURL en niet voor de SARL. De griffie van de Kamer van Koophandel 

zal deze modelstatuten gratis overmaken aan de oprichter van de EURL94.  

                                                           
91 Meer bepaald: CERFA Mo, CERFA TNS, dossier ACCRE, déclaration de non-condamnation avec filiation, 
annonce légale, assemblée générale constitutive indien van toepassing, etc. 
92 Zie bijvoorbeeld http://www.statutsonline.com/?creation-entreprise.  
93 Artikel 223-1 Code de Commerce en Décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008 relatif aux statuts types des 
sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance 
et modifiant le code de commerce, Journal officiel 27 décembre 2008, 20 129, te raadplegen op 
http://www.legifrance.gouv.fr. 
94 Artikel L223-1 Code de Commerce. 

http://www.statutsonline.com/?creation-entreprise
http://www.legifrance.gouv.fr/
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III. 3.b.4. Aantal aandeelhouders 

32. De SARL wordt opgericht door twee of meerdere personen95, met een maximum van honderd 

aandeelhouders96. Zijn er meer dan 100 aandeelhouders, dan heeft de SARL een jaar de tijd om hetzij 

het aantal vennoten terug naar 100 te brengen, hetzij om zich om te vormen naar een andere 

vennootschapsvorm. De bedoeling van deze beperking is het vehikel SARL voor te behouden voor 

kleine en middelgrote ondernemingen. Aangezien er echter geen wettelijk plafond bestaat op het 

aantal werknemers of het kapitaal van de SARL, schiet deze wettelijke bovengrens haar doel 

grotendeels voorbij97. 

Wanneer er slechts één oprichter is, zal deze een “Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 

Limitée” (EURL) oprichten98. De EURL is geen aparte vennootschapsvorm, het is een variant van de 

SARL en valt onder dezelfde bepalingen, al zal één en ander uiteraard verschillen als gevolg van het 

bestaan van slechts één enkele aandeelhouder99. 

III. 3 c. Minimumkapitaal 

33. Zoals hoger reeds vermeld werd het minimumkapitaal afgeschaft bij de inwerkingtreding van de 

LIE in 2007. Artikel L. 223-2 Code du Commerce bepaalt : « Le montant du capital de la société est fixé 

par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales ». Uit de voorbereidende werkzaamheden van de 

LIE blijkt dat deze beslissing mede werd ingegeven door de vaststelling dat het minimumkapitaal 

geen garantie voor schuldeisersbescherming was nu uit de praktijk bleek dat dit minimumkapitaal 

zeer snel werd aangewend voor investeringen of voor het opstarten van de activiteiten100. 

De oprichters van de SARL bepalen vrij het bedrag van het kapitaal in de statuten, dat in principe dus 

kan bestaan uit 1 EUR. De doctrine merkt op dat, wanneer een SARL werkelijk wordt opgericht met 

een kapitaal van slechts 1 EUR, de schuldeisers wellicht andere zekerheden van de aandeelhouders 

of de bestuurders zullen vragen alvorens zaken te doen met de SARL101. De aandelen moeten voor 

                                                           
95 Artikel L223-1 Code de Commerce. 
96 Artikel L223-3 Code de Commerce. Vroeger was het maximum 50 aandeelhouders, maar dit werd in 2004 
opgetrokken naar 100. Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des 
conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, te raadplegen op http://www.legifrance.gouv.fr. 
97 P. LE CANNU en B. BONDERO, o.c., 833, nr. 1273. 
98 Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’enterprise unipersonelle à responsabilité limitée et à l’exploitation 
agricole à responsabilité limitée, te raadplegen op http://www.legifrance.gouv.fr.  
99 P. LE CANNU en B. BONDERO, o.c., 830, nr. 1267. De EURL is te vergelijken met de EBVBA naar Belgisch recht. 
100 Rapport n° 572 Assemblée Nationale 28 januari 2003, Tome I, 2ième partie, te raadplegen op 
http://www.assemblee-nationale.fr  
101P. LE CANNU en B. BONDERO, o.c., 834, nr. 1275; B. DONDERO; “Rapport Français” in E.-J. NAVEZ en Y. DE CORDT 
(eds.), La simplification de droit des sociétés privées dans les états membres de l’Union européenne, Brussel, 
Bruylant, 2015, 53. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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minstens één vijfde volstort zijn bij de oprichting van de SARL en moeten volledig volstort zijn binnen 

de 5 jaar na de oprichting102. 

III. 3.d. Schuldeisersbescherming  

34. Overeenkomstig artikel L232-10 Code du Commerce is de SARL (zoals de SA) verplicht jaarlijks 

één twintigste van de winst (eventueel verminderd met overgedragen verliezen) als wettelijke 

reserve te plaatsen om de solvabiliteit van de vennootschap te waarborgen, en dit op straffe van 

nietigheid van enige andersluidende beslissing. Deze verplichting komt te vervallen wanneer het 

bedrag van de wettelijke reserve gelijk is aan een tiende van het maatschappelijk kapitaal103. Over de 

bestemming van het overige deel van de winst beslissen de aandeelhouders bij gewone 

meerderheid, zij het dat zij deze vrijheid niet mogen gebruiken om de minderheidsaandeelhouders 

systematisch uit te sluiten van de winst104.  

34. De SARL mag enkel uitkeringen doen vanuit de concrete winst van de vennootschap105. De 

bestuurders van een SARL kunnen aansprakelijk zijn voor onterechte uitkeringen ten opzichte van de 

vennootschap en derden voor (1) overtredingen van de toepasselijke wettelijke en reglementaire 

bepalingen, (2) inbreuken op de statuten van de SARL en (3) bestuurdersfouten106. Daarnaast geldt er 

een specifieke strafrechterlijke aansprakelijkheid voor onzorgvuldige uitkeringen die kan oplopen tot 

een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 375.000 EUR107. Tenslotte zijn de bestuurders ook 

aansprakelijk op grond van de algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel 1382 Code Civil. 

Artikel L.223-40 Code de Commerce voorziet bovendien in een strenge 

aandeelhoudersaansprakelijkheid voor onterechte uitkeringen: indien er geen sprake is van reële 

winst, kan het betaalde dividend tot drie jaar na de uitkering worden teruggevorderd bij de 

aandeelhouders. 

Het valt op dat de afschaffing van het verplichte minimumkapitaal voor de SARL niet gepaard ging 

met de invoering van alternatieve schuldeisersbeschermende regelen, zoals bijvoorbeeld de 

liquiditeitstest bij uitkeringen aan aandelen in het Nederlandse BV-recht. Dit is één van de weinige 

bepalingen van de LIE die Kritisch werd onthaald door de Franse rechtsleer die dit omschrijft als een 

weinig doordachte beslissing108. 

                                                           
102 Artikel 223-7 Code de Commerce. 
103 Artikel L232-10 Code du Commerce. Aangezien het maatschappelijk kapitaal uit 1 EUR kan bestaan heeft 
deze regel in de praktijk weinig belang. 
104 P. LE CANNU en B. BONDERO, o.c., 860, nr. 1333. 
105  Artikel L223-40 Code de Commerce, de uitkeringen aan aandeelhouders zijn in Frankrijk bijgevolg 
onderworpen aan een zuivere balanstest. 
106 Artikel L223-22 Code de Commerce. 
107 Artikel L241-3 lid 2 Code de Commerce. 
108S. DE DIER, “De S-BVBA: een minimalistische aanzet tot hervorming van het besloten vennootschapsrecht”, 
TRV 2010, 185-220, 189 en de aldaar geciteerde rechtsleer. 
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III. 3 e. Evaluatie 

35. De Franse hervorming was niet beperkt tot het besloten vennootschapsrecht, ook andere 

rechtspersonen kunnen onder de nieuwe regelgeving eenvoudiger worden opgericht en 

ingeschreven. Er bestaat in Frankrijk geen door de overheid ontworpen systeem van online 

oprichting zoals de Britse Companies House website, maar de doorgedreven digitalisering van de 

oprichtingsformaliteiten én het feit dat in beginsel geen authentieke akte is vereist, maken het in 

Frankrijk de facto mogelijk een SARL volledig online op te richten. Ook hier heeft de vrije markt haar 

rol gespeeld en is het prijskaartje redelijk te noemen. Bovendien stelt de Franse overheid gratis 

modelstatuten ter beschikking aan oprichters van een (eenvoudige) EURL zodat voor hen ook deze 

kost wegvalt. Het minimumkapitaal werd herleid tot een symbolische Euro, maar het valt op dat er in 

Frankrijk minder gedacht is aan schuldeisersbescherming dan in de andere continentale landen. 

Uitkeringen zijn onderworpen aan een eenvoudige balanstest, op straffe van 

bestuurdersaansprakelijkheid. Deze balanstest geeft echter enkel een beeld van het verleden en 

biedt de schuldeisers, in tegenstelling tot de Nederlandse liquiditeitstest, geen garantie dat de SARL 

haar schulden in de toekomst zal kunnen betalen. De SARL is zeer populair in eigen land, en het 

aantal oprichtingen per jaar steeg nog na de invoering van de LIE. In recente jaren kon echter een 

daling / stagnering worden waargenomen van het aantal opgerichte SARL’s / EURL’s. Dit kan te 

maken hebben met het feit dat sinds 1 januari 2009 ook de Société par actions simplifiée (“SAS”) kan 

worden opgericht met 1 EUR109. De SAS heeft sinds deze wetswijziging immers aan populariteit 

gewonnen. Daarnaast zorgde de invoering van de Entrepreneur individuel à responsabilité limitée 

(“EIRL”)110, een nieuwe vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid maar met bescherming van 

het persoonlijk vermogen van de ondernemer door de creatie van een geaffecteerd vermogen, voor 

stevige concurrentie voor de EURL111.  

 

  

                                                           
109 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’ économie, te raadplegen op 
http://www.legifrance.gouv.fr. Voorheen was een minimumkapitaal van 37.000 EUR nodig. 
110 Loi n° 2010-658 du 5 juin 2010 relative à l’ entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Journal Officiel 
16 juni 2010, nr. 0137, 10984, te raadplegen op http://www.legifrance.gouv.fr. 
111 Bron: Institut national de la statistique et des études économiques,  http://www.insee.fr,  geraadpleegd op 
29 juli 2015.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.insee.fr/
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III. 4.Duitsland 

III. 4 a. Historiek 

36. De Britse “Limited”  is/was in vele Europese lidstaten de grootste concurrent voor de nationale 

vormen van besloten vennootschappen, maar de regulatory competition woedde nergens zo hevig 

als in Duitsland. Een reactie van de Duitse wetgever kon dan ook niet uitblijven. Hij moest echter 

rekening houden met de zeer conflicterende stromingen binnen de Duitse praktijk en doctrine, 

waardoor het uiteindelijke resultaat van de hervorming van de Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(hierna “GmbH”) noodzakelijkerwijze een compromis was. De oorspronkelijke bedoeling van de 

Duitse wetgever was een ingrijpende hervorming van het besloten vennootschapsrecht. Het eerste 

wetsvoorstel, daterend van 2004112 , voorzag in drie grote wijzigingen: (1) de reductie van het 

minimumkapitaal van 25.000 EUR naar 1 EUR, (2) de invoering van een bestuurdersaansprakelijkheid 

voor wrongful trading naar Brits recht113en (3) een aanzienlijke vereenvoudiging van de 

bestuursstructuur.  De eerste pijler van dit voorstel botste, zoals te verwachten viel, op groot protest. 

Duitsland kent immers een lange traditie van schuldeisersbescherming, niet in het minst bij wijze van 

het bestaan van een verplicht minimumkapitaal114. Er gingen zelfs stemmen op om het 

minimumkapitaal te verhogen (!)115. Om de gemoederen te bedaren had de Duitse wetgever initieel 

een compromis-hervorming in gedachten, die zou bestaan uit twee fasen. In een eerste fase zou het 

minimumkapitaal van de GmbH worden verlaagd van 25.000 EUR naar 10.000 EUR, waarna in een 

tweede fase een grondige hervorming van het wetgevend kader zou volgen. De regeringswissel na de 

federale verkiezingen in september 2005 had echter tot gevolg dat dit voorstel dode letter bleef116. 

Een nieuw voorstel tot hervorming werd bekendgemaakt op 29 mei 2006, in een eerste versie van de 

“MoMiG”, waarin onder meer voorzien werd in de mogelijkheid tot een snelle online oprichting van 

de GmbH en een door het publiek raadpleegbaar aandeelhoudersregister. Deze nieuwe GmbH zou 

nog steeds over een verplicht minimumkapitaal beschikken, echter verlaagd tot 10.000 EUR, waarbij 

                                                           
112 De zogenaamde Mindestkapitalgesetz. U. NOACK en M. BEURSKENS, “Of Tradition and Change – The 
Modernization of the German GmbH in The Face of European Competition”, 2008, te downloaden op 
www.ssrn.com.  
113 Dit is de common law benaming voor het verderzetten van de activiteiten van een duidelijk verlieslatende 
vennootschap die kennelijk niet meer zal kunnen gered worden. 
114 Zo is de Tweede Vennootschapsrichtlijn (richtlijn 77/91/EEG) voor wat betreft de kapitaalvereisten voor 
naamloze vennootschappen voor een groot deel geïnspireerd op het werk van M. LUTTER, Kapital, Sicherung der 
Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung in den Aktien- and GmbH-Rechten der EWG, Karlsruhe, Verlag C.F. 
Müller, 1964. Zie ook S. DE DIER, “De S-BVBA: een minimalistische aanzet tot hervorming van het besloten 
vennootschapsrecht”, TRV 2010, 193. 
115 U. NOACK en M. BEURSKENS, “Modernising the German GmbH – Mere Window Dressing or Fundamental 
Redesign?”, EBOR 2008, 110. 
116 W. BRATTON, J. MCCAHERY en E. VERMEULEN, “How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking? A Comparative 
Analysis.”, januari 2008, 32, te raadplegen op http://ssrn.com/abstract=1086667. 

http://www.ssrn.com/
http://ssrn.com/abstract=1086667
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bovendien de bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement zou verzwaard worden117.  

Ook dit voorstel haalde echter de eindmeet niet. Op 23 mei 2007 werd een finaal voorstel van de 

MoMiG geïntroduceerd dat uiteindelijk wel tot een definitieve wet zou leiden118. Deze op 26 juli 2008 

aangenomen wet voorzag enerzijds in een (beperkte) vereenvoudiging in de oprichtings- en 

inschrijvingsprocedure van de GmbH in het algemeen en introduceerde anderzijds de 

Unternehmergesellschaft (“UG”), een soort mini-GmbH, die kan worden opgericht met een 

symbolisch minimumkapitaal van 1 EUR.  

 

III. 4.b. Oprichting 

III. 4.b.1. Formaliteiten 

37. Het oorspronkelijke wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving met betrekking tot de GmbH 

voorzag in de afschaffing van de verplichte notariële akte bij oprichting indien de ondernemer 

gebruik maakte van modelstatuten (Mustervertrag). Dit voorstel heeft het echter niet gehaald in de 

finale wettekst: de GmbH en de UG moeten nog steeds opgericht worden bij notariële akte.  

38. De procedure voor inschrijving in het handelsregister werd verkort119 en de controle door de 

rechtbank op inbreng in natura (die in de UG sowieso uitgesloten is) werd beperkt tot de vraag of er 

een “wezenlijke” overwaardering voorhanden is120. Wel is voor inbreng in natura nog steeds een 

auditor – rapport vereist. Ook het systeem van verplicht vooraf aan te vragen vergunningen, nodig 

voor bepaalde soorten ondernemingen, werd afgeschaft.  

III. 4.b.2. Online oprichting  

39. Gezien de verplichte tussenkomst van een notaris kan een UG of GmbH niet opgericht worden via 

internet. De Duitse overheid heeft geen online oprichtingsdocumenten ter beschikking gesteld, al 

waren doctrine en praktijk hiervoor vragende partij. Enkel inschrijving in het handelsregister kan 

elektronisch sinds 2007121.  

                                                           
117 W. BRATTON, J. MCCAHERY en E. VERMEULEN, “How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking? A Comparative 
Analysis.”, januari 2008, 33, te raadplegen op http://ssrn.com/abstract=1086667.  
118 Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen van 26 juli 2008, 
Bundesgesetzblatt 2008, Teil I, nr. 48, 2026 e.v. (“MoMiG”). De wet is op 1 november van datzelfde jaar in 
werking getreden.  
119 Door de afschaffing van § 8, lid 1, 6 GmbHG. 
120 § 9c, lid 1 GmbHG. 
121 Met de wet m.b.t. het elektronisch handelsregister die in werking is getreden op 1 janauri 2007: Gesetz über 
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG). Zie ook J. 
SCHMIDT, “The New Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the Limited – A Comparison”, 
German Law Journal 2008, 1101; U. SEIBERT, “Close Corporations: Reforming Private Company Law”, EBOR 2007, 
83-92. 

http://ssrn.com/abstract=1086667
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III. 4.b.3. Modelstatuten 

40.De Duitse wetgever heeft twee soorten modelstatuten ter beschikking gesteld: één voor de 

éénpersoons-UG122 en één voor de “eenvoudige” UG / GmbH123.  Deze laatste kunnen enkel gebruikt 

worden voor een UG / GmbH met enkel inbreng in geld door maximum drie aandeelhouders, en met 

slechts één bestuurder die onbeperkt vertegenwoordigingsbevoegd moet zijn. Het oorspronkelijke 

wetsvoorstel beperkte de keuze van maatschappelijk doel tot “handel in goederen”, “productie van 

goederen” of “verlenen van diensten”. Een combinatie van deze kon niet worden gebruikt124. Deze 

beperking werd niet weerhouden in de definitieve wet125. Wanneer de UG of GmbH volgens deze 

statuten wordt opgericht, worden drie vennootschapsdocumenten die voordien afzonderlijk door de 

notaris moeten worden opgesteld (vennootschapsovereenkomst, samenstelling van de zaakvoerders 

en samenstelling van de aandeelhouders), nu samengevoegd in één standaarddocument. Dit zorgt 

voor een (iets) snellere afhandeling door de notaris. 

Van zodra de oprichters zelfs maar minimaal willen afwijken van de zeer summiere modelstatuten, 

kunnen zij deze echter niet gebruiken. 

III. 4.b.4. Aantal aandeelhouders 

41. Zowel de UG als de klassieke GmbH kunnen met slechts één aandeelhouder worden opgericht. 

De wet voorziet geen maximum aantal aandeelhouders, tenzij men een GmhH wil oprichten met 

gebruik van de modelstatuten: in dat geval mag deze maximum drie aandeelhouders hebben. 

III. 4.c. Minimumkapitaal 

42. Er kwam in Duitsland dus geen algemene afschaffing van het verplichte minimumkapitaal voor de 

GmbH126; zelfs de als compromis voorgestelde verlaging tot 10.000 EUR werd niet weerhouden in de 

definitieve wettekst. In plaats daarvan koos de Duitse wetgever voor een tweesporenbeleid met 

enerzijds het behoud van het wetgevend kader van de klassieke GmbH (met weliswaar enige 

aanpassingen op vlak van oprichting en inschrijving), en anderzijds de invoering van een GmbH-light, 

de Unternehmergesellschaft, die echter niet als een volwaardig alternatief van de GmbH kan worden 

aanzien. De UG is immers geen nieuwe rechtsvorm, maar een variant van de GmbH, enigszins te 

                                                           
122 http://www.musterprotokoll.de/einpersonengesellschaft/  
123 http://www.musterprotokoll.de/mehrpersonengesellschaft/  
124 U. NOACK en M. BEURSKENS, “Modernising the German GmbH – Mere Window Dressing or Fundamental 
Redesign?”, EBOR 2008, 107. 
125 J. SCHMIDT, “The New Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the Limited – A Comparison”, 
German Law Journal 2008, 1100. 
126 Die dus moet worden opgericht met een minimumkapitaal van 25.000 EUR. § 5 lid 1 GmbHG. 

http://www.musterprotokoll.de/einpersonengesellschaft/
http://www.musterprotokoll.de/mehrpersonengesellschaft/
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vergelijken met de Starters-BVBA127 naar Belgisch recht. Zij valt onder de wettelijke bepalingen die 

van toepassing zijn op de GmbH voor zover de wet niet anders bepaalt. Een GmbH moet als UG 

opgericht worden indien haar kapitaal lager is dan het wettelijke minimumkapitaal van de GmbH, i.e. 

25.000 EUR. Zij zal in dat geval, overeenkomstig § 5a lid 1 GmhHG, verplicht zijn de handelsnaam 

“Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) of UG (haftungsbeschränkt) te gebruiken in het 

rechtsverkeer128. Aangezien de wet geen ondergrens voor het kapitaal voorziet, kan de UG in theorie 

worden opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 1 EUR. 

In feite is de UG geconcipieerd als een overgangsvehikel om startende ondernemers de mogelijkheid 

te geven de relatief zware oprichtingsformaliteiten van de GmbH te vermijden, waarbij het de 

bedoeling is dat de UG, eens het maatschappelijk kapitaal het bedrag van 25.000 EUR heeft bereikt, 

zich omvormt tot een klassieke GmbH. De wet voorziet echter geen termijn voor deze omvorming, 

waardoor een vennootschap in principe blijvend als UG kan functioneren in het rechtsverkeer, ook al 

overstijgt haar maatschappelijk kapitaal het bedrag van 25.000 EUR129. 

III. 4.d. Schuldeisersbescherming 

43. Het wettelijk minimumkapitaal voor de GmbH blijft behouden op 25.000 EUR. Daarenboven mag 

de GmbH niet overgaan tot uitkeringen aan haar aandeelhouders indien de nettowaarde van het 

actief van de onderneming minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal130. Doet zij dit toch, 

dan moeten deze worden terugbetaald aan de vennootschap. Is de aandeelhouder die de 

onwettelijke uitkering heeft ontvangen insolvabel, dan zijn de andere aandeelhouders hiervoor 

aansprakelijk a rato van het aandelenbezit131. Zelfs de goede trouw van de aandeelhouders zal hen 

niet beschermen indien de vennootschap niet meer in staat is haar schulden te betalen. Deze strenge 

regels zijn een duidelijk bewijs van de zorg van de Duitse wetgever om de belangen van de 

schuldeisers132. 

Deze zorg uit zich ook in de extra verplichtingen die op de UG rusten. 

Zo moeten de bestuurders van de UG 25% van de jaarlijkse winst in reserve opnemen133. Deze 

wettelijke reserve mag slechts voor een beperkt aantal doeleinden worden gebruikt, men name voor 

kapitaalsverhogingen, als compensatie van een jaartekort dat niet gedekt is door de winst van het 

                                                           
127 Zie infra, randnummers 61 e.v. 
128 Sommige auteurs vrezen dat deze benaming tot een stigma voor de onderneming zal leiden, nu zij enkel 
aangeeft dat de vennootschap met een beperkt minimumkapitaal werd opgericht. J. SCHMIDT, O.C., 1096. 
129 M. OEHLRICH, “The German Unternehmersgesellschaft: Entering Regulatory Competion” 2010, 2, te 
raadplegen op http://www.iuscomp.org/gla/literature/oehlrich.html  
130 § 30 GmbHG. Zie ook U. NOACK en M. BEURSKENS, “Of Tradition and Change – the Modernization of the 
German GmbH in the Face of European Competition”, 2008, te downloaden op http://papers.ssrn.com, 15.  
131 § 31 GmbHG. 
132 T. BACHNER, o.c. 116. 
133 § 5a lid 3 GmbHG.  

http://www.iuscomp.org/gla/literature/oehlrich.html
http://papers.ssrn.com/
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vorig boekjaar, of als compensatie van een overgedragen verlies van vorig boekjaar dat niet gedekt is 

door een jaaroverschot134. Deze reserveringsverplichting neemt een einde indien het 

maatschappelijk kapitaal van de UG het minimumkapitaal van de reguliere GmbH heeft bereikt; i.e. 

25.000 EUR. Maar, zoals hoger reeds vermeld, brengt het bereiken van deze drempel geen 

verplichting tot omvorming naar een klassieke GmbH met zich mee, noch bestaat er een tijdslimiet 

waarbinnen dit minimumkapitaal moet bereikt worden, zodat ondernemingen in principe hun gehele 

levensduur onder het UG-regime kunnen opereren135. Deze regel werd op veel kritiek onthaald in de 

Duitse rechtsleer136. Daarnaast is inbreng in natura in een UG verboden en moeten haar aandelen 

onmiddellijk volstort worden137. Tenslotte moeten de zaakvoerders van de UG de algemene 

vergadering onmiddellijk samenroepen in geval van dreigende insolventie (“drohender 

Zahlungsunfähigkeit”) van de onderneming138, en dit op straffe van hun aansprakelijkheid139. 

III. 4 f. Evaluatie 

44. De Duitse hervorming is een compromis tussen twee zeer verschillende strekkingen in de Duitse 

doctrine en, zoals met de meeste compromissen het geval is, kwam geen van beide kampen echt aan 

haar trekken. Aan de zware en logge oprichtingsprocedure werd nauwelijks geraakt: het opstarten 

van een GmbH en zelfs een UG is in Duitsland nog steeds relatief duur en tijdrovend140. De digitale 

revolutie lijkt grotendeels aan de Duitse wetgever te zijn voorbij gegaan en de strikte formaliteiten 

laten geen ruimte voor de markt om flexibele oplossingen te ontwikkelen. De UG kan eenvoudiger 

worden opgericht door het gebruik van de modelstatuten, maar dan nog vergt haar opstart meer tijd 

en formaliteiten dan haar tegenhangers in haar buurlanden. Op vlak van het minimumkapitaal koos 

Duitsland voor een tweesporenbeleid, waarbij niet geraakt werd aan het bestaande 

minimumkapitaal van de GmbH. In plaats daarvan werd de UG als mini-GmbH geïntroduceerd, met 

een symbolisch minimumkapitaal van 1 Euro. Duitsland kent een lange traditie van 

schuldeisersbescherming maar linkt deze, tegen de evolutie in de internationale doctrine, nog steeds 

                                                           
134 § 5a lid 3 GmbHG. 
135 § 5a lid 5 GmbHG. 
136 J. SCHMIDT, o.c., 1105, die er onder meer op wijst dat het doel van de reserveringsplicht (solvabiliteit van de 
onderneming) makkelijk kan omzeild worden door “creatieve” boekhouding. 
137 § 5a lid 2 GmbHG. Dat laatste zal niet echt een probleem geven als gebruik wordt gemaakt van een 
minimaal maatschappelijk kapitaal. 
138 § 5a lid 4 GmbHG. 
139 § 43 lid 2 GmbHG. 
140 De prijzen liggen rond de 600 EUR voor de oprichting van een “eenvoudige UG” (voor een GmbH werden 
online geen richtprijzen gegeven) en de totale duur van de oprichting bedraagt “enkele weken”. Bron: 
http://www.luebeckonline.com/eshop/en/unternehmergesellschaft-mini-gmbh.html; 
http://www.vonengelhardt.com/en/costsen/business-immigration-services/8-en/97-costs-for-founding-ug. De 
gemiddelde kost voor oprichting van een GmbH is 1500 EUR en de gemiddelde duur 16 tot 18 dagen. Bron: W.-
G. RINGE, “Corporate Mobility in the European Union – a Flash in the Pan? An empirical study on the success of 
lawmaking and regulatory competition”, 2013, te downloaden op http://ssrn.com/abstract=2247323.  

http://www.luebeckonline.com/eshop/en/unternehmergesellschaft-mini-gmbh.html
http://www.vonengelhardt.com/en/costsen/business-immigration-services/8-en/97-costs-for-founding-ug
http://ssrn.com/abstract=2247323
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aan het minimumkapitaal. De bijkomende verplichting voor UG om jaarlijks één vierde van haar winst 

te reserveren kan gemakkelijk boekhoudkundig omzeild worden en heeft bijgevolg weinig 

toegevoegde waarde. 

De Limited was lange tijd het favoriete Britse exportproduct van Duitse ondernemers. In 2006 had 

maar liefst 21,46% van de Duitse besloten vennootschappen de rechtsvorm van de Britse Limited. 

Daarna zou hun aantal snel dalen, om in 2011 nog slechts 1,13% te bedragen141. RINGE linkt deze 

evolutie echter niet enkel aan de Duitse vennootschapswethervorming, aangezien de sterke daling 

zich reeds in 2006 inzette142. De introductie van de UG is alvast een groot succes: tussen november 

2008 en februari 2012 werden ruim 70.000 UG’s opgericht143. Er bleek bij de Duitse ondernemers wel 

degelijk nood aan een rechtspersoonstype met beperkte aansprakelijkheid en een laag 

minimumkapitaal. 

  

                                                           
141 W.-G. RINGHE, O.C., 18.  
142 Hij schuift als mogelijke verklaringen naar voor: de strengere houding van de Duitse rechtbanken t.a.v. 
buitenlandse vehikels, de slechte reputatie van de Limited omwille van de vele falingen, het feit dat startende 
ondernemers de werkelijke kosten van een Limited onderschatten, enz. W.-G. RINGE, O.C., 20 e.v. 
143 W.-G. RINGE, O.C., 29. 
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III. 5. België 

III. 5. a. Historiek 

45. De Belgische wetgever heeft er in het verleden steeds voor gekozen de regels voor naamloze 

vennootschappen eveneens toe te passen op besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid. Deze politiek werd evenzeer gevolgd bij de implementatie van de verschillende 

Europese harmonisatierichtlijnen op vlak van vennootschapsrecht. Dit beleid leidde tot een streng en 

zwaar besloten vennootschapsrecht, waardoor er in België relatief meer naamloze vennootschappen 

worden opgericht dan in de ons omringende landen. De Belgische wetgever is tot op heden nog niet 

overgegaan tot een grondige hervorming van het besloten vennootschapsrecht. Nochtans klinkt 

zowel uit de doctrine als uit de praktijk reeds vele jaren de vraag naar een modern en overzichtelijk 

Belgisch vennootschapsrecht. 

Uiteindelijk namen de Professoren Koen GEENS en Guy HORSMANS in 2012 het initiatief een groep 

academici, bestaande uit (ex)-professoren vennootschapsrecht van de grotere Belgische 

universiteiten, samen te brengen om over voorstellen van een vernieuwd vennootschapsrecht na te 

denken. Na twee jaar vergaderen kwam de groep, inmiddels georganiseerd in een permanent 

Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV), met het opzet een geheel nieuw wetboek te 

schrijven waarin ook het recht met betrekking tot verenigingen en stichtingen zou worden 

opgenomen. Ook het Gerechtelijk Wetboek, de Faillissementswet, de Wet Continuïteit 

Ondernemingen en het Wetboek IPR zouden worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. De 

voorstellen werden gebundeld in een tweetalig boek “De modernisering van het vennootschapsrecht 

/ La modernisation du droit des sociétés”144. 

De filosofie achter de voorstellen is de volgende: 

- de nieuwe wetgeving moet efficiënt zijn en daardoor aantrekkelijk voor buitenlandse ondernemers. 

Daarom moet de huidige regelgeving vereenvoudigd worden; 

- de voorstellen willen innoverend en creatief zijn, en geen loutere renovatie van de bestaande 

wetgeving; 

- de nieuwe wetgeving moet coherent zijn. Deze zoektocht naar klare en duidelijke oplossingen levert 

soms radicale voorstellen op; 

                                                           
144 BELGISCH CENTRUM VOOR VENNOOTSCHAPSRECHT (eds.), De modernisering van het vennootschapsrecht / La 
modernisation du droit des sociétés, Larcier, 2014, 446 p. Het BCV wacht nu op input vanuit de praktijk alvorens 
haar voorstellen verder uit te werken. H. DE WULF, “Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht vraagt om 
uw mening”, TRV 2014, 343. 
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- de nieuwe wetgeving moet flexibel zijn.  De drang naar flexibiliteit komt het duidelijkste tot uiting in 

de nieuwe regels rond de BVBA145. Het CBV streeft er immers naar van de BVBA het meest flexibele 

vennootschapstype te maken, dat zowel geschikt is voor kleine en middelgrote ondernemingen als 

voor grotere ondernemingen146, zonder dat deze echter genoteerd mogen zijn. Op dit vlak trekt het 

CBV een duidelijke lijn tussen private en publieke vennootschappen. Het BCV wacht nu op 

opmerkingen en suggesties uit de praktijk en zal vervolgens haar voorstellen overmaken aan de 

regering. 

Hieronder volgt een analyse van de huidige Belgische regelgeving van het besloten 

vennootschapsrecht, telkens aangevuld met de voorstellen van het BCV ter zake en vergeleken met 

de hervormingen doorgevoerd in onze buurlanden. Daarna staan wij kort stil bij de starter-BVBA, 

ingevoerd in 2010, maar wegens haar beperkt succes wellicht geen blijvende oplossing. 

III. 5.b. Oprichting 

III. 5.b.1. Formaliteiten 

46. De BVBA moet, net zoals alle andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, op 

straffe van nietigheid worden opgericht bij notariële akte147. 

Specifiek voor België is dat de oprichters verplicht zijn vóór de oprichting van de vennootschap aan 

de notaris een financieel plan te overhandigen waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal 

van de vennootschap verantwoorden. De wet bepaalt niets over de inhoud van het financieel plan148, 

maar rechtspraak en rechtsleer nemen aan dat het plan een begroting moet bevatten van kosten en 

opbrengsten die opgemaakt worden onder de vorm van geprojecteerde jaarrekeningen over ten 

minste twee jaar. Er moet een band gelegd worden tussen het kapitaal enerzijds en de door de 

oprichters opgenomen activiteiten anderzijds. Naast het kapitaal mag ook rekening worden 

gehouden met andere waarborgen. Er is geen wettelijke verplichting tot controle door een 

deskundige149, maar in de praktijk zal vaak het advies van een boekhouder of bedrijfsrevisor worden 

ingewonnen. Na de oprichting bij de notaris moet de BVBA zich inschrijven in het 

rechtspersonenregister dat bij de griffie van de rechtbank van koophandel wordt gehouden. Deze 

kent hun een ondernemingsnummer toe. Bovendien moet de vennootschap die handelsactiviteiten 

                                                           
145 H. BRAECKMANS, G. HORSMANS en J.-M. NELISSEN GRADE, “Oogmerk en perspectieven” in BELGISCH CENTRUM VOOR 

VENNOOTSCHAPSRECHT (eds.), De modernisering van het vennootschapsrecht / La modernisation du droit des 
sociétés, Larcier, 2014, 12. 
146 Voor kritiek op deze ruime invulling van het toepassingsgebied van de BVBA, zie D. BRULOOT, “Het nieuwe 
Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten”, TRV, 448. 
147 Artikel 66 lid 2 W. Venn. 
148 Tenzij voor de BVBA Starter, zie randnummer 62. 
149 Zoals dit wel het geval is bij de S-BVBA, zie randnummer 62. 
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wil voeren, zich in de hoedanigheid van handelaar inschrijven in de Kruispuntbank van 

ondernemingen, bij een ondernemingsloket naar keuze. 

III. 5.b.2. Online oprichting 

47. Er is in België, gezien de verplichte tussenkomst van een notaris, geen mogelijkheid tot volledige 

online oprichting. Wel kan sinds 2004 de oprichtingsakte elektronisch worden neergelegd150; sinds 1 

augustus 2013 is elektronische neerlegging zelfs 40 EUR goedkoper dan papieren neerlegging151. 

Ondanks technische moeilijkheden van het systeem is de duurtijd voor de oprichting van een 

vennootschap in België gedaald tot 4 dagen152, waar dit voor de digitalisering nog 56 dagen in beslag 

nam153. 

48. De voorstellen van het BCV bevatten geen concrete plannen voor vernieuwing van de 

oprichtingsformaliteiten van de BVBA154. Dit kan vreemd lijken, nu de hervormingen in onze 

buurlanden steeds gepaard ging met stevige discussies omtrent formaliteiten, modelstatuten en 

online oprichting155. Maar de overwegingen van het BCV zijn slechts een eerste aanzet tot verdere, 

meer concrete, voorstellen, die later zullen worden uitgewerkt en ongetwijfeld nieuwe bepalingen 

ter zake zullen bevatten. In de literatuur klinkt alvast de vraag naar een flexibele oprichting voor 

kleine ondernemingen. Zo pleit BRULOOT voor een “off-the-rack”- benadering waarbij kleine 

ondernemingen een kant-en-klare vennootschapsvorm uit het rek kunnen halen dat meteen is 

aangepast aan hun noden, zonder dat er in beginsel studie- of advieswerk aan te pas moet komen. 

Indien toch zou gekozen worden voor “een BVBA voor alle doeleinden”, zoals vermeld in de 

voorstellen van het BCV, is hij voorstander van het gebruik van modelstatuten naar het Britse 

model156. 

                                                           
150 Zie hierover: M. COIPEL, “Faut-il simplifier le régime juridique de la SPRL?” in Liber Amicorum Eddy 
Wymeersch, Bruxelles, Bruylant, 2009, 210. 
151 Ministerieel besluit van 11 juli 2013 tot wijziging van het Ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende 
de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, 
stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen, BS 22 juli 2013. 
152 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belgium#starting-a-business.  
153 A. FRANÇOIS, J. DELVOIE en T. COEN, “Modern Times in het Belgisch Vennootschapsrecht? – Tendensen van 
modernisering en vereenvoudiging van het Belgische (besloten) vennootschapsrecht”, Not.Fisc.M. 2015, 15. 
154 Wat het financieel plan en de oprichtersaansprakelijkheid betreft pleit het CBV zelfs uitdrukkelijk voor het 
behoud van een gelijkaardig concept. 
155 Zie evenwel de bedenkingen van D. BRULOOT , in “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische 
aandachtspunten”, TRV 2014, 450. 
156D. BRULOOT , in “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten”, TRV 2014, 
448-449. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belgium#starting-a-business
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III. 5.b.3. Modelstatuten 

49. Hierover kunnen we kort zijn: er zijn geen officiële modelstatuten van de BVBA voorhanden. 

Evenmin vinden we de notie terug in de voorstellen van het BCV, al kan worden verwacht dat deze 

discussie later, in een meer concreet stadium, zal worden gevoerd. 

III. 5.b.4. Aantal aandeelhouders 

50. De Belgische BVBA (“Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) kan worden 

opgericht door één of meerdere personen157. De éénpersoons – BVBA (EBVBA) valt onder dezelfde 

regeling als de reguliere BVBA, zij het dat sommige bepalingen uiteraard zullen verschillen gezien het 

feit dat de EBVBA slechts één aandeelhouder heeft.  De Belgische wetgever heeft het voordeel van 

beperkte aansprakelijkheid van de EBVBA willen voorbehouden aan natuurlijke personen. 

Rechtspersonen kunnen een EBVBA oprichten, maar de oprichter-rechtspersoon is overeenkomstig 

artikel 213 § 2 W. Venn., niettegenstaande elk strijdig beding, hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

verbintenissen van de vennootschap zolang de vennootschap als enige vennoot slechts de 

rechtspersoon telt die deze vennootschap alleen heeft opgericht. Hetzelfde geldt indien een 

rechtspersoon titularis wordt van alle aandelen van een voorheen meerhoofdig opgerichte BVBA. 

Indien binnen het jaar geen nieuwe vennoot is opgenomen of de vennootschap niet is ontbonden, zal 

de enige vennoot-rechtspersoon worden geacht borg te staan voor alle verbintenissen van de 

vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand158. 

Indien een natuurlijke persoon een tweede EBVBA opricht, of titularis wordt van alle aandelen van 

een tweede EBVBA, wordt hij geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de tweede 

en alle latere EBVBA’s waarvan hij enig vennoot is. Dit geldt niet indien de aandelen zijn overgegaan 

door overlijden. De aansprakelijkheid houdt op van zodra een nieuwe vennoot erin wordt 

opgenomen of zodra de ontbinding van de vennootschap wordt bekendgemaakt159. De doctrine 

beschouwt deze sanctieregeling als weinig effectief nu ze gemakkelijk kan ontweken worden door de 

eerste EBVBA mede-oprichter te maken van de nieuwe BVBA die men wenst op te richten160. 

51. In de voorstellen van de BCV zal er geen verschillende regeling meer bestaan voor BVBA’s met 

meerdere dan wel met een enkele vennoot. Aan een natuurlijk persoon zou het bijgevolg toegelaten 

zijn om meerdere EBVBA’s op te richten, en aan een rechtspersoon om één (of meerdere) EBVBA op 

                                                           
157 Artikel 211 W. Venn. 
158 Artikel 213 §2 lid 2 W. Venn. 
159 Artikel 212 W. Venn. 
160 P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid”, Bestendig handboek vennootschap & 
aansprakelijkheid, losbladig, 2003, 28 (1-64). 
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te richten, zonder verlies van de beperkte aansprakelijkheid161. 

 

III.5. c. Minimumkapitaal 

52. Het huidige minimumkapitaal voor de oprichting van een BVBA bedraagt 18.550 EUR162 en moet 

volstort zijn ten belopen van minimum 6.200 EUR, waarbij bovendien ieder aandeel waarop in geld is 

ingeschreven ten minsten één vijfde moet volstort zijn, en ieder aandeel in natura volledig moet 

volstort zijn. Gaat het om een EBVBA, dan moet minimum 12.400 EUR volstort zijn163. 

Vroeger was de volstortingsplicht gelijk voor de BVBA en de EBVBA, maar bij de  Wet van 14 juni 

2004164 werd bedrag dit verdubbeld voor de EBVBA, en dit om “de strijd aan te gaan tegen de fiscale 

fraude, een betere inning van de belastingen te verzekeren en bij wijze van preventie van 

faillissementen”. Voor wat deze laatste doelstelling betreft leggen de voorbereidende 

werkzaamheden uitdrukkelijk de link tussen onderkapitalisatie en faillissement, waarbij zij stellen dat 

een verhoogde volstortingsplicht voor de E-BVBA de oprichters zal sensibiliseren opdat zij meer 

aandacht zouden hebben voor het vereiste kapitaal en waarborgen aan derden165. Hier volgt de 

Belgische wetgever nog steeds de inmiddels fel betwiste stelling dat het minimumkapitaal een 

functie van onderpand voor schuldeisers heeft.  

Indien een BVBA tijdens haar bestaan eenhoofdig wordt, heeft zij een jaar de tijd om een gestort 

kapitaal van 12.400 EUR te bereiken. Gebeurt dit niet, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk 

borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds haar eenhoofdig 

worden, en dit tot de opname van een nieuwe vennoot of tot de ontbinding van de vennootschap166. 

Het Grondwettelijk Hof boog zich in haar arrest van 16 december 2010 over de vraag of deze 

aansprakelijkheidsgrond niet in strijd is met de grondwettelijke regels inzake gelijkheid en niet-

discriminatie167. De zaakvoerders van een meerhoofdige BVBA kunnen immers enkel aansprakelijk 

worden gesteld wegens grove bestuurdersfout in het kader van een faillissement indien de 

drempelwaarden inzake omzet en balanstotaal van artikel 265 §1 lid 2 W. Venn. worden bereikt. Het 

Hof oordeelde dat het verschil in behandeling steunt op een objectief criterium, namelijk het bestaan 

voor de E-BVBA van een enige vennoot die de bevoegdheden inzake het beheer en de besluitvorming 

                                                           
161 O. CAPRASSE en M. WYCKAERT, “Beperking van het aantal vennootschapsvormen”, in BELGISCH CENTRUM VOOR 

VENNOOTSCHAPSRECHT (eds.), De modernisering van het vennootschapsrecht / La modernisation du droit des 
sociétés, Larcier, 2014, 75. 
162 Artikel 214 § 1 W. Venn. 
163 Artikel 223 lid 2 W. Venn. 
164 Wet van 14 juni 2004 tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen, BS 2 
augustus 2004. 
165 Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0735/003, p. 3, te raadplegen op www.dekamer.be.  
166 Artikel 213 W. Venn. 
167 Artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

http://www.dekamer.be/
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binnen de vennootschap alleen kan uitoefenen. De maatregel kan dus niet als discriminerend worden 

beschouwd168. 

In geval van een inbreng in geld, dient het bedrag van de inbreng vóór de oprichtingsakte 

gedeponeerd te worden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.  

Het bewijs van deze storting, het zogeheten “bankattest”, zal door de bank worden afgeleverd om 

het uiterlijk bij de ondertekening van de oprichtingsakte aan de notaris te overhandigen.  

Zonder het bankattest kan de notaris de oprichtingsakte niet verlijden169. In geval van een inbreng in 

natura, dienen de oprichters aan de notaris twee verslagen voor te leggen: het verslag opgemaakt 

door de bedrijfsrevisor, aangesteld door de oprichters, die de inbreng beschrijft en waardeert en het 

verslag opgemaakt door de oprichters waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt 

uiteengezet170. 

53. Het BCV kiest voluit voor de afschaffing van de kapitaal- en kapitaalbeschermingsregels171.  

 Afschaffing minimumkapitaal 

54. De BVBA zou in de toekomst kunnen worden opgericht zonder minimumkapitaal, zelfs zonder 

een symbolische 1 EUR. De statuten zouden zelfs geen verwijzing meer moeten bevatten naar de 

notie kapitaal. De oprichters kunnen de aard en de omvang van hun inbreng vrij bepalen172, alhoewel 

dit niet belet dat bijzondere wetgeving nog steeds een minimaal vermogen bij oprichting en/of 

exploitatie mag opleggen.  

 Herdenking of afschaffing van alle regels rond de realiteit en de onmiddellijke volstorting van 

het kapitaal bij oprichting en kapitaalverhoging 

55. Het betreft onder meer de volstortingsplicht, de vereiste van een bijzondere bankrekening bij 

inbreng in geld173, de beperking van de inbrengvatbare vermogensbestanddelen tot inbreng in geld  

en natura, met uitzondering van arbeids- of dienstverlening, en de bijzondere formaliteiten voor 

inbreng in natura, de quasi-inbreng174 en de uitgiftepremie in haar huidige vorm. Deze regels kunnen 

eventueel in een andere vorm behouden blijven indien zij nog nut zouden hebben als men ze 

                                                           
168 GwH 16 december 2010, zie www.grondwettelijkhof.be  
169 Artikel 224 W. Venn. 
170 Artikel 219 § 1 W. Venn. 
171 O. CAPRASSE en M. WYCKAERT, o.c., 76 e.v.. Kritisch hierover en met een meer genuanceerde visie: D. BRULOOT , 
in “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten”, TRV 2014, 456. 
172 Maar moeten deze wel op de meest adequate manier boekhoudkundig vertalen. 
173 Nu terug te vinden in artikel 224 W. Venn. 
174 Nu terug te vinden in artikel 219 en artikelen 220-222 W. Venn. 

http://www.grondwettelijkhof.be/
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loskoppelt van het kapitaalbegrip, alhoewel het CBV van mening is dat dit niet altijd mogelijk zal 

zijn175. 

  

                                                           
175 O. CAPRASSE en M. WYCKAERT, o.c., 78. 
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III.5. d. Schuldeisersbescherming 

Minimumkapitaal  

55. De huidige BVBA vereist nog steeds een minimumkapitaal van 18.550 EUR176.  

Oprichtersaansprakelijkheid voor onderkapitalisatie 

56. België kent, als enig land in dit onderzoek, een oprichtersaansprakelijkheid voor 

onderkapitalisatie. Overeenkomstig art. 229, 5° W. Venn. zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk 

jegens elke belanghebbende voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement 

uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal kennelijk 

ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste 

twee jaar177. Dergelijke oprichtersaansprakelijkheid vinden we niet terug in onze buurlanden, maar is 

o.i. een zeer efficiënte schuldeisersbescherming tegen ondergekapitaliseerde ondernemingen. In 

tegenstelling tot het gemeen recht vereist deze aansprakelijkheidsregeling immers geen bewijs van 

een fout of een causaal verband tussen de onderkapitalisatie en de door de schuldeisers geleden 

schade. 

Wettelijke reserve  

57. Daarnaast verplicht artikel 319 W. Venn. de algemene vergadering van de BVBA ertoe jaarlijks 

een bedrag in te houden van tenminste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een 

reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer dergelijk fonds een tiende van het 

maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. 

Uitkeringen aan aandeelhouders 

58. Wat de uitkeringen aan aandeelhouders betreft, schrijft de bestaande wetgeving een balanstest 

voor. Meer bepaald mag geen uitkering geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de 

jaarrekening of ten gevolge van de geplande uitkering, zou dalen beneden het gestorte of 

opgevraagde kapitaal, vermeerderd met de wettelijke of statutaire reserves178. 

  

                                                           
176 Art. 214 § 1 W.Venn. 
177 Zie hierover, uitgebreid: P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid”, Bestendig handboek 
vennootschap & aansprakelijkheid, losbladig, 2003, 28-40. 
178 Artikel 320 § 1 W. Venn. 
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Alarmbelprocedure 

59. Artikel 332 voorziet dat wanneer het bestuursorgaan in een BVBA179 vaststelt dat het netto-actief 

van de vennootschap gezakt is tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, het een 

bijzonder verslag moet opstellen en binnen de twee maanden de algemene vergadering moet 

samenroepen om over het voortbestaan van de vennootschap en over eventuele herstelmaatregelen 

te beslissen. Indien deze procedure niet tijdig en correct wordt nageleefd, voorziet artikel 332 lid 4 

W. Venn. in een (weerlegbaar) vermoeden van aansprakelijkheid in hoofde van de bestuurders voor 

schade geleden door derden. Wanneer het netto-actief verder daalt en ook zakt onder één vierde 

van het maatschappelijk kapitaal dient de procedure opnieuw toegepast te worden. Het 

bestuursorgaan dient een afzonderlijk bijzonder verslag op te stellen om de aandeelhouders met 

kennis van zaken over de toekomst van de vennootschap te laten beslissen. In het bijzonder verslag 

kan de raad van bestuur ofwel voorstellen de vennootschap te ontbinden ofwel de algemene 

vergadering herstelmaatregelen voorstellen. Bij afwezigheid van dergelijk bijzonder verslag is de 

beslissing van de algemene vergadering nietig is. Dergelijke nietigheid brengt de aansprakelijkheid 

van het bestuursorgaan in het gedrang aangezien dan wordt aangenomen dat de algemene 

vergadering niet werd bijeengeroepen. Op de algemene vergadering dient, tenzij de statuten 

strengere regels opleggen, de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De 

algemene vergadering beslist met een drie vierde meerderheid. Indien het netto-actief is gezakt 

beneden één vierde van het maatschappelijk kapitaal kan de vergadering geldig tot ontbinding 

beslissen mits goedkeuring van één vierde van de stemmen. Is het netto-actief gedaald onder het 

bedrag van 6.200 EUR, dan kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vragen180. 

Buitencontractuele aansprakelijkheid 

59.Tenslotte kunnen de bestuurders ook aansprakelijk zijn op grond van artikel 1382 BW voor het 

onredelijk voortzetten van verlieslatende activiteiten. 

Zoals boven reeds gezegd is het CBV voorstander van radicale afschaffing van het kapitaalbegrip, en 

daarmee ook het verplichte minimumkapitaal. 

Wat de regels rond het toereikend kapitaal bij oprichting, gekoppeld aan de verplichting een 

financieel plan op te stellen betreft, pleit het CBV voor het behoud van een gelijkaardig concept. 

De alarmbelprocedure in haar huidige vorm kan niet langer worden toegepast bij afschaffing van het 

                                                           
179 Een gelijkaardige regeling bestaat voor de NV (art. 633 W. Venn.) en de CVBA (art.431 W. Venn.) . 
180 De rechter kan aan de vennootschap een termijn toestaan om de toestand te regulariseren. Artikel 333 W. 
Venn. 
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kapitaalbegrip. Het Centrum wil echter het principe niet verlaten: een vennootschap die structureel 

verlies maakt moet op een gegeven ogenblik verplicht worden na te denken over haar toekomst, en 

daarover met haar vennoten in debat treden. 

De verplichting van art. 319 W. Venn. tot het aanleggen van een reservefonds zou zonder meer 

worden afgeschaft. 

Door het afschaffen van het kapitaal wordt de S-BVBA181 zonder meer overbodig. 

60. In het licht van het voorgaande blijft de cruciale vraag hoe gezorgd kan worden voor een 

adequate schuldeisersbescherming die, bij het verlaten van het kapitaalbegrip, vanuit een andere 

logica zal moeten vertrekken. Het CBV haalt hier inspiratie bij onze buurlanden en vermeldt, zonder 

echter concrete voorstellen te doen, onder meer liquiditeits- en solvabiliteitsaspecten, verzwaarde 

bestuurdersaansprakelijkheid, transparantie, aanknoping met het faillissementsrecht… Het Centrum 

geeft toe dat dit hoofdstuk één van de meest delicate en complexe aspecten zal worden van de 

kapitaalloze BVBA en schrijft dat zij in ieder geval zal opteren voor een combinatie van meerdere 

technieken.182  

III.5. e. De Starters-BVBA: een valse start 

III.5.d.1. Historiek 

61. De Belgische wetgever heeft vrij laat, en volgens de meerderheid van de rechtsleer ook 

onvoldoende, gereageerd op de regulatory competition door de invoering van de 

vennootschapsvorm BVBA Starter (S-BVBA), ingevoegd in het Wetboek Vennootschappen in 2010183. 

De wetgever had hierbij een dubbele doelstelling voor ogen. Naast de creatie van een 

laagdrempelige vennootschap om te concurreren met de in andere Europese landen ontwikkelde 

light vehicles wou de wetgever het Belgisch startend ondernemerschap stimuleren door jongeren en 

personen die over weinig middelen beschikken de kans te geven een onderneming op te richten184. 

Op het wetgevend kader van de S-BVBA werd veel kritiek geuit185, die kennelijk niet helemaal 

onterecht was gezien het beperkte succes van deze vennootschapsvorm186. Reeds in 2014 heeft de 

                                                           
181 De BVBA-Starter, zie infra, randnummers 59 e.v. 
182 O. CAPRASSE en M. WYCKAERT, o.c.,83. 
183 Wet van 12 januari 2010 tot Wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en tot vaststelling van de 
modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter, BS 26 januari 2010. 
184 De invoering van de S-BVBA moet dan ook gezien worden tegen de achtergrond van de financiële en 
economische crisis die zich ten tijde van haar ontstaan afspeelde. Volgends de wetgever zorgden de problemen 
in de banksector er voor dat ondernemers moeilijk aan liquide middelen raakten om de opstart van een BVBA 
te financieren. Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de wet van 12 januari 2010 tot Wijziging van het 
Wetboek van Vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Starter, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 2 211/001, 3-4, zie ook www.kamer.be.  
185 Zie de rechtsleer in voetnoot 190. 
186 In 2014 werden er slechts 716 S-BVBA’s opgericht (0,88% van het totaal aantal opgerichte 
vennootschappen) terwijl in hetzelfde jaar maar liefst 14.911 BVBA’s werden opgericht, goed voor 18,38% van 

http://www.kamer.be/
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wetgever de nood gevoeld de wetgeving omtrent de S-BVBA aan te passen in de hoop het vehikel 

aantrekkelijker te maken voor ondernemers187. Het is maar de vraag of dit ook het geval zal zijn.  

De S-BVBA is geen autonome rechtsvorm maar een variant van de BVBA. De bepalingen van het 

wetboek vennootschappen met betrekking tot de BVBA zijn van toepassing op de S-BVBA, tenzij de 

wet er uitdrukkelijk van afwijkt. Oorspronkelijk had de S-BVBA een tijdelijk karakter: zij werd gezien 

als een overgangsvehikel tot de onderneming voldoende gegroeid was om omgevormd te worden tot 

een reguliere BVBA. De wet van 15 januari 2014 heeft dit tijdelijke karakter opgeheven. Hieronder 

volgt een beknopte analyse van de S-BVBA 188. 

III.5.d.2. Oprichting 

62. De oprichting van de S-BVBA geschiedt zoals de oprichting van een gewone BVBA189. Dus ook de 

S-BVBA dient opgericht te worden per authentieke akte. De S-BVBA kan enkel worden opgericht door 

één of meer natuurlijke personen, niet door vennootschappen of andere rechtspersonen190.  Indien 

een rechtspersoon toch zou willen overgaan tot het oprichten van een S-BVBA, moet de notaris zijn 

ambt weigeren. De beperking tot natuurlijke personen past in de bedoeling van de wetgever, die de 

S-BVBA als het vehikel per uitstek ziet om startende ondernemers, die nog niet over voldoende 

financiële middelen bezitten, de kans te geven een vennootschap te stichten die dan na verloop van 

tijd (hopelijk) zal uitgroeien tot een volwaardige BVBA. Er werd evenwel geen leeftijdgrens voorzien, 

dus ook werknemers die tijdens of zelfs na hun loopbaan een onderneming willen oprichten, kunnen 

hiervoor de S-BVBA gebruiken191. Omwille van diezelfde motivering mogen, overeenkomstig artikel 

                                                           
het totaal. Dezelfde studie toont aan dat de BVBA nog steeds de meest populaire vennootschapsvorm is. Zie de 
Startersatlas van Graydon, te raadplegen op https://graydon.be.  
187 Wet 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO’s, BS 3 februari 2014. 
188 Voor een uitgebreide en kritische analyse van de S-BVBA verwijzen wij onder meer naar H. BRAECKMAN, “De 
S-BVBA: goede of valse start?”, RW 2009-2010, 1714-1726; C. BROCAL, “La création de la SPRL-S en Belgique. La 
SPRL-S et sa demi-soeur allemande l’ Unternehmergesellschaft (UG), une concurrence timide pour la “Limited” 
anglaise?”, DAOR 2010, 240-260; D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “BVBA Starter”, NjW 2010, 302-313; S. DE DIER, 
“De S-BVBA: een minimalistische aanzet tot hervorming van het besloten vennootschapsrecht. 
Rechtsvergelijkende schets van de wetswijziging ter invoering van de nieuwe vennootschapsmodaliteit”, TRV 
2010, 185-220; K. GEENS, “Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, in JAN RONSE INSTITUUT 
(ed.), Quid leges sine cogitatione? Enkele reflecties over vennootschapsrecht aangeboden aan Jean-Marie 
Nelissen Grade, Antwerpen, Biblo, 2011, 90; E.-J. NAVEZ en M. COIPEL, “La société privée à responsabilité starter: 
initiative salutaire ou miroir aux alouettes?”, TBH 2010? 299-317; C. VAN DER ELST, “Biedt de S-BVBA een 
afdoende antwoord op de Britse Limited?”, TRV 2009, 495-508 en C. CLOTTENS en S. DE DIER, “De S-BVBA: een 
Minerva light?” in Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Kalmthout, Biblo, 2011, 11-45; W. 
VAN GAVER “De BVBA-starter. Een kritische analyse van het wetgevend kader en het wetsontwerp”, TRV 2013, 
731-739; FRANÇOIS, J. DELVOIE en T. COEN, “Modern Times in het Belgisch Vennootschapsrecht? – Tendensen van 
modernisering en vereenvoudiging van het Belgische (besloten) vennootschapsrecht”, Not.Fisc.M. 2015, 2-23. 
189 Art. 211bis lid 2 W. Venn.  
190 Art. 211bis lid 1 W. Venn. 
191 Hierover kritisch: L. WEYTS, “De BVBA-Starter uit haar startblokken: een godsgeschenk voor het notariaat?”, 
T. Not. 2010, 455. 

https://graydon.be/
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211bis W. Venn., de oprichters ook geen effecten bezitten in een andere vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid die 5% of meer vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van dergelijke 

vennootschap. Ook in de loop van haar bestaan mogen de vennoten geen effecten bezitten in een 

andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die 5% of meer vertegenwoordigen van de 

stemrechten van die vennootschap, en dit op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid jegens 

derden-belanghebbenden192. Hetzelfde geldt voor natuurlijke personen aan wie de aandelen van een 

S-BVBA worden overgedragen193.   

Aangezien enkel natuurlijke personen vennoot mogen zijn van een S-BVBA, mogen haar aandelen 

niet worden overgedragen aan rechtspersonen194, en dit op straffe van nietigheid van de overdracht.  

Men kan maar oprichter zijn van één S-BVBA195. Oprichters van een S-BVBA die nadien door 

oprichting of door aandelenoverdracht vennoot zouden worden van een andere S-BVBA worden 

geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de tweede S-BVBA zolang die 

vennootschap haar statuut van “Starter” behoudt196. 

Oorspronkelijk gold nog de voorwaarde dat de S-BVBA enkel toegankelijk was voor vennootschappen 

met een beperkt personeelsbestand, maar deze werd afgeschaft door de wet van 15 januari 2014197. 

De oprichters zijn verplicht zich voor de opmaak van het financieel plan te laten bijstaan door een 

erkende boekhouder, een externe accountant of een bedrijfsrevisor198. De wetgever heeft de lage 

drempel om een onderneming met beperkte aansprakelijkheid op te richten enigszins willen 

temperen door de verplichte tussenkomst van een deskundige om de financiële haalbaarheid te 

beoordelen199. Bovendien bevat artikel 219bis e.v. van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het 

wetboek van vennootschappen een aantal inhoudelijke vereisten waaraan dit plan moet voldoen. 

Het financieel plan dient minstens vier delen te bevatten200: (1) een beschrijving van een op te 

richten vennootschap, (2) een geprojecteerde balans, (3) een geprojecteerde jaarrekening en (4) een 

geprojecteerde vermogensstromentabel. De projecties moeten betrekking hebben op een periode 

van minstens 24 maanden en moeten het door de wet voorgeschreven schema van balans en 

jaarrekening volgen.201 

  

                                                           
192 Art. 212bis §2 W. Venn. 
193 Art. 249 § 2 lid 3 W. Venn. 
194 Artikel 249§2 W. Venn. 
195 Art. 212bis, § 1 W. Venn. 
196 Art. 212bis en 249 W. Venn. 
197 Wet 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO’s, BS 3 februari 2014. 
198 Art. 215 lid 2 W. Venn. 
199 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 2211/001. Art. 1 van het KB van 27 mei 2010 voorziet 
bovendien in bijzondere criteria waaraan dit financieel plan moet voldoen (BS 31 mei 2010). 
200 Art. 219ter KB. Venn. 
201 Art. 219quinquies – art. 219septies KB Venn. 
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III.5.d.3. Minimumkapitaal 

 

63. Het belangrijkste verschil met de gewone BVBA is uiteraard haar minimumkapitaal, dat kan 

bestaan uit een symbolische Euro, met een bovengrens van 18.449 euro. Overstijgt het kapitaal dit 

bedrag, dan gelden de bepalingen voor de gewone BVBA 202. Bij de oprichting moet het bedrag van 1 

Euro volstort zijn203. Voor de rest gelden de bepalingen voor de gewone BVBA: ieder aandeel waarop 

in geld is ingeschreven moet ten minste voor één vijfde volstort zijn en aandelen die inbreng in 

natura vertegenwoordigen moeten volledig volstort zijn204. Wel voorziet art. 224 W. Venn. met 

betrekking tot het bewijs van deponering een uitzondering voor de S-BVBA: de oprichters dienen aan 

de notaris geen bankattest te overhandigen. In de praktijk zal een zorgvuldige notaris wellicht toch 

een bewijs van storting vragen alvorens de oprichtingsakte te verlijden205.  

 

III.5.d.4. Schuldeisersbescherming 

 

64. Artikel 319bis W. Venn. verplicht de algemene vergadering van de S-BVBA jaarlijks een bedrag 

van ten minste een vierde van de nettowinst in te houden voor de vorming van een reservefonds. 

Deze verplichting blijft zolang het reservefonds het bedrag van het minimumkapitaal voor de gewone 

BVBA niet heeft bereikt. Deze verplichte verhoogde reserveringsplicht is geïnspireerd op de 

vergelijkbare reserveringsverplichtingen voor de Duitse UG.206 

Verder zijn de vennoten, na het verstrijken van een termijn van drie jaar na de oprichting, gehouden 

jegens de belanghebbenden voor het eventuele verschil tussen het minimumkapitaal van de 

reguliere BVBA en het bedrag van het geplaatst kapitaal. 

Zolang de vennootschap het statuut van “starter” heeft, kan zij bovendien niet overgaan tot een 

kapitaalvermindering207. 

De oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal werd voor de S-BVBA 

geherformuleerd: de oprichters zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de belanghebbenden voor de 

verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement binnen de drie jaar na de oprichting 

indien het eigen vermogen of de ondergeschikte middelen bij de oprichting kennelijk ontoereikend 

waren voor de normale bedrijvigheid over ten minste twee jaar. 

                                                           
202 Art. 214 § 2 W. Venn. 
203 Art. 223 lid 3 W. Venn. 
204 Art. 223 lid 1 W. Venn. 
205 L. WEYTS, “De BVBA-Starter uit haar startblokken: een godsgeschenk voor het notariaat?”, T. Not. 2010, 458. 
206 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 2211/001, 6. 
207 Art. 214 § 2 W. Venn. 
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Ook de verplichte bijstand van een deskundige bij de opmaak van het financieel plan, en de 

verplichting op alle uitgaande stukken te vermelden dat zij starter is zijn opgesteld in het belang van 

de schuldeisers. 

Een aantal schuldeiserbeschermende regelen die verband houden met het kapitaal zijn 

logischerwijze niet van toepassing op de S-BVBA. Het betreft de hierboven uiteengezette 

alarmbelprocedure en het recht van iedere belanghebbende om de ontbinding van de vennootschap 

te vragen indien het netto-actief is gedaald beneden 6200 EUR. 

III.5.d.5. Evaluatie 

65. Door de versoepeling met betrekking tot het minimumkapitaal en de volstortingsplicht te willen 

counteren met verscherpte schuldeisersbeschermende mechanismen heeft de wetgever gezorgd 

voor een regime dat, in vergelijking met het wetgevend kader van gelijkaardige vehikels in onze 

buurlanden, uiterst strengste is. De cijfers geven aan dat de vennootschapsvorm in de praktijk weinig 

populair is. De helft van de oprichters van een S-BVBA zou bovendien ouder zijn dan 40 jaar, 

waardoor één van de twee wettelijke doelstellingen alvast niet werd bereikt. Bij de accountants en 

kredietverleners werd de S-BVBA evenmin op gejuich onthaald. Het is nog te vroeg om te bepalen of 

de correcties aangebracht door de wet van 15 januari 2014 haar statuut daadwerkelijk zullen 

verbeteren, maar de kans is klein. In het licht van de aanzet tot een globale en ingrijpende 

hervorming van het Belgische (besloten) vennootschapsrecht kan dan ook worden besloten dat er 

wellicht geen nood is aan deze rechtsvorm en dat het CBV terecht pleit voor haar afschaffing. 
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IV. Europese aanzetten tot harmonisering van de besloten vennootschap  

IV.1. Historiek 

66. De Europese wetgever was niet blind voor de hervormingsprocessen van het besloten 

vennootschapsrecht in verschillende lidstaten en achtte de tijd rijp om een supranationaal vehikel 

voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid te introduceren. De harmonisatie 

van het vennootschapsrecht in Europa is echter steeds een moeilijke oefening geweest. Dit was niet 

anders voor de initiatieven om het besloten vennootschapsrecht te vereenvoudigen  

Op 25 juni 2008 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening betreffende 

het statuut van de Europese Besloten Vennootschap (de Societas Privata Europaea, hierna “SPE”)208. 

Dit voorstel werd overgemaakt aan het Europees Parlement, dat op 10 maart 2009 haar advies 

uitbracht en een wetgevingsresolutie indiende209. De Raad boog zich vervolgens over het voorstel op 

haar bijeenkomst van 3 en 4 december 2009, maar kon geen overeenstemming bereiken over de 

openstaande discussiepunten. Het ging daarbij voornamelijk om de zetel van de SPE, het 

minimumkapitaal en de rol van de werknemers210. Er volgden verschillende compromisvoorstellen 

onder verschillende voorzitterschappen, die echter evenmin tot politieke eensgezindheid leidden. 

Uiteindelijk besloot de Commissie in 2013 om het voorstel in te trekken211 en in plaats daarvan een 

alternatief voor te stellen waarmee ten minste een deel van de via de SPE te bereiken doeleinden 

wordt verwezenlijkt. Daartoe publiceerde zij op 9 april 2014 een voorstel voor een richtlijn inzake 

eenpersoons besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid212 (hierna “Voorstel”) met 

als algemeen doel “het vereenvoudigen van de oprichting van bedrijven in het buitenland door 

potentiële oprichters van ondernemingen”. Het voorstel werd op 9 april 2014 voorgelegd aan de 

Raad van de Europese Unie en ter medebeslissing aan het Europees Parlement. 

In de oorspronkelijke versie vraagt de richtlijn de lidstaten nog “in hun nationale recht een vorm van 

vennootschapsrecht op te nemen die in alle lidstaten dezelfde regels volgt en dezelfde afkorting 

krijgt: SUP (Societas Unius Personae)213”. Het meest recente voorstel heeft deze eis laten vallen, en 

                                                           
208 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese Besloten 
Vennootschap, COM(2008) 396/3 van 25 juni 2008. 
209 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009 over het voorstel voor een verordening 
van de Raad betreffende het statuut van de Europese Besloten Vennootschap (COM(2008)0396-C6-0283/2008-
2008/0130(CNS)). 
210 http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-365_en.htm?locale=en, geraadpleegd op 14 augustus 2015.  
211 De intrekking van het SPE-voorstel werd bekendgemaakt in de bijlage van de mededeling "Gezonde en 
resultaatgerichte regelgeving (REFIT): resultaten en volgende stappen", COM(2013) 685, 2.10.2013. 
212 Voorstel voor een richtlijn van de Europese Commissie en de Europese Raad inzake eenpersoons besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, COM(2014) 212. 
213 Zie het oorspronkelijke Voorstel, p. 3. 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-365_en.htm?locale=en
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vraagt enkel harmonisering. Het concept van een nieuwe, supranationale, algemene rechtsvorm 

werd dus verlaten, en vervangen door coördinatiemaatregelen die van toepassing zijn op de 

verschillende nationale eenpersoons - besloten vennootschappen alsook op de SUP214. Dit hoeft niet 

te verbazen in het licht van de moeizame en soms heftig gecontesteerde nationale 

hervormingsprocessen op dit vlak. Het was ambitieus maar ook enigszins naïef te denken dat 

dergelijke uniformisering haalbaar zou zijn in een Europa met 28 lidstaten, met elk hun eigen, soms 

sterk uiteenlopende, regelen ter zake. Het is bovendien nog een vraagteken of zelfs deze beperkte 

aanzet tot harmonisering tot definitieve resultaten zal leiden. 

De meest recent herwerkte versie van het Voorstel dateert van 13 maart 2015, en het is deze versie 

die wij hieronder, waar relevant samen met de oorspronkelijke tekst van het Voorstel, beknopt zullen 

analyseren. 

IV.2. Oprichting 

67. De SUP is onderworpen aan de bepalingen van de lidstaat waarin zij is geregistreerd215. De 

Commissie kiest hier dus duidelijk voor de statutaire zetelleer, wat meteen al tot grote discussie 

leidde. Om het nationale karakter van de SUP aan te tonen, zijn de lidstaten vrij te eisen dat de naam 

van de vennootschap naast de afkorting “SUP” ook een nationale afkorting draagt, zoals bijvoorbeeld 

“BVBA”216. 

Het Voorstel verplicht de lidstaten om een inschrijvingsprocedure open te stellen die volledig 

elektronisch en vanop afstand kan worden voltooid zonder dat de fysieke aanwezigheid van de 

oprichter bij de officiële instanties vereist is217, en dit binnen 5 werkdagen218. Dit werd op zware 

kritiek onthaald, onder meer door de Raad van Europese Notariaten219, die, onder andere, vreest dat 

dergelijke mogelijkheid de deur openzet voor misbruik. In het meest recente Voorstel staat dat de 

lidstaten vrij zijn naast deze online oprichting ook andere oprichtingsmogelijkheden kunnen voorzien, 

zoals bij notariële akte, maar de verplichting tot online oprichting bleef behouden. De lidstaten 

moeten bovendien nationale modelstatuten online beschikbaar stellen, die van de oprichters 

                                                           
214 Artikel 1 Voorstel SUP. 
215 Artikel 7 (4) van het Voorstel. 
216 Artikel 7 (3) van het Voorstel. 
217 Artikel 14 (3) van het Voorstel. 
218 Hiervan mag echter worden afgeweken als uitzonderlijke mogelijkheden dit onmogelijk maken. Art. 14 (3) 
lid 2 van het Voorstel. Bovendien wordt bedoeld de oprichting in strikt juridische zin. De lidstaten zijn vrij 
andere formaliteiten op te leggen alvorens de SUP daadwerkelijk haar activiteiten kan starten. 
219 Position of the Council of the Notariats of the European Union concerning the proposal for a Directive on 
the single-member private limited liability company (SUP), 24 april 2014, te raadplegen op 
http://www.notaries-of-europe.eu//index.php?pageID=11152. Er is ook kritiek op het feit dat het Voorstel kiest 
voor de statutaire zetelleer, en dan vooral in die zin dat deze zou leiden tot onzekerheid voor werknemers, 
consumenten en schuldeisers. 

http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=11152
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hoogstens de informatie mogen vragen uiteengezet in artikel 11 (3) van het Voorstel220. Ook rust er 

een informatieverplichting op de lidstaten: zij zijn verplicht de oprichters in te lichten over: 

- De bevoegdheden en aansprakelijkheden van de bestuurders, inclusief de 

vertegenwoordiging ten opzichte van derden; 

- De voorwaarden waaraan een bestuurder moet voldoen; 

- Het besluitvormingsproces; 

- De bevoegdheden van de enige vennoot; 

- Dividenden en andere uitkeringen; 

- Wettelijke reserves, indien van toepassing; 

- Oprichtingsformaliteiten. 

Deze informatie moet online worden verstrekt, of op een wijze die vlotte toegang tot de oprichters 

verzekert. Ze wordt gratis ter beschikking gesteld in de nationale taal, en lidstaten zullen ernaar 

streven ze ook beschikbaar te stellen in andere talen. Nationale websites voor oprichting van de SUP 

moeten een link bevatten naar de websites voor oprichting van een SUP in de andere lidstaten221. 

De inschrijvingsformaliteiten van de SUP blijven onderworpen aan nationaal recht. De inschrijving 

moet online kunnen gebeuren, maar de lidstaten mogen dit afhankelijk stellen van het verkrijgen van 

bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld informatie noodzakelijk om de identiteit van de oprichter te 

verifiëren. Uit de bewoordingen van het Voorstel blijkt dat ook deze informatie online moet verstrekt 

kunnen worden222. Artikel 11, 12 en 13 met betrekking tot de oprichting en de inschrijving van de 

SUP werden volledig herschreven in het Voorstel van 13 maart 2015. Oorspronkelijk was voorzien dat 

Europese modelstatuten zouden worden opgesteld door de Commissie, maar uit de verschillende 

vergaderingen bleek het water tussen de verschillende lidstaten veel te diep om tot uniforme 

statutaire bepalingen te komen voor gans Europa. De huidige regeling is een compromis: lidstaten 

blijven vrij om hun eigen voorwaarden op te leggen voor de oprichting en inschrijving van 

eenpersoons-vennootschappen, maar ze zijn verplicht om een vennootschapsvorm te voorzien die 

snel, online en met modelstatuten kan worden opgericht. 

Het Voorstel is enkel van toepassing op eenpersoonsvennootschappen met maximum één aandeel, 

dat niet mag worden gesplitst223. Ook rechtspersonen kunnen een SUP oprichten224. 

                                                           
220 Artikel 11 (1) van het Voorstel. 
221 Artikel 12 van het Voorstel. 
222 Artikel 13 van het Voorstel. 
223 Artikel 15 van het Voorstel. 
224 Artikel 8 van het Voorstel. 
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IV.3. Minimumkapitaal 

68. Het minimumkapitaal van de SUP bedraagt één EUR en wordt volledig volstort bij oprichting. 

Echter: de lidstaten kunnen de SUP verplichten wettelijke reserves aan te leggen door een bepaald 

percentage van de winst te reserveren tot het bedrag van het minimumkapitaal is bereikt van de 

nationale eenpersoonsvennootschapsvormen225. Dit is een compromis tussen enerzijds de behoefte 

een SUP te kunnen oprichten met één Euro en anderzijds de bescherming van de schuldeisers die in 

sommige landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, nog steeds wordt gelinkt aan het bedrag van het 

maatschappelijk kapitaal. Zo zou bijvoorbeeld de Duitse SUP een wettelijke reserve moeten 

aanleggen tot haar maatschappelijk kapitaal het bedrag van 25.000 EUR heeft bereikt. 

IV.4 Schuldeisersbescherming 

69. Het Voorstel voorziet enerzijds in een balanstest, volgens de welke de SUP geen uitkeringen aan 

haar aandeelhouder mag doen indien op de einddatum van het laatste boekjaar haar netto-activa 

minder bedragen dan het bedrag van het aandelen kapitaal vermeerderd met de wettelijke en 

statutaire reserves226. Anderzijds is er een verplichte liquiditeitstest die uitkeringen verbiedt indien 

deze tot gevolg zou hebben dat de SUP haar crediteuren niet meer zou kunnen voldoen binnen de 

zes maanden na de uitkering. De bestuurder moet hierover een solvabiliteitsverklaring afleggen227. 

Lidstaten kunnen striktere regels opleggen, maar zij mogen de SUP niet strenger behandelen dan hun 

“eigen” nationale eenpersoonsvennootschappen228. De sancties bij niet – naleving van de regelen 

met betrekking tot balans- en uitkeringstest worden geregeld door het nationale recht ter zake229. 

IV.5. Reactie van de lidstaten 

70. Hierboven werd reeds verwezen naar de kritiek van de Raad van Europese Notariaten. Kritiek 

kwam er ook vanwege het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)230, de Commissie inzake 

werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement231, de European Federation of Public 

Service Unions (EPSU)232, de European Trade Union Confederation (ETUC)233 en vele andere nationale 

en internationale belangenorganisaties. De opmerkingen zijn grotendeels gebaseerd op het 

                                                           
225 Artikel 16 (4) van het Voorstel. 
226 Artikel 18 (1) a) van het Voorstel. 
227 Artikel 18 (2) van het Voorstel. 
228 Artikel 18 (3) van het Voorstel. 
229 Artikel 18 (5) van het Voorstel. 
230 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid, 10 september 2014, te raadplegen op http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-
opinions.32016. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden gaat het advies wel degelijk over het 
(oorspronkelijke) Voorstel.  
231 Ontwerpadvies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, 12 maart 2015, 2014/0120 (COD), te 
raadplegen op www.europarl.europa.eu.  
232 Zie: http://www.epsu.org/a/11421  
233 Zie: https://www.etuc.org/search/site/sup  

http://www.epsu.org/r/1/
http://www.epsu.org/r/1/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.32016
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.32016
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.epsu.org/a/11421
https://www.etuc.org/search/site/sup
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oorspronkelijke Voorstel, maar blijven relevant. De voornaamste kritiek is de keuze voor de statutaire 

zetelleer, de mogelijkheid tot online oprichten en daaruit mogelijks voortvloeiende misbruiken, het 

beperken van het minimumkapitaal tot 1 EUR en het feit dat er geen beperking is op de omvang van 

de SUP. Deze punten zijn voor het grootste part ongewijzigd gebleven in het Voorstel van 13 maart 

2015, dus het is nu afwachten hoe dit laatste Voorstel zal worden onthaald. 

 

IV.6. Evaluatie  

71. Het Voorstel in zijn huidige vorm legt de lidstaten op om, naast hun bestaande 

eenpersoonsvennootschapstypes, een vennootschapsvorm “SUP” te ontwikkelen, die de oprichter 

toelaat snel, goedkoop en met minimale red tape een vennootschap op te richten. De lidstaten 

hebben echter veel vrijheid in de concrete uitwerking zodat, in plaatse van de oorspronkelijk 

betrachte uniforme SUP, er nu evenveel verschillende SUP’s als lidstaten zouden zijn. Het valt te 

verwachten dat dit de regulatory competition nog zal aanscherpen, nu de informatieverplichtingen in 

het Voorstel het mogelijk maken voor oprichters om snel online de verschillende SUP’s te gaan 

vergelijken. 

Niet alle auteurs zijn overtuigd van de noodzaak van een door Europa opgelegd eenvormig type van 

(eenpersoons) besloten vennootschap. Zo kan geargumenteerd worden dat de regulatory 

competition vanzelf leidt tot een spontane harmonisatie, waarbij het spel van de vrije markt de 

nadelen van een positiefrechtelijke harmonisatie zou voorkomen. Anderen wijzen dan weer op de 

grote verschillen tussen de verscheidene nationale light vehicles en menen dat regulatory 

competition net aanleiding geeft tot een grotere heterogeniteit234. 

Het is in elk geval duidelijk dat het grote verschil in visie van de verschillende lidstaten op een aantal 

cruciale punten een doorgedreven uniformisering onmogelijk maakt. Men kan zich dan ook de vraag 

stellen wat de meerwaarde zou zijn van een beperkte harmonisatie, die uiteindelijk vooral tot gevolg 

zou hebben dat er in elke lidstaat nóg een vennootschapsvorm zou bijkomen die, gezien de grote 

beleidsvrijheid van de lidstaten bij implementatie van de richtlijn, op maar weinig punten zou 

verschillen van de bestaande nationale types. 

  

                                                           
234 E.-J. NAVEZ en Y. DE CORDT (eds.), La simplification de droit des sociétés privées dans les états membres de 
l’Union européenne, Brussel, Bruylant, 2015, 11; A. FRANÇOIS, J. DELVOIE en T. COEN,, “Modern Times in het Belgisch 
vennootschapsrecht? Tendensen van modernisering en vereenvoudiging van het Belgische (besloten) 
vennootschapsrecht”, Not.Fisc.M. 2015, 3. 
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V De rol van de notaris in het Belgische (besloten) vennootschapsrecht 
72. De rol van de notaris bij de oprichting van een vennootschap kent een tweeledig aspect.  

Enerzijds ziet de notaris toe op het vervullen van de veelvuldige formaliteiten die de wet voorziet 

alvorens de oprichtingsakte en latere statutenwijzigingen kunnen worden verleden. Anderzijds heeft 

de notaris de plichten die voortvloeien uit art. 9 § 1 en art. 12 lid 4 van de Notariswet235.  Deze 

artikelen verplichten de notaris tot een onpartijdige adviesplicht t.o.v. alle partijen bij de akte 

alsmede tot toelichting van de bepalingen van de akte. Deze bepalingen zijn van toepassing op 

eender welke authentieke akte, dus ook op deze met betrekking tot de oprichting en latere 

statutenwijziging van de BVBA.  

V.1. Vormelijke aspecten 

Bij de oprichting van een BVBA waakt de notaris over de naleving van de hieronder opgesomde 

formaliteiten. 

Het financieel plan 

73. Art. 215 W. Venn. stelt dat de oprichters voor de oprichting van de BVBA aan de notaris een 

financieel plan moeten overhandigen waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de 

op te richten vennootschap verantwoorden. Het financieel plan wordt niet openbaar gemaakt met 

de akte maar door de notaris bewaard. Voor de S-BVBA-starter zijn de oprichters daarenboven 

verplicht zich voor de opmaak van dergelijk plan te laten bijstaan door een erkende boekhouder, een 

externe accountant of een bedrijfsrevisor236. Zoals hierboven gezien speelt het financieel plan een 

belangrijke rol in de mogelijke oprichtersaansprakelijkheid voor faillissement van de vennootschap 

binnen de drie jaar na oprichting. In geval van dergelijk faillissement zal het financieel plan worden 

opgevraagd door de rechter bij de notaris. 

Is de notaris aansprakelijk voor de inhoud van het financieel plan? Neen. De notaris staat niet borg 

voor de inhoud van het financieel plan237. Hij vervult in de eerste plaats de rol van depothouder: hij 

moet het document bijhouden en eventueel voorleggen zoals wettelijk voorzien.238 Wel moet de 

notaris een formele verificatie uitvoeren, meer bepaald nagaan of het aan hem overhandigde 

                                                           
235 Wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, B.S. 6 augustus 1980. 
236 Art. 215 lid 2 W. Venn. 
237 L. WEYTS, Opstellen van notariële akten. Deel 4., Leuven, Acco, 2007, 53 en de aldaar geciteerde rechtsleer. 
238 Kh. Charleroi, 7 februari 1990, in J. HAUSTRAETE, “Het financieel plan: wie is verantwoordelijk?”, te raadplegen 
op http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=1567.  

http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=1567
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document naar de vorm kan aanzien worden als een financieel plan239. Is dit niet het geval, of 

weigeren de oprichters een financieel plan voor te leggen, dan moet o.i. de notaris zijn ambt 

weigeren240. Een vrij recent arrest van het hof van beroep te Brussel241 weerhield uiteindelijk de 

gedeeltelijke aansprakelijkheid van de notaris voor een onvolledig en ontoereikend financieel plan, 

zoals gevonnist door de rechtbank a quo niet, maar deze rechtspraak bewijst toch dat de plichten van 

de notaris met betrekking tot het financieel plan verder reiken dan de loutere formele 

inontvangstneming ervan. 

 

Het bankattest, het revisoraal verslag en een verslag van de oprichters bij inbreng in natura en het 

revisoraal verslag bij quasi-inbreng 

74. Art. 224 W. Venn. stelt dat, bij een inbreng in geld, aan de notaris een bewijs van deponering 

moet worden overhandigd, in de praktijk beter bekend als het bankattest. Zonder dit bankattest zal 

de notaris zijn ambt moeten weigeren242. Art. 219 W. Venn. voorziet bovendien in een verplicht 

revisoraal verslag, op straffe van nietigheid, bij inbreng in natura (beschrijving en 

waarderingsmethoden) en daarbij een bijzonder verslag van de oprichters (motivering van belang 

van inbreng in natura). Ook in het geval van quasi-inbreng legt art. 220 W. Venn. een verplicht 

revisoraal verslag op, weerom op straffe van nietigheid. Ook hier zal de notaris o.i. bij het ontbreken 

van deze verslagen zijn ambt moeten weigeren omdat hij anders meewerkt aan akte behept met een 

nietigheid243. Hij zal de partijen wijzen op deze wettelijke plichten en hen vragen deze te vervullen 

alvorens hij de akte zal verlijden244. In tegenstelling tot wat het geval is (zij het in beperkte mate) 

voor het financieel plan, kan hier van de notaris niet verwacht worden dat hij de inhoud van de 

verslagen controleert. Het is voldoende dat ze aanwezig zijn opdat hij de oprichtingsakte kan 

verlijden. 

                                                           
239 B. VAN BRUYSTEGEM, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal”, B.H.R., 1982, 140; 
E. SMIT, “Le capital social et la responsabilité des fondateurs”, DAOR 1991, 15. 
240 Zie ook http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=1567 : “De notaris moet een oprichtingsakte weigeren als het 
overhandigd document niet lijkt op een financieel plan” (Bericht van de Procureur Generaal van 28 september 
1978). 
241 Brussel 7 november 2008, TBH 2010, 357, noot A. COBION. 
242 C. DE WULF, met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKERD, Het opstellen van notariële akten IV, 
Antwerpen, Kluwer, 2011, 15. 
243 Aangezien art. 172 e.v. W. Venn. in de meeste gevallen regularisatie mogelijk maken, zal een vormelijk 
gebrek zelden tot effectieve nietigheid van de vennootschap leiden. Dit neemt niet weg dat het de taak is van 
een zorgvuldige notaris ervoor te zorgen dat de door hem verleden akten niet voor nietigheid vatbaar zijn. 
244 C. DE WULF, o.c.,15. Anders: Kh. Tongeren 17 maart 1975, Rev. prat. soc. 1978, 65. 

http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=1567
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Wettelijke verplichtingen met betrekking tot de inhoud van de oprichtingsakte 

74. Art. 69 en art. 226 W. Venn. voorzien een reeks verplichte vermeldingen in de oprichtingsakte 

van de BVBA. Het is uiteraard de taak en de verantwoordelijkheid van de notaris om deze bepalingen 

na te leven en een wettelijk volledige oprichtingsakte te verlijden. Hij mag zich niet beperken tot het 

klakkeloos overnemen van de ontwerpakte aangeleverd door advocaten of accountants245. 

Andere formele verplichtingen van de notaris 

75. De notaris verleent de oprichtingsakte vaste datum, bewaart de minuten en aangehechte 

documenten en zorgt voor de door de wet vereiste neerleggingen en bekendmakingen in onder meer 

het Belgisch Staatsblad. 

V.2. De informatieve en adviserende rol van de notaris 

76. Waar de notaris voor wat betreft de vormelijke aspecten van de oprichting en latere 

statutenwijzigingen van een BVBA een eerder controlerende dan inhoudelijk relevante functie 

vervult, ligt de situatie helemaal anders wanneer het gaat om de rol van de notaris als raadsman. 

Zoals hierboven reeds uiteengezet heeft de notaris op grond van de Notariswet de plicht alle partijen 

bij een notariële akte op onpartijdige wijze te informeren en te adviseren. 

De notaris zal de oprichters in de eerste plaats adviseren over de voor hen meest geschikte 

vennootschapsvorm, en hen hierbij uitvoerig wijzen op de gevolgen van de keuze. Hier zal zijn 

expertise in andere rechtsgebieden (huwelijksvermogensrecht voor gehuwde vennoten, erfrecht, 

fiscaal recht tot op een zekere hoogte) een duidelijke meerwaarde bieden246. In deze context 

oordeelde het hof van beroep te Bergen in haar arrest van 25 oktober 2001 dat de notaris in de 

feitelijke omstandigheden een éénpersoons-BVBA had moeten aanraden. De notaris werd 

veroordeeld wegens tekort aan raadgeving247. Deze verplichting van de notaris wint aan belang 

naarmate de complexiteit in het vennootschapsrecht toeneemt. Dit zal vooral het geval zijn voor 

KMO’s die zich meestal geen duur professioneel advies kunnen veroorloven, maar zelf niet de 

vereiste kennis van zaken hebben om in het kluwen van verschillende vennootschapsvormen en 

mogelijke inhoud van de statuten het type vennootschap te kiezen dat het best bij hun 

bedrijfsplannen en financiële situatie aansluit.  

Vervolgens zal de notaris erop toezien dat de statuten voldoen aan de specifieke noden van de 

vennoten en hij zal deze ook uitvoerig toelichten aan de vennoten. De aansprakelijkheid van de 

notaris zal zich dan vooral ook opwerpen als gevolg van onvolledige, onduidelijke of tegenstrijdige 

                                                           
245 L. WEYTS, Opstellen van notariële akten. Deel 4., Leuven, Acco, 2007, 2. 
246 L. WEYTS, Opstellen van notariële akten. Deel 4., Leuven, Acco, 2007, 3. 
247 Mons 23 oktober 2001, R.D.C. 2002, 711.  
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clausules in de akten of in een tekortkoming van zijn verplichtingen als raadsman248. Meer bepaald 

zal de notaris de partijen wijzen op de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen. Deze verplichting 

strekt zich ook uit tot bijvoorbeeld het sociaal statuut van de bestuurders van de vennootschap249. 

In het bijzonder moet de notaris tenslotte de bepalingen van de anti - witwaswetgeving naleven250. 

Deze wet legt de notaris uitgebreide identificatie- en andere verplichtingen op. De niet-naleving 

ervan wordt gesanctioneerd met administratieve boetes en tuchtmaatregelen. Bovendien kan de 

notaris in bepaalde omstandigheden als medeplichtige / mededader worden aangewezen, waardoor 

hij zich blootstelt aan mogelijke strafsancties251. 

  

                                                           
248 C. DE WULF, o.c .,16, en de aldaar geciteerde rechtspraak. 
249 Brussel 19 mei 1988, Rev. Not. B. 1988, 531. 
250De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het  witwassen va
n geld en de financiering van   terrorisme,  B.S. 9 februari 1993.  
251 Voor een uitgebreide behandeling van deze materie, zie o.m. C. GRIJSSEELS, 
“De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de  financiering van terrorism
e”, Not.Fisc.M. 2006, afl. 1, 1‐18; tekst gepubliceerd op www.ctif‐cfi.be .   

http://www.ctif‐cfi.be/
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VI. Algemene evaluatie 
77. Het zijn ongemeen boeiende tijden voor het besloten vennootschapsrecht. De regulatory 

competition, die na de Centros en latere gelijkaardige rechtspraak van het Hof van Justitie losbarstte 

in Europa, heeft in elke lidstaat tot verschillende, interessante besloten vennootschapsmodellen 

geleid. De Britse wetgever kon in eerste instantie rustig achterover leunen. De Limited, met haar 

Delaware-based flexibel model, de afwezigheid van een minimumkapitaalvereiste en snelle en 

goedkope oprichting, was in het eerste decennium van de 21ste eeuw één van Groot-Brittannië’s 

meest gesmaakte exportproducten. Vooral Duitse ondernemers gingen massaal Limited’s oprichten, 

om die vervolgens (enkel) in eigen land te gaan exploiteren. De Limited werd zo voor een deel 

slachtoffer van haar eigen succes. Het feit dat bij de oprichting £1 volstond als geplaatst kapitaal 

deed vele ondernemers vergeten dat de exploitatie van een vennootschap, zelfs wanneer haar zetel 

is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, sowieso kosten met zich meebrengt. Vele Limited’s waren 

duidelijk ondergekapitaliseerd en gingen enkele jaren na hun oprichting op de fles. Dit had op zijn 

beurt tot gevolg dat de Limited een bedenkelijke reputatie kreeg bij kredietverleners, die dan ook 

geneigd waren persoonlijke waarborgen van de ondernemers te vragen, wat een averechts effect 

had op de beoogde flexibiliteit. Toch blijft de Limited, als men zich hoedt voor bovenstaande 

valstrikken, een bijzonder eenvoudig en flexibel vehikel om met een minimum aan kapitaal te 

genieten van de voordelen van beperkte aansprakelijkheid. Sinds de Companies Act 2006 kan de 

Limited bovendien, als enige besloten vennootschapsvorm in Europa, volledig online worden 

opgericht tegen minimale kost, en dit op één dag. Het Verenigd Koninkrijk heeft de lat voor de 

hervormers in de andere lidstaten, eens te meer, hoog gelegd. 

De grote populariteit van de Limited bij Duitse ondernemers – in 2006 was één vijfde van de Duitse 

besloten vennootschappen geïncorporeerd als Limited – noopte de Duitse wetgever tot hervorming 

van het GmbH-recht. Hij werd daarbij echter geconfronteerd met sterk uiteenlopende visies, 

waardoor uiteindelijk noodgedwongen voor een tweesporenbeleid werd gekozen. Aan het regime 

van de GmbH werd nauwelijks geraakt, maar de UG zag het daglicht: een variant van de GmbH die 

kan worden opgericht met een minimumkapitaal van 1 Euro. De UG is (grotendeels) onderworpen 

aan de zware en tijdrovende oprichtingsformaliteiten van de GmbH, en kent bovendien een aantal 

extra beperkingen in het kader van de traditionele Duitse bezorgdheid om de belangen van de 

schuldeisers. Toch lijkt de UG de uitstroom van Duitse ondernemers richting Groot Brittannië 

succesvol te hebben beëindigd. 

Door de afwezigheid van een d’office verplichte notariële tussenkomst bij de oprichting van een 
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vennootschap, kon de Franse wetgeving het oprichtingsproces in vergaande mate digitaliseren. De 

SARL kan voor een groot deel online worden opgericht, tegen een zeer bescheiden prijskaartje. Voor 

de EURL zal dit zelfs nog vlotter en goedkoper gaan indien gebruik wordt gemaakt van de gratis 

beschikbare modelstatuten. De LIE schafte het verplichte minimumkapitaal af met de introductie van 

de SARL à un Euro, wat het succes van deze rechtsvorm in Frankrijk nog vergrootte. Alleen de relatief 

zwakke schuldeisersbescherming onder het nieuwe regime werd op kritiek onthaald door de Franse 

doctrine. 

Nederland koos, als enigste buurland, resoluut voor een hervorming from scratch van het besloten 

vennootschapsrecht. De Flex-BV is geconcipieerd als een one-size-fits-all – vehikel dat zowel de 

bescheiden eenmanszaak als de grote KMO moet bedienen. Het kapitaalbegrip, en dus ook het 

verplichte minimumkapitaal, werd quasi volledig verlaten. De Nederlandse wetgever innoveerde met 

de invoering van een liquiditeitstest voor uitkeringen aan aandeelhouders, die een betere 

bescherming biedt voor de schuldeisers dan de loutere balanstest. Aan de oprichtingsformaliteiten 

werd echter nauwelijks geraakt, de wetgever heeft hier zijn kans gemist de technologie van de 21ste 

eeuw aan te wenden om het oprichtingsproces te vereenvoudigen en te versnellen. Bovendien kan 

de opgelegde balanstest bij uitkeringen aan aandeelhouders zodanig makkelijk omzeild worden dat 

zij een maat voor niets dreigt te worden.  De BV Flex werd echter goed onthaald door Nederlandse 

ondernemers, zodat de hervorming een succes kan worden genoemd. 

Op Europees vlak tracht de Commissie al enkele jaren vergeefs een harmonisatie van de besloten 

vennootschappen door te duwen. Zelfs de, in vergelijking met het eerste voorstel, uiterst afgezwakte 

huidige aanzet tot harmonisatie botst op de zeer uiteenlopende invulling die de lidstaten geven aan 

oprichting, organisatie en minimumkapitaal van een besloten vennootschap. Het is op dit ogenblik 

uiterst twijfelachtig of er überhaupt ooit een (minimale) Europese harmonisatie zal komen. 

Rest ons het meest belangrijke deel van deze studie: de stand van het Belgische besloten 

vennootschapsrecht. 

De Belgische wetgever was de laatste in de rij van de in deze studie onderzochte landen om aan zijn 

besloten vennootschapsrecht te sleutelen. Het zou duren tot 2010 eer hij een initiatief nam, initiatief 

dat dan nog eerder een reactie was op de mondiale financiële crisis dan een antwoord op de 

hervormingen in onze buurlanden. De introductie van de S-BVBA was duidelijk geïnspireerd op de 

Duitse UG, maar kende op verre na niet het succes van deze laatste rechtsvorm. De Belgische 

ondernemers waren niet bereid de omslachtige formaliteiten en de zware 

oprichtersaansprakelijkheid te slikken in ruil voor het wegvallen van een verplicht minimumkapitaal. 

De beoogde doelgroep, jonge ondernemers die geen fondsen konden verwerven bij de 

kredietverleners omwille van de bankcrisis, werd niet bereikt. Het is ons inziens dan ook niet 
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onterecht dat Professor Koen GEENS de S-BVBA kwalificeerde als een relatieve mislukking van het 

Belgische Vennootschapsrecht.252. 

Waar staan we nu? Uit de voorstellen van het Centrum voor Belgisch Vennootschapsrecht blijkt dat 

zij een zeer ambitieuze herziening van het Belgisch (besloten) vennootschapsrecht voor ogen heeft, 

waarbij geen taboes gespaard zullen blijven. Het CBV wil evenwel dat de BVBA een herkenbare 

rechtsvorm blijft; zij kiest dus niet voor een hervorming from scratch zoals in Nederland.  

De radicale afschaffing van de kapitaal- en kapitaalsbeschermingsregels voor de besloten 

vennootschap maakt de denkpiste van het CBV op dit vlak de meest vooruitstrevende van Europa. 

Over oprichting en oprichtingsformaliteiten vinden we echter niets terug in de voorstellen, wat ons 

enigszins vreemd lijkt nu dit hoofdstuk in onze buurlanden en op Europees vlak een belangrijke 

plaats innam / inneemt in de besprekingen. Op vlak van schuldeisersbescherming brengt het CBV 

evenmin concrete voorstellen. Ze erkent de complexiteit van het vraagstuk en geeft aan haar 

inspiratie te zullen zoeken in een combinatie van de regelingen in onze buurlanden. 

Heeft België nood aan een hervormd besloten vennootschapsrecht? Deze vraag dient 

volmondig bevestigend beantwoord te worden. Het kapitaalbegrip als 

schuldeiserbescherming wordt mondiaal als achterhaald beschouwd, de formalistische 

oprichtingsformaliteiten van de BVBA zijn niet aangepast aan onze hedendaagse (digitale) 

maatschappij en de BVBA is in het algemeen als rechtsvorm te log en te complex om kleine 

en middelgrote ondernemingen te bedienen. 

Het CBV stelt een hertekening van het besloten vennootschapsrecht voor waarbij de EBVBA 

en S-BVBA zouden worden afgeschaft, en de BVBA een flexibel vehikel zou worden voor 

ondernemingen van elke grootte. Enkel genoteerde vennootschappen worden uitgesloten 

van haar toepassingsgebied. Deze benadering leunt dicht aan bij het Nederlandse model, ook 

al stelt het CBV dat de BVBA “een herkenbare rechtsvorm” moet blijven. Het CBV kiest voor 

een volledige afschaffing van het kapitaalconcept en gaat daarin zelfs nog verder dan onze 

Noorderburen; een visie die wij zonder meer kunnen bijtreden. Wat de andere onderwerpen 

betreft van deze studie, de oprichting en de schuldeiserbescherming, blijft het CBV opvallend 

op de vlakte. Wacht zij met het formuleren van voorstellen tot een meer concrete fase van 

de hervorming? De oefeningen in onze buurlanden en op Europees vlak tonen nochtans dat 

deze vraagstukken uiterst pittige discussies uitlokken. 

                                                           
252 K. GEENS, “Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Quid 

leges sine cogitatione? Enkele reflecties over vennootschapsrecht aangeboden aan Jean-Marie Nelissen Grade, 

Antwerpen, Biblo, 2011, 90. 
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In afwezigheid van een concrete voorzet door het CBV, durven wij, al is het op basis van onze 

eerder beperkte studie, hieronder toch enkele aanbevelingen ter zake formuleren.  

 

- Het oprichtingsproces van de BVBA moet vereenvoudigd en gedigitaliseerd worden. De in het   

Verenigd Koninkrijk  en Frankrijk door de overheid ontwikkelde digitale platformen 

verdienen navolging.  

 

- De kostprijs voor de oprichting van een BVBA moet bovendien zo laag mogelijk worden 

gehouden. De rol van de notaris in dit proces zal ook bij hervorming in ons land een delicaat 

onderwerp worden. We hebben gezien dat de notaris in deze materie zowel een 

formalistische als raadgevende functie heeft. Ongetwijfeld kunnen een aantal formaliteiten, 

die bovendien zullen afnemen door het verdwijnen van het kapitaalbegrip, worden 

uitbesteed aan andere actoren. De door veel critici aangehaalde vraag wie, bij afwezigheid 

van notariële tussenkomst, de identiteit en geoorloofde bedoelingen van de oprichters zal 

controleren, lijkt ons echter relevant. De notaris die deze verplichtingen niet nakomt riskeert 

een zware hoofdelijke aansprakelijkheid, die onverminderd geldt als de oprichting bij 

volmacht gebeurt. Wij geven als voorbeeld de verplichte controles in het kader van de anti – 

witwaswetgeving. Ons inziens blijft de notaris de meest geschikte figuur om deze uit te 

voeren. Het risico op strenge beroepsaansprakelijkheid zal er hem immers toe aanzetten 

deze, en andere nazichtverplichtingen strikt na te leven. De rol van de notaris als eerste filter 

voor mogelijk misbruik afschaffen om de goedkoopste en snelste oprichting van een 

(besloten) vennootschap mogelijk te maken lijkt ons te getuigen van een ongewenste race to 

the bottom- visie die zeker geen bijval verdient. Ook op adviserend vlak mag de waarde van 

de notariële tussenkomst niet worden onderschat. Het Belgische vennootschapsrecht is 

dermate complex dat het voor de niet-specialist quasi onmogelijk te begrijpen is. Zelfs indien 

de door het CBV beoogde vereenvoudiging doorgang vindt, blijft het o.i. nuttig dat de 

toekomstige ondernemer wordt ingelicht over, onder meer, de gevolgen van zijn oprichters- 

en andere aansprakelijkheden. Het enkel ex-post sanctioneren van onderkapitalisatie en 

niet-naleving van de vennootschapswetgeving is geen goede oplossing: een faillissement 

raakt immers niet alleen de ondernemer zelf, maar ook zijn werknemers, zijn schuldeisers en 

de overheid, zodat het voorkomen ervan even grote aandacht verdient als het bestraffen van 

de schuldigen eens het kwaad is geschied. Bovendien hoeft de notariële tussenkomst niet 

noodzakelijk tot een grote extra kost of vertraging te leiden als de overheid een efficiënt 

digitaal platform ter beschikking stelt voor de oprichting van besloten vennootschappen. 
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Modelstatuten kunnen hierbij zeker een rol spelen bij weinig complexe ondernemingen. Het 

notariaat is trouwens uiterst geschikt om deze modelstatuten uit te werken nu zij dagelijks 

met dergelijke modellen aan de slag is. 

 

- - Wat het vraagstuk van de schuldeisersbescherming betreft menen wij dat de Nederlandse 

combinatie van een balans- en liquiditeitstest een nuttig model is, ook al zouden wij bij de 

balanstest opteren voor een klassieke test met behoud van het winstconcept. Bovendien 

menen wij dat de unieke Belgische regeling van een verplicht financieel plan en de daaraan 

gekoppelde oprichtersaansprakelijkheid een pragmatisch evenwicht biedt tussen de 

afschaffing van het minimumkapitaal enerzijds en het daaraan verbonden risico van 

onderkapitalisatie anderzijds. 

De voorstellen van het Centrum voor Belgisch Vennootschapsrecht zijn slechts een aanzet tot een 

grondige hervorming van het Belgische vennootschaps-, verenigingen- en stichtingenrecht. Hun 

waarde mag niet onderschat worden, maar het verloop van de hervormingsprocessen in onze 

buurlanden leren ons, zoals Willem Elsschot het treffend verwoordde, dat tussen droom en daad 

wetten staan en praktische bezwaren. De Belgische wetgever heeft de tijdsgeest mee, maar het blijft 

afwachten of en hoe hij de hoogst noodzakelijke hervorming van het Belgische (besloten) 

vennootschapsrecht zal doorvoeren.  
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