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• Belgisch Centrum Vennootschapsrecht (2014)

• Twee drijfveren:

• Flexibiliteit

• Vereenvoudiging

• Wetsontwerp ingediend in de Kamer op 4 juni 2018 

: momenteel in behandeling (goedkeuring verwacht 

: mei/ juni 2019)

ACHTERGROND HERVORMING
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• BVBA = besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid

• Afscheiding privé en professioneel vermogen

• Fiscale voordelen

• CVBA = coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid

• Samenwerking met min. 3 artsen

• Flexibele uittreding 

• Andere vormen: NV en maatschap

HUIDIGE VENNOOTSCHAPSSVORMEN ARTSEN
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• ‘Kapitaalloos’ = geen maatschappelijk kapitaal 

meer

• Dus: 

• Inbrengen maken deel uit van eigen vermogen

• Volgestort kapitaal + reserves omgezet in 

onbeschikbare vermogensrekening (automatisch vanaf 

1 januari 2020 of eerder als ‘opt-in’)

• Nieuwe inbrengen vanaf 1 januari 2020:  geen band 

meer met ‘kapitaal’ 

• Besluit : geen minimumkapitaal maar wel 

‘toereikend aanvangsvermogen’ (financieel plan –

voldoende middelen voor twee jaar bedrijfsvoering)

‘BVBA’ WORDT ‘BV’ 
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• Verplichting tot volstorting maar moduleerbaar

• Twee soorten inbreng:

• Inbreng in geld (status quo – verkorting 

terugstortingstermijn)

• Inbreng in natura:

• Verslagplicht (oprichters of raad van bestuur/ 

bedrijfsrevisor of commissaris)

• Inbreng in nijverheid (‘levering prestaties aan ritme 

bepaald in de statuten’)

• Oprichters en inschrijvers

• Geen problematiek van quasi-inbreng

INBRENG
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• Geen verband tussen inbreng en aantal aandelen

• Vrijheid binnen de volgende spelregels :

• Elke aandeelhouder minstens 1 aandeel

• Minstens 1 aandeel met stemrecht

• Elk aandeel heeft minstens vermogensrechten

• Besluit:

• ‘default-regels’:  BV die lijkt op BVBA 

• ‘ op maat’:  BV die lijkt op CVBA

AANDELEN
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• Twee stappen:

• Vanaf 1 januari 2020:  naam ‘CV’ (of opt-in)

• Tot 1 januari 2024: omschakeling BV

• Uittreding:

• Als statuten het toelaten, niet tijdens eerste drie 

boekjaren

• ‘Default’-regeling in statuten (bv. waarde = hoogste 

bedrag tussen inbreng en nettoactiefwaarde laatst 

goedgekeurde jaarrekening)

• Statuten: slechts 1 keer per jaar aanpassen

• Uitsluiting: mechanisme in statuten

‘CVBA’ WORDT ‘BV’
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• Bevoegdheid :  AV/ delegatie RvB (lopend boekjaar 

of voorgaand boekjaar zolang jaarrekening niet is 

goedgekeurd)

• ‘Netto-actieftest’: 

• geen uitkering als netto-actief negatief is of zou worden

• netto-actief =  activa – (voorzieningen + schulden + nog 

niet-afgeschreven oprichtings- en uitbreidingskosten en 

kosten onderzoek/ontwikkeling) 

• ‘Liquiditeitstest’: 

• volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen 

moet de vennootschap in staat blijven haar schulden te 

voldoen 

• tijdens een periode van min. 12 maanden

UITKERING DIVIDEND - TWEE TESTEN
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• Verstrengd:

• Hoofdelijke aansprakelijkheid 

• Meer verantwoordelijkheden bv. uitgifte nieuwe 

aandelen, uitkering winsten

• Geen vrijwaring meer door vennootschap

• Plafonds o.b.v. gemiddelde omzet en balanstotaal 

(afgelopen drie boekjaren voor indienen vordering):

• EUR 250.000/ EUR 1 miljoen/ EUR 3 miljoen/ EUR 12 

miljoen

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

• Let wel: niet als opzet of oogmerk om te schaden

AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS
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• Voorbereidend werk starten:

• Welke regels werken goed – wat kan beter – wat is nog 

wenselijk

• Uitbreiding : zoeken van nieuwe partners

• Bij informele samenwerking (maatschap): overschakeling 

op vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid

• Bij inwerkingtreding wet (1 januari 2019):

• Keuze om verder te gaan onder systeem tot uiterlijk 1 

januari 2024 of om onmiddellijk om te vormen tot 

nieuwe BV ('dwingende bepalingen’)

• Verplichte omvorming bij statutenwijziging na 1 januari 

2020

KORTE LEIDRAAD
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