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DE BVBA IS DOOD.
LANG LEVE DE BV!
Vanaf 1 mei 2019 is de BVBA vervangen door de flexibele,
kapitaalloze BV die aan aandeelhouders veel ruimte/vrijheid
biedt voor afspraken op maat.
Invoering ‘toereikend
aanvangsvermogen’
Hét paradepaardje van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de vervanging van de
BVBA door de BV, die (nog meer) zal
uitgroeien tot de standaardvennootschapsvorm in België. De meest in het
oog springende nieuwigheid is de afschaffing van het kapitaalbegrip in de
BV en het verplichte minimumkapitaal
(m.n. een forfaitair bedrag van 18.550
euro voor de BVBA). Voortaan moeten
de oprichters van een BV zorgen voor
een ‘toereikend aanvangsvermogen’, te
beoordelen in het licht van de concrete
activiteiten van de onderneming.

Financieel plan 2.0
Dit aanvangsvermogen moet worden
verantwoord in een financieel plan, dat
voortaan een heel aantal verplichte vermeldingen moet bevatten (o.a. een geprojecteerde balans na 12/24 maanden,
begroting van verwachte inkomsten/
uitgaven voor min. 2 jaar na oprichting,
...). Grondige/kritische reflectie en een
degelijk onderbouwd financieel plan zijn
dus een absolute must.

Balans- en liquiditeitstest
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Het vermogen van de BV moet niet alleen toereikend zijn bij oprichting, ook
de instandhouding ervan is cruciaal ter
bescherming van schuldeisers. Uitkeringen aan aandeelhouders (bv. dividenden)
kunnen daarom pas gebeuren indien
voldaan is aan (i) een balanstest (leidt de
uitkering niet tot een negatief eigen vermogen?) en (ii) een liquiditeitstest (blijft
de vennootschap ook na de uitkering in
staat om schulden te voldoen gedurende
min. 12 maanden?).
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Belangrijk om te noteren is dat gelden die onterecht (d.i. in strijd met de
balans- en/of liquiditeitstest) aan de aandeelhouders werden uitgekeerd, kunnen
worden teruggevorderd en dat de bestuurders bovendien hoofdelijk aansprakelijk zijn in geval van miskenning van
de liquiditeitstest.

"Kritische reflectie
en een degelijk
onderbouwd
financieel plan zijn
een absolute must.”

Overgangsperiode
Vennootschappen die na 1 mei 2019
worden opgericht, zijn automatisch onderworpen aan het WVV. De dwingende bepalingen van het WVV zijn vanaf
1 mei 2019 ook van toepassing op vennootschappen die voordien werden opgericht. Deze vennootschappen moeten
hun statuten conformeren aan het WVV
bij de eerstvolgende statutenwijziging of
uiterlijk op 1 januari 2024.
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