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Wat?

Wie?

Wanneer?

Inhoud

Rechtsgrond

Sanctie

Vóór de oprichting

Verantwoording van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal

BVBA (art. 215 W.Venn.)
CVBA (art. 391 W.Venn.)
NV (art. 440 W.Venn.)

Oprichtersaansprakelijkheid
BVBA (art. 229 W.Venn.)
CVBA (art. 405 W.Venn.)
NV (art. 456 W.Venn.)

Vóór de oprichting

Verantwoording van het kapitaal in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid over
een periode van ten minste twee jaar:
1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij de oprichting, in voorkomend
geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
3° een openingsbalans opgesteld volgens het schema als bedoeld in artikel 3:3,
evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden,
opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3;
5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van
minstens twee jaar na de oprichting;
6° een beschrijving van de aangenomen hypotheses bij de schatting van de
verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft
verleend bij de opmaak van het financieel plan.

BV (art. 5:4)
CV (art. 6:3)
NV (art. 7:3)

Oprichtersaansprakelijkheid

OPRICHTING

Oprichters
Financieel plan (W.Venn.)

Financieel plan (WVV)

Oprichters + boekhouder, externe accountant
of bedrijfsrevisor (S-BVBA)

Oprichters

Verslag met beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste
waarderingsmethoden.
Verslag inbreng in natura

Bedrijfsrevisor

Vóór de oprichting
(cf. uitzonderingen)

Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten
minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van
nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor
de inbreng wordt verstrekt.

Met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro worden
gestraft :
BVBA (Art. 219 W.Venn.)
CVBA (Art. 395 W.Venn.)
NV (Art. 444 W.Venn.)

4° de zaakvoerders die het bijzonder verslag samen met het
verslag van de commissaris, van de bedrijfsrevisor of, naar
gelang van het geval, van de externe accountant, niet
voorleggen zoals voorgeschreven door de artikelen
219/395/444, 222/396/447, 313/423/582 en 602.

Met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro worden
gestraft :
Verslag inbreng in natura

Verslag quasi-inbreg

Oprichters

Commissaris of bedrijfsrevisor

Vóór de oprichting
(cf. uitzonderingen)

Bij inbreng van elk vermogensbestanddeel , toebehorend aan een oprichter,
zaakvoerder of vennoot, hetwelk de vennootschap overweegt binnen twee jaar te
Het verslag vermeldt de naam van de eigenaar van het goed dat de vennootschap wil
rekenen van de oprichting, te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste een
verkrijgen, de beschrijving van dit goed, alsook de vergoeding die werkelijk als
tiende van het geplaatste kapitaal.
tegenprestatie voor de verkrijging wordt verstrekt en de toegepaste
waarderingsmethode. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze
Niet van toepassing op verkrijgingen in het gewone bedrijf van de vennootschap
methoden leiden, tenminste gelijk zijn aan de als tegenprestatie verstrekte
en die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die de
vergoeding.
vennootschap normaal voor soortgelijke verrichtingen eist, en evenmin op
verkrijgingen ter beurze en op verkrijgingen bij een gerechtelijke verkoop.

Bij inbreng van elk vermogensbestanddeel , toebehorend aan een oprichter,
zaakvoerder of vennoot, hetwelk de vennootschap overweegt binnen twee jaar te
rekenen van de oprichting, te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste een
tiende van het geplaatste kapitaal.
Verslag quasi-inbreg

In een bijzonder verslag zetten de oprichters uiteen waarom de inbreng in natura
van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van
de conclusie van het verslag van de revisor.

Bestuursorgaan
Niet van toepassing op verkrijgingen in het gewone bedrijf van de vennootschap
en die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die de
vennootschap normaal voor soortgelijke verrichtingen eist, en evenmin op
verkrijgingen ter beurze en op verkrijgingen bij een gerechtelijke verkoop

Uiteenzetting waarom de overwogen verkrijging van belang is voor de
vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het
bijgevoegde verslag.

BVBA (Art. 219 W.Venn.)
CVBA (Art. 395 W.Venn.)
NV (Art. 444 W.Venn.)

4° de zaakvoerders die het bijzonder verslag samen met het
verslag van de commissaris, van de bedrijfsrevisor of, naar
gelang van het geval, van de externe accountant, niet
voorleggen zoals voorgeschreven door de artikelen
219/395/444, 222/396/447, 313/423/582 en 602.

BVBA (Art. 220-222 W.Venn.)
CVBA (Art. 396 W.Venn.)
NV (Art. 445-447 W.Venn.)

Nietigheid beslissing algemene vergadering

BVBA (Art. 220-222 W.Venn.)
CVBA (Art. 396 W.Venn.)
NV (Art. 445-447 W.Venn.)

Nietigheid beslissing algemene vergadering

PERIODIEKE VERSLAGGEVING

Verslag controle geconsolideerde jaarrekening

Commissaris, bedrijfsrevisor of geregistreerd
auditkantoor

Vóór goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening

1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke geconsolideerde
jaarrekening de wettelijke controle betrekking heeft en op welke groep onderworpen
aan de wettelijke controle, wie tussenkomt in hun benoemingsprocedure, de datum
van hun benoeming, de termijn van hun mandaat, het aantal opeenvolgende
boekjaren dat het bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd auditkantoor of, bij
gebrek eraan, de bedrijfsrevisor belast is met de wettelijke controle van de
geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap sinds hun eerste benoeming, en
volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel de geconsolideerde jaarrekening
werd opgesteld, alsook de periode waarop de geconsolideerde jaarrekening
betrekking heeft;
2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt
aangegeven welke normen voor de uitvoering van de controle in acht zijn genomen
en of de commissarissen of de aangeduide bedrijfsrevisoren de toelichtingen en de
informatie hebben bekomen die nodig is voor hun controle;
3° een oordeel, waarin de commissarissen of de aangestelde bedrijfsrevisoren
aangeven of volgens hen de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van het
geconsolideerd geheel overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig
referentiestelsel en, in voorkomend geval, of de geconsolideerde jaarrekening aan de
wettelijke vereisten voldoet; het oordeel kan de vorm aannemen van een oordeel
zonder voorbehoud, een oordeel met voorbehoud, een afkeurend oordeel of, indien
de commissarissen of de bedrijfsrevisoren zich geen oordeel kunnen vormen, een
onthoudende verklaring;
4° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen of de
aangestelde bedrijfsrevisoren in het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al
dan niet een voorbehoud werd opgenomen in het oordeel;
5° een oordeel dat aangeeft of het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening
in overeenstemming is met de geconsolideerde jaarrekening voor hetzelfde boekjaar
en of het is opgesteld overeenkomstig de wet; indien de in artikel 119, § 2, vereiste
verklaring van niet-financiële informatie wordt opgenomen in een afzonderlijk
verslag, bevat het verslag over de wettelijke controle van de geconsolideerde
jaarrekening een oordeel dat aangeeft of dit afzonderlijk verslag de vereiste
inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de geconsolideerde jaarrekening
voor hetzelfde boekjaar;
6° een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met
gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over
het vermogen van de groep om zijn bedrijfsactiviteiten voort te zetten;
7° een vermelding ter bevestiging, enerzijds, dat zij geen opdrachten hebben verricht
die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle en dat zij in de loop van hun
mandaat onafhankelijk zijn gebleven tegenover de groep en, anderzijds, dat de
bedragen voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke
controle bedoeld in artikel 134 desgevallend correct zijn vermeld en uitgesplitst in de
toelichting bij de jaarrekening. Indien dit niet het geval is, vermelden de
commissarissen de gedetailleerde informatie zelf in hun verslag over de wettelijke
controle van de geconsolideerde jaarrekening;
8° een vermelding van de vestigingsplaats van de commissaris, de bedrijfsrevisor of
het geregistreerd auditkantoor.

Art. 146 + 148 W.Venn.

Zij die als commissaris, bedrijfsrevisor , geregistreerd
auditkantoor of onafhankelijk deskundige rekeningen,
jaarrekeningen, balansen en resultatenrekeningen of
geconsolideerde jaarrekeningen van vennootschappen
attesteren of goedkeuren, terwijl niet is voldaan aan de
bepalingen bedoeld in § 1, en zij daarvan kennis hebben, of, niet
hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om zich te
vergewissen of aan die bepalingen is voldaan, worden gestraft
met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro.
Zij worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een
jaar en met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro of
met een van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet
hebben gehandeld.

Bij het opstellen van de jaarrekening

Jaarverslag

Bestuurders of zaakvoerders

Niet:
1° de niet-genoteerde kleine vennootschappen;
2° de vennootschappen onder firma, de gewone commanditaire
vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte
aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke
personen zijn;
3° de economische samenwerkingsverbanden;
4° de landbouwvennootschappen.

Rekenschap van beleid:
1° ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het
bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de
voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt. Dit
overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de
resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap die in
overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van dit bedrijf.
In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling,
de resultaten of de positie van de vennootschap, omvat de analyse zowel financiële
als, waar zulks passend wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren
die betrekking hebben op het specifieke bedrijf van de vennootschap, met inbegrip
van informatie betreffende milieu- en personeelsaangelegenheden.
In deze analyse omvat het jaarverslag, waar zulks passend wordt geacht,
verwijzingen naar en aanvullende uitleg betreffende de bedragen in de jaarrekening.
2° informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het
De niet-genoteerde kleine vennootschappen moeten de verantwoording bedoeld
boekjaar hebben plaatsgevonden;
in artikel 96, § 1, 6°, evenwel vermelden in de toelichting bij de jaarrekening.
3° inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig
nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap;
4° informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling;
5° gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap;
6° ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening
gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een
verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling
van continuïteit;
7° alle gegevens die volgens dit wetboek in dit verslag moeten worden opgenomen.
8° wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en
voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva,
financiële positie en resultaat :
- de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het
risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten
voorgenomen transacties, waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en
kasstroomrisico(;)
9° in voorkomend geval, de verantwoording van de onafhankelijkheid en
deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van
het auditcomité.

Art. 94-96 W.Venn.

De zaakvoerders en bestuurders, alsook de personen die met
het bestuur van een vestiging in België belast zijn, die een van de
in de artikelen 81, 82, 83, 1°, 95 en 96 bedoelde verplichtingen
niet nakomen worden gestraft met een geldboete van vijftig
euro tot tienduizend euro.
Indien de schending van deze artikelen gebeurt met bedrieglijk
oogmerk kunnen zij bovendien worden gestraft met een
gevangenisstraf van een maand tot een jaar of met beide
straffen samen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Verslag over staat van activa en passiva

Commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant

Voorstel tot ontbinding

Verslag over de staat van activa of passiva (<3maanden), in het bijzonder of daarin
de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is
weergegeven (+ ontbinding en vereffening in één akte: melding van terugbetaling of
consignatie van alle schulden ten aanzien van derden)

Art. 181 + 184 §5 W.Venn.

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Verslag over voorstel tot ontbinding

Bestuursorgaan

Voorstel tot ontbinding

Toelichting voorstel tot ontbinding

Art. 181 W.Venn.

Nietigheid beslissing algemene vergadering

FUSIE, SPLITSING & OMZETTING

Verklaren of de ruilverhouding al dan niet redelijk is.

Verslag over fusievoorstel

Commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant

Fusievoorstel

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:
1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;
2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke
gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het
betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde
aan deze methoden is gehecht.

Art. 695 W.Venn. (fusie door
overneming)
Art. 708 W.Venn. (fusie door
oprichting)

Nietigheid fusie of splitsing (regularisatietermijn)
+
Iedere vennoot van een ontbonden vennootschap kan
insgelijks tegen de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe
accountant die het in de artikelen 695, 708, 731 en 746
bedoelde verslag heeft opgesteld, een
aansprakelijkheidsvordering instellen voor de schade die hij
heeft geleden ten gevolge van een fout die deze bij het vervullen
van zijn taak heeft begaan.

Art. 694 W.Venn. (fusie door
overneming)
Art. 707 W.Venn. (fusie door
oprichting)

Nietigheid fusie of splitsing (regularisatietermijn)

Art. 731 W.Venn. (Splitsing door
overneming)
Art. 746 W.Venn. (Splitsing door
oprichting)

Iedere vennoot van een ontbonden vennootschap kan
insgelijks tegen de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe
accountant die het in de artikelen 695, 708, 731 en 746
bedoelde verslag heeft opgesteld, een
aansprakelijkheidsvordering instellen voor de schade die hij
heeft geleden ten gevolge van een fout die deze bij het vervullen
van zijn taak heeft begaan.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er
eventueel bij de waardering zijn geweest.

Verslag over fusievoorstel

Bestuursorgaan

Fusievoorstel

Uiteenzetting van de stand van het vermogen
van de te fuseren vennootschappen en toelichting en verantwoording vanuit een
juridisch en economisch oogpunt: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en
de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke
de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan
deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de
moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde
ruilverhouding.

Verklaren of de ruilverhouding al dan niet redelijk is.

Verslag over splitsingsvoorstel

Commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant

Splitsingsvoorstel

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:
1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;
2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke
gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het
betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde
aan deze methoden is gehecht.
In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er
eventueel bij de waardering zijn geweest.

Verslag over splitsingsvoorstel

Bestuursorgaan

Splitsingsvoorstel

Omzetting

Commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant

Omzetting - verslag over staat van activa en passiva (<3maanden)

Omzetting

Bestuursorgaan

Voorstel tot omzetting

Uiteenzetting van de stand van het vermogen
van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen en toelichting en
verantwoording vanuit een juridisch en economisch oogpunt: de wenselijkheid van
de splitsing, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen
ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld,
het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering
waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben
voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

Art. 730 W.Venn. (Splitsing door
overneming)
Art. 745 W.Venn. (Splitsing door
oprichting)

Nietigheid fusie of splitsing (regularisatietermijn)

Art. 776-777 W.Venn.

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Art. 778 W.Venn.

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Verslag over staat van activa en passiva, in het bijzonder of er enige overwaardering
van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Indien het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa
en passiva opgenomen maatschappelijk kapitaal, dan besluit het verslag met de
vermelding van het verschil.

Toelichting voorstel tot omzetting

SPECIFIEKE VERSLAGGEVING

Alarmbelprocedure (W.Venn.)

Bestuursorgaan

Vijftien dagen voor de algemene vergadering
wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan
de helft van het maatschappelijk kapitaal

Uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de
financiële toestand van de vennootschap

BVBA (Art. 332 W.Venn.)
CVBA (Art. 431 W.Venn.)
NV (Art. 633 W.Venn.)

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Alarmbelprocedure (WVV)

Bestuursorgaan

Nettoactief dreigt negatief te worden of is negatief geworden of dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om over een periode van minstens twaalf
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden

Uiteenzetting van de maatregelen die zullen worden genomen om de continuïteit van
de vennootschap te vrijwaren

Art. 5:133 WVV

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Inbreng in natura

De beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden.
Het verslag moet aangeven of het resultaat van deze methode, ten minste
overeenkomt met het aantal (en de nominale of fractiewaarde) van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

BVBA (Art. 313 W.Venn.)
CVBA (Art. 423 W.Venn.)
NV (Art. 602 W.Venn.)

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Kapitaalverhoging- en vermindering

Commissaris of bedrijfsrevisor

Kapitaalverhoging- en vermindering

Bestuursorgaan

Inbreng in natura

Toelichting waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van
belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van
de conclusie van het bijgevoegde verslag

BVBA (Art. 313 W.Venn.)
CVBA (Art. 423 W.Venn.)
NV (Art. 602 W.Venn.)

De zaakvoerders zijn jegens de belanghebbenden hoofdelijk
gehouden:
4° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke gevolg is
hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen,
hetzij van de kennelijke overwaardering van inbrengen in
natura.
+
Geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro

Kapitaalverhoging

Bedrijfsrevisor of externe accountant

De uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de
fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort

Verklaring dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten

NV - Art. 582 W.Venn.

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Kapitaalverhoging

Raad van bestuur

De uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de
fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort

Verslag in het bijzonder over de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de
verrichting voor de aandeelhouders

NV - Art. 582 W.Venn.

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Kapitaalverhoging

Commissaris of bedrijfsrevisor

Wanneer het kapitaal wordt verhoogd ten gevolge van een conversie van
converteerbare obligaties in aandelen of van een inschrijving op aandelen, in geval
van uitoefening van de warrant

Overlegging van een lijst van de gevraagde conversies of van de uitgeoefende
warrants, voor echt verklaard

NV - Art. 591 W.Venn.

__

Kapitaalverhoging - uitgifte van converteerbare obligaties uitgifte van warrants

Commissaris, bedrijfsrevisor of extern
accountant

Beperking of opheffen voorkeurrecht

Verklaring dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten

NV - Art. 596 W.Venn.

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Kapitaalverhoging - uitgifte van converteerbare obligaties uitgifte van warrants

Raad van bestuur

Beperking of opheffen voorkeurrecht

Verslag in het bijzonder over de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de
verrichting voor de aandeelhouders

NV - Art. 596 W.Venn.

Nietigheid beslissing algemene vergadering

Beperking of opheffen voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde
Vaststelling dat de uitgifteprijs ten minste gelijk is aan de vastgestelde intrinsieke
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar waarde van het effect en omstandig advies omtrent de elementen op grond waarvan
dochtervennootschappen
de uitgifteprijs is berekend, alsmede omtrent de verantwoording ervan

Kapitaalverhoging - uitgifte van converteerbare obligaties uitgifte van warrants

Commissaris, bedrijfsrevisor of extern
accountant

Kapitaalverhoging - uitgifte van converteerbare obligaties uitgifte van warrants

Raad van bestuur

Beperking of opheffen voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar
dochtervennootschappen

Kapitaalverminderingen en uitkeringen aan aandeelhouders in
het algemeen (nieuwe wetgeving – kapitaalloze BV)

Commissaris

Kapitaalverminderingen en uitkeringen aan aandeelhouders in
het algemeen (nieuwe wetgeving – kapitaalloze BV)

NV - Art. 598 W.Venn.

__

Vermelding van de identiteit van de begunstigde of de begunstigden van de
beperking of de opheffing van het voorkeurrecht en de weerslag van de
voorgestelde uitgifte op de toestand van de vroegere aandeelhouder, in het
bijzonder wat diens aandeel in de winst en in het eigen kapitaal betreft

NV - Art. 598 W.Venn.

__

Uitkeringen

Nazicht staat van activa en passiva: geen uitkering mag geschieden indien het
nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou
worden.

Art. 5:121 WVV (nettoactieftest)

__

Commissaris

Uitkeringen

Nazicht boekhoudkundige en financiële gegevens verslag bestuursorgaan

Art. 5:122 WVV (liquiditeitstest)

__

Kapitaalverminderingen en uitkeringen aan aandeelhouders in
het algemeen (nieuwe wetgeving – kapitaalloze BV)

Bestuursorgaan

Uitkeringen

Verslag dat volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van
de datum van de uitkering

Art. 5:122 WVV (liquiditeitstest)

De leden van het bestuursorgaan en alle andere personen die
ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad zijn tegenover de
vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade

Wijziging aansprakelijkheid vennoten van een coöperatieve
vennootschap

Bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Verslag over staat van activa en passiva (<3maanden) in het bijzonder of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Art. 436 W.Venn

Bestuurders zijn jegens de belanghebbenden hoofdelijk
gehouden tot vergoeding van de schade die onmiddellijk en
rechtstreeks gevolg is

Tegenstrijdigheid van belangen

College van zaakvoerders (BVBA)

Art. 259-261 W.Venn. (BVBA)

Nietigheid van de beslissing of verrichting

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een
dat de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen
aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen
heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het
aan de andere zaakvoerders vóór het college van zaakvoerders een besluit neemt
strijdig belang op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 of, bij gebrek
Niet: beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen
daarvan, in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd,
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 %
omschrijft het college van zaakvoerders in de notulen de aard van de in het eerste lid
bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere
bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de
uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 %
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen
van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven
worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel
effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap
worden opgenomen.

Niet: gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en
tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.

Tegenstrijdigheid van belangen

Eén zaakvoerder (BVBA)

Tegenstrijdigheid van belangen

Aanstelling lasthebber ad hoc

Art. 260 W.Venn.

__

Tegenstrijdigheid van belangen

Eén zaakvoerder = enige vennoot (BVBA)

Tegenstrijdigheid van belangen

Bijzonder verslag

Art. 261 W.Venn.

Vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat
hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben
verkregen.

Art. 526 W.Venn. (NV)

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of
verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van
de in dit artikel en de in artikel 524ter bepaalde regels, indien de
wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting
die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen
aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
Tegenstrijdigheid van belangen

Bestuurders (NV)

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig
belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de
Niet: de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad
beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft
van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn
benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig
gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks
belang op de hoogte brengen.
ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de
andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste
95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen
uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Niet: de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke
verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die
op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95, of bij
gebreke daaraan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd,
omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid
bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen
worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel
worden opgenomen.

Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid vennoten

iedere vennoot, evt. bijgestaan door
accountant

Indien geen commissaris werd benoemd

__

Art. 166-167 W.Venn.

__

Wijziging maatschappelijk doel

Bestuursorgaan

Wijziging maatschappelijk doel

De voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda
vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen
afzonderlijk verslag uit over die staat.

Art. 287 W.Venn. (BVBA)
Art. 413 W.Venn. (CVBA)
Art. 555 W.Venn. (NV)

Nietigheid beslissing algemene vergadering

