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- Met de invoering van het vernieuwde vennootschapsrecht: wetgever heeft uitdrukkelijk
bepaald dat het mandaat van vennootschapsbestuurder niet door middel van een AO 
kan worden uitgeoefend 

- Pro memorie, kenmerken AO:

- Arbeid verrichten
- Krachtens een overeenkomst (schriftelijk bij bepaalde duur)
- Tegen een loon
- Onder gezag – vooral hier zit de onverenigbaarheid met de hoedanigheid van bestuurder

- Hiermee wordt een wettelijke basis gegeven aan wat voorheen reeds werd aanvaard, 
o.m. op basis van cassatierechtspraak

VERTREKPUNT: BESTUURDER ≠ WERKNEMER
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- Dubbele ratio: 

- Een bestuursmandaat kan niet wordt uitgeoefend in een band van ondergeschiktheid, wat een 
essentiële voorwaarde is voor de kwalificatie als AO (werknemer)
- Geen ondergeschiktheid aan zichzelf, aan een CEO of aan andere leden bestuursorgaan
- Geen ondergeschiktheid aan algemene vergadering (geen instructies)
- Bij uitbreiding: geen ondergeschiktheid aan leidend ambtenaar in een overheidscontext

- Verschillend aansprakelijkheidsregime, zelfs na de beperking met art. 2:57 WVV (infra)
- Een persoon die onder gezag functioneert, kan niet zelfstandig verantwoordelijkheid uitoefenen
- Cruciale samenhang tussen ondergeschiktheid en aansprakelijkheidsvraagstuk: de persoon die het 

bestuurdersmandaat uitoefent loopt tal van aansprakelijkheden op (o.m. gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheid – bijzondere gronden van bestuurdersaansprakelijkheid uit het WVV – bijzondere 
gronden van bestuurdersaansprakelijkheid uit het WER)
- Vandaar moet een bestuurder volledig vrij zijn mandaat kunnen uitoefenen, vermits hij/zij uiteindelijk 

zijn/haar aansprakelijkheid in het gedrang brengt bij foutief bestuurdersgedrag

VERTREKPUNT: BESTUURDER ≠ WERKNEMER
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- Onder gelding van het nieuwe WVV: opgenomen in de specifieke boekdelen met betrekking tot 
bepaalde vennootschapsvormen:

- Voor een BV: art. 5:70, §1, tweede lid WVV
- “Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de 

vennootschap zijn verbonden.”
- Belang van de woorden “in deze hoedanigheid” (infra)

- Voor een CV: 6:58, §1, tweede lid WVV
- Zelfde tekst als bij de BV.

- Voor een NV: 
- Monistisch model (raad van bestuur / enige bestuurder): art. 7:85, §1, derde lid WVV

- Opnieuw dezelfde tekst als bij de BV en de CV.
- Dualistisch model: zowel voor leden van de raad van toezicht (art. 7:105, §2 WVV) als voor leden van de 

directieraad (art. 7:107, tweede lid WVV); verduidelijking ten opzichte van voormalig directiecomité (infra)
- Art. 7:105, §2 WVV: ”Leden van de raad van toezicht kunnen in deze hoedanigheid niet door 

een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.”
- Art. 7:107, tweede lid WVV: “Leden van de directieraad kunnen in deze hoedanigheid niet door 

een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.”

WETTELIJKE BASIS (I)
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- Geen fundamentele wijziging t.a.v. vroegere (cassatie-)rechtspraak, behoudens dan 
wat de uitdrukkelijke wettelijke basis betreft

- Aangeduid als één van de dwingende bepalingen die, onder gelding van de regels ter 
zake de inwerkingtreding van het WVV, sowieso van toepassing werd per 1 januari 2020, 
zelfs indien vennootschapsstatuten op dat ogenblik nog niet waren aangepast aan het 
WVV (MvT verwijst niet naar CV)

- Evenwel een aantal eigenaardigheden:

- Enkel bij de “kapitaalvennootschappen” (thans ook “eigenvermogensvennootschappen” genoemd)
- Geen uitdrukkelijke bepaling voor andere vennootschapsvormen; RL neemt aan dat kan worden doorgetrokken, 

maar op zich geen zekerheid
- Quid verenigingen en stichtingen? (mede gelet op het opzet een Wetboek van vennootschappen EN 

verenigingen) – wellicht mogelijkheid tot analogie-redenering (principes ter zake de uitoefening van een 
mandaat als bestuurder zijn bij alle private rechtspersonen dezelfde, dus met eenzelfde principiële 
onmogelijkheid van onder gezag van een andere persoon te sorteren)

WETTELIJKE BASIS (II)
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- Dubbelzinnigheid: bestuurders kwalificeren wel als “personeel” in de zin van art. 1:27 WVV, terwijl 
onder W.Venn. werd aangenomen dat onder “personeel” moest worden begrepen als “werknemers”, 
m.a.w. personen met de vennootschap verbonden door een arbeidsovereenkomst

- Art. 1:27 WVV: “Voor de toepassing van de boeken 5, 6 en 7 wordt onder "personeel" 
verstaan:
(…)

3° de leden van het bestuursorgaan van een vennootschap of haar
dochtervennootschap(pen), met inbegrip van rechtspersonen van wie de vaste
vertegenwoordiger ook de controlerende vennoot of aandeelhouder is.”

- Boek 5 = De besloten vennootschap
- Boek 6 = de coöperatieve vennootschap
- Boek 7 = de naamloze vennootschap

- M.a.w. = in deze vennootschapsvormen zijn bestuurders wel personeel, maar kunnen ze – q.q. –
niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst

- Verdere illustratie van vervaging van het begrippenkader

WETTELIJKE BASIS (III)
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- Bestuurder (in die hoedanigheid) kwalificeert als een “zelfstandige”

- Vooral van belang voor bepaling van het sociaalrechtelijk statuut

- Bestuurder is tevens een “ondernemer” als bedoeld in art. I.1 WER?

- Vooral van belang voor aanknoping diverse rechtsregels uit het economisch recht 
(zoals vervat in het WER)

GEVOLGEN
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- Bestuurder, gezien “zelfstandige”, dient zich aan te sluiten bij een SZ-kas voor 
zelfstandigen en SZ-bijdragen te betalen, tenzij:

- Kosteloosheid in rechte: statuten of benoemingsbeslissing vermelden onbezoldigd karakter
- Kosteloosheid in feite: geen enkele vergoeding van welke aard ook (bv. aanvullend pensioen) 
- Geen technische en commerciële activiteiten verrichten (bv. officiële documenten 

ondertekenen, betrokkenheid productieproces)
- In elke vennootschap, minstens 1 persoon die de voormelde activiteiten verricht
- Probleem: vennootschap zonder ander personeel dan bestuurders
- Mogelijke oplossing: dagelijks bestuur (infra)

- Bestuurders met buitenlandse nationaliteit
- Land binnen EER: Art. 13.2 Verordening (EG) Nr. 883/2004 maakt toepasselijk recht afhankelijk van plaats waar substantieel 

deel activiteiten wordt verricht
- Land buiten EER: Verdrag of bij afwezigheid daarvan Belgisch recht

- Vermoeden art. 3, §1, 4de lid KB nr. 38 van 27 juli 1967 is weerlegbaar en heeft enkel 
betrekking op het onderdeel beroepsbezigheid van het zelfstandigenbegrip

BESTUURDER = ZELFSTANDIGE
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- Bestuurder kan tegelijkertijd ook gedelegeerde tot het dagelijks bestuur zijn

- Het mandaat van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur kan wel worden uitgeoefend onder een AO
(of als zelfstandige)

- Wettelijke definitie inhoud dagelijks bestuur: “Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en 
de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de 
vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang 
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het 
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.” (voor een BV: art. 5:79, tweede lid WVV; voor een CV: art. 6:67, tweede lid WVV; 
voor een NV: art. 7:121, tweede lid WVV)

- Draagwijdte is ruimer dan in het vroegere recht toen de definitie was overgelaten aan de rechtspraak

- Kan alleen of als college worden uitgeoefend: aanhechting voormalig directiecomité

- Vergt wel dat er een ander bestuursorgaan is dat gezag uitoefent op de dagelijks bestuurder

- M.a.w. geldt deze regeling niet naar analogie voor de “enige bestuurder” (daar is er in principe niets of niemand 
om gezag op die ene bestuurder uit te oefenen; infra) 

UITZONDERING: DAGELIJKS BESTUUR
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- Geen beletsel voor een fysieke persoon om binnen eenzelfde vennootschap een 
bestuursmandaat te combineren met een AO, maar dan niet wat betreft de 
hoedanigheid van bestuurder, maar voor een ander takenpakket (vgl. dagelijks bestuur)

- Zie telkens de woorden “in die hoedanigheid”

- Dubbele-pet hoedanigheid (inherent problematisch, vooral qua afbakening)

- De rechtspraak stelt 2 cumulatieve voorwaarden voor een dergelijke combinatie:

- De fysieke persoon moet naast zijn bestuursmandaat taken uitoefenen die duidelijk te 
onderscheiden zijn van die welke uit het bestuursmandaat voortvloeien;

- Deze taken moeten worden uitgeoefend in een verhouding van ondergeschiktheid aan (onder 
gezag van) de rechtspersoon.

- Feitenkwesties – met alle moeilijkheden vandien

CUMULATIE BESTUURDER EN WERKNEMER
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- Moeilijkheid 1ste voorwaarde: inhoud van bestuursmandaat

- Geen wettelijke omschrijving (vgl. dagelijks bestuur)

- Sommigen zien aanzet in art. 2:51 WVV: “Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks 
bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van 
de hem opgedragen taak.” (eigenlijk positieve verplichting tot behoorlijk 
vennootschapsbestuur)

- Wat zijn “andere taken”?

CUMULATIE BESTUURDER EN WERKNEMER
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- Moeilijkheid 2de voorwaarde: appreciatie gezagsverhouding

- Wellicht onmogelijk in geval van éénhoofdig bestuur
- Als werknemer binnen de vennootschap waarin men een bestuurdersmandaat bekleedt: 

onder wiens gezag?
- CEO (dagelijks bestuurder): kan men dan nog wel ten volle onafhankelijk zijn in bestuursorgaan, als 

men voor ander takenpakket onder gezag CEO opereert (sterke feitenkwestie), ook als men voor 
loon en andere arbeidsvoorwaarden afhankelijk is van de CEO

- Onder gezag van een orgaan waartoe men zelf behoort (?); nuance duaal bestuur
- Vergt minstens bijzondere aandacht voor belangenconflictregels

- Afbakening in groepsverband: een werknemer van een moedervennootschap kan 
bestuurder zijn in de dochter, maar dan als zelfstandige in bijberoep

- Één van de beweegredenen is verdwenen:

- Vóór WVV manier om te beschermen tegen gevolgen van principiële ad nutum
afzetbaarheid bestuurders in een NV 

- Onder WVV is ad nutum afzetbaarheid van suppletief recht: opzegtermijn of –vergoeding 
mogelijk (monistisch model: art. 7:85, §3 WVV; dualistisch model: art. 7:105, §4 WVV)

CUMULATIE BESTUURDER EN WERKNEMER
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- Sinds 1 november 2018 definieert art. I.1.1° WER een “onderneming” als:

(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent
(b) iedere rechtspersoon
(c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid

- Uitzondering (geen ondernemingen) in tweede lid art. I.1.1° WER voor:

(a) organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk (ook in feite) 
(b) publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op een markt
(c) Geledingen van de staat

- Formele definitie genoemd

- Toepassingsgebied: 

(i) de ondernemingsrechtbank (art. 573 Ger.W. verwijst naar art. I.1.1° WER)
(ii) het ondernemingsbewijs (het vroegere handelsbewijs; parl. werkzaamheden, RL)
(iii) het insolventierecht (Boek XX Wetboek van Economisch Recht, cf. art. I.22.7° WER)
(iv) bepalingen met betrekking tot de KBO en de boekhoudkundige verplichtingen (niet volledig; infra)

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- MAAR de oude (algemene) definitie van “onderneming” uit de voormalige 
tekst van art. I.1.1° WER is nog steeds van toepassing op:

- Boek III, hoofdstuk 1 (transparantieverplichtingen van ondernemingen)
- Boek IV (bescherming van de mededinging)
- Boek V (de mededinging en de prijsevoluties)
- Boek VI (marktpraktijken en consumentenbescherming – nieuwe B2B regels)
- Boek XV (rechtshandhaving)
- Boek XVI (buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen)
- Boek XVII (bijzondere rechtsprocedures, inzonderheid de vordering tot staking)

- Pro memorie: “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze 
een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen”

- Functionele definitie genoemd

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- Daarnaast blijft ook een afzonderlijk ondernemingsbegrip in de niet-
gecodificeerde wetgeving, zoals bv. Wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bestaan (cf. bemerking 
RvS), luidend: 
“elke organisatie, met uitsluiting van overheidsinstanties, die handelt in het kader van haar 
zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit, ook wanneer deze door slechts één persoon 
wordt uitgeoefend;

- Resultaat: er blijven na 1 november 2018 nog steeds divergenties m.b.t. de invulling 
van het ondernemingsbegrip in het economisch recht bestaan. 

- De vraag of een bestuurder = onderneming vooral gesteld i.k.v. de mogelijkheid tot 
faillietverklaring, m.a.w. toepassing Boek XX dus formeel genoemde definitie van 
“onderneming” in vigerend art. I.1.1° WER
- Onderliggende ratio: verschoonbaarverklaring t.o.v. collectieve schuldenregeling

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- Rechtspersoon-bestuurder: steeds een onderneming o.g.v. art. I.1, lid 1, 1° (b) WER

- Alle private rechtspersonen zijn per definitie ondernemingen

- Fysieke persoon-bestuurder: onderneming indien voldoet aan definitie art. I.1, lid 1, 1° (a) WER

- Zelfstandige uitoefening bestuursmandaat
- Geen arbeidsovereenkomst (MvT)
- Geen absolute gevolgtrekkingen uit al dan niet aansluiting bij SZ-kas (eigenheid reglementering)

- Bestuursmandaat geldend als beroepsactiviteit
- Met regelmaat verricht: in principe steeds vervuld bij vennootschap (niet wegsteken achter passiviteit); 

nuance bij vereniging/stichting wanneer kadert in privésfeer (bv. vrijetijdsbesteding)
- Conceptuele vraag: kan men een bestuurdersmandaat wel anders uitoefenen 
- Een occasionele activiteit vormt dan geen beroepsactiviteit (vgl. zelfstandige in bijberoep)

- Om in een inkomen te voorzien: onbezoldigde bestuurder of bestuurder met uitsluitend 
onkostenvergoeding vallen hierbuiten (winstoogmerk nieuwe stijl)

- Andere elementen?
- Eigen economisch activiteit - criterium van “goederen of diensten te verlenen op de markt” (niet meer 

vervat in art. I.1. WER met nuance andere boekdelen WER)
- Eigen organisatie verschillend van de rechtspersoon?

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- Cass. 18 maart 2022, C.21.006.F/6, 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220318.1F.9/FR?HiLi=eNpLtDK2qs60MrAutjI
0sFJKzSspSi0oyixOVbLOtDKEirr6hQS5BgR5BruCRI1gokhqawETMRXm

- Cassatieberoep tegen arrest Bergen 14 juli 2020
- Rechtsvraag: is een fysieke persoon-bestuurder een onderneming in de zin van art. I.1.1°, zodat zij failliet 

verklaard kan worden o.g.v. art. XX.99 WER?

- Analyse aangevochten arrest Bergen 14 juli 2020 :

- Vooraf: wetgeving is niet duidelijk met als gevolg een tweespalt in RL
Strekking 1: wetgever had bedoeling om fysieke persoon die een bestuursmandaat van een rechtspersoon 
uitoefent onder de toepassingssfeer van het insolventierecht te brengen (bv. Pletinckx) 
Strekking 2: wetgever had niet de bedoeling om wijzigingen aan te brengen aan het onderscheid tussen 
een mandant, de vennootschap, en een mandataris die slechts een orgaan vormt waarbij traditioneel wordt 
aangenomen dat wanneer een handel wordt uitgebaat door een mandataris die mandataris niet de 
hoedanigheid van handelaar verwerft, maar die hoedanigheid toekomt aan de mandant (bv. Verougstraete
iuncto Fredericq en Van Rijn)

- Gevolg: het is nodig om steeds in concreto na te gaan of de voorwaarden van de wettelijke definitie vervuld 
zijn

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- Vereiste 1: zelfstandig (à titre indépendant)
- Plaats zich tegenover arbeidsovereenkomst (MvT)
- SZ-statuut als zelfstandige niet determinerend, want berust op een weerlegbaar vermoeden uit KB nr. 

38 van 27 juli 1967 (supra) dat kan worden weerlegd wanneer het niet overeenstemt met de feitelijke 
werkelijkheid en de mandataris verbonden zou zijn door een arbeidsovereenkomst

- BTW-statuut wordt ook bepaald a.h.v. zelfstandig karakter, maar voor de beoordeling daarvan wordt niet 
teruggevallen op SZ-statuut doch op aansprakelijkheidsallocatie. Mandataris handelt (in principe) niet 
onder zijn eigen aansprakelijkheid maar onder aansprakelijkheid van de rechtspersoon waarvan hij het 
orgaan is. In die zin oefent hij zijn activiteit niet als zelfstandige uit. De verschillende 
bestuurdersaansprakelijkheidsgronden uit het WER doen aan dat principe geen afbreuk.

- Vereiste 2: beroepsactiviteit (activité professionnelle)
- Komt neer op een ontdubbeling in twee cumulatieve componenten, m.n. (1) duurzaam karakter (caractère

durable) en (2) met het oog op voorzien in inkomsten noodzakelijk voor zijn bestaan (en vue de se 
procurer des revenus nécessaires à l'existance), m.a.w. een winstoogmerk

- Diezelfde componenten komen terug in appreciate zelfstandige voor SZ 

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- Verder gevolg: 
- Het basisconcept van het begrip onderneming komt neer op een organisatie
- De uitoefening van een bestuursmandaat met het organiek of formele criterium waarmee de wetgever het 

oude materiële criterium heeft willen vervangen zodanig dat de onderneming minder wordt gekenmerkt
door haar activiteit of doel dan door haar organisatie, de manier waarop haar materiële, financiële 
en menselijke middelen zijn georganiseerd

- Het enkele feit dat een fysieke persoon een bestuursmandaat uitoefent houdt op zich geen enkele
eigen organisatie in, de gehele organisatie is verbonden aan de vennootschap

- De vereiste van een organisatie vindt steun in het Europees recht:
- Richtlijn 2000/35/EG inzake betalingsachterstand bevat een definitie van "onderneming" met verwijzing

naar organisatie (supra)
- Richtlijn 2019/1023 (arrest gewaagt van 2019/1028) van 20 juni 2019 betreffende preventieve 

herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden etc. bevat in art. 2.9 
een definitie van “ondernemer” luidend: “een natuurlijke persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit uitoefent.” (let op nuance in Franstalige versie: “une personne physique exerçant une 
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale") Een vennootschapsbestuurder beantwoordt daar 
niet aan.

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- Conclusie ontleding regelgeving: een fysieke persoon-bestuurder is uit de enkele hoedanigheid van 
bestuurder slechts een ondernemig wanneer hij een organisatie vormt als fysiek persoon die als
zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefent.

- Feiten:
- Bestuurder van een vastgoedvennootschap
- Vergoeding als bestuurder zeer bescheiden
- Voornaamste inkomsten van de bestuurder komen uit huurontvangsten
- De draagwijdte van zijn activiteiten als bestuurder worden niet aangetoond: er is geen structuur opgezet, 

er zijn geen boekhoudkundige stukken en/of persoonlijke verbintenissen bijgebracht
- De vennootschap had geen activiteiten meer
- Gezien zijn gezondheidstoestand is het zelfs onwaarschijnlijk dat bestuurder nog bijkomende activiteiten 

zou gaan uitoefenen
- De bestuurder was gepensioneerd

- Beoordeling in concreto: de bestuurder toont niet aan dat hij een eigen organisatie heeft om zijn 
beroepsactiviteit uit te oefenen zodat hij geen onderneming is die failliet kan worden verklaard.

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- Cass. 18 maart 2022, C.21.006.F/6 (vervolg)

- Grieven tegen Bergen 14 juli 2020: 
- Een bestuursmandaat impliceert een permanentie en betreft dienstenprestatie die een economische 

activiteit uitmaken.  
- Wanneer die dienstenprestaties zelfstandig verricht worden door een fysiek persoon-bestuurder 

vormt die op zich een organisatie in de zin van art. I.1.1° WER. 
- Onderbouw daarvoor is te vinden in SZ statuut met vermoeden zelfstandige en WIB 1992 die inkomsten uit 

bestuursmandaat als professionele inkomsten aanmerkt.

- Dictum: 
- Een natuurlijke persoon is slechts een onderneming in de zin van art. I.1.1° WER wanneer hij een 

organisatie vormt die bestaat uit een geheel van materiële, financiële of menselijke middelen met 
het oog op het zelfstandig uitoefenen van een beroepsactiviteit.

- Hieruit volgt dat de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap die zijn mandaat buiten zijn eigen 
organisatie uitoefent, geen onderneming is.

- Cassatieberoep verworpen en overwegingen aangevochten beslissing hernomen

BESTUURDER = ONDERNEMING?

21

22



12

24-5-2022 | 23

- TRV&RPS 2019/1

- Brussel 21 december 2018: bevestigend; bestuursmandaat is altijd professioneel (geen vrijetijdsbesteding)
- Orb. Luik (afd. Namen) 6 december 2018: bevestigend; ook dagelijks bestuur; plaats niet per se zetel
- Orb. Henegouwen (afd. Doornik) 6 november 2018: ontkennend; onderscheid meerdere vennootschappen
- Kh. Waals-Brabant 8 oktober 2018: ontkennend; persoonlijk economisch doel vereist
- Kh. Antwerpen (afd. Turnhout) 26 juni 2018: ontkennend; persoonlijk economisch doel vereist

- Recentere (gepubliceerde) rechtspraak

- Ondrb. Gent (afd. Brugge) 18 januari 2021: bestuurder niet automatisch onderneming – terughoudendheid 
vereist voor non-profit sector

- Antwerpen 30 april 2020: bestuurder ook inkomsten uit een arbeidsovereenkomst geen obstakel; SZ-statuut 
zelfstandige vormt geen automatisme maar wel indicatie; geen BTW, KBO of boekhouding is niet bepalend

- Bergen 3 maart 2020: vereiste van organisatie; bestuurder niet automatisch onderneming
- Ondrb. Antwerpen (afd. Turnhout) 11 februari 2020: bestuurder niet automatisch onderneming
- Luik 17 december 2019: bestuurder wel automatisch onderneming
- Ondrb. Henegouwen (afd. Charleroi) 16 december 2019: vereiste van organisatie; bestuurder niet 

automatisch onderneming
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- Geen vereiste tot inschrijving KBO
- Geen geregistreerde entiteit: art. I.4, 1° iuncto III.16., §1 WER: “In de Kruispuntbank van Ondernemingen 

worden gegevens opgenomen betreffende : 
1° elke natuurlijke persoon die in België een onderneming is, met uitzondering van de natuurlijke personen 
bedoeld in artikel III.49, § 2, 6° en 9° ;

- Geen inschrijvingsplichtige onderneming: art. I.4, 5° WER iuncto III.49, §2 WER: “(…) zijn niet verplicht zich 
in te schrijven in de hoedanigheid van inschrijvingsplichtige ondernemingen : 
6° natuurlijke persoon waarvan de zelfstandige beroepsactiviteit bestaat uit het uitoefenen van één of 
meerdere bestuursmandaten”

- Geen boekhoudplicht
- Geen boekhoudplichtige onderneming: art. I.5, iuncto III.82, §1, tweede lid WER: 

“1° de natuurlijke personen waarvan de zelfstandige beroepsactiviteit bestaat uit het uitoefenen van één of 
meerdere bestuursmandaten;”

BESTUURDER = ONDERNEMING?
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- Rechtvaardiging aansprakelijkheidsbeperking bestuurder in art. 2:57 WVV omwille van verschil ten 
aanzien van manager die wel kan opereren op basis van AO of een managementvennootschap zonder vaste 
vertegenwoordiger

- Plafonnering maximumbedrag voor alle bestuurders samen in functie van de grootte van de vennootschap 
(berekening over laatste 3j):

- € 125k als omzet ≤ € 350k en balans ≤ € 175k
- € 250k als omzet ≤ € 700k en balans ≤ € 350k
- € 1mio als omzet ≤ € 9mio en balans ≤ € 4,5mio
- € 3mio als omzet < € 50mio en balans < € 43mio
- € 12mio als hoger

- De begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid niet van toepassing in geval van een eerder 
gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout, een zware fout, of bedrieglijk opzet of oogmerk om te 
schaden 

- Ingevoerd middels “befaamd” amendement
- Analogie art. 18 WAO
- Belang voor de praktijk: vraagstuk bestuurdersaansprakelijkheid speelt vooral bij faillissement van de rechtspersoon of 

fraude door de bestuurder en zelden bij een gewone fout

INSPIRATIEBRON BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
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- Onverenigbaarheid AO niet bedoeld als fundamentele vernieuwing
- Wettelijke regeling (i.p.v. overlaten aan rechtspraak), doch eigenheid iedere rechtstak
- Meer rechtszekerheid

- Pro: zeer duidelijk op vlak van principe van de uitoefening van het bestuurdersmandaat zelf
- Contra:

- Onduidelijkheden
- Enige bestuurder (?)
- Dagelijks bestuurder (?)

- Sociaal statuut (bijzondere benadering van onbezoldigde bestuurder)

- Ondernemingskwalificatie roept diverse vragen op
- Rekening houden met divergenties WER (en daarbuiten)
- Winstoogmerk eigenlijk niet helemaal verdwenen 
- Cass. 18 maart 2022: afzonderlijke organisatie vereist
- Extreem verreikende repercussies (bv. insolventierecht)
- Doorkruist opzet van formele benadering

CONCLUSIES
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QUESTIONS & ANSWERS
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- Koen.Byttebier@vub.be

- Tom.Wera@vub.be

CONTACT
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