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Het toepasselijke
vennootschapsrecht

1.
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Inwerkingtreding WVV 
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• nieuwe vennootschappen: 1 mei 2019

• bestaande vennootschappen

‐ vanaf 01/01/2020

‐ dwingende bepalingen van toepassing, vb.

‐ omvorming kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening

‐ nieuwe benamingen en afkortingen

‐ regeling winstuitkering BV

‐ alarmbelprocedure

‐ statutaire bepalingen in strijd met dwingende bepalingen geacht voor niet geschreven

‐ niet‐dwingende bepalingen (default) van wetboek worden van toepassing voor zover niet 
uitgesloten in de statuten

‐ gestort gedeelte kapitaal en wettelijke reserve wordt statutair onbeschikbare reserve

‐ opt‐in voordien mogelijk vanaf 01/05/2019 (mits statutenwijziging)

‐ bij eerstvolgende statutenwijziging na 01/01/2020 en ten laatste 01/01/2024: statuten wijzigen
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Inwerkingtreding WVV
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• afgeschafte vennootschapsvormen

‐ blijven geregeld door huidige W. Venn. tot 01/01/2024 (behalve voor dwingende 
bepalingen)

‐ indien nog niet omgezet tegen 01/01/2024: automatisch wijziging rechtsvorm naar 
dichtst aanleunende vennootschapsvorm (mits uitzonderingen)

‐ Comm.VA: NV met één bestuurder

‐ LV: VOF of CommV

‐ ESV: VOF

‐ CVOA: VOF

‐ CVBA zonder coöperatief gedachtengoed: BV

24 mei 2022

Overgangsrecht 
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• “Wat de aansprakelijkheid betreft, blijft de oude wet van toepassing op schade‐
veroorzakende feiten die werden begaan vóór de toepassing van de nieuwe wet op 
de betrokken rechtspersoon. De vordering tot schadevergoeding ontstaat inderdaad 
op de dag dat het schadeveroorzakende feit wordt gepleegd. Deze regel volgt duidelijk 
uit een arrest van het Hof van Cassatie van 14 november 2014 (Pas., 2014, nr. 693). 
Daaruit volgt dat de bepalingen van artikel 2:55 van het wetboek, in zoverre zij 
afwijken van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, evenals de in 
artikel 2:56 neergelegde beperking van aansprakelijkheid, slechts toepassing zullen 
vinden op feiten begaan na de datum waarop het wetboek op de rechtspersoon van 
toepassing wordt, d.w.z. 1 januari 2020, behoudens “opt‐in”.” 
(Parl St Kamer 2018‐2019, 3119/011, 179‐180)
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Overgangsrecht
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• “In afwijking van deze beginselen, blijft de oude wet van toepassing op overeenkomsten die onder 
vigeur van de oude wet zijn tot stand gekomen. Het gemeen recht wordt daarentegen opnieuw 
van toepassing wanneer men in de nieuwe wet te doen heeft met bepalingen van openbare orde 
of van dwingend recht. Dergelijke bepalingen vinden inderdaad toepassing op de gevolgen in de 
toekomst van situaties die onder de werking van de vroegere wet ontstaan zijn en zich onder de 
nieuwe wet voordoen of voortduren (zie bv. Cass., 16 september 2013, Pas., 2013, nr. 449; Cass., 
18 maart 2011, Pas., 2011, nr. 212), voor zover er geen afbreuk wordt gedaan aan reeds definitief 
vastgestelde rechten (zo blijven de rechtsgevolgen van een overeenkomst die onder vigeur van de 
oude wet ten einde is gekomen geheel beheerst door de oude wet: Cass. 12 maart 2012, Pas., 
2012, nr. 161). Zo bijvoorbeeld zullen clausules die van aansprakelijkheid exonereren of vrijwaren 
in strijd met artikel 2:57 geen effect meer mogen sorteren voor schadeveroorzakende feiten die 
zich voordoen na de dag waarop het wetboek op de betrokken rechtspersoon toepassing vindt. 
Zij blijven daarentegen gelden voor eerder begane feiten.” (Parl St Kamer 2018‐2019, 3119/011, 
180‐181)
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Overgangsrecht

8

• artikel 30 § 6 W. 23 maart 2019: “De artikelen 2:56 tot 2:58 worden van toepassing 
op schadeveroorzakende feiten die plaatsvinden na de datum waarop het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig paragraaf 1, eerste of 
tweede lid op de betrokken rechtspersoon van toepassing wordt.”

‐ 1 januari 2020 of voordien in geval van opt‐in

‐ “Het amendement bevestigt, voor zover nodig, dat de oude wet van toepassing blijft op 
schadeveroorzakende feiten die plaats vinden vóór de dag waarop de nieuwe wet op de 
betrokken rechtspersoon van toepassing wordt. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie (Cass., 14 november 2014, Pas., 2014, nr. 693) ontstaat de vordering tot 
schadevergoeding inderdaad op de dag dat het schadeveroorzakende feit wordt gepleegd.” 
(Amendement 450, Parl St Kamer, 3319/013, 84)
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Het W.Venn.
a) Gewone bestuursfout

2.

24 mei 2022

W.Venn. – gewone bestuursfout
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• wie ? bestuurders (en indien rechtspersoon: ook vaste vertegenwoordiger) –
individuele aansprakelijkheid 

• grondslag ? fouten tijdens het mandaat begaan (artikelen 262, 408, lid 1 en 527 
W.Venn.)

‐ marginale toetsing

‐ geen a posteriori beoordeling

• wie vordert ? 

‐ de vennootschap, ná beslissing AV (sanctie: onontvankelijkheid, eventueel wel (tijdige) 
bekrachtiging mogelijk)

‐ minderheidsvordering

‐ zijdelings door een schuldeiser 

‐ vanaf het faillissement: de curator – maar: (geldige) kwijting is tegenwerpelijk aan de curator

24 mei 2022
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W.Venn. – gewone bestuursfout
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• voorbeelden: 

‐ niet innen/opvolgen schuldvorderingen 

‐ geen verzekering gebouw

‐ vergaderingen van de raad van bestuur systematisch niet bijwonen 

‐ leningen verstrekken zonder passende zekerheden 

‐ overdreven uitgaven, bijvoorbeeld voor publiciteit 

‐ Antwerpen 28 november 2019: aangaan van verbintenissen (aankoop OG voor 1 mio) zonder 

redelijke zekerheid van het bekomen van financiering 

24 mei 2022

Het W.Venn.
b) Schending van de statuten of het Wetboek

2.
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W.Venn. – schending van de statuten of het Wetboek
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• wie ? bestuurders (en indien rechtspersoon: ook vaste vertegenwoordiger) – hoofdelijke aansprakelijkheid (uitz: 
indien geen deel gehad aan de schending en aangeklaagd op de eerste algemene vergadering na kennisname)

• grondslag ? schending van de statuten of het Wetboek (artikelen 263, 408, lid twee en 528 W.Venn.) – is meestal 
resultaatsverbintenis

• wie vordert ? 
‐ de vennootschap, ná beslissing AV
‐ minderheidsvordering
‐ vanaf het faillissement: de curator 
‐ derden

• kwijting is slechts geldig indien schending specifiek vermeld werd in de oproeping

‐ Cass. 18 juni 2021: “De kwijting werkt enkel ten aanzien van de vennootschap. Zij doet geen afbreuk aan het recht van 
derden om een vordering in bestuursaansprakelijkheid in te stellen. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de 
activa van de gefailleerde te gelde te maken en het provenu te verdelen. Wanneer de curator namens de boedel optreedt, 
oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit. Uit het vorenstaande volgt dat de kwijting niet aan de 
curator kan worden tegengeworpen wanneer hij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in 
bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 528 Wetboek van Vennootschappen instelt.”

24 mei 2022

W.Venn. – schending van de statuten of het Wetboek
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• voorbeelden: 

‐ onregelmatigheden m.b.t. jaarrekening (artikel 92 en 98 W.Venn. ‐ causaliteitsvermoeden)

‐ Cass. 18 september 2020: ook de curator kan zich hierop beroepen: “De bestuurder kan dit vermoeden 
weerleggen door het bewijs te leveren van de afwezigheid van het oorzakelijk verband tussen de door 
derden geleden schade en het bedoelde verzuim. De derde wordt aldus bevrijd van de bewijslast van dat 
oorzakelijk verband.”

‐ Gent 10 september 2018: geen weerlegging causaal vermoeden: “Niet het tijdstip van het ontslag is 
relevant (…) maar wel het ogenblik van niet uitbetalen van een correcte opzeggingsvergoeding, zelfs als het 
recht zelf op een ontslagvergoeding eerder is ontstaan.”

‐ Luik 6 februari 2018 en Brussel 28 september 2018: niet ten aanzien van schuldeisers wiens vordering uit 
de wet voortvloeit

‐ zichzelf een bezoldiging toekennen in strijd met de statuten 

‐ schending van het statutair doel

‐ niet‐naleving belangenconflictenregeling (artikel 259‐261 en 523 W.Venn.)

24 mei 2022
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Het W.Venn.
c) Niet‐naleving van de alarmbelprocedure

2.
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W.Venn. – niet‐naleving van de alarmbelprocedure
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• principe (NV (633), BVBA (322), CVBA (431)) 
‐ wanneer ten gevolge van geleden verliezen
‐ het netto‐actief
‐ daalt beneden 1/2 of 1/4 maatschappelijk kapitaal

• maatregelen 
‐ schriftelijk verslag van de RvB 
‐ AV moet bijeenkomen binnen twee maanden nadat

‐ verlies werd vastgesteld of
‐ krachtens wettelijke en statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden

‐ agenda AV: 
‐ verslag RvB (indien er geen is: nietigheid beslissing AV)
‐ ontbinding én eventuele andere maatregelen

• aansprakelijkheid bij niet naleving: 
‐ inbreuk W.Venn. +  
‐ de door derden geleden schade wordt geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te 
vloeien

24 mei 2022
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W.Venn. – niet‐naleving van de alarmbelprocedure
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• weerlegbaar vermoeden

‐ Gent 13 januari 2020:  
‐ Vermoeden speelt enkel indien AV niet is bijeengeroepen, niet indien verslag ontbreekt 

‐ Wordt weerlegd door aan te tonen dat de schade een andere oorzaak heeft dan de niet‐naleving van de 
alarmbelprocedure 

‐ het vermoeden wordt nietweerlegd: 

‐ uit de beslissing van een laattijdig gehouden AV kan niet worden afgeleid dat een tijdig gehouden 
AV ook zou beslist hebben de activiteiten voort te zetten (Cass. 27 juni 2008) 

‐ “La société c’est moi” (Gent 14 mei 2007, Gent 23 april 2007)

‐ er werden herstelmaatregelen genomen ná de datum waarop de AV had moeten bijeenkomen 
(Kh. Dendermonde 13 december 2006)

‐ de bestuurder beroept zich op zijn goede trouw, op zijn gebrek aan opleiding en zijn vertrouwen 
in de boekhouder (Bergen 22 maart 2010)

24 mei 2022

W.Venn. – niet‐naleving van de alarmbelprocedure
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• het vermoeden wordt wél weerlegd indien:

‐ er wordt aangetoond dat de schade voortvloeit uit elementen die dateren van vóór het tijdstip 
waarop de algemene vergadering had moeten bijeengeroepen worden (Brussel 15 november 
2007)

‐ NB: jaarverslag ≠ bijzonder verslag

‐ de schuldeiser kon kennis nemen van de slechte financiële toestand van de vennootschap (via 
de neergelegde jaarrekening) en bleef toch leveren (Gent 5 november 2007)

‐ de fiscus zelf een fout heeft gemaakt die erin bestaat dat zij heeft nagelaten om stappen te 
ondernemen (Luik 19 maart 2019) 

‐ de vennootschap op het ogenblik waarop de alarmbelprocedure had moeten toegepast worden 
niet in staat was om de betwiste fiscale schuld te voldoen – die betwisting met de fiscus zou  
zich op dezelfde wijze verder hebben voorgedaan indien men zou gekozen hebben voor een 
ontbinding (Orb. Luik, afd. Luik 12 februari 2020) 

24 mei 2022
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W.Venn. – niet‐naleving van de alarmbelprocedure
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• schade ? 

‐ zowel collectieve als individuele schade 

‐ schade is enkel deze die ontstaan is na het ogenblik waarop de AV had moeten bijeenkomen 
(Gent 23 april 2007 en 24 september 2007) 

‐ NB: verjaringstermijn (art. 198 W.Venn.) begint te lopen op het ogenblik waarop AV had 
moeten bijeenkomen (Cass. 4 mei 2018)

• dwingend recht

‐ de alarmbelprocedure is van dwingend recht: strengere statutaire bepalingen inzake quorum en 
meerderheid gelden niet (Gent 25 juni 2007)

24 mei 2022

W.Venn. – niet‐naleving van de alarmbelprocedure 
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• periodieke verplichting ? 

‐ geen verplichte jaarlijkse toepassing van de alarmbelprocedure behoudens indien het netto‐
actief verder daalt tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal (Brussel 4 
december 2008)

‐ Gent 13 januari 2020: geen herhaling nodig 

‐ Kh. Luik afd. Namen 26 januari 2021 en 4 september 2018: opvolging en minstens jaarlijkse 
herhaling vereist

‐ Orb. Luik afd. Luik 12 februari 2020: herhaling vereist als blijkt dat de maatregelen niet 
adequaat zijn

• beoordeling herstelmaatregelen ? 

‐ discretionaire bevoegdheid RvB (Gent 17 maart 2008)

‐ maar stijlformules volstaan niet (Luik 27 november 2019)

24 mei 2022
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W.Venn. – niet‐naleving van de alarmbelprocedure 
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• Orb. Luik afd. Namen 26 januari 2021

• “Lorsque, comme c’est très souvent le cas, le comptable ou l’expert‐comptable 
se charge d’établir pour son client les projets de PV de l’organe de gestion et de 
l’AG, il a le devoir d’informer son client (i) de la procédure à respecter lorsque 
son actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social et 
(ii) des risques encourus en cas de non‐respect de cette procédure. Ce devoir 
de conseil est encore plus important, et étendu, lorsque, comme en l’espèce, les 
dirigeants du client du professionnel du chiffre ne sont pas rompus au droit et à 
la comptabilité et ont un niveau d’instruction particulièrement faible. (…) »

24 mei 2022

W.Venn. – niet‐naleving van de alarmbelprocedure 
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• Orb. Luik afd. Namen 26 januari 2021

« Il est en effet manifeste que les mentions « standard » et extrêmement sommaires 
figurant dans les PV établis par la SRL FIDUCIAIRE M. (« L’assemblée a pris 
connaissance de la baisse de l’actif net en dessous de 50 % de l’avoir social. 
L’assemblée décide de continuer l’activité ») sont totalement insuffisantes et que 
cette dernière ne pouvait, en tant que professionnel du chiffre mais à certains 
égards aussi du droit des sociétés (lorsque, comme en l’espèce, il y a des relations 
étroites entre le droit comptable et le droit des sociétés), s’en contenter. Il est 
inadmissible qu’un professionnel du conseil, qui reconnait être chargé d’établir le 
PV d’une AG, rédige un tel document en sachant pertinemment, ou en ne pouvant 
à tout le moins pas légitimement ignorer, qu’à défaut de rapport spécial, (i) 
la décision de l’AG en question sera nulle et (ii) les dirigeants de son client 
encourront une responsabilité aggravée.”  gehouden tot 80 % van de 
schadevergoeding waartoe de bestuurders worden veroordeeld

24 mei 2022
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Het WVV
a) Toepassingsgebied ratione “societatis”

3.
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WVV – toepassingsgebied ratione personae 
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DEEL 1. Algemene bepalingen.

BOEK 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit 
wetboek.

TITEL 6. Bestuur.

HOOFDSTUK 2. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Art. 2:56‐2:58

24 mei 2022
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WVV – toepassingsgebied ratione personae
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Maatschap

Boek 14

Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Boek 13

Herstructurering van verenigingen en stichtingen

Boek 6

CV

Boek 7

NV

Boek 15

SE

Boek 16

SCE

Boek 18

EESV

Boek 9

VZW

Boek 10

NZW

Boek 11

Stichtingen

Boek 17
EUPP/
EUPS

VOF/
CommV

Boek 12

Herstructurering van vennootschappen

Boek 5

BV

Boek 3

De jaarrekening

Boek 2

Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Boek 8

Erkenning van vennootschappen

Boek 4

Boek 1

Inleidende bepalingen

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
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WVV – toepassingsgebied ratione “societatis” 
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• “alle rechtspersonen geregeld door dit wetboek” 

• dus niet: 
‐ maatschap

‐ feitelijke vereniging

‐ rechtspersonen niet geregeld door het WVV 

• vgl. met artikelen XX.225 tot en met 227 WER

‐ alle ondernemingen, met uitzondering van natuurlijke personen die zelfstandig een 
beroepsactiviteit uitoefenen (artikel XX.224 WER)

‐ uitz.: artikel XX.225 niet van toepassing voor kleine ondernemingen (in de 3 boekjaren voor 
het faillissement gemiddelde omzet < 620 000 EUR (excl. BTW) en balanstotaal laatste 
boekjaar < 370 000,01 EUR)

‐ uitz.: artikel XX.227 niet van toepassing op vzw, ivzw of stichting die een vereenvoudigde 
boekhouding voert
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Het WVV
b) Toepassingsgebied ratione personae

3.
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WVV – toepassingsgebied ratione personae 

28

• zowel bestuurders als dagelijks bestuurders 

• ook feitelijke bestuurders

• nieuwe regels voor vaste vertegenwoordiger bestuurder‐rechtspersoon (artikel 2:55)

‐ ook voor dagelijks bestuur
‐ VV = natuurlijke persoon
‐ VV mag slechts één keer zetelen

‐ niet tevens in eigen naam of als VV van een tweede rechtspersoon
‐ indien enige bestuurder een rechtspersoon is, mag deze wel een plaatsvervangende VV 
aanduiden, die optreedt bij verhindering van de VV

‐ geen verwijzing meer naar “onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de 
directieraad of werknemers”
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WVV – toepassingsgebied ratione personae 

29

• vereffenaars ? 

‐ “Het ontworpen artikel bevat de algemene aansprakelijkheidsregel voor bestuursorganen en 
vereffenaars van rechtspersonen.” (MvT, 59, commentaar bij het uiteindelijke artikel 2:56)

‐ MAAR: 

‐ artikel 2:106

‐ “De aansprakelijkheid van de vereffenaar wordt geregeld in artikel 2:100” (MvT, 57,
over de bepaling die uiteindelijk een onderdeel werd van artikel 2:106)
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Het WVV
c)  Contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid

3.
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WVV – contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid 

31

• “Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurders is tegenover de 
rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak”
(artikel 2:51)

• “Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de 
onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen 
over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de 
economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.” 
(artikel 2:52)

‐ “Deze bepaling herneemt artikel 138 W.Venn. (…)” (MvT, 57) 

24 mei 2022

WVV – contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid 

32

‐ zie ook artikel 3:69 WVV:

“De commissarissen die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de 
continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen, moeten het bestuursorgaan 
hiervan schriftelijk en op een omstandige wijze op de hoogte brengen. In dat geval moet het bestuursorgaan beraadslagen 
over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap 
voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren. Indien binnen een maand na de kennisgeving van de melding 
bedoeld in het eerste lid, de commissarissen niet werden ingelicht over de beraadslaging door het bestuursorgaan over de 
genomen maatregelen of de in het vooruitzicht gestelde maatregelen om de continuïteit van de economische activiteit voor 
een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren, of indien ze oordelen dat de maatregelen de continuïteit van de 
economische activiteit niet kunnen vrijwaren voor een minimumduur van twaalf maanden, kunnen ze hun vaststellingen 
schriftelijk meedelen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet 
van toepassing.”

‐ zie ook artikel XX.23 § 3 WER: 

“De externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder‐fiscalist en de bedrijfsrevisor die in de 
uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de economische 
activiteit van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, lichten deze laatste hiervan schriftelijk op een omstandige wijze 
in, in voorkomend geval via zijn bestuursorgaan. Indien de schuldenaar binnen een termijn van een maand vanaf die 
kennisgeving niet de nodige maatregelen treft om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van 
twaalf maanden te waarborgen, kan de externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder‐
fiscalist, of de bedrijfsrevisor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank daarvan schriftelijk inlichten. In dat geval is artikel 
458 van het Strafwetboek niet van toepassing.”
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WVV – contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid

33

• “De [bestuurders] zijn jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten begaan in de 
uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout 
een buitencontractuele fout is.” (artikel 2:56, eerste lid)

• “Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of 
gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal 
voorzichtige en zorgvuldige bestuurders geplaatst in dezelfde omstandigheden, 
redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.” (artikel 2:56, eerste lid)
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WVV – contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid  

34

• hoofdelijkheid

‐ indien het bestuursorgaan een college vormt (artikel 2:56, tweede lid)

‐ in elk geval bij schending van de bepalingen van het WVV of de statuten (ook ten opzichte van 
derden) (artikel 2:56, derde lid)

‐ versoepelde mogelijkheid van bevrijding (artikel 2:56, vierde lid): geen aansprakelijkheid voor 
fouten bedoeld in artikel 2:56, tweede en derde lid (= fouten waarvoor hoofdelijke 
aansprakelijkheid geldt) indien: 

‐ geen deel gehad aan de fout; en

‐ mits melding aan (alle andere leden van) het bestuursorgaan (niet langer de AV)
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Het WVV
d) De cap

3.
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WVV – de cap

36

• geldelijke aansprakelijkheidsbeperking (cap) (artikel 2:57)

‐ zowel t.a.v. derden als t.a.v. de vennootschap, ongeacht basis van aansprakelijkheid

‐ ratio o.a.

‐ ongelijkheid tussen aansprakelijkheid van de leden van het bestuur en van het 
(top)management

‐ betere verzekerbaarheid (zonder verzekeringsplicht)

‐ “war for talent”

• de cap geldt per feit of geheel van feiten ongeacht het aantal verweerders / eisers of vorderingen

‐ “Het is mogelijk dat (…) opeenvolgende eisers zich bij de aansprakelijke bestuurder(s) 
aanbieden, en dat latere eisers moeten vaststellen dat ten gevolge van de eerdere succesvolle 
vorderingen, de aansprakelijkheidsdrempel reeds is bereikt.” (MvT, 70)
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WVV – de cap

3724 mei 2022

MAX. BEDRAG 
(IN EUR)

OMZET (EXCL. BTW) 
(IN EUR)

BALANSTOTAAL
(IN EUR)

125.000 tussen 0 en 350.000 EN tussen 0 en 175.000

250.000 tussen 350.000 en 700.000 EN tussen 175.000 en 350.000

1.000.000 tussen 700.000 en 9.000.000 OF tussen 350.000 en 4.500.000

3.000.000 tussen 9.000.000 en 50.000.000 OF tussen 4.500.000 en 43.000.000

12.000.000 meer dan 50.000.000 OF meer dan 43.000.000

Omzet en balanstotaal worden berekend op basis van het gemiddelde van de laatste drie boekjaren 
voorafgaand aan het instellen van de aansprakelijkheidsvordering

WVV – geen cap

38

• geen cap in geval van: 

1) lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt

2) zware fout

1) en 2) ingevoegd door amendement 536 (Parl St Kamer, 3119/019, 3) doel: 

“dat bestuurders geen ruimere aansprakelijkheidsbeperking genieten dan werknemers”

“Het behoud van het voorgestelde mechanisme van maximumbedragen inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid maar dan binnen een zeer begrensd toepassingsgebied – met 
name louter in het geval van een toevallige lichte fout – zal bovendien toelaten dat dit 
mechanisme alsnog aan een grondwettigheidstoets kan worden onderworpen.”
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WVV – geen cap

39

• geen cap in geval van: 

3) bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden

“Niet alle strafbare feiten veronderstellen dergelijk burgerrechtelijk bedrieglijk opzet (…). 
De vaststelling dat de beweerde fout ook een strafbaar feit is, is dus als dusdanig niet 
voldoende om de aansprakelijkheidsbeperking buiten werking te stellen.” (MvT, 73)

4) de in art. 5:138,1° t.e.m. 3° en 7:205, 1° t.e.m. 3° bedoelde verplichtingen

5) artikel 442quater en 458 WIB92 ‐ artikel 73 sexies en 93undecies C W.BTW

6) artikel XX.226 WER

NB Quid artikel XX.225 WER ? Zie Wet 28 april 2020 
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WVV – exoneratie, vrijwaring

40

• geen verdere beperking mogelijk dan de cap (2:58, eerste lid)

• geen voorafgaande exoneratie/vrijwaring toegelaten door de rechtspersoon, 
dochtervennootschappen of door hem gecontroleerde entiteiten (2:58 tweede lid)

‐ “Derden zoals de moedervennootschappen/controlerende entiteiten of aandeelhouders mogen 
bestuurders wel vrijwaren.” (MvT, 74)

• elke bepaling in statuten/overeenkomst/eenzijdige wilsuiting die strijdig is met het 
voorgaande wordt voor niet geschreven gehouden (2:58, derde lid)
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Het WVV
e) De verantwoordelijkheid van het bestuur van de BV bij 

uitkeringen

3.
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WVV – aansprakelijkheid bestuur BV bij uitkeringen 

42

• afschaffing van “kapitaal” impliceert dat dit geen “graadmeter” meer kan zijn om 
uitkeerbare ruimte te bepalen

• twee testen bij uitkeringen (artikel 5:142 en 5:143)

‐ netto‐actieftest: uitkering mag niet tot gevolg hebben dat netto‐actief negatief wordt of kleiner 
wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele 
wettelijk of statutair onbeschikbaar gestelde reserves; en 

‐ liquiditeitstest: bestuursorgaan stelt vast dat vennootschap in staat zal blijven om schulden te 
voldoen naargelang die opeisbaar worden, dit gedurende periode van 12 maanden (“volgens 
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen”) ‐ besluit heeft pas uitwerking na vaststelling door 
bestuur van deze test

‐ zie advies 2019/13 IBR en ontwerp advies CBN van 4 maart 2020 
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WVV – aansprakelijkheid bestuur BV bij uitkeringen 

43

• liquiditeitstest ‐ verslag bestuur

‐ niet openbaar

‐ doel: (i) zorgvuldigheid bestuur, (ii) informatie derden, en (iii) bewijsmateriaal

‐ indien commissaris: nazicht boekhoudkundige en financiële gegevens

• hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders

• terugvordering onterecht gedane uitkeringen

• strafsanctie (5:158, 3°)

24 mei 2022
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f) De niet‐naleving van de alarmbelprocedure

3.
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WVV – niet naleving alarmbelprocedure 

45

• NV (artikel 7:228): zie W.Venn. (maar “en” werd “of”)

• BV (artikel 5:153): 

‐ trigger

‐ wanneer het netto‐actief negatief is geworden

‐ wanneer het netto‐actief negatief dreigt te worden

‐ wanneer niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijze te verwachten 
ontwikkelingen, in staat zal zijn om over een periode van minstens 12 maanden haar 
schulden te voldoen nadat ze opeisbaar zijn geworden

‐ procedure: zie W.Venn. (maar “en” werd “of” en geen ontbinding meer door 
minderheidsbeslissing)

‐ indien nageleefd, is het bestuursorgaan “gedurende de twaalf maanden volgend op de 
aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden 
opnieuw bijeen te roepen.” (artikel 5:153 § 4)

24 mei 2022

WVV – niet naleving alarmbelprocedure 

46

• belang: de door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht uit 
het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien

• CBN advies van 12 mei 2021 – Jaarrekeningrechtelijke analyse van de 
alarmbelprocedure onder het WVV 
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Boek XX
a) Kennelijk grove fout

4.
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De “nieuwe” aansprakelijkheidsregels uit Boek XX

48

• ratio – zie Kornhaas (HvJ 10 december 2015)

• toepassingsgebied: alle ondernemingen, met uitzondering van natuurlijke personen 
die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen
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De kennelijk grove fout (XX.225 WER)

49

• welke ondernemingen ? alle ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm (met uitzondering 
van natuurlijke personen)

‐ uitzondering voor de kleine ondernemingen (gemiddelde omzet < 620.000 (excl. BTW) in de drie jaar 
voor het faillissement, balanstotaal laatste boekjaar < 370.000)

‐ uitzondering voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren

‐ Cass. 2 december 2021: “Uit de samenhang van deze wetsbepalingen volgt dat de zaakvoerder dient 
te bewijzen dat de in artikel 265, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen bedoelde drempels niet 
zijn overschreden zodat artikel 265, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen niet op hem kan worden 
toegepast. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de curator dient te bewijzen dat de gefailleerde 
vennootschap de drempels van artikel 265, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen overschrijdt, 
berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt bijgevolg naar recht.” – zie ook Luik 25 juni 2019 (waar 
de vereiste van een bewijskrachtige boekhouding wordt beklemtoond) 

• wie ? de curator of een schuldeiser

‐ curator heeft wel voorrang en kan zich de procedure toe‐eigenen

24 mei 2022

De kennelijk grove fout 

50

• tegen wie ? huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin 

• grondslag: kennelijk grove fout die bijgedragen heeft tot het faillissement

‐ ernstige fiscale fraude

‐ Cass. 9 oktober 2020: schending belangenconflictenregeling kan een kennelijk grove fout zijn  

‐ Voorbeelden van kennelijk grove fout: 

‐ Luik 20 februari 2018: bestuur quasi onmiddellijk na oprichting in handen geven van een feitelijk bestuurder (zoon) = kennelijk grove fout 

‐ Antwerpen 22 februari 2018: partiële splitsing kan een kennelijk grove fout uitmaken

‐ Luik 25 juni 2019: “papieren bestuurder” = kennelijk grove fout 

‐ Orb. Luik, afd. Luik 12 februari 2020: afwezigheid van boekhouding = kennelijk grove fout (maar: heeft niet bijgedragen tot het faillissement 
– vanaf het ogenblik waarop boekhouding niet meer is bijgehouden, is het passief niet significant toegenomen)

‐ Gent 22 juni 2020: lichtzinnige kredietverstrekking aan insolvabele groepsvennootschappen = kennelijk grove fout, maar niet in hoofde van 
de bestuurders die geen overzicht hadden op de situatie van de groep – ook miskenning specialiteitsbeginsel in het raam van een (mislukt) 
collectief akkoord = kennelijk grove fout 

• wat ? netto‐passief, geheel of gedeeltelijk  

‐ vgl. Cass 12 oktober 2018 (over artikel 530 § 1 W.Venn.): “De schuldeiser die een vordering op grond van artikel 530, § 1, tweede lid, Wetboek 
van Vennootschappen instelt, komt niet op voor de vergoeding van individuele schade, maar voor zijn aandeel in de collectieve schade. Dit 
aandeel in de collectieve schade houdt geen verband met de contractuele schade die een schuldeiser lijdt naar aanleiding van een door de 
gefailleerde vennootschap niet‐nagekomen verbintenis. De regel van de quasi‐immuniteit van de uitvoeringsagent is niet van toepassing op de 
aansprakelijkheid van een bestuurder wegens een door hem begane kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement.”
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De kennelijk grove fout 

51

• voor wie ? 
‐ bij vermindering actief: opbrengst wordt verdeeld met inachtneming van de wettige redenen 
van voorrang

‐ bij vermeerdering passief: opbrengst wordt evenredig verdeeld over alle schuldeisers

• wanneer de persoon die hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt, een beoefenaar is van 
een vrij beroep, ontvangt orde of instituut een kopie van het vonnis

24 mei 2022
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Onbetaalde RSZ‐schulden (XX.226 WER)

53

• welke ondernemingen ? alle ondernemingen, géén uitzonderingen 

• wie ? curator of RSZ 

• tegen wie ? huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin 
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Onbetaalde RSZ‐schulden (XX.226 WER)
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• grondslag: objectieve aansprakelijkheid voor RSZ‐schulden indien de bestuurder in de 
5 jaar voor het faillissement betrokken geweest is bij minstens 2 faillissementen of 
vereffeningen waarbij RSZ‐schulden onbetaald gebleven zijn, mits ook daar (gewezen) 
bestuurder ten tijde van faillissement 

‐ Cass. 7 april 2017: “Wanneer zij betrokken zijn bij een faillissement met schulden ten aanzien 
van een inningsorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen dat eveneens wordt uitgesproken 
op de datum van het faillissement van de vennootschap waarvan de sociale schulden het 
voorwerp uitmaken van de in artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen 
bedoelde aansprakelijkheid, wordt het eerstgenoemde faillissement voor de toepassing van 
artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen geacht zich te hebben voorgedaan in 
de periode van vijf jaar voorafgaand aan het laatstgenoemde faillissement.”

‐ vervolg: Gent 24 december 2018: goede trouw kan leiden tot beperking, maar is hier niet 
aan de orde

• wat ? RSZ‐schulden, geheel of gedeeltelijk 
‐ Cass. 1 februari 2019: niet die van het eerste en het tweede faillissement
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• PM: objectieve aansprakelijkheid houdt geen schending van de Grondwet in: 

‐ Grondwettelijk Hof 17 september 2009 (art. 530 § 2) en 29 maart 2012 (art. 265 § 2), mits men 
aanvaardt dat de rechtbank beschikt over “eenzelfde beoordelingsbevoegdheid als de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator”

‐ Grondwettelijk Hof 8 mei 2014 (art. 265 § 2) en 25 september 2014 (art. 265 § 2 en art. 409 §
2), ervan uitgaand dat de rechter “bij het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe de 
zaakvoerder of bestuurder gehouden is, derhalve rekening [kan] houden met het gegeven of 
deze al dan niet te goeder trouw was.” 
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• de rol van de goede trouw van de bestuurders:

‐ Cass. 24 maart 2016: “De goede trouw van de bestuurders of de gewezen bestuurders is niet relevant 
om te bepalen of zij al dan niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de 
socialezekerheidsbijdragen. De rechter kan met de goede trouw wel rekening houden bij het bepalen 
van de omvang van de bedragen waartoe deze bestuurders of gewezen bestuurders gehouden zijn.”

‐ Cass. 31 mei 2019: “De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke 
en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval van de herhaalde betrokkenheid 
bij faillissementen met socialezekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk procedé van frauduleuze 
herhaling en kan bij het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe de bestuurder en de gewezen 
bestuurder gehouden zijn, derhalve rekening houden met het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw
waren.” 

‐ Cass. 18 juni 2020: “De rechter bepaalt onaantastbaar in feite de omvang van de gehoudenheid van de 
bestuurder. Het Hof beschikt niettemin over een marginaal toetsingsrecht ter zake van de evenredigheid 
tussen de inbreuk en de gehoudenheid van de bestuurder.” (…) ”Door op grond hiervan de 
gehoudenheid van de verweerders te herleiden tot 1 euro, verantwoorden de appelrechters hun 
beslissing naar recht.”
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• Cass. 19 november 2019: “Deze wetsbepalingen [265 § 2 W.Venn. en XX.226 WER]

staan niet eraan in de weg dat die personen op grond van artikel 1382 Burgerlijk 

Wetboek aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het 

door hun fout onbetaald blijven van de bedoelde sociale zekerheidsbijdragen.”
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• welke ondernemingen ? alle ondernemingen

‐ uitzondering voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren 
(XX.227 § 5) (maar dus niet voor andere kleine ondernemingen)

• wie ? alléén de curator 

• tegen wie ? huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin

• grondslag: het bestaan van een netto‐passief en van een fout die beantwoordt aan de 
volgende voorwaarden: 

‐ op enig ogenblik voor het faillissement weten (of moeten weten) dat er kennelijk geen redelijk 
vooruitzicht is om de onderneming of haar activiteiten te behouden en een faillissement te 
vermijden 

‐ hoedanigheid van bestuurder in de ruime zin hebben

‐ vanaf het ogenblik van die (vermoede) kennis niet handelen zoals een normaal voorzichtig en 
zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld
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• wat ? netto‐passief, geheel of gedeeltelijk 

• voor wie ? 

‐ bij vermindering actief: opbrengst wordt verdeeld met inachtneming van de wettige redenen 
van voorrang

‐ bij vermeerdering passief: opbrengst wordt evenredig verdeeld over alle schuldeisers

• wanneer de persoon die hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt, een beoefenaar is van 
een vrij beroep, ontvangt orde of instituut een kopie van het vonnis
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• wie ? bestuurders (en indien rechtspersoon: ook vaste vertegenwoordiger) – individuele aansprakelijkheid 

• grondslag ? artikel 1382 oud BW: 
‐ voortzetting van een deficitaire onderneming is op zich niet foutief indien er redelijke kansen op herstel bestaan (vb. Gent 25 
januari 2010)

‐ indien er geen redelijke kansen op herstel zijn: fout, in bepaalde omstandigheden zelfs een kennelijk grove fout 
‐ verplichting tot het doen van aangifte van faillissement: 

‐ artikel XX.102, lid 1 WER: “De schuldenaar is verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, 
daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank.”

‐ artikel XX.102, lid 4 WER: “De verplichting tot aangifte is opgeschort vanaf de neerlegging van een verzoekschrift tot 
gerechtelijke reorganisatie en dit zolang de opschorting (…) duurt.” 

• wie vordert ? 
‐ de vennootschap: enkel indien voorwaarden samenloop vervuld zijn of bij misdrijf – gedekt door (geldige) 
kwijting

‐ derden, maar: quasi‐immuniteit – niet bij misdrijf of precontractuele aansprakelijkheid 
‐ Orb. Luik, afd. Namen, 17 maart 2020: sluit ook derde‐medeplichtigheid aan contractbreuk uit want is 

gebaseerd op artikel 1382 oud BW
‐ curator, voor collectieve schade – quid verhouding met artikel XX.227 WER ? 
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• voorbeelden: 

‐ geen of laattijdige aangifte van het faillissement

‐ voortzetting van een reddeloos verloren deficitaire onderneming 

‐ verbintenissen aangaan die de vennootschap kennelijk niet zal kunnen nakomen

‐ volgehouden niet‐naleving van fiscale verplichtingen (Antwerpen 10 januari 2013: 
“Door de vennootschap systematisch over een lange termijn de fiscale 
betalingsverplichtingen te laten miskennen hebben de bestuurders een fout begaan 
in de zin van artikel 1382 BW.”)
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• Cass. 21 december 2018: 

“Uit het vorenstaande volgt dat wanneer een akte zowel verbintenissen van een 
rechtspersoon als persoonlijke verbintenissen van de bestuurder bevat, de 
handtekening uitsluitend als bestuurder ook de instemming van de ondertekenaar 
met de persoonlijke verbintenissen omvat wanneer er geen twijfel kan bestaan dat de 
ondertekenaar zich met deze ondertekening ook persoonlijk heeft willen verbinden. 
Het voorhanden zijn van deze bedoeling wordt door de feitenrechter beoordeeld aan 
de hand van de intrinsieke elementen van de akte.”
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• vóór de invoering van deze wetgeving: fiscus dient op grond van artikel 1382 
oud BW steeds fout, schade en causaal verband aan te tonen 
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• programmawet van 20 juli 2006 ‐ artikel 442 quaterWIB en artikel 93 
undecies C W.BTW, nu artikel 51 van de Wet van 13 april 2019 tot invoering 
van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale 
en niet‐fiscale schuldvorderingen

• toepassingsgebied

‐ bestuurder van vennootschappen en grote VZW’s

‐ in eerste lijn: bestuurders belast met het dagelijks bestuur, maar daarnaast ook: 

‐ bestuurders die een fout begaan die heeft bijgedragen tot de niet‐betaling

‐ feitelijke bestuurders

NIET: 

‐ gerechtsmandatarissen 

24 mei 2022

Aansprakelijkheid voor niet‐betaling BV en BTW

68

• Basisregel: “In geval van tekortkoming (…) aan haar verplichting tot het betalen van de BV 
of de BTW in haar hoedanigheid van belastingplichtige, zijn de bestuurder of bestuurders 
van de vennootschap of rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de 
vennootschap of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
bedrijfsvoorheffing of de belasting over de toegevoegde waarde indien de tekortkoming te 
wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze hebben 
begaan bij het besturen van de vennootschap of rechtspersoon.”

• vermoeden van fout (en causaal verband ?) indien: 

‐ minstens 3 vervallen schulden niet betaald zijn binnen 1 jaar (maandelijkse betaler)

‐ minstens 2 vervallen schulden niet betaald zijn binnen 1 jaar (trimestriële betaler)

• het vermoeden is weerlegbaar: tegenbewijs te leveren door de bestuurder

• het vermoeden is niet van toepassing indien niet‐betalen het gevolg is van financiële 
moeilijkheden die geleid hebben tot gerechtelijke reorganisatie, faillissement of 
gerechtelijke ontbinding
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• Procedure:

‐ aangetekende brief van de ontvanger met verzoek

‐ de nodige maatregelen te treffen, of,

‐ aan te tonen dat de niet‐betaling niet het gevolg is van een fout

‐ pas 1 maand na deze kennisgeving kan een procedure worden ingeleid (sanctie: 
onontvankelijkheid)

‐ Cass. 24 mei 2019: “Noch uit de tekst van artikel 442quater, § 5, WIB92, noch uit de ratio 
legis ervan kan worden afgeleid dat de ontvanger, die vaststelt dat de bedrijfsvoorheffing 
niet wordt doorgestort en dat hiervoor na de vereiste kennisgeving  geen verantwoording 
wordt gegeven, de kennisgeving moet herhalen om een ontvankelijke vordering tot betaling 
van later verschuldigd geworden bedrijfsvoorheffing te kunnen inleiden.” (in dezelfde zin: 
Antwerpen 2 september 2021)

‐ Gent 19 januari 2021: ontbreken van de kennisgeving belet vordering op grond van artikel 
1382 oud BW niet 

‐ ondertussen kunnen wel bewarende maatregelen genomen worden

24 mei 2022

Aansprakelijkheid voor niet‐betaling BV en BTW

70

• Sinds 1 mei 2018 (Wet 11 augustus 2017) 

‐ indien er een insolventieprocedure geopend is: vordering moet ingesteld worden voor de 
insolventierechtbank

‐ indien gelijktijdig een vordering op grond van artikel XX.225: bedrag dat op grond van artikel 
442 quaterWIB of 93 undecies C W. BTW aan fiscus toekomt, wordt toegerekend op het bedrag 
gevorderd op grond van die vordering
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GWH 29 maart 2012

• geen strijdigheid met de Grondwet
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Cassatie 19 september 2014

• aansprakelijkheid op grond van artikel 1382 oud BW, 633 W. Venn. en 530 W. Venn. 

blijft mogelijk

• voor vordering op grond van artikel 1382 BW geldt de kennisgevingsverplichting op 

grond van artikel 93 undecies C W.BTW niet

Cassatie 19 september 2014

• vordering op grond van artikel 442 quaterWIB is geen aansprakelijkheidsvordering: de 

bedoelde bestuurder is van rechtswege hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 

de BV wanneer hij een fout begaan heeft – gevolg: Hof kon niet beslissen om 

procedure te schorsen tot na afsluiting faillissement
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Cassatie 27 maart 2015

• indien de procedure van gerechtelijke reorganisatie beëindigd wordt en deze 
uiteindelijk uitmondt in het faillissement van de vennootschap  geen 
foutvermoeden in het voordeel van de fiscus, ook niet indien tussen einde van de 
opschorting en de datum van het faillissement een kennisgeving conform artikel 93 
undecies C W.BTW werd verstuurd  

Cassatie 17 december 2015

“Het faillissement van de schuldenaar staat er niet aan in de weg dat een schuldeiser 
vergoeding vordert van een derde door wiens fout schade is ontstaan die hem alleen 

treft. De fout van een bestuurder of zaakvoerder met betrekking tot het niet doorstorten 
van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap kan individuele schade opleveren voor 

de fiscus die erin bestaat dat de bedrijfsvoorheffing niet kan worden geïnd bij de 
vennootschap.”
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Cassatie 11 maart 2016 

“Uit artikel 93undecies C, § 1, Btw‐wetboek volgt dat de bestuurder hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde belasting over de toegevoegde 

waarde wanneer hij een fout heeft begaan bij het besturen van de vennootschap of van 
de rechtspersoon die heeft bijgedragen tot de tekortkoming aan de verplichting tot 
betaling door de vennootschap of de rechtspersoon. Het vermoeden van artikel 

93undecies C, § 2, Btw‐wetboek geldt als bewijs van een beheersfout die in oorzakelijk 
verband staat met de niet‐betaling van de belasting.”

Cassatie 25 januari 2019 

“Het bewijs dat de niet‐betaling van de belasting over de toegevoegde waarde het 
gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen 
van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke 
ontbinding, moet worden geleverd door de bestuurder van de betrokken vennootschap.” 
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Cassatie 13 februari 2020

“Krachtens artikel 93undeciesC, § 1, eerste lid, Btw‐wetboek is de bestuurder belast met 
de dagelijkse leiding hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming door de 

vennootschap aan haar verplichting tot het betalen van de belasting, intresten en 
bijkomende kosten, indien die tekortkoming te wijten is aan een bij het besturen van de 
vennootschap begane fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. Krachtens 

artikel 93undeciesC, § 1, tweede lid, Btw‐wetboek kan die hoofdelijke aansprakelijkheid 
worden uitgebreid naar de andere bestuurders van de vennootschap indien in hunnen 

hoofde een fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot de in het eerste lid 
bedoelde tekortkoming. Opdat een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld, 

volstaat het dat een fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot de tekortkoming 
door de vennootschap aan haar verplichting tot het betalen van de belasting. Daartoe is 
niet vereist dat de vennootschap haar schuld nog volledig kon betalen op het ogenblik 

dat die bestuurder de hem verweten fout beging.”
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Antwerpen 2 september 2021 

• Nieuw benoemde bestuurder ook aansprakelijk voor de op het ogenblik van zijn benoeming al 
bestaande schulden

Gent 19 januari 2021 en Antwerpen 21 september 2021 

• ook de vaste vertegenwoordiger kan worden aangesproken 

Bergen 17 november 2020 

• aansprakelijkheid geldt ook voor schulden ontstaan tijdens de opschorting

Antwerpen 3 mei 2018 

“Het kan een verantwoorde beleidsbeslissing zijn om gedurende een korte termijn de ingehouden 
bedrijfsvoorheffing niet door te storten indien er een verantwoord vertrouwen is dat het tekort aan 

middelen om alle verplichtingen te voldoen slechts van voorbijgaande aard zal zijn.”

24 mei 2022
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Aansprakelijkheid voor niet‐betaling BV en BTW 

77

Antwerpen 4 april 2019 

(in het kader van een GROG): “Dat zij te dien einde de verlieslatende activiteiten van de 
vennootschap tijdelijk dienden voort te zetten zonder dat de verschuldigde belastingen 
werden betaald, kan hen in de gegeven omstandigheden niet ten kwade worden geduid, 
omdat hierdoor het handelsfonds in stand werd gehouden en dit uiteindelijk ten goede 

zou komen aan de schuldeisers.”

Antwerpen 29 mei 2018 en 6 mei 2021 

• ingebrekestelling kan ook gericht worden aan een gewezen bestuurder 

24 mei 2022

Aansprakelijkheid voor niet‐betaling BV en BTW

78

Bergen 13 mei 2020 

• vermoeden van fout én causaal verband

• BTW schuld heeft betrekking op 2014 en Q1 2015 terwijl faillissement dateert van 
2018: geen weerlegging van het foutvermoeden

Gent 17 maart 2020

• alleen BTW en BV werden niet betaald en liepen op – na ontstaan van de schulden duurde het 
nog een jaar  vooraleer het faillissement volgde – geen weerlegging van het vermoeden 

Antwerpen 12 maart 2019

• voor aansprakelijkheid andere bestuurders bewijs vereist van een fout, loutere 
hoedanigheid van bestuurder volstaat niet
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Aansprakelijkheid voor niet‐betaling BV en BTW

79

Antwerpen 13 november 2018

• bestuurder kan zich niet beroepen op een goedgekeurd reorganisatieplan – dit komt 
immers niet ten goede aan een medeschuldenaar

• goedkeuring van het reorganisatieplan door de fiscus houdt geen afstand in van de 
vordering ten aanzien van de bestuurders 

Kh. Gent, afd. Dendermonde 25 juni 2018

• geen vermoeden van fout indien faillissement of procedure van gerechtelijke 
reorganisatie volgt binnen de maand na de ingebrekestelling door de fiscus

24 mei 2022

De draagwijdte van de verschoonbaarverklaring

80

Cass. 24 mei 2019

• op grond van artikel 70 WCO kan kwijtschelding worden verleend voor de fiscale 
schuld die voor een bestuurder voortvloeit uit de hoofdelijke gehoudenheid op 
grond van artikel 442 quater WIB

24 mei 2022
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De bestuurder: onderneming of 
niet ? 

7.

24 mei 2022

Toepassingsgebied ratione personae Boek XX WER 

82

• iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent (I.1.1°, 
eerste lid, (a))

• beroepsactiviteit impliceert duurzaamheid 

• iedere rechtspersoon (I.1.1°, eerste lid, (b))
• uitzondering: iedere publiekrechtelijke rechtspersoon (I.22,8° WER)

• iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (I.1.1°, eerste lid, (c))
• uitzondering: iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk 
heeft en die ook in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een 
beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie (I.1,1°, tweede lid, (a)) 

24 mei 2022
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Toepassingsgebied ratione personae – quid bestuurder natuurlijke persoon?

83

• bestuurder = onderneming 

‐ Orb. Luik, afd. Luik 18 juni 2018

‐ Kh. Brussel (Nl.) 16 oktober 2018

‐ Kh. Gent, afdeling Dendermonde 17 oktober 2018

‐ Orb. Luik (afd. Namen) 6 december 2018

‐ Brussel 21 december 2018

‐ Orb. Gent, afdeling Gent 8 januari 2019

‐ Luik 2 april 2019

‐ Antwerpen 11 april 2019

‐ Brussel 28 oktober 2019

‐ Antwerpen 30 april 2020

24 mei 2022

Toepassingsgebied ratione personae – quid bestuurder natuurlijke persoon?

84

• bestuurder = slechts onderneming als hij een persoonlijk economisch doel nastreeft, 
d.w.z. “een activiteit die bestaat in het aanbieden van goederen en diensten op een 
bepaalde markt”. 

‐ Kh. Antwerpen (afd. Turnhout) 26 juni 2018

‐ Kh. Waals‐Brabant 8 oktober 2018 (hervormd door Brussel 21 december 2018)

‐ Orb. Antwerpen, afd. Turnhout 19 november 2019

‐ Orb. Antwerpen, afd. Turnhout 11 februari 2020

24 mei 2022
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Toepassingsgebied ratione personae – quid bestuurder natuurlijke persoon?

85

• bestuurder = slechts onderneming als er sprake is van een “organisatie” die het 
zelfstandig uitoefenen van een beroepsactiviteit tot doel heeft 

‐ verwijst naar artikel I.1 WER: “Behoudens andersluidende bepaling, wordt voor de toepassing 
van dit Wetboek verstaan onder : 1° onderneming : elk van volgende organisaties : (a) iedere 
natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;” 

‐ Orb. Henegouwen (afdeling Doornik) 6 november 2018

‐ Bergen 5 februari 2019

‐ Bergen 27 augustus 2019

‐ Orb. Henegouwen, afd. Charleroi 16 december 2019

‐ Bergen 3 maart 2020 
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Toepassingsgebied ratione personae – quid bestuurder natuurlijke persoon?

86

• NB:

‐ “onderneming” zijn, is maar 1 van de 3 faillissementsvoorwaarden (verschillende 
van de hiervoor vermelde uitspraken) 

‐ Luik 18 februari 2020: aangifte door bestuurder NP dateert van meer dan 6 
maanden na de aangifte van de BV – NP heeft niet meer de hoedanigheid van 
onderneming 

‐ Orb. Gent, afd. Brugge 8 oktober 2020: een NP die al meer dan 6 maanden geen 
ondernemingsactiviteiten meer uitoefent, kan niet meer failliet verklaard worden
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85

86



Roma locuta

87

Cass. 18 maart 2022

« Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition,
que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens
matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à
titre indépendant. Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui
exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une
entreprise. »

 bevestigt Bergen 14 juli 2020

24 mei 2022

Verjaring

8.
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Verjaring

89

Bergen 3 februari 2020

‐ ongeacht de rechtsgrond wordt de verjaring van een aansprakelijkheidsvordering 
tegen een bestuurder beheerst door artikel 198 W.Venn., de toepassing van artikel 
2262 bis oud BW kan nooit aan de orde zijn

24 mei 2022

Dank voor uw aandacht
Dominique De Marez 

+32 56 23 51 19

dominique.demarez@eubelius.com
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