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1. In een vorig editoriaal (TRV 2015/8) schreven Joeri
VANANROYE en Gillis LINDEMANS dat, althans voor
vennootschapsjuristen, “Het einde van de wereld die
we kennen” nabij zou zijn. Wie dacht dat het om een
klassieke journalistieke truc ging : een ronkende titel
om de aandacht van de lezer te trekken, heeft het mis.
U werd gewaarschuwd voor de werkelijk desastreuze
gevolgen van de door het Belgisch centrum voor ven-
nootschapsrecht (BCV) voorgestelde afschaffing van
(i) het minimumkapitaal voor de BVBA en (ii) de wer-
kelijke zetelleer voor de BVBA en alle andere rechts-
personen. Als ‘survival kit’ werden ons vervolgens zes
concrete maatregelen aangereikt. Niet meteen vrolijke
vooruitzichten dus. Zou het kunnen dat het BCV zich
schromelijk heeft vergist bij de uitwerking van zijn
voorstellen ? Ons lijkt het alvast niet. Daarom kunnen
we het niet nalaten het eenzijdig door voornoemde
auteurs geschetste doemscenario even tegen het licht
te houden.

2. Framing. Laat ons beginnen met waar we het met
hen wel over eens zijn : de zes voorgestelde maat -
regelen zijn stuk voor stuk het overwegen waard,
vele ervan zelfs onmiddellijk in te voeren, hoewel 
te debatteren valt over de concrete vormgeving en
draagwijdte. Wie kan er immers gekant zijn tegen bv.
een betere bankruptcy governance of een effectie -
vere actio pauliana ? Problematisch wordt het even-
wel waar hun maatregelen worden voorgesteld als een
oplossing, een ‘survival kit’, voor de problemen die
zouden worden veroorzaakt door de gevreesde her-
vormingen van ons vennootschapsrecht, want daar
hebben deze maatregelen werkelijk niets mee van
doen. We kunnen niet geloven dat onze collega’s de
overtuiging zijn toegedaan dat de minimumkapitaal-
plicht en de werkelijke zetelleer alle door hen voor-
gestelde maatregelen overbodig maken. Geen enkele
regel van vennootschapsrecht blijkt aan de door hen
aangehaalde problemen te kunnen verhelpen. Hoe
één en ander concreet wordt voorgesteld, kan dan
ook - met een modewoord - als ‘framing’ worden
bestempeld.

3. Werkelijke zetelleer als achterhaald concept

binnen de EU. VANANROYE en LINDEMANS heb-
ben uiteraard wel gelijk waar zij stellen dat de werke-
lijke zetelleer in het leven werd geroepen om de
belangen van derden te beschermen. Door in het IPR
terug te koppelen naar de ligging van de werkelijke
zetel, dringt België zijn vennootschapsregels, inclusief
deze inzake bestuurdersaansprakelijkheid en mini-
mumkapitaal, op aan vennootschappen die vooral in
België actief zijn. Deze historische bestaansreden van
de werkelijke zetelleer indachtig, begrijpen wij de link
die zij leggen tussen de afschaffing van de werkelijke
zetelleer en het gebrek aan derdenbescherming. Het
verwondert ons evenwel dat zij deze vrees anno 2016
nog steeds als actueel beschouwen. Zo grijpen niet
alleen het Verenigd Koninkrijk en Nederland terug
naar de plaats van oprichting van vennootschappen
om de lex societatis te bepalen, maar is dit ook het
geval in Duitsland; toch niet meteen een land waar-
van men zou verwachten dat het in een ‘opt-out’-knop
voorziet als het op derdenbescherming aankomt. De
realiteit is echter dat België vandaag nog maar één
van de weinige West-Europese landen is die nog
steeds de werkelijke zetelleer hanteren. 

De huidige toestand verder bestendigen, dreigt van het
Belgische vennootschapsrecht het absolute kneusje van
de Europese klas te maken en getuigt bovendien van
een zeker anti-Europees sentiment. Het is ons allen
toch genoegzaam bekend dat de werkelijke zetelleer
op gespannen voet staat met de vrijheid van vestiging ?
Van dat Hof van Justitie moet België namelijk princi -
pieel gedogen dat vennootschappen opgericht in een-
der welke lidstaat door het vennootschapsrecht van dat
land worden gereguleerd, ook al zijn zij exclusief in
België bedrijvig; het is zelfs irrelevant dat deze ven-
nootschappen daar werden opgericht om te ontsnap-
pen aan het Belgische vennootschapsrecht (een ver-
dragsrechtelijke gegarandeerde ‘opt-out’-knop dus). Het
is dan ook behoorlijk ironisch te moeten vaststellen dat
het net de regelen inzake minimumkapitaal zijn, die
door onze collega’s zo worden bejubeld, waaromtrent
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het Hof van Justitie al heeft geoordeeld dat Nederland
de vrijheid van vestiging schond door deze aan een
Britse vennootschap op te dringen. De introductie van
de idee tot afschaffing van de werkelijke zetelleer is
derhalve geen louter academische oefening, maar een
logisch gevolg van het recht op vrije vestiging.

4. Vennootschaps- versus insolventierecht. De
omwenteling die zich de voorbije jaren in de meeste
Europese landen (en op Europees niveau) heeft vol-
trokken en nu ook hopelijk het Belgische vennoot-
schapsrecht staat te wachten, hangt nauw samen met
een voortschrijdend inzicht op het vlak van derdenbe-
scherming. Samengevat : zowel vennootschapsinsiders
als -schuldeisers zijn gebaat bij de continuïteit van de
vennootschap. Het is slechts wanneer de continuïteit
van de vennootschap wordt bedreigd dat hun belangen
conflicteren en specifieke maatregelen ter bescherming
van de schuldeisers noodzakelijk worden. Gezien in
deze context, ligt het voor de hand dat de klemtoon in -
zake schuldeisersbescherming eerder bij het insolventie -
recht dan bij het vennootschapsrecht wordt gelegd.
Naast een verhoogde aandacht voor het insolventie-
recht als dusdanig, impliceert deze benadering ook het
aanmeten van een insolventierechtelijk jasje aan een
aantal regelen die in België traditioneel als vennoot-
schapsrechtelijk van aard worden beschouwd. Daarbij
valt in het bijzonder te denken aan de aansprakelijkheid
van bestuurders in geval van kennelijk grove fouten of
van oprichters bij een kennelijk ontoereikend aanvangs-
vermogen. De insolventierechtelijke kwalificatie van
dergelijke bepalingen, zoals ook door het BCV voor -
gesteld, is niet louter cosmetisch, maar zorgt ervoor dat
vennootschappen deze niet kunnen ontwijken. Op
grond van de Insolventieverordening worden vennoot-
schappen immers aan het Belgische insolventierecht
onderworpen indien zij in België hun “centrum van de
voornaamste belangen” hebben. De afschaffing van de
werkelijke zetelleer en de klemtoonverschuiving inzake
derdenbescherming van het vennootschaps- naar het
insolventierecht, gaan daarom hand in hand. Wanneer
ook dat aspect van de BCV-voorstellen in rekening
wordt gebracht, is van een ‘opt out’-knop inzake der-
denbescherming hoegenaamd geen sprake meer.

5. Andermaal over het minimumkapitaal. Vandaag
leven we in België schijnbaar nog in een andere reali-
teit. Ons vennootschapsrecht bevat nog steeds heel wat
regelen die (mede) geacht worden een functie te ver-
vullen op het vlak van schuldeisersbescherming. De
derdenbescherming die effectief van deze regelen uit-
gaat, is in de realiteit evenwel beperkt. Dat geldt in het
bijzonder voor de minimumkapitaalplicht en de vele
andere regelen in dezelfde sfeer. Het is dat inzicht dat
wetgevers in Europa - en zelfs wereldwijd - ertoe heeft
gebracht om van het gebruik van strikte minimumkapi-
taalverplichtingen af te stappen. Het pleidooi van onze

collega’s in het voordeel van een minimumkapitaal-
plicht verrast dan ook; de motivering evenzeer. Anders
dan wordt voorgehouden, is het immers niet alleen de
vrees voor het verlies van de historische kapitaalinbreng
die insiders ervan weerhoudt zich “opportunistisch” te
gedragen, maar wel het risico op het verlies van de totale
waarde van hun investering, wat uiteraard veel ruimer is
dan hun kapitaalinbreng. Het enige wat een minimum-
kapitaalplicht aldus doet, is een theoretische minimum -
omvang voor de totale investering bij aanvang van de
activiteiten opleggen. Wil de wetgever op die manier
een wezenlijke impact kunnen hebben op het risico -
gedrag van alle BVBA’s, dan zou dit bedrag echter aan-
zienlijk hoger moeten liggen dan thans het geval is. En
dat is niet mogelijk, al was het maar omdat al te veel
ondernemers alsdan zouden gebruikmaken van de ver-
dragsrechtelijke ‘opt-out’-knop die het Hof van Justitie
hen garandeert. Net daarom stelt het BCV voor om de
minimumkapitaalplicht te schrappen en te vervangen
door een verplichting om in een toereikend aanvangs-
vermogen te voorzien. Dit komt niet neer op de vervan-
ging van kapitaalregels door aansprakelijkheid, maar wel
op een betere, meer gerichte formulering van eenzelfde
basisgedachte, met precies een betere derdenbescher-
ming tot doel. Het door VANANROYE en LINDEMANS
gesignaleerde verschil op het vlak van de handhaving
(cf. de hond die in zijn eigen staart wil bijten), is er   
overigens niet. Dat een aansprakelijkheidsvordering
tegen een oprichter wegens ontoereikende aanvangs -
financiering niets oplevert indien de oprichter een on -
vermogende kapitaalvennootschap blijkt te zijn, geldt
evenzeer voor de vordering tot volstorting van het niet-
volgestorte deel van het (minimum)kapitaal. 

6. Koudwatervrees. De BCV-voorstellen zijn ambi -
tieus en vooruitstrevend. Dat dit een bron kon zijn van
een zekere koudwatervrees, viel dan ook te verwach-
ten; vroeger was immers alles beter. Het Belgische ven-
nootschapsrecht mag echter niet langer doof en blind
blijven voor wat er de voorbije decennia op Europees
niveau en in de ons omringende landen is gebeurd.
Vennootschapsschuldeisers hoeven daarbij niets te vre-
zen. De klemtoonverschuiving naar het insolventie-
recht, samen met een nieuwe benadering inzake uitke-
ringen aan de aandeelhouders, zorgen voor de nodige
garanties, zo leren ook de ervaringen uit onze buurlan-
den. In dat opzicht zouden we de zes insolventierech-
telijke voorstellen uit de survival-kit van VANANROYE
en LINDEMANS, ietwat positiever geframed, ook als
zinvolle suggesties kunnen beschouwen om ons insol-
ventierecht verder te versterken en aldus de BCV-voor-
stellen te ondersteunen. Voor de Belgische vennoot-
schapsjurist komt het er straks op aan zich even te ver-
mannen en de duik in het onbekende te wagen. We
zijn er echter van overtuigd dat de blijkbaar door som-
migen zo gevreesde “nieuwe wereld” bijzonder ver-
trouwd zal aanvoelen.
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