
INHOUD Randnrs. 

AFDELING 1. DE VRIJWILLIGE GRONDEN TOT BEËINDIGING VAN 
DE VENNOOTSCRAPSOVEREENKOMST (1-163) 

Hoofdstuk 1. De beëindiging van de vennootschapsovereenkomst 
door opzegging 

§ 1. De opzegging van overeenkomsten in het gemeen recht 

§ 2. De opzegging van de vennootschapsovereenkomst 
A. Toepassingsgebied 
1. Vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 
2. Vennootschappen voor onbepaalde duur 
a) Principe 
b) De notie vennootschapsovereenkomst voor onbepaalde duur 
3. Vennootschappen met bepaalde duur 
B. Aard van de rechtsregel 
C. Toepassingsvoorwaarden 
1. Titularis van het opzeggingsrecht 
2. Kennisgeving 
a) Principe 
b) Aan wie dient kennis te worden gegeven ? 
c) Sanctie 
3. Vormvrij 
4. Uitdrukkelijke of stilzwijgende opzegging 
5. Geen motiveringsplicht 
6. Opzeggingstermijn of vervangende opzeggingsvergoeding ? 
7. Goede trouw 
a) Principe 
b) Bewijslast 
c) Sanctie 
8. Voorwaardelijk ontslag 
9. Onsplitsbaar karakter van de opzegging 
a) Principe 
b) Statutaire afwijking : discretionaire uitsluiting van een vennoot 
mogelijk? 
10. De opzegging moet voldoen aan alle geldigheidsvereisten 
van de rechtshandelingen 
D. Gevolgen 
1. Onherroepelijkheid van de opzegging 
2. Ontbinding van de vennootschap 
a) Ontbinding in principe gevolg van de opzegging 
b) Onherroepelijkheid ontbinding 

(1-55) 

(1) 

(2-55) 
(3-10) 

(3-4) 
(5-9) 

(5) 
(6-9) 
(10) 

(11-16) 
(17-50) 
(17-18) 
(19-24) 
(19-20) 
(21-22) 
(23-24) 

(25) 
(26-28) 

(29) 
(30-31) 
(32-46) 
(32-42) 
(43-44) 
(45-46) 

(47) 
(48-49) 

(48) 

(49) 

(50) 
(51-55) 
(51-52) 
(53-55) 
(53-54) 

(55) 
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Hoofdstuk 2. De beëindiging van de vennootschapsovereenkomst 
door wederzijdse overeenkomst van de vennoten 

§ 1. De vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 
A. Juridische grondslag 
B. Quorum 
1. In principe eenparigheid 
2. Een meerderheidsbesluit op grond van statutaire clausule is ook 
mogelijk 
C. Vorm en openbaarmakingsvereisten 
1. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
a) Een schriftelijk besluit is in bepaalde omstandigheden vereist 
b) Kennisgeving van de ontbinding aan derden soms aangewezen 
2. Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 
a) Vereiste van een schriftelijk besluit 
b) Openbaarmakingsverplichtingen 

§ 2. Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
A. Inachtname van de vorm, quorum en openbaarmakingsvereisten 
geldend bij een statutenwijziging 
1. Principe 
2. Vorm : vereiste van een authentieke akte 
3. Quorum? 
a) N.V., B.V.B.A., C.V.A. 
b) C.V.B.A. 
4. Openbaarmaking 
a) Vennootschapsrechtelijke openbaarmakingsplicht 
b) Overschrijving op het kantoor van de hypotheekbewaarder ? 
B. Verplichte bijzondere verslaggeving bij vrijwillige ontbinding 
van een N.V., C.V.A., B.V.B.A., C.V.B.A. 
1. Verslag van het bestuursorgaan 
a) Ratio legis 
b) Inhoud 
c) Publiciteit 
2. Staat van activa en passiva 
a) Ratio legis 
b) Termijn waarbinnen de staat van activa en passiva moet zijn 
opgesteld ? 
c) Inhoud van de staat van actief en passief 
d) W aarderingsregels 
e) Kwijting 
3. Controleverslag 
a) Ratio legis 
b) Inhoud van het controleverslag 
c) Openbaarmaking controleverslag 
4. Informatie van het verslag aan de aandeelhouders 
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(56-163) 

(56-65) 
(56-57) 
(58-60) 

(58) 

(59-60) 
(61-65) 
(61-63) 
(61-62) 

(63) 
(64-65) 

(64) 
(65) 

(66-113) 

(66-76) 
(66-67) 

(68) 
(69-74) 
(69-72) 
(73-74) 
(75-76) 

(75) 
(76) 

(77-103) 
(77-80) 

(77) 
(78-79) 

(80) 
(81-88) 

(81) 

(82-83) 
(84) 

(85-87) 
(88) 

(89-94) 
(90) 

(91-93) 
(94) 

(95-97) 



a) Aandeelhouders op naam 
b) Aandeelhouders aan toonder 
c) C.V.B.A. 
5. Notariële controle 

(95) 
(96) 
(97) 

(98-99) 
6. Sanctie op het ontbreken van één van de in artikel 178bis Venn.W. 
vermelde verslagen (100-101) 
7. Bepaling van dwingend recht of van openbare orde (102-103) 
C. Exclusieve bevoegdheid algemene vergadering (104) 
D. Materiële geldigheidsvereiste : verbod van misbruik van 
bevoegdheid (art. 190bis, § 1, 4° Venn.W.) 
1. Misbruik van bevoegdheid als grond tot nietigverklaring 
2. Criteria ter bepaling van misbruik van meerderheid 
3. Toepassingsgevallen uit de rechtspraak met betrekking tot 
misbruik van meerderheid bij ontbinding 
4. Sanctie van het misbruik van meerderheid bij de ontbinding 

§ 3. Het specifieke geval van het verlies van kapitaal bij de 
vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
A. Een daling van het netto-actief ten overstaan van het 
geplaatste kapitaal 
1. Principe 
2. Factoren die het referentiecriterium kunnen beïnvloeden 
a) Volstorting 
b) Herwaardering activa 
c) Discontinuïteit 
3. Op grond van welke stukken kan dit referentiecriterium blijken ? 
B. Verplichting tot bijeenroeping van een algemene vergadering 
1. Termijn binnen dewelke een algemene vergadering dient te 
worden gehouden 
2. Frequentie van de verplichting 
3. Op wie rust de verplichting tot bijeenroeping ? 
a) Bestuurders en zaakvoerders van de vennootschap 
b) De commissaris-revisor (in subsidiaire orde) 
4. Agenda van de bijeen te roepen algemene vergadering 
5. Saneringsvoorstellen van de raad van bestuur 
a) Mogelijke saneringsvoorstellen 
b) Verplichte verantwoording van voorstellen tot sanering of 
tot ontbinding 
c) Het opmaken van het bestuursverslag is een substantiële 
vormvereiste (art. 190bis, § 1, 5° Venn.W.) 
d) Het niet-opmaken van een bestuursverslag kan leiden tot de 
bijzondere aansprakelijkheidssanctie van artikel 103, 3, laatste 
lid Venn.W. 
6. Meerderheidsvereiste en quorum 
a) Verlies van minder dan drie vierde van het kapitaal 

(105-113) 
(105-106) 

(107) 

(108-110) 
(111-113) 

(114-163) 

(115-124) 
(115-117) 
(118-121) 

(118) 
(119) 

(120-121) 
(122-124) 
(125-152) 

(125-127) 
(128) 

(129-133) 
(129-130) 
(131-133) 
(134-137) 
(138-143) 

(138) 

(139-140) 

(141-142) 

(143) 
(144-149) 
(144-145) 
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b) Daling van het netto-actief onder een vierde van het geplaatste 
kapitaal 
7. Vormvoorschriften 
8. Staat van actief en passief, en controleverslag : toepassing 
van de regels inzake vrijwillige ontbinding 
C. Bestuurdersaansprakelijkheid 
1. Aansprakelijkheid voor het niet (tijdig of correct) bijeenroepen 
van de algemene vergadering op basis van de alarmbelprocedure 
a) Fout 
b) Schade 
c) Oorzakelijk verband 
2. Aansprakelijkheid voor het besluit genomen door de algemene 
vergadering bijeengeroepen op basis van de alarmbelprocedure 
D. Andere rechtsmiddelen bij het in gebreke blijven van bestuurders 
om de algemene vergadering bijeen te roepen 
E. Dwingend karakter 

(146-149) 
(150-151) 

(152) 
(153-160) 

(153-159) 
(155) 
(156) 

(157-159) 

(160) 

(161-162) 
(163) 

AFDELING 2. GRONDEN DIE VAN RECHTSWEGE RESULTEREN 
IN DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP (164-380) 

Hoofdstuk 1. Het verstrijken van de duur 

§ 1. Het verstrijken van een duur als grond tot ontbinding 
van een gemeenrechtelijke overeenkomst voor bepaalde duur 

§ 2. De duur van de vennootschapsovereenkomst 
A. Conventionele vrijheid 
1. Principe 
2. Overgangsrecht : interpretatie van statuten opgemaakt vóór de 

(165-204) 

(165-166) 

(167-178) 
(167-168) 

(167) 

inwerkingtreding van de Wet van 5 december 1984 (168) 
B. Mogelijke statutaire bepalingen : vennootschappen voor (on)bepaalde 
duur en voor een bepaalde onderneming (169-176) 
1. Algemeen (169-174) 
a) Vennootschap voor bepaalde of onbepaalde duur (169-172) 
b) Vertrekpunt van de duur van een vennootschap opgericht voor 
bepaalde duur 
2. De tijdelijke vereniging : een per essentie "tijdelijke" vennoot
schapsvorm 
a) Principe 
b) Sanctie 
C. Quid bij gebreke van statutaire bepaling ? 
1. De vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 
2. De vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
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(173-174) 

(175-176) 
(175) 
(176) 

(177-178) 
(177) 
(178) 



§ 3. De beëindiging van de vennootschapsovereenk:omst t.g.v. het 
verstrijken van de bepaalde duur 

§ 4. De verlenging 
A. Principiële mogelijkheid 
B. Geen discontinuïteit in de rechtspersoonlijkheid 
C. Geldigheidsvoorwaarden 
1. Vorm 
a) Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
b) Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 
c) Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
2. Openbaarmakingsvereisten 
a) Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
b) Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid (V.O.F. 
en gewone commanditaire vennootschap) 
c) Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
3. Meerderheidsvereisten 
a) Vennootschappen zonder volkomen rechtspersoonlijkheid 
b) Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
4. Verlenging voor het verstrijken van de duur van de 
vennootschap (rechtspersoon) 
a) Principe 
b) Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
5. De weigering tot verlenging kan uitzonderlijk een misbruik 
(van minderheid) uitmaken 

Hoofdstuk 2. De ontbinding van rechtswege ten gevolge van de 
(onmogelijkheid tot) verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap 

§ 1. De ontbinding van de gemeenrechtelijke overeenkomst ten 
overstaan van het verval van het voorwerp 

§ 2. De ontbinding van rechtswege van de vennootschapsavereen
komst ten gevolge van het verval van het voorwerp 
A. Toepassingsgebied 
B. Toepassingsgevallen 
1. De verwezenlijking van het vennootschapsdoel 
2. Materiële of juridische onmogelijkheid om het doel te verwezen
lijken 
a) Materiële of juridische onmogelijkheid 
b) Een blijvende onmogelijkheid 
c) Volledige onmogelijkheid 
d) Onmogelijkheid ten gevolge van toeval of eigen schuld of 
nalatigheid 
3. Verdwijning van het vennootschapsactief 

(179-180) 

(181-204) 
(181) 
(182) 

(183-204) 
(183-189) 
(183-186) 

(187) 
(188-189) 
(190-192) 

(190) 

(191) 
(192) 

(193-196) 
(193) 

(194-196) 

(197-199) 
(197-198) 

(199) 

(200-204) 

(205-226) 

(206-208) 

(209-226) 
(209-210) 
(211-226) 

(212) 

(213-220) 
(214-215) 

(216) 
(217-219) 

(220) 
(221-226) 
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a) De notie "totaal" verlies van het vennootschapsactief 
b) Het verlies van het vennootschapsvermogen gelijk te stellen met 
verlies van de zaak ? 

Hoofdstuk 3. Het wegvallen van een vennoot ten gevolge van 
overlijden 

§ 1. De beëindiging van een contract dat intuitu personae werd 
aangegaan 

§ 2. De beëindiging ten gevolge van het overlijden van de vennoot 
(algemeen) 

§ 3. Toepassingsgebied 
A. Vennootschapsovereenkomst en belofte om een personenven
nootschap op te richten 
B. Rechtsvormen 
1. Vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 
2. Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
a) B.V.B.A. 
b) e.v. 
c)N.V. 
d) e.v.A. 

§ 4. Rechtskarakter van deze ontbindingsgrond : suppletief 

§ 5. De notie "overlijden van een vennoot" als grond tot ontbinding 
A. De notie "vennoot" 
B. De notie "overlijden" van een vennoot en equivalente begrippen 
1. Afwezigheid 
2. Ontbinding rechtspersoon 
3. Fusie/splitsing rechtspersoon 

(222-224) 

(225-226) 

(227-249) 

(227) 

(228) 

(229-235) 

(229) 
(230-235) 

(230) 
(231-235) 

(232) 
(233) 
(234) 
(235) 

(236) 

(237-243) 
(237-238) 
(239-243) 

(239) 
(240) 

(241-243) 

§ 6. De werking van de ontbinding ten gevolge van overlijden (244-249) 
A. Overlijden van de vennoot : geen voorafgaandelijke kennisgeving 
vereist 
B. Ontbinding van de rechtspersoon-vennootschap 

(244) 
(245) 

e. Het handelen van de vennoot/zaakvoerder namens en voor rekening 
van de vennootschap ondanks de ontbinding ten gevolge van het 
overlijden van de vennoot (246-248) 

(249) D. Openbaarmakingsverplichting 
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Hoofdstuk 4. Het kennelijk onvermogen of faillissement van een 
vennoot (250-273) 

§ 1. Toepassingsgebied 
A. Vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 
B. Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
1. B.V.B.A. 
2. e.v. 
3. N.V. 
4. e.v.A. 

§ 2. Aard van de rechtsregel 

§ 3. Feiten die aanleiding geven tot ontbinding van rechtswege 
A. De notie "vennoot" 
B. De veranderingen in de rechtstoestand van de vennoot die een 
grond vormen tot ontbinding 
1. Faillissement 
2. Gerechtelijk akkoord 
3. Concordaat na faillissement 
4. Het uitstel van betaling 
5. Onbekwaamverklaring 

§ 4. De ontbinding van rechtswege 
A. Ontbinding van rechtswege 
B. Openbaarmakingsverplichting 
1. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
2. Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 

(251-256) 
(251) 

(252-256) 
(253) 
(254) 
(255) 
(256) 

(257-258) 

(259-268) 
(259-260) 

(261-268) 
(261-262) 
(263-264) 

(265) 
(266) 

(267-268) 

(269-273) 
(269) 

(270-273) 
(271) 

(272-273) 

Hoofdstuk 5. Het wegvallen van de statutaire zaakvoerder van de 
vennootschap (274-285) 

§ 1. De vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 
A. Probleemstelling 
B. De gewone commanditaire vennootschap 
C. Vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 

(274-283) 
(274-275) 

(276) 

(met uitzondering van de gewone commanditaire vennootschap) (277-283) 
1. Eerste stelling : het wegvallen van de statutaire zaakvoerder leidt in 
principe tot de ontbinding van de vennootschap (277-278) 
2. Tweede stelling : het wegvallen van de statutaire zaakvoerder 
leidt in principe niet tot de ontbinding van de vennootschap 
3. Alternatief verdedigde stelling : het wegvallen van de statutaire 
zaakvoerder leidt slechts in bepaalde gevallen tot de ontbinding van de 

(279) 

vennootschap (280-283) 

§ 2. C.V.A. (284) 
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§ 3. De N.V., B.V.B.A., C.V. 

Hoofdstuk 6. Het faillissement van de vennootschap 

Hoofdstuk 7. Voortzettings- en verblijvingsbedingen 

(285) 

(286-289) 

(290-347) 

§ 1. Voortzettingsbeding (292-326) 
A. Geldigheidsvoorwaarden (294-309) 
1. Een uitdrukkelijke of stilzwijgende doch vaststaande afwijking van 
artikel 1865, 3° en/of 1865, 4° B.W. (294-296) 
2. De overeenkomst tot voortzetting moet zijn genomen voor de 
ontbinding zelf (297) 
3. Automatische opvolging of opvolging mits aanvaarding (298-299) 
4. De begunstigde van het voortzettingsbeding moet de bekwaamheid 
hebben, vereist om vennoot te worden (300-307) 
5. Openbaarmakingsverplichting (308) 
6. Geen discontinuïteit in de rechtspersoonlijkheid (309) 
B. Het voortzettingsbeding met alle erfgenamen (310-314) 
1. Geldigheid (31 0) 
2. Draagwijdte - Het begrip "erfgenaam" (311) 
3. Verplichting voor de erfgenamen? (312) 
4. Quid indien er verscheidene erfgenamen zijn ? (313) 
5. Aansprakelijkheid van de erfgenamen (314) 
C. Voortzettingsbeding met een deel van de erfgenamen (315-326) 
1. Geldigheid ? - Verboden beding over een niet-opengevallen 
nalatenschap ? (315-319) 
2. Bindend karakter voor de begunstigde (erfgenaam) van het 
voortzettingsbeding (320-326) 

§ 2. Verblijvingsbeding 
A. Principe 
B. Geldigheidsvereisten 
1. Vennootschap met meer dan twee vennoten 
2. Scheidingsaandeel 
3. Aansprakelijkheid van de rechtsopvolgers van de "uitgetreden" 
vennoot 

§ 3. Clausule met optierecht dat de vennootschap wordt verdergezet 
of wordt ontbonden 

§ 4. Het verblijvingsbeding in geval van faillissement van een 
vennoot 

§ 5. Gevolgen van een verblijvings- of voortzettingsbeding bij 
nietigheid van een deelneming 
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(327-340) 
(327) 

(328-340) 
(328) 

(329-339) 

(340) 

(341-342) 

(343-346) 

(347) 



Hoofdstuk 8. De risicoleer in vennootschapsovereenkomst. De van 
rechtswege ontbinding van het vennootschapscontract ten gevolge 
van het tenietgaan van de inbreng (348-379) 

§ 1. Aard van de rechtsregel 

§ 2. Teloorgaan van een zaak waarover alleen een persoonlijk 
genotsrecht werd ingebracht (art. 1867, lid 2 B.W.) 
A. Een bijzondere toepassing van het algemeen beginsel 
"res perit debitori" 
B. Toepassingsvoorwaarden van artikel 1867, lid 2 B.W. 
1. Een genotsinbreng 
2. Tenietgaan door toeval van de zaak waarover een persoonlijk 
genotsrecht werd ingebracht 
3. Een volledig tenietgaan 
4. Aard van de tenietgegane zaak : welbepaalde zaak 

§ 3. Inbreng van een eigendomsrecht of een zakelijk recht 
A. Teloorgaan van een bepaalde zaak waarvan de inbreng in 
eigendom is toegezegd, doch nog niet is overgegaan 
(art. 1867, lid 1 B.W.) 
1. Een bepaalde zaak, waarvan de eigendom niet is 
overgegaan op de vennootschap 
2. Volledig tenietgaan van de zaak 
3. De inbreng van een bepaald goed 
B. Teloorgaan van een bepaalde zaak waarvan de eigendom in 
vennootschap is gebracht (art. 1867, lid 3 B.W.) 
C. Tenietgaan van een zaak waarvan het vruchtgebruik werd 
ingebracht 

§ 4. Inbreng van nijverheid 

Hoofdstuk 9. De statutaire ontbindingsgronden 

AFDELING 3. DE GRONDEN TOT GERECHTELIJKE 
ONTBINDING VAN EEN VENNOOTSCHAP 

(351-352) 

(353-362) 

(353-354) 
(353-362) 
(355-357) 

(358) 
(359) 

(360-362) 

(363-378) 

(365-372) 

(365-370) 
(371) 
(372) 

(373-374) 

(375-378) 

(379) 

(380) 

(381-443) 

Hoofdstuk 1. De gerechtelijke ontbinding om gegronde redenen (381-422) 

§ 1. Inleiding 

§ 2. Toepassingsgebied 
A. Vennootschapsvorm 
B. Vennootschappen van bepaalde en onbepaalde duur 
C. Vennootschappen die reeds zijn opgericht 

(381) 

(382-384) 
(382) 
(383) 
(384) 
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§ 3. Aard van de rechtsregel (385) 

§ 4. Wat zijn wettige redenen ? (386-400) 
A. Algemeen (386) 
B. De wanprestatie (387-391) 
C. Verhindering van een vennoot (392) 
D. Zware en blijvende onenigheid (393-396) 
E. Misbruik van meerderheid of van minderheid (397-398) 
F. Het zwaar verlieslatend karakter van de vennootschapsactiviteiten (399-400) 

§ 5. De gerechtelijke ontbinding is een subsidiair rechtsmiddel 
A. Algemeen 
B. De verhouding met de geschillenregeling 
C. De gedwongen uitsluiting in de C.V. 
D. De uitsluiting in de vennootschappen (zonder) volkomen 
rechtspersoonlijkheid 
E. Uitstel 
F. Aanstelling van een voorlopig bewindvoerder 
G. Een gerechtelijke deskundige 
H. Ontslag zaakvoerder 
I. Vrijwillige ontbinding 

§ 6. De procedurele aspecten van de gerechtelijke ontbinding 
A. Bevoegdheid van de rechter in kort geding 
B. Arbitrageclausule 
C. Wie kan de ontbinding vorderen ? 
D. Tegen wie moet de vordering tot ontbinding worden ingesteld? 
E. Een beperkte cassatiecontrole 
F. Gevolgen van het vonnis 
G. Neerleggings- en bekendmakingsverplichting 

Hoofdstuk 2. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve 
vennootschappen 

§ 1. Ratio legis en situering van deze ontbindingsgrond ten 
overstaan van andere ontbindingsgronden 

§ 2. Toepassingsgebied wat de rechtsvormen betreft 

§ 3. Grond tot gerechtelijke ontbinding : het niet-neerleggen 
van de jaarrekening gedurende drie opeenvolgende boekjaren 

§ 4. Wanneer kan de vordering worden ingesteld? 

§ 5. Wie kan de vordering instellen ? 
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(401-411) 
(401) 

(402-404) 
(405) 

(406) 
(407) 
(408) 
(409) 
(410) 
(411) 

(412-422) 
(412-415) 

(416) 
(417-418) 

(419) 
(420) 
(421) 
(422) 

(423-438) 

(423-425) 

(426) 

(427) 

(428) 

(429-431) 



§ 60 Tegen wie en voor welke rechtbank wordt de vordering ingesteld? (432) 

§ 7 0 Regularisatie 
A. Een volledige regularisatie 
Bo Een effectieve regularisatie 
C. Verplichte toekenning regularisatietermijn 
Do Gevolgen regularisatie 

§ 80 Discretionaire bevoegdheid rechtbank 

§ 9 0 Openbaarmaking 

Hoofdstuk 3. Gerechtelijke ontbinding wegens daling van het 
netto-actief onder het minimumkapitaal 

(433-436) 
(433) 
(434) 
(435) 
(436) 

(437) 

(438) 

(439-441) 

Hoofdstuk 4. Gerechtelijke ontbinding wegens niet-afkoop van de 
aandelen van de B.V.B.A. (442-443) 

§ 10 Overdracht onder levenden 

§ 20 Overgang bij overlijden 

AFDELING 4. HET DALEN VAN HET AANTAL VENNOTEN 
ONDER HET VEREISTE WETTELIJK MINIMUMAANTAL 

Hoofdstuk 1. Het eenhoofdig worden van de vennootschap 

§ 10 De vereiste van meerhoofdigheid gedurende het bestaan 
van de vennootschap 
A. In welke vennootschapsvormen geldt de vereiste van 
meerhoofdigheid gedurende het bestaan van de vennootschap ? 
B 0 Juridische grondslag 
1. Vermenging 
20 Vennootschap blijft een contract ondanks rechtspersoonlijkheid 
30 Vermogenssplitsing is uitzonderlijk toegelaten 
40 De tekst van artikel 1832 BoWo 

§ 20 Vanaf wanneer is er eenhoofdigheid ? 
A. Principe 
10 Eigendomsoverdracht van alle vermogensrechten verbonden aan 
het aandeel 
a) Eén persoon beschikt over alle vermogens- en lidmaat
schapsrechten verbonden aan de aandelen uitgegeven in een 
vennootschap 

(442) 

(443) 

(444-530) 

(444-501) 

(444-449) 

(444) 
(445-449) 
(445-446) 

(447) 
(448) 
(449) 

(450-463) 
(450-461) 

(450-460) 

(450) 
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b) Eén persoon oefent de facto alle lidmaatschapsrechten alleen 
uit, doch beschikt niet over alle vermogensrechten verbonden aan 
de door de vennootschap uitgegeven aandelen 
2. Terugname van inbreng 
B. Eigendomsoverdracht tussen partijen 
C. Stromanconstructies 

§ 3. Vennootschap tussen echtgenoten 
A. Probleemstelling 
B. De vennootschappen met aandelen aan toonder 
C. Vennootschappen waarvan aandelen wettelijk of statutair op 
naam zijn 
D. De vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 

§ 4. Gevolgen van de eenhoofdigheid 
A. De vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid 
en de e.v. 
B. De N.V. en C.V.A. 
1. Het eenhoofdig worden leidt niet meer onmiddellijk tot de 
ontbinding 
a) Geen onmiddellijke ontbinding van rechtswege 
b) Geen mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding 
2. Ingaan van een regularisatietermijn 
a) Functioneren van de feitelijke eenpersoons-N.V. 
b) Aansprakelijkheid 
c) Mogelijke opties 
3. De aansprakelijkheid als hoofdelijke borg na het verstrijken 
van de regularisatietermijn 
a) Opheffing van de beperkte aansprakelijkheid 
b) Einde van de borgtocht 
c) Kan de curator de hoofdelijke borgstelling inroepen ? 
C. De B.V.B.A. 
1. Eenhoofdig worden van een B.V.B.A. leidt niet tot de ontbinding 
van de vennootschap 
2. Vereniging van alle aandelen in handen van één rechtspersoon 
a) Ingaan van een regularisatietermijn van één jaar 
b) De aansprakelijkheid als hoofdelijke borg na het verstrijken 
van de regularisatietermijn 
3. Vereniging van alle aandelen in handen van één natuurlijke 
persoon die reeds vennoot is van een andere E.B.V.B.A. 

Hoofdstuk 2. Het tweehoofdig worden van een C.V. 
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(451-460) 
(461) 
(462) 
(463) 

(464-472) 
(464-466) 
(467-469) 

(470-471) 
(472) 

(473-501) 

(474-476) 
(477-493) 

(477-478) 
(477) 
(478) 

(479-484) 
(480-481) 

(482) 
(483-484) 

(485-493) 
(485-490) 
(491-492) 

(493) 
(494-501) 

(494) 
(495-498) 

(496) 

(497-498) 

(499-501) 

(502-504) 



Hoofdstuk 3. Het overlijden van de enige vennoot van een 
E.B.V.B.A. 

§ 1. Geen ontbinding van rechtswege 

§ 2. Tijdelijke uitoefening van de lidmaatschaps- en vermogens
rechten 
A. Toepassing statutaire bestuursregeling 
B. Vruchtgebruik 
e. Toetreding van erfgenamen 

§ 3. Uitzonderlijke ontbinding van rechtswege 

Hoofdstuk 4. Het wegvallen van twee categorieën vennoten 
in een commanditaire vennootschap, e.V.A. of handelsver
eniging bij wijze van deelneming 

§ 1. Geen van rechtswege omvorming 

§ 2. Gerechtelijke ontbinding 
A. Mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding 
B. Mogelijkheid tot regularisatie 
1. Opvolging van een werkend vennoot in een e.V.A. 
a) Bijeenroeping van een algemene vergadering 
b) Mogelijke beslissingen op de algemene vergadering 
2. Opvolging van een werkend vennoot in een gewone 
commanditaire vennootschap 

Trefwoordenregister 

(505-520) 

(505) 

(506-519) 
(507) 
(508) 

(509-519) 

(520) 

(521-530) 

(522) 

(523-530) 
(523) 

(524-530) 
(525-528) 
(525-527) 

(528) 

(529-530) 
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