
  Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners 
  Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques 
  Königlicher belgischer Verband der Transportunternehmen und der Logistikdienstleister 
 

 
Stapelhuisstraat 5 A – 1020 Brussel            MEMBER OF IRU                 Rue de L’Entrepôt 5A – 1020 Bruxelles 

                              tel +32 2  425 68 00  fax +32 2 425 05 68   www.febetra.be   febetra@febetra.be  
 Wettig erkende beroepsvereniging  –  Union professionnelle légalement reconnue  –  Gesetzlich anerkannter Berufsverein  

 
CORONA EN VENNOOTSCHAPSRECHT:  

LET OP VOOR VERPLICHTINGEN IN UW ONDERNEMING 
 

Op 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht in 
werking getreden voor alle ondernemingen. Tijdens deze moeilijke tijden is het dan ook 
belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan dit nieuwe wetboek vennootschapsrecht 
(hierna: WVV).  
 
In de moeilijke periodes voor de onderneming, is het van essentieel belang dat de juiste 
maatregelen worden genomen en de juiste procedures worden gevolgd. Dit om te vermijden 
dat u als bestuurder aansprakelijk zal worden gesteld na een eventueel faillissement. 
 

1. Maatregelen door het bestuursorgaan 
 

Het bestuursorgaan dient de gepaste maatregelen te nemen om de onderneming op een 
veilige wijze door en voorbij de crisis te leiden. Documenteer daarom goed welke maatregelen 
er worden getroffen en hoe de toekomst van de onderneming wordt gepland om een relance 
te maken na de crisis. 
 

2. Verplichte samenkomst bestuursorgaan 
 

Ook zijn er verplichtingen om het bestuursorgaan samen te roepen op tijdstippen wanneer 
gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het 
gedrang kunnen brengen.  
 
Het bestuursorgaan beraadslaagt dan 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 WVV).  
 
Wanneer het lijkt alsof de onderneming moeilijke tijden tegemoet gaat en het faillissement om 
de hoek zou kunnen komen loeren, zal u dus het bestuursorgaan moeten samenroepen. 
 
Indien u dus op dit moment op een sterk verminderde capaciteit werkt, is het aangeraden 
om een dergelijke bijeenkomst te voorzien en deze goed te documenteren met maatregelen. 
 

3. Let op met uitkeringen in de BV 
 
De BV (oude BVBA) is sinds het nieuwe WVV onderworpen aan een solvabiliteitstest (artikel 
5:142 WVV) en liquiditeitstest (artikel 5:143 WVV) bij uitkeringen. Laat u daarom best bijstaan 
door een boekhouder wanneer u dergelijke uitkeringen wenst te doen. 
 
Alvorens een uitkering door de algemene vergadering kan gebeuren, dient het bestuursorgaan 
vast te stellen dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten 
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze 
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum 
van de uitkering (artikel 5:143 WVV). 
 
Gezien de twijfelachtige tijden, zal het niet altijd eenvoudig zijn om deze inschatting goed te 
kunnen maken. Zorg dan ook voor voldoende documentatie en argumentatie. 
 
Het niet respecteren van deze test, kan leiden tot een hoofdelijke 
bestuurdersaansprakelijkheid voor de schade en een terugvordering van de uitkering bij 
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de aandeelhouders. Let dus zeker op in deze tijden. Mogelijk kan u de uitkering best nog een 
tijdje uitstellen. 
 

4. De alarmbel in de NV en BV 
 
Bij de NV gelden nog steeds de regels als voordien. De alarmbel zal moeten geluid worden 
wanneer door verliezen het netto-kapitaal is gedaald onder de helft of onder een vierde. 
 
Voor de BV is er nu echter geen kapitaal meer. De alarmbel moet in dat geval geluid worden 
wanneer: 

- netto-actief negatief dreigt te worden of geworden is of; 
- 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 naarmate ze opeisbaar zijn geworden (artikel 
5:153 WVV).  

 
Na een eerste toepassing van de alarmbel moet de algemene vergadering niet meer om 
dezelfde reden opnieuw bijeengeroepen worden gedurende de 12 maanden volgend op de 
eerste bijeenroeping. 
 
De algemene vergadering moet bijeenkomen binnen twee maanden nadat deze toestand 
werd vastgesteld of krachtens wettelijke en statutaire bepalingen had moeten vastgesteld 
worden. De agenda van de vergadering dient de ontbinding of andere maatregelen bevatten. 
Voorafgaand aan de vergadering dient de raad van bestuur een schriftelijk verslag op te 
stellen. 
 
Bij niet-naleving van de procedure wordt de door derden geleden schade, behoudens 
tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.  
 
 
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de juridische dienst: jur@febetra.be. 
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