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WOORD VOORAF 

De wet van 4 augustus 1978 heeft in ons rechtstelsel de verplichting 
ingevoerd om een financieel plan op te stellen v66r de oprichting van 
een naamloze vennootschap of een p.v.b.a. De wetgever heeft de op
richters bewuster willen maken van hun verantwoordelijkheden alsook 
van de noodzaak om zich te berac1en over de vooruitzichten van de 
ondememing. Alhoewel dit op zichzelf een verheugend feit is, heeft de 
nieuwe wet geleid tot enkele technische moeilijkheden. Een financieel 
plan kan, al naar gelang van de doelstellingen van de oprichters, meer 
of minder complex uitgewerkt worden. Niettegenstaande verscheidene 
publikaties terzake, blijft er toch een onzekerheid bestaan. 

Daarom heeft de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren verzocht om een model van financieel 
plan op te stellen, dat door de notarissen aan de oprichters van ven
nootschappen kan aanbevolen worden. Dit verzoek kon niet onbeant
woord blijven, alhoeweI een verduidelijking nodig is. Het Instituut heeft 
inderdaad niet de bedoeling een model van financieel plan voor te ste1-
len, dat andere voorstellen d~e gedaan werden en die volkomen aanvaard
baar zijn, zou verwerpen. Elk financieel plan moet immers aangepast 
zijn aan de aard en de omvang van de toekomstige bedrijvigheid van de 
op te richten vennootschap. Het opstellen van een financieel plan zou 
geen nut hebben, indien de oprichters zich zonder meer zouden tevreden 
stellen met het 'invullen van een formulier. 

Het financieel plan dat hierna door het Studiecentrum van het lB.R. 
wordt voorgesteld, wil slechts een voorbeeld zijn dat reeds in de praktijk 
werd uitgetest. Men zal het gemakkelijk begrijpen aan de hand van de 
vragenlijst die als leidraad dient voor de beheerders die zich over het 
financieel plan moeten beraden. Wij hopen dat het voorstel nuttig zal 
blijken en aan de behoeften zal tegemoet komen. 

Tot slot wens ik mijn dank te betuigen aan de leden van de werkgroep 
die het document dat wij hier voorstellen, hebben opgesteld. 

A.HOSTE 
Voorzitter van het lB.R. 
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tNLEIDING 

1. De weHelijke verplichting tot opstelling 
. ., " 

van een financieel plan 

V 66r de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters 
aan de optredende notaris een financieel plan waarin ziJ. het :bedrag 
van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootsehap 
verantwoorden. Dit stuk wordt niet openbaar' gemaakt met de. akte, 
maar wordt door de notaris bewaard. In de gevallen bedoeld bij arti
kel 35, 60

, wordt het door de notaris op verzoek van de rechter-com.mis
saris of van de Procureur des Konings aan de rechtbank' overgelegd 
(artikel 29ter van de samengeschakelde wetten' opde hanc;Ielsvennoot-
schappen) 0). ,.' ", .,' 

In artikel35, 60 wordt de aansprakelijkheid van de oprichters vastgestdd 
ingeval de vennootschap binnen de drie" jaar na de oprichtirig failliet 
zou worden verklaard en indien het maatschappelijkkapitaal bij de 
oprichting kennelijk ontoereikend was om. de normale uitdefening van 
de vooropgestelde activiteiten te verzekeren' gedurende een fpetiode'van 
tenminste twee jaar. 

2. De geest waarin deze tekst werd opgesteld 

Op verzoek van de Federatie van Notarissen, hedt"he~ __ fuStitU:ut,d~~ 
Bedrijfsrevisoren besloten een Commissie op te ric1;lten. bel~t met' het 
onderzoek van het door de oprichters' aan de notiris' v~r" te leggen 
fmancieel plan. Er werden and~re types van financieel plan ,v(}()rges~~~4; 
onderhavig document heeff geen enkele normatieve waarde .. ~ .. " ,." 

" 

Dit onderzoek streeft enkele praktische dOelstellingen na : 
- de oprichters in staat stellen om, eventueel alleen, het financieel plan 

op te stellen. Hoofdstukken 1 en 2 van dit document bevatten een 
leidraad voor het opstellen van een financieel· plan eneen voor:~ 
stelling ervan die er de synthese van is; . , . ;; 

- de notarissen in staat stellen zich een idee te vormen over de emst 
waarmee het voorgelegd financieel plan werd opgesteld. '"'! 

(1) Wet van 4-8-1978 - Belgisch Staatsblad van 17-8-1978, van kracht geworden op 
27-8-1978. Voor de PV:BA's, zie artikel 120ter SWHV. Er rust geen enkele verplich
ting van die aard op de andere personenvennootschappen en de coOperatieveven.-
1liOOtsohappen. -
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Dit financieel plan dient niet ter informatie van derden: Tijdens: de 
voorbereidende werkzaamheden van de wet van 4-8-1978 hebben de 
Ministers duidelijk de bedoeling uiteengezet: 

« De Minister van J ustitie verklaart dat het amendement tot invoering 
van artikel 89 bis aan degenen die voor de rechtbank: worden gedaagd 
de mogelijkheid wil geven om aan te tonen dat zij genoeg kapitaal 
hadden ingezet. De notaris doet niets anders dan· de akte verlijden; die 
akte kan aan de Rechtbank: worden overgelegd. De Minister van Mid
denstand voegt hieraan toe dat het stuk dat bij de notaris moet worden 
neergelegd, van nut is, omdat het de oprichters van vennootschappen 
verplicht nadere uitleg te geven. Mocht er iets mislopen, dan moet de 
reehter op grond van dat stuk bepalen of het kapitaal toereikend was 
voor de geplande werkzaamheden» (2). 

Uit dit betoog blijkt dat aIleen de oprichters bevoegd zijn om te bepalen 
welke vooruitzichten zij voor de ondememing verwachten. Het zou 
tegen de nagestreefde doelstellingen indruisen indien de oprichters zou
den ontsnappen aan de hun opgelegde denkinspannig d.m.v. een stan
daardformule of enig ander stereotiep systeem. Dit zou er ten andere 
toe leiden dat deze formules elke geloofwaardigheid zouden verliezen 
ten aanzien van de rechtbank die over de waarden van de in het finan
cieel plan aangevoerde argumenten moot oordelen (3). 

In geen enkel geval wil het hiema volgend document criteria vastleggen 
m.b.t. de oprechte en waarheidsgetrouwe aard van het financieel plan; 
voor deze criteria zijn enkel en aIleen de oprichters verantwoordelijk. 
Bovendien kan het plan ook niet gezien worden in het kader van het 
begrotingsbeheer, noch als een berekening ter voork~ming van faillis
sement, al kan het onrechtstreeks we! als dusdanig dienst doen. Het 
plan is een bewijs «ex ante» van de goede trouw van de oprichters. 

Hoofdstuk 3 van dit werkstuk zal gewijd zijn aan het onderzoek van 
de aansprakelijkheid van de diverse bij ·de oprichting van de vennoot
schap optredende personen (oprichters en bedrijfsleiding, notarissen, 
accountants en bedrijfsrevisoren). 

Het is wenselijk dat de oprichters de door hen voorafgaandelijk in dit 
schema opgetekende gegevens zouden gebruiken om het evenwicht van 
hWl financieel plan en de kwaliteit van hun prognoses te toetsen. 

(2) ParI. doe., Senaat 415 (1977-1978) - nr 2, p. 149. 
(3) Uittreksel uit het verslag van de Raad aan de A.V. van 1979, blz. 38. 
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~ .... 

3. Weerslag van een eerste boekjaar dat langer of korter 
zou zijn dan ean jaar 

De wet schrijft voor dat een financiel plan moet worden opgesteld voor 
een periode van ten minste twee jaar. Niets wijst erop dat aan het begrip 
« jaar » een andere betekenis moet worden gehecht dat wat gebruikelijk 
is in de courante taal, m.a.w. een kalenderjaar van 12 maanden. 

In het model van financieel plan dat in de hierna volgende hoofdstukken 
wordt voorgesteld, moet de kolom « einde jaar 1 » worden gezien als het 
einde van het eerste boekjaar, wat ook de duur hiervan mag wezen. 
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HOOFDSTUK 1 : Voorbeeld van financieel plan 

Onderstaande tabellen vormen de'synthese van de gedane vaststellingen 
bij het beantwoorden van de in de leidraad geformuleerde vragen, 
opgenomen in hoofdstuk 2. Om het financieel plan op te stellen is het 
'ten zeerste aante rnden om van deze leidraad gebruik te maken. Ben 
cijfervoorbeeld wordt in bijlage opgenomen. " ' 

I. DE VERWACHTE BEDRIJFSRESULTATEN ' , 
1. Opbrengsten 

11. Netto bedrijfsopbrengsten .. J 

12. Financiele opbrengsten 

10. Totaal opbrengsten 

2. Kosten 

21. Aankopen van grondstoffen, handels
goederen,' enz ... 

22. Aankopen van diverse, goederen en 
diensten 

23. Personeelskosten . 
24. Andere bedrijfslasten 
25. Financiele lasten' , 

20. Tota3l der kosten ve6r afschrijving 

3. Resultaten 

31. Resultaten v66r afschrijving (opbreng-
sten (10)' min kosten (20) 

32. Afschrijvingen (af te trekken) 
-33. Resultaten v66r belasting (31 - 32) 
34. Belasting op de winst 
35. Netto-resultaat (winst of verlies) (33-34)' 
36. Verdeelde winst 

37: Overgedragen resultaat (winst of ver
. lies) (35-36) 

3[-Verworven middelen: overgedragen re
sultaat + afschrijving (37 + 32) 

Elnde jaar 1 Einde jaaT' 2 

I 

" " 

; ! 

~~ 
L-----l ~ 
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11. TABELYAN'lIERKOMST EN BESTEDING 

.- . ~'T! -.'" '.- ~ 

Herko~stvaitmiddelen ,.' 

41. In geld gestort kapitaal 
42. Tegenwaarde in kapitaal 

van de inbreng in natura 
43. Verkregen subsidies in ka~:,' 
-' ",., pitaal \." 

:44. Leningen op langer dan 
i ,(,,(,.; i 
'. ccn Jaar ; I 
4 J::. Le i J k ed' , . J;-' veranClers r let--! 
, , : I 

46. Leningen' op ten hoogste 
.,,-.. ~n Jaar---"" 

., 

47. Andere schulden op ten 
"---hoogste een-jaar, 
: + 38. Verworven middelen,':i 

(zie p.l~) 

40. Totaa.t middelen' 
: \. - , 
: I 

;Besteding VaD middelen : 
: i 

; 51 ~- Oprichi~gskO\Sten -: 
\52. Immatdriele vaste activa '.:. ,I 

'53 .. Maten~le vaste activa 
54. Financiele vaste activa 
,55: Vorderingen-op,-langer . 
. dan een jaar 
56. Voorraad 
:57. ,Toegestaan-krediet.~ 
, de klanten 
'58-.- Andere vorderingen"og, -

minder ~ ~eIl j,aar -
59."" Beschlkbaar: -

50. To~ bestedingen .,' 

.Herkomst - bestedingen 

16 

(a) 

. Einde 
jaar .. 1 

. - -, 
~ , , ...... , - ..... 

+ (b) 
WijzigiIigen 
gedurende 

jaar 2 

- (c) 

Einde 
jaar 2 



Een eventueel tekort aan herkomst ten opzichte van bestedingen zal 
moeten gefinancierd worden door een toename van gestort kapitaal 
(zie 41. supra, en dit ten belope van het belangrijkste vastgestelde 
verschil in kolom (a) of in kolom (c). 
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HOOFDSTUK 2: Leidraad voor het opstellen 
van het financieel plan 

I. PROGNOSE MET BETREKKING 
. TOT DE BEDRlJFSRESULTATEN 

11. Netto bedrijfsopbrengsten Einde jaar 1 Einde jaar 2 

a) Wat is de redelijk haalbare omzet tegen 
de voorgenomen prijs, zoals die voort
vloeit uit een voorzichtige marktstu
die ? 
1. Bedrag zonder BTW van de ver

koop en de dienstvedening aan d.er
den, vallend onder de normale act i
tiviteit van de ondememing ... 

2. Trek af, rabatten, omzetreducties, 
kortingen die u aan uw· klanten toe
kent 

3. Kostprijs van de werkzaamheden 
. voor eigen rekening 

4. Voorraadwijzigingen indien voor
spelbaar (1) 

b) Meent u nog andere bedrijfsactiviteiten 
te zullen verrichten die niet onder de ge
bruikelijke activiteit vallen en die niet 
ond.er a) werden vermeld (b.v. een 
meerwaarde op de realisatie van een 
vast actief) 

Totaal jaar 1 : 
Totaal jaar 2: 

12~ Financiele opbrengsten 
Wanneer u financiele beleggingen plant, 
vermeld hun verwachte rentabiliteit. 

Jaar 1 : 
Jaar 2: 

(1) Het gaat hier om de globale wijziging van de verbruiksgoederen, goed,eren. in 
bewerking en fabrikaten, waarvan de diverse bestanddelen voorkomen in de reke
ningen van de bedrijfskosten. 
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21. Aankopen van grondstofien, bandelsgoederen, enz. 
Opletten dat de bevoorradingskost niet wordt onderschat. Bij het 
bedrag van de aankopen dienen ook de geschatte aankoopkosten ge-
voegd te worden : ' , 
- sommige aankopen gebeuren Cioor tussenkomst van makelaars, 

commissionairs, ... 
- soms dient de koper kosten te dragen voor het vervoer, verzekering ... 
Jaar 1 : ............... ' 
Jaar 2: .............. . 

22. Aankopen van goederen en diensten 

Diverse goederen en diensten _, ili:~nen', ge-
waardeerd te worden, zoals : ' , - . 
- huur en andere kosten voor de lokalen -, , .. ~ . ' , .. -

(verzekering, onderhoud) ~L:~_:;:,:. ":r) ••••••••••••••• 

- water, gas, elektriciteit, stoom, verwar-
mlng , ,. 

- kosten voor materieel, met inbegrip van 
deaankopen van klein materieel 

- kosten voor merken en, octrooien ' 
- kantoorbehoeften en andere administra-

tieve kosten ;: ' 

- kosten voor publiciteit en ver~eg~nwoo~-
diging , ., , 

- verplaatsingskosten (zonde,5 a.f~~hrijYin-:· 
gen van voertuigen), . J l , ••••••••••••••• 

- kosten voor telefoon, telex ... .. , ., 

- erelonen aanderden (accountants, ser-
vice bureaus, enz.) , , >, 

, , 4.: 

- onderaannemers 
- andere 

Totaal jaar 1 : 
Totaal jaar, 4 ,: 

, 

23. Personeelskosteii" 
" '4j~ \. 

.................... 

Roeveel personeelskosten worden er voorzien? Wat is de jaarlijkse 
loonkost? Niet vergeten de bruto-bezoldigingen te verhogen met· de 
bijkomende 'patronale bijdragen: RSZ, , verzekering,,'dubbel . vakantie-
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geld. " In deze ruhriek ook de bezoldiging vermelden van' de ~beheer~ 
ders, zaakvoerders commissarissen en actieve vennoten, met uitzonde
ring van de winstverdeling. . . "'j 

Jaar 1: ............... " ' 
Jaar 2: ..... : ....... .. 
Het isnuttig de. omzet te vergelijken met de personeelskosten teneinde 
de verenigbaarheid . met de prognoses te t~isel1..·· '. .' .,. , 

24. Andere bedrijfslasten 
Hier kunnen o.m. diverse helastingen worden ingeSchreven zoals ver
keersbelasting,. so·mmige gemeentetaksen" onroerende: ·voorheffing .. ~ 
Jaar 1 : ............... ,,', '. ,,' 
Jaar 2: .............. . 

25. Financiele lasten 
',. 

. .'.- . ~ 

Vermeld hier financiele lasten zoals,'de' rente en dekosten op :lenmgen, 
zonder de terugbetalingen evenwel (zie infra 42 en 44) :baDkkrediet, 
voorschotten vennoten ... 
Jaar 1 : ............... . .; .' 
Jaar 2: ......... : .... . 
32. Afschrijvingen en waardeverminderingen .' 

\",' .... :' 

Afschrijvingen en waardeverminderingen mogen niet a.fhan.kelijk ge-
maakt worden van de winstrea1isatie. Naarg~lang van ,de activiteit van 
de vennootschap kan het noodzakelijk zijn bepaalde'wa:ardeveIininde= 
ringen te voorzien op niet afschrijfbare activa, ook al is 'ditmoeilijk' te 
voorspellen. De afschrijvirig. is' ()ver het algemeen een .. ' jaarlijks. percen~ 
tage dat wordt toegepast op gebouwen, machines,~';bctrooien~~· .. ; ,maar 
tevens op de oprichtingskosten wanneer deze niet ten laste van het eerste 
jaar worden genomen. 
Jaar 1 : ............. .. 

, . 
..' -. ~~ ~ 

~, " - ~ 

Jaar 2: .............. . - ; 
J: ; 

34. BeIastingen 

Wanneer u verwacht een onder ~e: v~~<2?tscill!-ps be!a~tip.g .,:yallen~ 
inkomen te realiseren, maak dan een schatting van deze beIastmg met 
toewljzing aan het jaar waarin het ~oinen'Twerdgerea1iseerd.··'/' 'J'.': 

·-1' .; r~ 

36. Yerdeelde winst .. ~' : ; ; 

Prognose m.h.t de winstverdeling tijdens het tweede jaar. 
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IT. HERKOMST VAN l\flDDELEN 

Opmerkingen : 

a) In geval van inbreng in natura moeten de bestanddelen van deze 
inbreng worden opgenomen in elke onderstaande rubriek. 

b) De samenvattende tabel van herkomst en besteding van middelen 
zoals voorgesteld op pagina 16 bevat drie kolommen: de herkomst 
en besteding van middelen op het einde van het eerste jaar (kolom 
a); wijzigingen in de samenstellende elementen gedurende het tweede 
jaar (kolom b) en de sommatie van beiden op het einde van het 
tweede jaar. De som der bedragen van de eerste twee kolommen, 
hetzij (a+b) geeft het bedrag van de derde (c). 

41. In geld gestort kapitaal 

A. Wat is het totaal bedrag van het ingetekend kapitaal (zie voorstel 
van statuten). 

B. Wat is het deel hiervan dat in geld zal gestort worden, d.w.z. aan de 
vennootschap gestort. 
Jaar 1: ............. .. 
Jaar 2: ............. .. 

42. Tegenwaardevan de inbrengen in natura 

Dit is de tegenwaarde van de goederen die in de vennootschap worden 
ingebracht en vergoed door· >aandelen .. Worden activa en· passiva inge
bracht, dan gaathet om het verschil :van beide. 

43. Subsidies in kapitaaI 

Denkt u subsidies in kapitaal van de Overheid te ontvangen ? 

44. Leningen op meer dan >een jaar 

Hoeveel. krediet op meer dan ren jaar denkt u te zullen krijgen ? Houd 
hierbij rekening met het afbeta1ingsplan, teneinde het bedrag voor het 
tweede jaar te kunnen bepalen. Beschikt de vennootschap of beschik
ken de vennoten over de nodige garanties om bovenstaand krediet te 
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," 

kunnen verkrijgen ? Van deze garanties dient m hetfinancieel plan 
geen melding te worden gemaakt. 

Jaar 1 : ~ ............. ~ 
Jaar 2: .............. . 

Nieuwe kredieten: .............. . 

45. Leverancierskrediet 
Geef een raming van het minimum krediet dat u van uw leveranciers 
zult kunnen krijgen. 

Jaar 1: .............. . 
Jaar 2: .............. . 

Om deze raming te maken kunt u steunen 'ap:: de' comrnerciele ge1Jfuiken 
van de sector. Bedrijven die geen constante produktie hebben, geven de 
piek aan van de jaarlijkse seizoenschommeling. 

'j :-

46. Leningen op minder dan een jaar 
Welk bedrag aan leningen op minder clan ren jaar kunt u bekomen? 

V oorschotten vennoten op 
Jaar: 
Gebruikt bankkrediet : 

V oorschotten vennoten op 

minder dan 1 

minder dan 1 

T()taal jaar 1 
',Totaal jaar 2 

Pro memorie, verkregen kredietlijn: 

47. Andere schulden op maximum cen jaar 

Zult u voorafbetaliIlgen krijgen op bestel
lingen of zullen er garanties inspecierr .. te 
uwen gunste verstrekt worden? 

Andere schulden op minder dan een jaar, 
o.m. fiscale schulden, sociale lasten en lonen 

Totaal jaar 1 
Totaal jaar 2 

,Einde jaar 1 Einde jaar 2 

.... ... -.- ..... ............... 

.......... ..... ............... 

-............... 

E~nde jaar 1 Einde, jaar 2 
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IlL BESTEDING VAN MIDDELEN 

Opmerkingen : 

a) Deze bestedingen worden opgenomen voor hun waarde bij het 
binnenkomen in het patrimonium van de ondememfug. 

b) Zie opmerking b) op pagina 22. 

-,-" ,,' , -.,...,. 

51. Oprichtingskosten 
-. '-. ~ ---

- kosten voor de oprichtingsakte en de 
publikatie 

-, erelonen bedrijfsrevisorin geval van in-
breng in~tura ' , 

, ! ~ ~ 

- andere oprichtingskosten :' honoraria 
advokaat, belastingconsulent, drukken 
van aandelen 

De meestervan' deze kosten zullen tijdenShet 
eerste jaai m6eten' gedtagen ~orden. 

~, :-- -,", .~, 

Totaal : 

52. ImmateritHe vaste activa 
- ,-~ ._ .. '.. ~ .. 

.' '.' y ~rwerft ,u een goodwill ? p'rijs : 

Einde jam 1 

Moot u een goodwill betalen aan derden'? ,-; i:';,' . ' 

Prijs: .............. . 

Dient u een licentie, een octroi of·'een :tilerk~"" ',' 
te"k6peti?' ' Prijs ,:, ...... , .. ,": ..... ',' 

,c .: ._. i'A;' " : ..' 

-. '............... 

............... , 

Einde jaar 2 

,. 

Dient u een concessle of exploitatiereeht' 
te kopen ? , Prijs : .... ... ........ . .............. . 
Andere aan te kopen immateriele waar
den? :,:' , Prijs::, 

24 
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53. Materiele vaste activa 
Geef een raming van de aanschaffingsprijs 
van volgende elementen van uw ondeme
mmg: 

- Terreinen 
- Gebouwen met inbegrip van de inrich-

ting' "'," . ". 

- Machines (niet het Idein materieeD 
- Meubelen 
- Rollend materieel . (vrC!chtwagen, bestel-

wagen, auto) 
- Andere 

54. FinanciiHe vaste activa 

Totaal jaar 1 
Totaal jaar 2' 

Einde jaar 1 Einde jaar 2 

·0· ........ '.' ... , .". 
i ' ~ , 

Zult u participaties nemen om een duurzame band te scheppenmet een 
andere vennootschap ? V oor welk: bedrag ? 
Jaar 1 : ............... . 
Jaar 2: .. : .......... .. 
Zult u een gedeelte van uw middelen gebruiken voor beleggingen. op 
lange termijn in aandelen, obligaties of overheidsfondsen? Voof.:welk: 
bedrag? 
Jaar 1: ............... ,r 

Jaar 2: .............. . 
Zult u borgtochten of garanties dienen ~ te betalen,. b.v. bij openbare 
diensten (telefoon, ·elektriciteit) ? 
Jaar 1 : .............. . 
Jaar 2: .............. . 

55. VOJ:deringen op langer dan een jaar 
Overweegt u vorderingen op langer dan ren jaar te aaIlvaarden, gedu
rende de eerste twee a~tiviteitsjaren ? Zo ja, voor welk bedrag? . . . 
............... 

56. V oorraad 

. ., ~ " 

, " 
, "j 

.i ", 

Welk: bedrag voorziet u voor de voorraad handelsgoederen of grond
stoffen? 
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Jaar 1 : .............. . 
Jaar 2: .............. . 

Welk bedrag voorziet u voor de voorraad fabrikaten ? 
Jaar 1 : .............. . 
Jaar 2: .............. . 

Wegens de technische vereisten inzake exploitatie of fabricage, dient 
hier verwezen te worden naar wat gebruikelijk is in de sector waarin 
de ondememing actief is. Evenmin mag de invloed van eventuele sei
zoenschommelingen warden vergeten. In dat geval zal het gegeven 
voorraadpeil bij voorkeur het hoogste zijn dat in de loop van het jaar 
werd aangehouden. 

57. KIantenkrediet 

Welk bedrag aan commercieel krediet zult u uw klanten moeten toe
staan ? U kunt hiervoor refereren naar de commerciele gebruiken in de 
sector om de gebruikelijke betalingstermijn te bepalen. In geval van 
seizoengebonden activiteiten zal bij voorkeur het maximum bedrag 
van toe te stane kredieten worden opgegeven. Het is cok nuttig een 
vergelijking te maken tussen het klantenkrediet en de omzet. Wanneer 
de klanten b.v. betalen op 90 dagen, meet het bedrag van de vorde
ringen op klanten tenminste gelijk zijn aan een kwart van het bedrag 
van de jaaromzet. 
Jaar 1 : .............. . 
Jaar 2: .............. . 

58. Andere vorderingen op minder dan een jaar 
Het gaat hier om vorderingen die niet voortvloeien uit de normale 
activiteit van de ondememing. 
Jaar 1 : .............. . 
Jaar 2: .............. . 

59. Beschikbaar 

Uw ondememing moet over een minimum aan liquiditeiten beschikken 
om het hoofd te kunnen bieden aan de dagelijkse betalingen via kas, 
bank of postrekening. Hoe groot raamt u dit beschikbaar bedrag ? 
Jaar 1 : ............... ' .. 
Jaar 2 : 
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HOOFDSTUK 3: Onderzoek naar de aansprakelijkheid bij 
het opstellen van het financieel plan· 

Deel 1 : Aansprakelijkheid van oprichters 
en bedrijfsleiders 

I. VERWlJZING NAAR DE WETTELIJKE BEPALINGEN 
(samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen) 

Artikel 35: «De oprichters zijn hoofdzakelijk aansprakelijk tegenover 
de belanghebbenden, niettegenstaande elk daarmee strijdig beeling : 

60 voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding 
die de rechter vaststelt, in geval van faillissement, uitgesproken bin
nen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal 
bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de 170rmate 'uit
oefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee 
jaar. » 

Artikel 63ter,' « Indien bij faillissement van de vennootschap de lasten 
de baten overtreffen en indien wordt vastgesteld cIat een door hen 
begane kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement, kan 
iedere beheerder of ... ieder ander persoon die ten aanzien van de zaken 
van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad, per
soonlijk aansprakelijk worden verklaard, met of zonder hoofdelijkheid, 
voor het geheel of het deel van de schulden van de vennootschap to! 
het beloop van het gebrek aan activa. » 

Deze teksten betreffende de naamloze vennootschappen zijn eveneens 
van toepassing op de PVBA's: artikelen 123, 70 en 133bis. 

n. TE ,OVERWEGEN GEVALLEN 
1) Er werd geen vonnis tot faillietverklaring uitgesproken binnen, de 

drie jam volgend op de oprichting van de vennootschap. In dat geval 
kan de aansprakelijkheid van de oprichters in principe niet meer 
worden ingeroepen op basis van art. 35, 60 SWHV. . . . 

2) Er komt een vonnis tot faillietverklaring binnen dedFie jaar volgen.d 
op de oprichting. De rechter-commissaris of de ProcureuF ··des 
Konings verzoekt de notaris hem het financieel plan te overhandigen. 
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Deel 2: Aansprakelijkheid van de notaris 

Alhoewel men uit de wettekst en de parlementaire werkzaamheden zou 
kunnen afleiden dat alleen de oprichters verantwoordelijk zijn voor het 
financieel plan, werd bij de uitvaardiging van de wet ook gesproken 
over een gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de notarissen. 
In een omzendbrief van 28 september 1978 heeft de Procureur Generaal 
bij het Hof van Beroep te Brussel zelfs geschreven dat de notaris ver
plicht is de oprichtingsakte van de vennootschap te weigeren wanneer 
het hem voorgelegde dokument enkel de schijn van een financieel plan 
opwekt. 
Wanneer we evenwel kijken naar de tekst van artikel 29ter van de 
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen en ·naar de 
parlementaire werkzaamheden, dan stellen we vast dat de opdracht van 
de notaris beperkt is to't het opvragen aan de oprichters van een finan
cieel plan en voor de bewaring daarvan te zorgen zodat het volgens de 
door de wet vastgestelde voorwaarden aan de rechtbank kan. worden 
overhandigd. 
De aldus door de tekst van de wet afgebakende rol van de notaris moet, 
omwille van de algemene adviesplicht die dit ambt vereist, ruim worden 
geinterpreteerd, daar de opdracht beperkt is tot de vorm,. ja zelfs de 
minimum vereisten en niet to't de inhoud. 

1. HET OPSTELLEN VAN HET FINANCIEEL PLAN 
Het behoort beslist met tot de taak van de notaris om actief mee· te 
werken aan het opstellen van het financieel plan. Hij ZOUe hierdoor 
zijn bevoegdheden te buiten gaan door op een gebied waarmee hij nie~ 
steeds vertrouwd is een verantwoordelijkheid op te nemen. Wel is het 
ontegensprekelijk zo dat hi} de oprichters dient te overtuigen van de 
belangrijkheid van deze preliminaire fase in de oprichting van de' ven.
nootschap en van de gevolgen. die daaraan verbonden zijn. Tevens,dien.t 
hij enkele richtlijnen en criteria aan te geven voor het opstellen van dit 
financieel plan en de oprichters ertoe te bewegen een. zo concreet moge
Hjke financiele prognose uit te werken. 

Dit optreden van de notaris zou, om doeltreffend te zijn, reeds moeten 
gebeuren bij de eerste contacten die hij met de toek0'mstige oprichters 
van de vennootschap heeft. Samen met de oprichters en eventueel met 
hun financiele of boekhoudkundige adviseurs, zal de notaris de nood
zaak, het belang en de gevolgen van het financieel plan toelichten. 
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Om de notaris de gelegenheid te geven zijn clienten-oprichters. degelijk 
te adviseren, moet hij het financieel plan volkomen onder de knie heb
ben. 

Aangezien zijn financiele vorming hiervoor onvoldoende blijkt, moet 
de notaris een beroep doen op eenvoudige en bondige criteria die door 
iedereen kunnen begrepen worden en aan de hand waarvan hij de 
oprichters opheldering kan verschaffen over de inhoud van het financieel 
plan. Zodoende zal hij zelf kunnen oordelen over de toereikendheid 
van het hem voorgelegde dokument en kunnen de oprichters' van de 
notaris redelijkerwijze verwachten dat hij het licht op groen zet. 

2. BEWARING VAN HET FINANCIEEL PLAN 
De wet stelt duidelijk dat de notaris moet zorgen voor de bewa:ting 
van het financieel plan, maar zegt niets over de wijze waarop dat moet 
gebeuren. 

De notarissen hebben hiervoor aan twee formules gedacht: 
- de eerste bestaat erin dat het financieel plan wordt bewaard bij de 

minuten van de notaris; dit is de traditionele manier om een doku
ment officieel te bewaren. De ontegensprekelijke voordelen hiervan 
zijn veiligheid en datum, plus de lage kosten. De formaliteit van de 
registratie, die voor elke notariele akte verplicht is, kan de oprich
ters niet hinderen, aangezien het beroepsgeheim van toepassing is; 

- de tweede formule houdt in dat het financieel plan in· de dossiers 
van de notaris opgeborgen wordt, terwijl in de oprichtingsakte staat 
dat de wettelijke bepalingen werden nageleefd. Deze. ·formule hiedt 
duidelijk minder veiligheid. . 
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Deel 3: Aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor 

1. PRINCIPE 
Volgens het verslag van de Senaatscommissie die het wetsontwerp heeft 
besproken (ParI. doe. 1977-78 nr 415, p. 143) is het zo; dat «de op te 
richten vennootschap met geen bijkomende kost belast wordt, aange
zien de opriehters niet verplicht zijn hun financieel plan, in tegenstel
ling tot de inbreng in natura, te onderwerpen aan de verifieatie dooi' 
een bedrijfsrevisor. Niemand zal echter betwijfelen dat het hoogst nut
tig kan zijn om in de gegeven omstandigheden, het advies van een des
kundige in te winnen ». 

Enkel de oprichters zijn verantwoordelijk voor het financieel plan, in 
zoverre dat dit plan hun bedoelingen en toekomstige < projeCten- dient 
weer te geven. Ben accountant of een bedrijfsrevisor kan geenszins zijn 
eigen oordeel in de plaats stellen van dat van de oprichters. Dit is wat 
de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft onderstreept in 
zijn verslag van 1979 (p. 39). De Raad voegde er evenwel aan toe dat 
er geen enkel deontologisch verbod kon worden ingeroepen om de 
bedrijfsrevisor le verhinderen dat hij zijn oordeel zou uitbrengen over 
het financieel plan en zou toezien op een technische aanvaardbare voor
stelling ervan. 
De bedrijfsrevisor mag zich niet garant stellen voor de vooruitzichten 
die in het financieel;plan werden vastgelegd. Overeenkomstig art. 12 van 
het tuchtregelement (K.B. "van 16 maart 1957) mogen de leden van het 
I.B.R. geen ramingsstaten < waarmerken, noch toolaten dat hun naam 
of gezag bij het -gebruik van deze staten wordt aangewend. Bijgevolg 
mag de bedrijfsrevisor het financieel plan niet ondertekenen. . 

2. PARTICULIERE RAADPLEGINGEN VAN DE OPRICHTERS 
In de voorbereidende teksten van de wet werden de opriehters aanbe
volen een deskundige te raadplegen. Dit kan een bedrijfsrevisor zijn die 
op een zuiver eontractuele basis optreedt. 
Krachtens de hierboven opgesomde principes kan deze opdracht van de 
bedrijfsrevisor als volgt worden gezien : 
a) zijn medewerking bij de opstelling van het financieel plan mag niet 

verder reiken dan het optekenen van de verklaringen van de oprich
ters. Mocht hij zich hier niet aan houden, dan zou hij de grenzen 
van de aansprakelijkheid van de oprichters wijzigen en hierdoor 
zelf voor de grond van de zaak aansprakelijk kunnen gesteld worden. 
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b) mag geen genoegen nemen met de hem verstrekte inlichtingen, maa:r 
dient de oprichters om alle gegevens te vragen die nodigzijn om 
zijn opdracht uit te voeren. 

c) de bedrijfsrevisor is geenszins persoonlijk aansprakelijk voor het 
financieel plan. Men kan van hem niet verwachten dat hij zijn mede
werking zou weigeren, alleen maar omdat, volgens hem, de onder
neming niet leefbaar zou zijn. 
Omwille van de adviespIicht die noodzakelijkerwijze met dergelijke 
opdracht gepaard gaat, kan de deskundige er de oprichters evenwel 
op wijzen dat het pIan erg onrealistisch is, o.m. aIs sommige elemen
ten ervan zuivere fictie zijn en op totaaI ongegronde verwachtingen 
steunen. Normalerwijze worden deze opinerkingen opgetekend in 
de werkdokumenten van de bedrijfsrevisor. Er moot hier riochtans 
aan herinnerd worden dat. deze, vertrouweIijk· zijn, aangezien-eIke 
bedrijfsrevisor gebonden is aan het beroepsgeheim (art. 27 van de 
wet van 22 juli 1953). 

d) de bedrijfsrevisor dient alle nuttige schikkingen te. tieffen . om te 
vermijden dat zijn optreden als een waarmerking kan aangezienwor
den. Het is nodig de aandacht van de oprichters hierop te vesttgen . 

.. 

3. PROCEDURE· MET BETREKKING TOT EEN INBRENG 
IN NATURA 

Het kan gebeuren dat de bedrijfsrevisor geconfronteerd wordt met de 
problematiek van het financieel plan wanneer hij, aangeduid ,door' de 
voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, belast wordt met de uit~ 
voering van een opdracht van controle op de inbrengen in natura. 
Men kan zich afvragen weIke houding de revisor dient aan te ne~en; 
wanneer hij op de hoogte is van het financieel plan op het ogenblik 
dat hij zijn controleverslag opstelt. 
Laten wij er eerst de nadruk op leggen dat hij geenszins verpIicht is dit 
plan in te kijken. De controlenormen van het Instituut m.b.t. de in
brengen die niet in geld bestaan schrijven voor dat de revisor alle doku
menten en gegevens vergaart die hij voor zijn controle onontbeerlijk 
acht; men kan echter niet beweren dat een dokument over een ver
trouweIijk financieel budget van de oprichters moet aangezien worden 
als een onontbeerlijk stuk voor de controle van de waarde van een 
inbreng, op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap. 
Twee mogelijkheden kunnen zich voordoen: ofwel wordt de revisor 
verzocht advies te verstrekken over de waarde van het financieel plan, 
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en eventueel zijn medewerking te verlenen bij de opstelling ervan, of we I 
krijgt hij er toevallig kennis van. 

In het eerste geval treedt hij op als adviseur. Dit is een ander 800rt op
dracht dan de controle op de inbrengen in natura. Er is 'goon onver
enigbaarheid tussen beide opdrachten, voorzover dat de aailvaarding 
van deene opdracht geen afbreuk kan doen aan de onafhankelijkheid 
van de revisor bij de uitvoering van de andere. We verwijzen in dit 
verb and naar punt 2 supra. 

Het enige element dat in beide vooropgestelde gevallen voorkomt is dat 
de revisor kennis heeft van het financieel plan op het ogenblik dat hij 
zijn verslag opmaakt. Mag hij met dit dokument rekening houden ? 

Het financieel plan is slechts,een begroting en de gegevens die het behelst 
vormen enkel subjectieve en onzekere aanwijzingen. Het kan geen dege
lijke basis zijn voor een beoordeling over de waarde van heF goed. 
Zelfs wanneer de revisor met het dokument rekening houdt, kan hij dit 
niet kenbaar maken, omdat hij tot het beroepsgeheim' gehouden is, 
behalve wanneer art. 35,' 60 van de samengeschakelde "Yetten op de 
handeIsvennootschappen van toepassing is. ' 

De revisor za1 eventueel het verschiI opmerken tussen de waarde van 
een geed, vermeld in het financieel plan, en die welke aan dit goed toe
gekend wordt bij de verrichting van de inbreng. Hij zal de aandacht 
van de oprichters op dezeanomalie vestigen, wat een invloed kan 'heb
ben op de beoordeling van hun aansprakelijkheid in geval deze wordt 
ingeroepen. Het oordeel van de revisor sIaat evenwel uitsluitend op de 
waarde van het ingebrachte good. Hij mag geenszins oOi'delen, over de 
inhoud van het financieel plan dat hem niet voor advies werd voorge
legd. 
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