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Betreft : Uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde in een 
BVBA 

1. Context 

Aan de Stichting lCCl werd volgende vraag gesteld: "Voor een 
kapitaalverhoging in een NV met uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde is 
een procedure voorzien door artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen. 
Voor de BVBA is geen dergelijke procedure voorzien. Volgens sommigen zou 
daaruit kunnen afgeleid worden dat in een BVBA een kapitaalverhoging met 
uitgifte van aandelen benedenfractiewaarde niet mogelijk zou zijn." 

2. Principe 

G. BATS, B. DE KLERCK, M. VANDER LINDEN en 
E. VANDERSTAPPEN, Studies IBR, Inbreng in Natura en Quasi-Inbreng: 
Praktische Toepassingsgevallen, Brugge, die Keure, 2006, stellen op p. 121-
122, nr. 278-279: 

"Sinds de reparatiewet van 13 juli 1995 kunnen in een BVBA naast aandelen 
met aanduiding van nominale waarde ook aandelen zonder aanduiding van 
nominale waarde worden uitgegeven (art. 238 W. Venn.). Het artikel 560 van 
het Wetboek van vennootschappen inzake de éénmaking van aandelen in een 
NV is eveneens toepasselijk gemaakt op de BVBA (art. 288 W. Venn.). 

1 De adviezen, die geen bindend karakter hebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad 
van het Instituut en laten in het bijzonder de bedrijfsrevisoren toe om de standpunten vooraf te 
kennen die de Raad zal nemen naar aanleiding van individuele dossiers (Verslag aan de 
Koning bij K.B. 21 april 2007, ES 27 april 2007, p. 22890). De adviezen houden de 
interpretaties in die de Raad van het Instituut ontwikkelt in het kader van een bepaalde 
wetgeving, besluit, norm of aanbeveling, maar tevens het standpunt inzake om het even welk 
document dat van belang is voor het beroep van bedrijfsrevisor. 
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Uit het voorgaande - en in de geest van de wetswijziging van 1995 - kan 
worden vermoed dat de drie wettelijke mechanismen die toelaten om in een NV 
enerzijds de inbreng en anderzijds het probleem van de kapitaalwaarde van 
ieder aandeel van elkaar los te koppelen - artikel 560 van het Wetboek van 
vennootschappen (éénmaking van aandelen), artikel 78 van het koninklijk 
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 
vennootschappen (bijzondere regels betreffende bestanddelen verworven in het 
kader van een fusie) en artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen 
(uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde) - ook in hoofde van de BVBA 
relevant kunnen zijn, ook al ontbreekt in het Wetboek van vennootschappen een 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling voor een uitgifte van aandelen beneden de 
fractiewaarde in een BVBA.". 

Er kan tevens worden verwezen naar M. WYCKAERT, Cursus Kapitaal en 
aandelen, K.U. Brussel, 1999, p. 33, nr. 78 die dezelfde kwestie belicht. 

In dit verband en op voorstel van de Juridische Cornrnissie stelt de Raad van 
het Instituut vast dat de wettelijke bescherming van artikel 582 van het 
Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk enkel geldt voor de naamloze 
vennootschappen, maar is van mening dat in het algemeen belang en teneinde 
iedere ongelijkheid te vermijden het wenselijk zou zijn mocht het voorschrift 
van artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen tevens worden 
toegepast op de verrichtingen die nadelig zouden kunnen zijn voor de vennoten 
van een BVBA. 

3. Besluit 

De Raad van het Instituut is derhalve van oordeel dat het voorschrift van 
artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen ook op BVBA's zou moeten 
worden toegepast in het belang van de vennoten. 

Met confratemele groeten, 

Michel DE WOLF 
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