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Bijlage 2:  
Concordantietabel van de bijzondere opdrachten door het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen (WVV) toegewezen aan de bedrijfsrevisoren 
 
Opgesteld door: Steven DE BLAUWE, Adviseur Juridische zaken IBR. 
 
Disclaimer: Deze analyse is bedoeld om aan de bedrijfsrevisoren een eerste informatie te bezorgen. 

De normatieve of technische overwegingen zullen op een later tijdstip worden vertrekt 
of aangepast. 

 
Legende:  De in het geel gemarkeerde passages in de vanaf pagina 5 weergegeven wetsbepalingen 

van het WVV duiden telkens de eigenlijke bijzondere opdracht door het WVV 
toegewezen aan de commissarissen/bedrijfsrevisoren aan. 

 
 

A. Gewijzigde bijzondere opdrachten door het WVV 
 

 
- Vrijwillige ontbinding 
 

Art. 2:71, § 2, derde lid WVV (oud art. 181, § 1, derde lid W. Venn.) 
 
- Ontbinding en vereffening in één akte 
 

Art. 2:80 WVV (oud art. 184, § 5, tweede lid W. Venn.) 
 
- Sluiting van de vereffening 
 

Art. 2:100, eerste lid WVV (oud art. 194 W. Venn.) 
 
- Inbreng in natura bij oprichting (BV, CV en NV) 
 

Art. 5:7 WVV (BV) (oud art. 219, § 1, eerste en tweede lid W. Venn.) 
 
Art. 6:8 WVV (CV) (oud art. 395, § 1, eerste en tweede lid W. Venn.) 

 
Art. 7:7 WVV (NV) (oud art. 444, § 1, eerste en tweede lid W. Venn.) 

 
- Inbreng in natura na oprichting (BV, CV) / bij kapitaalverhoging (NV) 
 

Art. 5:133, § 1 WVV (BV) (oud art. 313, § 1, eerste en tweede lid W. Venn.) 
 
Art. 6:110, § 1 WVV (CV) (oud art. 423, § 1, eerste en tweede lid W. Venn.) 

 
Art. 7:197 WVV (NV) (oud art. 602, § 1, eerste en tweede lid W. Venn.) 

 
- Quasi-inbreng (NV) 
 

Art. 7:8 WVV (NV) & Art. 7:10 WVV (NV) (oud art. 445 & art. 447, § 1, eerste lid W. Venn.) 
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- Tegengestelde (vermogensrechtelijke) belangen van een bestuurder (NV en BV) 
 

Art. 5:76, § 1 WVV (BV) & Art. 5:77, § 1 WVV (BV)           (oud art. 259, § 1, derde lid W. Venn.) 
 

Art. 7:96, § 1 WVV (NV) & Art. 7:97, § 4 WVV (NV)          (oud art. 523, § 1, derde lid W. Venn.) 
 

- Kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen boven of met de fractiewaarde van de 
bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie in de NV 

 
Art. 7:178 WVV (NV) & Art. 7:179, § 1 WVV (NV) (oud art. 582, tweede lid W. Venn.) 

 
- Uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants (NV) 
 

Art. 7:180 WVV (NV) (oud art. 591 W. Venn.) 
 
- Kapitaalverhoging met beperking of opheffing van het voorkeurrecht (NV) 
 

Art. 7:191 WVV (NV) (oud art. 596, tweede lid W. Venn.) 
 

- Kapitaalverhoging met beperking of opheffing van het voorkeurrecht tov personeel (NV) 
 
Art. 7:193 WVV (NV) (oud art. 598, derde lid W. Venn.) 

 
- Interimdividenden (NV) 
 

Art. 7:213 WVV (NV) (oud art. 618, derde lid W. Venn.) 
 

- Omvorming stichting 
 

Art. 14:67 WVV (oud art. 44, § 2, 3° wet 27 juni 1921) 
 
- Fusie en splitsing 
 

a) Fusie door overneming  
Art. 12:26, § 1 WVV (oud art. 695, § 1 W. Venn.) 

 
b) Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap 

Art. 12:39 WVV (oud art. 708 W. Venn.) 
 

c) Splitsing door overneming 
Art. 12:62, § 1 WVV (oud art. 731, § 1 W. Venn.) 
 

d) Splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap 
Art. 12:78 WVV (oud art. 746 W. Venn.) 

 
e) Grensoverschrijdende fusie 

Art. 12:114, §§ 1-3 WVV (oud art. 772/9, § 1 W. Venn.) 
 
- Omzetting 
 

Art. 14:4 WVV (oud art. 777 W. Venn.) 



 
 

  3 / 29 

 

B. Nieuwe bijzondere opdrachten in het WVV 
 

 
- Vrijwillige ontbinding (I)VZW 
 

Art. 2:110, § 2 WVV 
 

- Sluiting van de vereffening (I)VZW 
 

Art. 2:134, § 1 WVV 
 

- Ontbinding en vereffening in één akte (I)VZW 
 

Art. 2:135 WVV 
 
- Tegengestelde (vermogensrechtelijke) belangen van een bestuurder (CV, VZW en Stichting) 
 

Art. 6:64, § 1 WVV (CV) & Art. 6:65, § 1 WVV (CV) 
 

Art. 9:8, § 1 WVV (VZW) 
 
Art. 11:9 WVV (Stichting) 
 

- Tegengestelde (vermogensrechtelijke) belangen van een bestuurder ingeval van Raad van 
toezicht (NV) 

 
Art. 7:115, § 1 WVV (NV) & Art. 7:116 WVV (NV) 

 
- Wijziging van rechten verbonden aan soorten aandelen (BV en CV) [of winstbewijzen (NV)] 
 

Art. 5:102 WVV (BV) 
 
Art. 6:87 WVV (CV) 
 
Art. 7:155 WVV (NV) 
 

- Bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen 
 

Art. 5:121 WVV (BV) 
 

- Uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants 
 

Art. 5:122 WVV (BV) 
 
- Beperking en opheffing van het voorkeurrecht (BV) 
 

Art. 5:130 WVV (BV) & Art. 5:131 WVV (BV) 
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- Solvabiliteitstest in BV en CV 
 

Art. 5:142 WVV (BV) 
 
Art. 6:115 WVV (BV) 

 
- Liquiditeitstest in BV en CV 
 

Art. 5:143 WVV (BV) 
 
Art. 6:116 WVV (CV) 

 
- Kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen boven of met fractiewaarde van de bestaande 

aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie in de NV 
 

Art. 7:178 WVV (NV) & Art. 7:179, § 1 WVV (NV) 
 
- Fusie en splitsing van verenigingen en stichtingen 

 
Art. 13:3 WVV 
 

- Grensoverschrijdende omzetting 
 

Art. 14:21 WVV 
 
- Omzetting van vennootschap in (I)VZW 
 

Art. 14:32 WVV 
 

- Omzetting van VZW in erkende CVSO of CV erkend als SO 
 

Art. 14:38 WVV 
 

- Omzetting van vereniging in een andere vorm van vereniging 
 

Art. 14:47 WVV 
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Art. 2:71, § 2, derde lid WVV 
 
§ 1. Een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap, een naamloze vennootschap, een 
Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap kan op elk ogenblik worden 
ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door 
het wetboek bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.  
§ 2. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de 
agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. 
   Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór 
de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. Voor de 
gevallen waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van 
kan worden uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt voornoemde 
staat, behoudens met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels 
vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1. 
   De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen 
bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en 
vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de 
vennootschap.  
 
 
Art. 2:80 WVV 
 
Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk 
met naleving van de volgende voorwaarden: 
  1° er wordt geen vereffenaar benoemd; 
  2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat 
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om 
die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor 
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt 
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is 
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens 
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede 
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de 
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die 
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in 
de conclusies van zijn verslag; 
  3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting 
van de vereffening in één akte: 
  a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een 
commanditaire vennootschap; 
  b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor 
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal 
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van 
het kapitaal. 
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Art. 2:135 WVV 
 
Onverminderd artikel 2:110, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits 
naleving van de volgende voorwaarden: 
 
   1° er is geen vereffenaar aangeduid; 
   2° alle schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva 
bedoeld in artikel 2:110, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen 
werden geconsigneerd; de commissaris die overeenkomstig artikel 2:110, § 2, derde lid, een verslag 
opmaakt, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, bevestigt deze 
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet 
vereist voor wat betreft de schulden aan leden of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de 
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:110, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd 
in te stemmen met de toepassing van artikel 2:135; de commissaris die overeenkomstig artikel 2:110, 
§ 2, derde lid, een verslag opmaakt, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe 
accountant, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag; 
   3° alle leden zijn op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd en besluiten met 
eenparigheid van stemmen. 
Het resterend actief wordt bestemd voor het daartoe in de statuten aangewezen belangeloos doel, of 
bij gebrek daaraan, aan het belangeloos doel dat de algemene vergadering aanwijst, met naleving van 
de aanwezigheids- en de meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.  
 
 
Art. 2:100, eerste lid WVV 
 
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt 
de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, 
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in 
voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een 
eventuele vereffeningssaldo aan de aandeelhouders of vennoten. Deze documenten worden 
gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de vennoten of 
aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een 
bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt 
met instemming van alle vennoten of aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten, 
hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij 
gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig 
ander agendapunt. 
 
 
Art. 5:7, § 1 WVV (BV) 
 
§ 1. Ingeval van een inbreng in natura zetten de oprichters in een bijzonder verslag uiteen waarom de 
inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in 
natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als 
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters delen dit verslag in ontwerp mee aan 
een bedrijfsrevisor die zij aanwijzen. 
   De bedrijfsrevisor maakt een verslag op waarin hij de door de oprichters gegeven beschrijving van 
elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes 
onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste 
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overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke 
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. 
   In hun verslag zetten de oprichters in voorkomend geval uiteen waarom zij afwijken van de conclusie 
van het verslag van de revisor. 
   Dat verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt 
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
 
 
Art. 6:8, § 1 WVV (CV) 
 
§ 1. Ingeval van een inbreng in natura zetten de oprichters in een bijzonder verslag uiteen waarom de 
inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in 
natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als 
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters delen dit verslag in ontwerp mee aan 
een bedrijfsrevisor die zij aanwijzen. 
   De bedrijfsrevisor maakt een verslag op waarin hij de door de oprichters gegeven beschrijving van 
elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes 
onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste 
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke 
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. 
   In hun verslag zetten de oprichters in voorkomend geval uiteen waarom zij afwijken van de 
conclusies van het verslag van de revisor. 
   Dat verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt 
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
 
 
Art. 7:7, § 1 WVV (NV) 
 
§ 1. In geval van een inbreng in natura zetten de oprichters in een bijzonder verslag uiteen waarom 
de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng 
in natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als 
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters delen dit verslag in ontwerp mee aan 
een bedrijfsrevisor die zij aanwijzen. 
   De bedrijfsrevisor maakt een verslag op waarin hij de door de oprichters gegeven beschrijving van 
elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes 
onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste 
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de 
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke 
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. 
   In hun verslag zetten de oprichters in voorkomend geval uiteen waarom zij afwijken van de conclusie 
van het verslag van de revisor. 
   Dat verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt 
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
 
 
Art. 5:133, § 1 WVV (BV) 
 
§ 1. Ingeval van inbreng in natura zet het bestuursorgaan in het in artikel 5:121, § 1, eerste lid, 
bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat 
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een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft 
aan 
welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit 
verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het 
bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor. 
   De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het 
bestuursorgaan, onderzoekt in het in artikel 5:121, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het 
bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de 
daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze 
methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt 
vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt 
verstrekt. 
   In het in het eerste lid bedoelde verslag, waarbij het in het tweede lid bedoelde verslag wordt 
gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit 
laatste verslag afwijkt. 
   De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de 
artikelen 2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen 
overeenkomstig artikel 5:84. 
   Wanneer de in het eerste lid bedoelde beschrijving en verantwoording door het bestuursorgaan, of 
van de in het tweede lid bedoelde waardering en verklaring van de commissaris of van de 
bedrijfsrevisor ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. Indien de inbreng zonder 
uitgifte van nieuwe aandelen plaatsvindt, is het besluit van het bestuursorgaan nietig wanneer het 
verslag van het bestuursorgaan of van het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor over de 
inbreng in natura ontbreekt. 
 
 
Art. 6:110, § 1 WVV (CV) 
 
§ 1. Ingeval van inbreng in natura zet het bestuursorgaan in het in artikel 6:108, § 2, bedoelde verslag 
uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van 
elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke 
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag 
in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan 
aangestelde bedrijfsrevisor. 
   De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het 
bestuursorgaan, onderzoekt in het in artikel 6:108, § 2, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan 
gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe 
aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe de 
toegepaste methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte 
wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt 
verstrekt. 
   In het in het eerste lid bedoelde verslag, waarbij het in het tweede lid bedoelde verslag wordt 
gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit 
laatste verslag afwijkt. 
   De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de 
artikelen 2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld van de eerstvolgende algemene vergadering 
of, indien de statuten bepalen dat de bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe aandelen bij de algemene 
vergadering ligt, in de agenda van de algemene vergadering die over de uitgifte besluit. Een kopie 
ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 6:70, § 2. 
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   Wanneer de in het eerste lid bedoelde beschrijving en verantwoording door het bestuursorgaan, of 
van de in het tweede lid bedoelde waardering en verklaring van de commissaris of van de 
bedrijfsrevisor ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. Indien de inbreng zonder 
uitgifte van nieuwe aandelen plaatsvindt, is het besluit van het bestuursorgaan nietig wanneer het 
verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor over de inbreng 
in natura ontbreekt. 
 
 
Art. 7:197 WVV (NV) 
 
§ 1. Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel 
7:179, § 1, eerste lid, bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. 
Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde 
waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het 
bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, 
een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor. 
   De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het 
bestuursorgaan onderzoekt in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het 
bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat 
verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de 
toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze 
methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan 
een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen 
de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie 
voor de inbreng wordt verstrekt. 
   In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft 
het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag 
afwijkt. 
   De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de 
artikelen 2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen 
overeenkomstig artikel 7:132. 
   Wanneer de in het eerste lid bedoelde beschrijving en verantwoording door het bestuursorgaan, of 
van de in het tweede lid bedoelde waardering en verklaring van de commissaris of van de 
bedrijfsrevisor ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. 
 
 
Art. 7:8 WVV (NV)  
 
Over elk vermogensbestanddeel dat toebehoort aan een persoon door of namens wie de 
oprichtingsakte is ondertekend, aan een bestuurder, een lid van een directieraad of een raad van 
toezicht, of aan een aandeelhouder dat de vennootschap overweegt te verkrijgen binnen twee jaar te 
rekenen van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, in voorkomend geval met toepassing van 
artikel 2:2, tegen een vergoeding van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal, maakt de 
commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor 
een verslag op. 
Het eerste lid is van toepassing op de overdracht gedaan door een persoon die handelt in eigen naam, 
maar voor rekening van een in het eerste lid bedoelde persoon.  
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Art. 7:10, § 1 WVV (NV) 
 
Het verslag bedoeld in artikel 7:8, vermeldt de naam van de eigenaar van het goed dat de 
vennootschap voornemens is te verkrijgen, de beschrijving van dit goed, evenals de vergoeding die 
werkelijk als tegenprestatie voor de verkrijging wordt betaald en de toegepaste methodes van 
waardering. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste 
gelijk zijn aan de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. 
   In een bijzonder verslag, waarbij het in het eerste lid bedoelde verslag wordt gevoegd, zet het 
bestuursorgaan uiteen waarom de overwogen verkrijging van belang is voor de vennootschap en 
eventueel ook waarom het afwijkt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Het bijzonder 
verslag van het bestuursorgaan en het bijgevoegde verslag worden neergelegd en bekendgemaakt 
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
   Deze verkrijging wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De in het 
tweede lid genoemde verslagen worden in de agenda vermeld. 
Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132. 
   Het ontbreken van het verslag bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van het besluit van de 
algemene vergadering tot gevolg. 
 
 
Art. 5:76, § 1 WVV (BV) 
 
§ 1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet 
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de 
vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap 
te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere 
bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in 
de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. 
   Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de 
bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere 
bestuurders over deze beslissing of verrichting. 
   Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de 
algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting 
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 
 
 
Art. 5:77, § 1 WVV (BV) 
 
§ 1. De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige 
aandeelhouder is omschrijven in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de in artikel 5:76 
bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap 
en verantwoorden zij het genomen besluit. In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, 
neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de de vennootschap gesloten 
overeenkomsten op. 
   Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een 
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. 
   Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan 
hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een 
afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van 
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het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, 
waarvoor een strijdig belang zoals bedoeld in artikel 5:76, § 1, bestaat. 
 
 
Art. 7:96, § 1 WVV (NV) 
 
§ 1. Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke 
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of 
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken 
bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. 
Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen 
van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag 
deze beslissing niet delegeren. 
   De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of 
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het 
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een 
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.  
   Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering 
aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een 
afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de 
raad van bestuur, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste 
lid bestaat. 
   De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de 
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de 
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing 
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de 
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 
 
 
Art. 7:97, § 4 WVV (NV) 
 
§ 4. Na kennis te hebben genomen van het advies van het comité bepaald in paragraaf 3, en 
onverminderd artikel 7:96, beraadslaagt de raad van bestuur over de voorgenomen beslissing of 
verrichting. 
   De raad van bestuur bevestigt in de notulen van de vergadering dat de hiervoor omschreven 
procedure werd nageleefd, en motiveert in voorkomend geval waarom hij afwijkt van het advies van 
het comité. 
   De commissaris beoordeelt of er geen van materieel belang zijnde inconsistenties zijn in de financiële 
en boekhoudkundige gegevens die vermeld staan in de notulen van het bestuursorgaan en in het 
advies van het comité ten opzichte van de informatie waarover hij beschikt in het kader van zijn 
opdracht. Dit oordeel wordt aan de notulen van het bestuursorgaan gehecht. 
   Het besluit van het comité, het volledige relevante deel van de notulen van de raad van bestuur en 
het oordeel van de commissaris worden in hun geheel opgenomen in het jaarverslag. 
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Art. 7:178 WVV (NV) 
 
Aandelen kunnen worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande 
aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie. 
   Tenzij de statuten of het besluit tot uitgifte van aandelen anders bepalen, is de fractiewaarde van 
alle uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk, ongeacht of zij boven, 
onder of met de fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.  
 
 
Art. 7:179, § 1 WVV (NV) 
 
§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs 
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de 
aandeelhouders beschrijft. 
   De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant 
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het 
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang 
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel 
moet stemmen, voor te lichten. 
   Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 
7:132. 
   Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of 
externe accountant dat de in het derde lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van 
de algemene vergadering nietig. 
 
 
Art. 7:180 WVV (NV) 
 
In geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten verantwoordt het 
bestuursorgaan de voorgestelde verrichting in een verslag. Dat verslag verantwoordt ook de 
uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten 
van de aandeelhouders. 
   De commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant 
aangewezen door het bestuursorgaan, stelt een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag 
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel 
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel 
moet stemmen, voor te lichten. 
   Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 
7:132. 
   Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede 
lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.  
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Art. 7:191 WVV (NV) 
 
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de 
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan met naleving 
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, in het 
belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet 
speciaal in de oproeping worden vermeld. 
   In dat geval verantwoordt het bestuursorgaan in het in artikel 7:179, § 1, eerste lid, of in artikel 
7:180, eerste lid, bedoelde verslag uitdrukkelijk de redenen voor de beperking of opheffing van het 
voorkeurrecht en geeft het aan welke de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en 
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. 
   In het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, of in artikel 7:180, tweede lid, bedoelde verslag beoordeelt 
de commissaris of de in het verslag, dat het bestuursorgaan overeenkomstig het tweede lid heeft 
opgesteld, opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde 
opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet 
stemmen voor te lichten. Als er geen commissaris is, wordt deze beoordeling verstrekt door een 
bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan. 
   Wanneer de verantwoording bedoeld in het tweede lid, of de beoordeling bedoeld in het derde lid 
ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig. 
   Het besluit van de algemene vergadering om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen moet 
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.  
 
 
Art. 7:193 WVV (NV) 
 
§ 1. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde 
personen die niet behoren tot het personeel, moet de identiteit van de begunstigde of de 
begunstigden van de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht worden vermeld in het door 
het bestuursorgaan op te stellen verslag, alsook in de oproeping. 
   Het door het bestuursorgaan overeenkomstig het artikel 7:191, tweede lid, opgestelde verslag 
verantwoordt de verrichting en de uitgifteprijs omstandig in het vennootschapsbelang, gelet in het 
bijzonder op de financiële toestand van de vennootschap, de identiteit van de begunstigden, de aard 
en de omvang van hun inbreng. 
   In het in artikel 7:191, derde lid, bedoelde verslag verstrekt de commissaris een omstandige 
beoordeling over de verantwoording van de uitgifteprijs. Als er geen commissaris is, wordt deze 
beoordeling verstrekt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het 
bestuursorgaan. 
   Wanneer de verantwoording bedoeld in het tweede lid, of de beoordeling bedoeld in het derde lid, 
ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. 
(...) 
 
 
Art. 7:213 WVV (NV) 
 
De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen om uit het resultaat van het 
boekjaar een interimdividend uit te keren. 
   Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het 
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend 
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder 
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onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een 
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. 
   Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de 
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de 
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. 
   Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag. 
   Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden 
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten. 
   Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering 
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende 
dividend. 
 
 
Art. 14:67 WVV  
 
§ 1. Iedere private stichting kan bij authentieke akte en mits goedkeuring van de Koning worden 
omgezet in een stichting van openbaar nut overeenkomstig de bepalingen van boek 11. Die omzetting 
brengt geen wijziging mee in de rechtspersoonlijkheid van de stichting. 
§ 2. Aan de akte worden toegevoegd: 
   1° een toelichtend verslag opgesteld door het bestuursorgaan; 
   2° een staat van de activa en passiva van de stichting die niet meer dan drie maanden vóór de 
vergadering van het bestuursorgaan dat over het voorstel moet besluiten is afgesloten; 
   3° een controleverslag over die staat waarin inzonderheid wordt vermeld of daarin een getrouw 
beeld wordt gegeven van de toestand van de stichting, en dat is opgesteld door de commissaris van 
de stichting, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant aangewezen door 
het bestuursorgaan. 
   De akte wordt gevoegd bij het dossier bedoeld in artikel 2:11 en bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 2:17. 
 
 
Art. 12:26, § 1 WVV 
 
§ 1. In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het 
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, een schriftelijk verslag over 
het fusievoorstel op. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid 
verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. 
   Deze verklaring moet ten minste aangeven: 
   1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
   2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode 
leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de 
in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht. 
   Het verslag vermeldt bovendien in voorkomend geval de bijzondere moeilijkheden bij de 
waardering. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage 
nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de fusie 
betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten 
die hij nodig acht. 
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   Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere 
stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben 
ingestemd. 
 
Art. 12:39 WVV 
 
Onverminderd artikel 12:36, § 3, stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door 
het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant een schriftelijk verslag over het 
fusievoorstel op in elke vennootschap. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid 
verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. 
   Deze verklaring moet ten minste aangeven: 
   1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
   2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode 
leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de 
in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht. 
   Het verslag vermeldt bovendien in voorkomend geval de bijzondere moeilijkheden bij de 
waardering. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage 
nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling 
van zijn taak. Hij kan van de bij de fusie betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen 
bekomen, en alle controles verrichten die hij nodig acht. 
   Dit artikel is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere 
stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben 
ingestemd. 
 
 
Art. 12:62, § 1 WVV 
 
In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het 
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant een schriftelijk verslag over het 
splitsingsvoorstel op. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid 
verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. 
   Deze verklaring moet ten minste aangeven: 
   1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
   2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode 
leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de 
in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht. 
   Het verslag vermeldt bovendien in voorkomend geval de bijzondere moeilijkheden bij de 
waardering. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage 
nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de splitsing 
betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten 
die hij nodig acht. 
   Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere 
stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben 
ingestemd.  
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Art. 12:78 WVV 
 
In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het 
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant een schriftelijk verslag over het 
splitsingsvoorstel op. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid 
verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. 
   Deze verklaring moet ten minste aangeven: 
   1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
   2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode 
leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de 
in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht. 
   Het verslag vermeldt bovendien in voorkomend geval de bijzondere moeilijkheden bij de 
waardering. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage 
nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de splitsing 
betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten 
die hij nodig acht. 
   Dit artikel is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere 
stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben 
ingestemd. 
   Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen 
worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig 
aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, 
hun aandeel in het eigen vermogen.  
 
 
Art. 12:114, §§ 1-3 WVV 
 
§ 1. In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het 
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, een schriftelijk verslag over het 
fusievoorstel op. 
   De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant moet in het bijzonder 
verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. 
   Deze verklaring moet minste aangeven: 
   1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
   2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode 
leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling 
van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is 
gehecht. 
   Het verslag vermeldt bovendien in voorkomend geval de bijzondere moeilijkheden bij de 
waardering. 
   De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kunnen van de bij de fusie 
betrokken vennootschappen alle informatie bekomen die zij 
nodig achten. 
   § 2. Bij wijze van alternatief voor de inschakeling van de commissaris of een aangewezen 
bedrijfsrevisor of de externe accountant die voor elk van de fuserende vennootschappen optreden, 
kan het onderzoek van het voorstel voor een grensoverschrijdende fusie worden verricht door één of 
meer commissarissen of aangewezen bedrijfsrevisoren of externe accountants die daartoe op 
gezamenlijk verzoek van deze vennootschappen zijn aangewezen dan wel goedgekeurd door de 
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voorzitter van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 588, 17°, van het Gerechtelijk 
Wetboek. Deze onafhankelijke deskundige(n) stel(l)t(en) één voor alle vennoten of aandeelhouders 
bestemd verslag op. 
   § 3. Indien alle vennoten of aandeelhouders in elke bij de grensoverschrijdende fusie betrokken 
vennootschap hiermee hebben ingestemd, is noch het onderzoek van het gemeenschappelijke 
voorstel voor een grensoverschrijdende fusie door de commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor 
of externe accountant, noch het verslag waarvan sprake in de eerste paragraaf vereist.  
 
 
Art. 14:4 WVV 
 
De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan of, bij een vennootschap 
onder firma of een commanditaire vennootschap, een door de algemene vergadering aangewezen 
bedrijfsrevisor of externe accountant, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of 
het nettoactief is overgewaardeerd. 
   Indien, in het geval bedoeld in artikel 14:3, tweede lid, het nettoactief van de vennootschap kleiner 
is dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal 
heeft, het eigen vermogen, dan besluit het verslag met de vermelding,van het verschil.  
 
 
Art. 7:211 WVV 
 
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de 
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op 
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. 
 
 
Art. 7:212 WVV 
 
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of 
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van 
het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet 
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven 
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als 
onbeschikbaar gestelde reserve. 
   Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de 
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in 
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en 
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
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Art. 2:110, § 2 WVV 
 
§ 2. In de VZW’s en de IVZW’s die overeenkomstig artikel 3:47, § 6, één of meer commissarissen 
moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan 
opgesteld verslag dat wordt vermeld in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding 
moet uitspreken. 
   Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór 
de vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. Voor de gevallen 
waarin de vereniging besluit haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden 
uitgegaan dat de vereniging haar bedrijf zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens 
gemotiveerde afwijking, opgesteld overeenkomstig de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering 
van artikel 3:1. 
   De commissaris controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of 
daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vereniging. 
 
 
Art. 2:134, § 1 WVV 
 
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering van 
de VZW respectievelijk voor de vergadering van het in de statuten van de IVZW aangewezen orgaan, 
leggen de vereffenaars op de zetel van de vereniging een cijfermatig verslag over de vereffening 
neer, houdende de vereffeningsrekeningen, samen met de stukken tot staving. In voorkomend geval 
worden deze documenten gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, 
beschikken de leden over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan 
door een bedrijfsrevisor of externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden 
verzaakt met instemming van alle leden, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering 
waarop tot sluiting zal worden beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering 
voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt. 
   Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de 
vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij 
aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris en 
over de sluiting van de vereffening. 
 
 
Art. 2:135 WVV 
 
Onverminderd artikel 2:110, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits 
naleving van de volgende voorwaarden: 
   1° er is geen vereffenaar aangeduid; 
   2° alle schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva 
bedoeld in artikel 2:110, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen 
werden geconsigneerd; de commissaris die overeenkomstig artikel 2:110, § 2, derde lid, een verslag 
opmaakt, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, bevestigt 
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is 
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan leden of derden wiens schuldvordering is 
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:110, § 2, tweede lid, en die 
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:135; de commissaris die 
overeenkomstig artikel 2:110, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, of, als er geen commissaris is, een 
bedrijfsrevisor of externe accountant, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn 
verslag; 
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   3° alle leden zijn op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd en besluiten met 
eenparigheid van stemmen. 
   Het resterend actief wordt bestemd voor het daartoe in de statuten aangewezen belangeloos doel, 
of bij gebrek daaraan, aan het belangeloos doel dat de algemene vergadering aanwijst, met naleving 
van de aanwezigheids- en de meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. 
 
 
Art. 6:64, § 1 WVV 
 
§ 1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet 
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de 
vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap 
te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere 
bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in 
de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de 
beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconfl ict niet 
deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissingen of 
verrichtingen. 
   Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan 
de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting 
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 
 
 
Art. 6:65, § 1 WVV 
 
§ 1. De andere bestuurders of de algemene vergadering omschrijven in de notulen of in een 
bijzonder verslag de aard van de in artikel 6:64 bedoelde 
beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en 
verantwoorden zij het genomen besluit. 
   Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een 
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. 
   Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan 
hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een 
afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van 
het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, 
waarvoor een strijdig belang zoals bedoeld in artikel 6:64, § 1, bestaat. 
 
 
Art. 9:8, § 1 WVV 
 
§ 1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet 
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de 
vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het 
bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang 
worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet 
nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. 
   In de vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in 
artikel 3:47, § 2, bedoelde criteria overschrijdt, omschrijft het bestuursorgaan in de notulen de aard 
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van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen 
ervan voor de vereniging en verantwoordt hij het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in 
zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt 
neergelegd. 
   Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan 
hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een 
afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vereniging van de besluiten van het 
bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid bestaat. 
   In geen enkele vereniging mag de bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in eerste lid 
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, 
noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de 
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing 
of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 
 
 
Art. 11:9 WVV (Stichting) 
 
§ 1. De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder 
verslag, de aard van de in artikel 11:8 bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke 
gevolgen ervan voor de stichting en verantwoorden zij het genomen besluit. In het jaarverslag of in 
het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit 
verslag in zijn geheel opgenomen. 
  Ingeval de stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem 
meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke 
sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de stichting van de besluiten van het bestuursorgaan 
waarvoor een strijdig belang als bedoeld in artikel 11:8, § 1, bestaat. 
  § 2. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 genoemde personen om de 
nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de stichting de nietigheid 
vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit 
artikel of artikel 11:8, § 1, bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen 
van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. 
 
 
Art. 7:115, § 1 WVV (NV) 
 
§ 1. Wanneer de raad van toezicht een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet 
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een lid van de raad een rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de 
vennootschap, moet het betrokken lid dit meedelen aan de andere leden vóór de raad van toezicht 
een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden 
opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van toezicht die de beslissing moet 
nemen. De raad van toezicht mag deze beslissing niet delegeren. 
  De raad van toezicht omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of 
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het 
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen of in 
een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. 
  Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering 
aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een 
afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van 
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de raad van toezicht, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het 
eerste lid bestaat. 
  Het lid met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de 
beraadslagingen van de raad van toezicht over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de 
stemming in dat verband. Wanneer alle leden een belangenconflict hebben, dan wordt de beslissing 
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de 
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van toezicht ze uitvoeren. 
 
 
Art. 7:116 WVV (NV) 
 
§ 1. Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een beslissing die tot de 
bevoegdheid behoort van de raad van toezicht van een genoteerde vennootschap, en die verband 
houdt met een natuurlijke of rechtspersoon die met die genoteerde vennootschap is verbonden 
maar die er geen dochtervennootschap van is, past de raad van toezicht de procedure toe die is 
vastgelegd in de paragrafen 3 en 4. 
  Vallen evenwel ook onder de procedure die is vastgelegd in de paragrafen 3 en 4, de beslissingen of 
verrichtingen bedoeld in het eerste lid die verband houden met een of meer 
dochtervennootschappen van de genoteerde vennootschap waarin de natuurlijke of rechtspersoon 
die de ultieme controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via 
andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt 
die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of 
ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan. 
  De niet genoteerde Belgische dochtervennootschappen van de genoteerde vennootschap bedoeld 
in het eerste lid kunnen zonder voorafgaand akkoord van de raad van toezicht van deze genoteerde 
vennootschap geen beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband houden met hun 
betrekkingen met de vennootschap waarmee zij zijn verbonden en die noch de genoteerde 
vennootschap is, noch een dochtervennootschap ervan die niet is bedoeld in het tweede lid. 
  Deze paragraaf vindt geen toepassing op: 
  1° beslissingen en verrichtingen die voor de genoteerde vennootschap of voor haar 
dochtervennootschappen gebruikelijk zijn, onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de 
markt gebruikelijk zijn; 
  2° beslissingen en verrichtingen waarvan de waarde minder dan 1 % van het nettoactief van de 
genoteerde vennootschap op geconsolideerde basis bedraagt. 
  § 2. Valt eveneens onder de procedure vastgelegd in paragrafen 3 en 4, elke beslissing van de raad 
van toezicht van een genoteerde vennootschap om aan de algemene vergadering ter goedkeuring 
voor te leggen: 
  1° een voorstel tot inbreng in natura, met inbegrip van een inbreng van algemeenheid of van 
bedrijfstak, door een natuurlijke of rechtspersoon die met die genoteerde vennootschap is 
verbonden; 
  2° een voorstel tot fusie, splitsing, gelijkgestelde verrichting als bedoeld in artikel 12:7 met, of een 
inbreng van algemeenheid in, een vennootschap die met die genoteerde vennootschap is 
verbonden. 
  Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de vennootschap die met die genoteerde 
vennootschap is verbonden er een dochtervennootschap van is, tenzij het een dochtervennootschap 
betreft waarin de natuurlijke of rechtspersoon die de ultieme controle over de genoteerde 
vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de 
genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de 
betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die 
dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan. 
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  § 3. Alle beslissingen of verrichtingen, bepaald in paragrafen 1 en 2, moeten voorafgaandelijk 
worden onderworpen aan de beoordeling van een comité van drie onafhankelijke leden van de raad 
van toezicht, dat zich laat bijstaan door één of meerdere door hem aangestelde onafhankelijke 
experten van zijn keuze. De expert wordt door de vennootschap vergoed. 
  Het comité brengt over de voorgenomen beslissing of verrichting een schriftelijk en omstandig 
gemotiveerd advies uit bij de raad van toezicht, waarin het minstens de volgende elementen 
behandelt: de aard van de beslissing of verrichting, een beschrijving en een begroting van de 
vermogensrechtelijke gevolgen, een beschrijving van eventuele andere gevolgen, de voor- en de 
nadelen ervan voor de vennootschap, in voorkomend geval op termijn. Het comité kadert de 
voorgestelde beslissing of verrichting in het beleid dat de vennootschap voert, en geeft aan of zij, als 
zij aan de vennootschap nadelen berokkent, wordt gecompenseerd door andere elementen in dat 
beleid, dan wel kennelijk onrechtmatig is. De opmerkingen van de expert worden in het advies van 
het comité verwerkt of er als bijlage aan toegevoegd. 
  § 4. Na kennis te hebben genomen van het advies van het comité bepaald in paragraaf 3, en 
onverminderd artikel 7:115, beraadslaagt de raad van toezicht over de voorgenomen beslissing of 
verrichting. 
  De raad van toezicht bevestigt in de notulen van de vergadering dat de hiervoor omschreven 
procedure werd nageleefd, en motiveert in voorkomend geval waarom hij afwijkt van het advies van 
het comité. 
  De commissaris beoordeelt de getrouwheid van de gegevens in het advies van het comité en in de 
notulen van het bestuursorgaan. Dit oordeel wordt aan de notulen van de raad van toezicht gehecht. 
  Het besluit van het comité, het volledige relevante deel van de notulen van de raad van toezicht en 
het oordeel van de commissaris worden in hun geheel opgenomen in het jaarverslag. 
  § 5. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 genoemde personen om de 
nietigheid of opschorting van het besluit van de raad van toezicht te vorderen, kan de vennootschap 
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding 
van dit artikel, indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de 
hoogte was of had moeten zijn. 
  § 6. De genoteerde vennootschap vermeldt in het jaarverslag de wezenlijke beperkingen of lasten 
die haar controlerende aandeelhouder haar tijdens het besproken jaar heeft opgelegd, of waarvan 
hij de instandhouding heeft verlangd. 
 
 
Art. 5:102 WVV (BV) 
 
De algemene vergadering kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, de uitgifte van 
nieuwe soorten van aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden 
aan een soort van aandelen gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de rechten 
verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. De uitgifte van nieuwe aandelen 
die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, is een wijziging 
van de rechten verbonden aan elke soort. Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde 
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van 
het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt 
de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant 
aangewezen door het bestuursorgaan, of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen 
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en 
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. 
Beide verslagen worden in de agenda vermeld en aan de houders van aandelen, converteerbare 
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten 
ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84. Wanneer deze verslagen ontbreken is het 



 
 

  23 / 29 

besluit van de algemene vergadering nietig. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt 
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
   Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten vereist een 
statutenwijziging, waarbij de beslissing binnen elke soort moet worden genomen met naleving van 
de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en moet 
elke houder van ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de 
betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste 
ondereffect. 
 
 
Art. 6:87 WVV (CV) 
 
De algemene vergadering kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, de uitgifte van 
nieuwe soorten van aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden 
aan een soort van aandelen gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de rechten 
verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. De wijziging van het aantal 
aandelen van een bestaande soort die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen 
elke soort gebeurt, is evenwel geen wijziging van de rechten verbonden aan elke soort. 
   Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de 
rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en 
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen 
commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, 
of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in 
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering 
die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. Beide verslagen worden in de agenda vermeld 
en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 6:70, § 2. Wanneer deze 
verslagen ontbreken is het besluit van de algemene vergadering nietig. Deze verslagen worden 
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
   Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten vereist een 
statutenwijziging, waarbij de beslissing binnen elke soort moet worden genomen met naleving van 
de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en moet 
elke houder van ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de 
betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste 
ondereffect. 
 
 
Art. 7:155 WVV (NV) 
 
De algemene vergadering kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, de uitgifte van 
nieuwe soorten van aandelen of winstbewijzen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de 
rechten verbonden aan een soort gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de 
respectieve rechten verbonden aan een soort van effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. 
De uitgifte van nieuwe aandelen of winstbewijzen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven 
aandelen of winstbewijzen binnen elke soort gebeurt, is een wijziging van de rechten verbonden aan 
elke soort. Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op 
de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en 
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen 
commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, 
of deze in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen fina ciële en boekhoudkundige gegevens 
in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die 
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over het voorstel moet stemmen voor te lichten. Beide verslagen worden in de agenda vermeld en 
aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132. Wanneer deze 
verslagen ontbreken is het besluit van de algemene vergadering nietig. Deze verslagen worden 
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
   Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten vereist een 
statutenwijziging, waarbij het besluit binnen elke soort moet worden genomen met naleving van de 
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en moet elke 
houder van ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de 
betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste 
ondereffect. De winstbewijzen geven recht op één stem per effect, niettegenstaande 
andersluidende statutaire bepaling. 
 
 
Art. 5:121 WVV (BV) 
 
§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de 
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders 
beschrijft. 
   In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij 
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige 
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene 
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.  
   Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 
5:84.  
   Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het 
tweede lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. 
§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de 
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een 
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen. 
 
 
Art. 5:122 WVV (BV) 
 
In geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten verantwoordt het 
bestuursorgaan de voorgestelde verrichting in een verslag. Dat verslag verantwoordt ook de 
uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en 
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. 
   In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij 
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige 
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene 
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. 
   Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 
5:84. 
   Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het 
tweede lid bedoelde verklaring bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. 
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Art. 5:130, § 2 WVV (BV)  
 
§ 1. Het voorkeurrecht kan niet door de statuten worden beperkt of opgeheven. 
§ 2. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle 
aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering 
om nieuwe aandelen uit te geven.  Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht.  De 
vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in de volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht.  
De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke 
akte met betrekking tot de uitgifte. 
§ 3. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, 
van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap 
het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet in de oproeping worden 
vermeld. Het besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten 
voorgeschreven voor een statutenwijziging en met inachtneming van de artikelen 5:123 en 5:131, 
vijfde tot zevende lid. 
   In het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, § 1,  of 5:122, eerste lid, verantwoordt het 
bestuursorgaan in dit geval uitdrukkelijk de redenen voor de beperking of opheffing van het 
voorkeurrecht en geeft het aan welke de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en 
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. 
    In het in artikel 5:121, § 2,  of 5:122, tweede lid, bedoeld verslag beoordeelt de commissaris of de 
in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig het tweede lid, de opgenomen 
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en 
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.  
Als er geen commissaris is, wordt deze verklaring verstrekt door een bedrijfsrevisor of een externe 
accountant aangewezen door het bestuursorgaan.  
   Wanneer de verantwoording bedoeld in het tweede lid, of de verklaring bedoeld in het derde lid, 
ontbreekt, zijn de in de artikelen 5:121 of 5:122 bedoelde verslagen en het besluit van de algemene 
vergadering nietig. 
   Het besluit van de algemene vergadering om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen moet  
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
 
 
Art. 5:131 WVV (BV) 
 
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde 
personen die niet behoren tot het personeel, moet de identiteit van de begunstigde of de 
begunstigden van de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht worden vermeld in het door 
het bestuursorgaan op te stellen verslag, alsook in de oproeping. 
   Het door het bestuursorgaan  overeenkomstig het in artikel 5:130, § 3, tweede lid, opgesteld 
verslag moet de verrichting en de uitgifteprijs omstandig verantwoorden in het 
vennootschapsbelang, gelet in het bijzonder op de financiële toestand van de vennootschap, de 
identiteit van de begunstigden en de aard en omvang van hun inbreng. 
   In het in artikel 5:130, § 3, derde lid, bedoeld verslag verstrekt de commissaris een omstandige 
beoordeling over de  verantwoording van de uitgifteprijs. Als er geen commissaris is, wordt deze 
beoordeling verstrekt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het 
bestuursorgaan. 
   Het ontbreken van de verantwoording bedoeld in het tweede lid, of van de beoordeling bedoeld in 
het derde lid, heeft de nietigheid van de in de artikelen 5:121 of 5:122 bedoelde verslagen en van 
het besluit van de algemene vergadering tot gevolg. (...) 
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Art. 5:142 WVV (BV) 
 
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge 
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens 
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is 
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen 
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de 
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. 
   Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde 
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een 
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris 
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. 
   Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de 
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren 
in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en 
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
 
 
Art. 6:115 WVV (CV) 
 
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge 
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens 
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is 
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen 
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de 
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. 
   Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde 
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een 
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris 
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. 
   Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de 
voorzieningen, de schulden en behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in 
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en 
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
 
 
Art. 5:143 WVV (BV) 
 
   Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het 
bestuursorgaan heeft vastgesteld 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. 
   Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. 
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en 
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in 
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. 
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Art. 6:116 WVV (CV) 
 
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het 
bestuursorgaan heeft vastgesteld 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. 
   Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. 
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en 
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in 
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. 
 
 
Art. 7:178 WVV (NV)  
 
Aandelen kunnen worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande 
aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie. 
   Tenzij de statuten of het besluit tot uitgifte van aandelen anders bepalen, is de fractiewaarde van 
alle uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk, ongeacht of zij boven, 
onder of met de fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.  
 
 
Art. 7:179 WVV (NV) 
 
§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs 
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van 
de aandeelhouders beschrijft. 
   De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant 
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt  in een verslag dat de in het verslag van het 
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang 
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel 
moet stemmen, voor te lichten. 
   Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. 
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 
7:132. 
 
 
Art. 13:3 WVV 
 
  § 1. De bestuursorganen van de rechtspersonen die partij zijn bij de verrichting stellen gezamenlijk 
een verrichtingsvoorstel op. 
  Het verrichtingsvoorstel omschrijft de redenen voor die verrichting en alle nadere regels ervan, 
alsmede indien het vermogen van de ontbonden rechtspersoon in meerdere verkrijgende 
rechtspersonen wordt ingebracht, de wijze waarop het wordt verdeeld. 
  Bij dat voorstel wordt een staat van activa en passiva van de te ontbinden rechtspersoon gevoegd, 
die niet meer dan drie maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken 
rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten en, indien de verkrijgende rechtspersoon een VZW, 
een IVZW of een stichting vormt, een staat van activa en passiva ervan. 
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  § 2. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen 
bedrijfsrevisor of externe accountant, stelt een verslag op over het verrichtingsvoorstel en de staat 
van activa en passiva die erbij wordt gevoegd. 
  Indien geen enkele van de bij de verrichting betrokken rechtspersonen een commissaris heeft, kan 
in onderling overleg tussen hen een bedrijfsrevisor of externe accountant worden aangewezen. 
  In de in deze paragraaf bedoelde verslagen wordt inzonderheid vermeld of in de staten waarop zij 
betrekking hebben, de toestand van de betrokken rechtspersoon op volledige, getrouwe en juiste 
wijze is weergegeven. 
  § 3. Het verrichtingsvoorstel, de staat van activa en passiva van de partijen en het verslag van de 
commissaris of van de bedrijfsrevisor of de externe accountant over die staten worden aan de leden 
van de betrokken verenigingen of aan de leden van de organen van de andere rechtspersonen die 
moeten beraadslagen over de verrichting bezorgd samen met de agenda van die organen. 
 
 
Art. 14:21 WVV 
 
Bij het in artikel 14:20 bedoelde verslag voegt het bestuursorgaan een staat van activa en passiva 
van de vennootschap, die niet meer dan vier maanden vóór de algemene vergadering die over het 
voorstel tot grensoverschrijdende omzetting moet besluiten is afgesloten. 
  De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan of, bij een 
vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, door de algemene vergadering 
aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt 
inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd. 
 
 
Art. 14:32 WVV  
 
Het bestuursorgaan licht het voorstel tot omzetting, haar redenen en haar gevolgen voor de rechten 
van de vennoten of aandeelhouders toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de 
algemene vergadering. 
   Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd: 
   1° het ontwerp van statuten van de VZW of IVZW waarin de vennootschap zal worden omgezet; 
   2° een staat van activa en passiva van de vennootschap, die niet meer dan drie maanden vóór de 
algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten; 
   3° het verslag van de commissaris van de vennootschap of, als er geen commisaris is, een door het 
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant over die staat, waarin hij 
inzonderheid aangeeft of het nettoactief werd overgewaardeerd. 
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Art. 14:38 WVV  
 
Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan dat wordt 
vermeld in de agenda van de algemene vergadering. 
   Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd: 
   1° het ontwerp van statuten van de coöperatieve vennootschap waarin de VZW zal worden 
omgezet; 
   2° een staat van activa en passiva van de VZW, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene 
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten waarbij de activa en 
passiva worden gewaardeerd tegen werkelijke waarde; 
   3° het verslag van de commissaris van de VZW of, als er geen commissaris is, een door het 
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant over die staat, waarin hij 
inzonderheid  aangeeft of er overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad. 
   Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij worden overeenkomstig 
artikel 2:32 gericht aan de leden, tezelfdertijd als de oproepingsbrief voor de algemene vergadering 
die zich over de omzetting moet uitspreken. 
 
 
Art. 14:47 WVV 
 
Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt 
opgemaakt en dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering. 
   Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd: 
   1° het ontwerp van statuten van de IVZW of de VZW waarin de vereniging zal worden omgezet; 
   2° een staat van activa en passiva van de vereniging, die niet meer dan drie maanden vóór de 
algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten; 
   3° het verslag van de commissaris van de VZW, of, als er geen commissaris is, van een  
bedrijfsrevisor of externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, betreffende die staat, 
waarin inzonderheid wordt aangegeven of er enige overwaardering van het nettoactief heeft 
plaatsgehad. 
   Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij wordt overeenkomstig 
artikel 2:32 gericht aan de leden, tezelfdertijd als de oproepingsbrief voor de algemene vergadering 
die zich over de omzetting moet uitspreken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


