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I. HISTORIEK

Ook al lijkt dit op het eerste
gezicht eenvoudig, toch is het
opmaken van een financieel
plan geen sinecure. Vanuit
deze vaststelling heeft de
gemengde commissie IAB-BIBF
een technische nota uitgewerkt die als leidraad kan fungeren voor de economische
beroepsbeoefenaar die bijstand verleent met het oog op
het opmaken van een financieel plan. Deze technische nota
zal worden gepubliceerd in één
van de volgende publicaties
van het Instituut. Naast de
economische aspecten, mogen
de juridische aspecten hierbij
uiteraard niet over het hoofd
worden gezien. Onderhavig
artikel poogt dan ook een
overzicht te bieden van de
voornaamste juridische aandachtspunten die het opstellen
van een financieel plan met
zich meebrengt.
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 De verplichting tot het
opmaken van een financieel
plan werd, voor wat betreft
de NV, de Comm.VA en de
BVBA, ingevoerd bij de Wet
van  augustus  tot
economische heroriëntering 1.
Voor wat betreft de CVBA
werd deze verplichting opgelegd bij Wet van  juli ,
en later aangevuld bij Wet
van  april .
De verplichting tot het
opmaken van een financieel
plan strekt ertoe de oprichters van vennootschappen te
beschermen tegen hun eigen
voortvarendheid, alsook
derden te vrijwaren voor de
gevolgen van een ontoereikend kapitaal. 2
II. TOEPASSINGSGEBIED
 De verplichting tot het
opmaken van een financieel
plan geldt enkel ingeval de
op te richten vennootschap



de rechtsvorm aanneemt van
een naamloze vennootschap 3,
een commanditaire vennootschap op aandelen 4 , een
besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid 5
of van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 6
 In dit verband rijst de vraag of
de verplichting tot het
opmaken van een financieel
plan eveneens geldt ten
aanzien van burgerlijke vennootschappen die worden
opgericht onder de vorm van
een handelsvennootschap. Het
Wetboek van vennootschappen legt de verplichting tot
het opmaken van een financieel plan immers op aan alle
vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid, en
dit zonder een onderscheid te
maken naargelang hun burgerlijke of commerciële aard.
Strikt genomen zou de oprichting van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een handelsvennootschap dan
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ook aanleiding geven tot het
opmaken van een financieel
plan.
Men kan zich evenwel afvragen of het in voorkomend
geval opportuun is om een
financieel plan op te maken,
nu de oprichtersaansprakelijkheid enkel in het gedrang
komt in geval van faillissement van de vennootschap
binnen de drie jaar na haar
oprichting. Aangezien een
burgerlijke vennootschap in
beginsel niet failliet kan
worden verklaard, houdt
F. Bouckaert 7 voor dat in voorkomend geval geen financieel
plan moet worden opgesteld.
Het voorgaande moet
evenwel worden genuanceerd in het licht van het
arrest van het Hof van
Cassatie van  oktober  8.
In dit arrest oordeelde het
Hof dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een handelsvennootschap die
in haar statutair doel enkel
burgerlijke activiteiten heeft
opgenomen, terwijl van meet
af aan (bij de oprichting of
ter gelegenheid van een
latere statutenwijziging) de
bedoeling van de partijen
voorlag om commerciële activiteiten te ontwikkelen,
wegens veinzing kan worden
failliet verklaard.
Het lijkt ons dan ook aangewezen om een financieel
plan op te maken naar aanleiding van de oprichting van
een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
naamloze vennootschap.

III. MODALITEITEN

D. VORM

A. VOORAFGAANDELIJK AAN
DE OPRICHTING

 Het Wetboek van vennootschappen stelt geen specifieke vorm- of inhoudsvereisten voorop waaraan
het financieel plan moet
voldoen.

 Het financieel plan moet
worden opgemaakt voorafgaandelijk aan de oprichting
van de vennootschap. In de
praktijk zal het financieel
plan aan de notaris worden
overgemaakt vóór het verlijden van de oprichtingsakte.
 De wettelijke verplichting tot
het opmaken van een financieel plan is geen geldigheidsvereiste voor de oprichting van de vennootschap. De
vennootschap wordt derhalve
geldig opgericht, ook al werd
geen (inhoudelijk aanvaardbaar) financieel plan
neergelegd bij de notaris. 9
B. TWEE KALENDERJAREN
 Het financieel plan heeft
betrekking op de eerste twee
kalenderjaren van het
bestaan van de vennootschap, en niet op de eerste
twee boekjaren. 10
C. TAALWETGEVING
 Het financieel plan moet
worden opgemaakt overeenkomstig de geldende taalwetgeving 11 . Al naargelang
de plaats van de exploitatiezetel 12 van de op te richten
vennootschap, zal het financieel plan derhalve moeten
worden gesteld in het
Nederlands, het Frans, of –
voor wat betreft BrusselHoofdstad – , naar keuze, in
het Frans of het Nederlands, of
in deze beide talen samen. 13



In ieder geval moet het
financieel plan aantonen dat
de vennootschap over voldoende middelen beschikt
om de continuïteit van haar
voorgenomen bedrijvigheid
te garanderen gedurende de
eerste twee jaar van haar
bestaan. De verantwoording
van het kapitaal zal hierbij
geschieden aan de hand van
bedrijfseconomische technieken 14 . Zoals reeds hoger werd
vermeld, heeft de gemengde
commissie IAB-BIBF dienaangaande een technische nota
uitgewerkt. 15
E. DE NOTIE ONTOEREIKEND
KAPITAAL
 Het Wetboek van vennootschappen geeft niet aan wat
onder een “ontoereikend
kapitaal” moet worden verstaan. Een toereikend kapitaal kan worden omschreven
als de aan de vennootschap
ter beschikking gestelde
financieringsmiddelen die
redelijkerwijze nodig zijn om
de voorgenomen bedrijvigheid te kunnen realiseren
gedurende de eerste twee
jaren van haar bestaan 16 . De
vraag naar de al dan niet toereikendheid van het kapitaal
is een feitenkwestie waarover de rechter ten gronde op
soevereine wijze oordeelt.
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In ieder geval moet het toereikend kapitaal worden
onderscheiden van het minimumkapitaal van de vennootschap. Soms kan de voorgenomen activiteit immers
meer middelen vergen dan
het minimumkapitaal van de
vennootschap.
Het toereikend kapitaal heeft
niet enkel betrekking op het
maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap 17 . Ook
andere financieringsmiddelen, zoals leningen op korte
en lange termijn, voorschotten van de vennoten aan hun
vennootschap 18 , subsidies 19 ,
normaal leverancierskrediet 20,
vermogen buiten kapitaal,
eventuele borgstellingen 21 , ...
kunnen hierbij in aanmerking worden genomen. 22
IV. BIJZONDERE GEVALLEN
A. KAPITAALVERHOGING
 Overeenkomstig de artikelen
 23 en  24 W. Venn.
moeten de regels inzake statutenwijziging in acht worden
genomen ter gelegenheid
van een beslissing tot kapitaalverhoging. Aangezien
deze regels geen verplichting
bevatten tot het opmaken
van een financieel plan, moet
geen financieel plan worden
opgemaakt ter gelegenheid
van een kapitaalverhoging.
 Tot vóór de Wet van  december  bestond hierover
discussie in de rechtsleer. Het
toenmalige artikel 
G.W.H.V. bepaalde immers
dat de regels die gelden voor
de oprichting van een venAccountancy & Tax | Nummer 3/2005

nootschap moeten worden
nageleefd ter gelegenheid
van een kapitaalverhoging.
Aangezien de verplichting tot
het opmaken van een financieel plan behoort tot de
oprichtingsformaliteiten van
een vennootschap, werd door
bepaalde auteurs aangenomen dat een financieel plan
vereist is in het kader van
een kapitaalverhoging.
Andere auteurs 25 waren het
hier niet mee eens. De Wet
van  december  heeft
een einde gesteld aan deze
verdeeldheid door voortaan
te verwijzen naar de voorschriften van artikel 
G.W.H.V. i.p.v. naar de regels
betreffende de oprichting
van een vennootschap. Alle
auteurs 26 zijn het er dan ook
over eens dat vanuit juridisch oogpunt geen financieel plan moet worden
opgesteld naar aanleiding
van een kapitaalverhoging.

-

B. HERSTRUCTURERINGEN
a. Fusie/splitsing door oprichting
 Volgens het Wetboek van
vennootschappen zou de
fusie of splitsing door
oprichting van (een) nieuwe
vennootschap(pen) in beginsel aanleiding geven tot het
opstellen van een financieel
plan.
Dit volgt uitdrukkelijk uit de
artikelen  27 en  28 W.
Venn. Enerzijds geven deze
bepalingen aan dat de oprichting van de nieuwe vennootschap in voorkomend geval
moet beantwoorden aan alle



-

voorwaarden die door het
Wetboek van vennootschappen voor de gekozen vennootschapsvorm worden gesteld.
Anderzijds geven deze bepalingen een opsomming van de
oprichtingsverplichtingen die
niet moeten worden nageleefd ter gelegenheid van een
fusie of splitsing door oprichting van (een) nieuwe vennootschap(pen). Aangezien
de verplichting tot het
opstellen van een financieel
plan niet voorkomt in deze
opsomming, zou in beginsel
nog steeds een financieel
plan vereist zijn naar aanleiding van de fusie of splitsing
door oprichting van (een)
nieuwe vennootschap(pen).
Toch meent de meerderheid
in de rechtsleer 29 dat in voorkomend geval geen financieel
plan moet worden opgesteld.
Dit op grond van de hiernavolgende overwegingen:
Het financieel plan wordt
opgemaakt door de oprichters om zich te beschermen
tegen de gevolgen van een
faillissement in geval van
onderkapitalisatie van de
vennootschap. Een vennootschap die ontstaat uit een
fusie of een splitsing kan
echter onmogelijk werken
met een ontoereikend kapitaal, als men de veiligheidsmaatregelen in acht neemt
die de wetgever terzake heeft
ingevoerd 30 : de uitvoerige
verslaggeving 31 biedt op zich
reeds voldoende waarborgen
zodat een bijkomend financieel plan overbodig zal zijn 32 ;
Het beginsel van de continuïteit verzet zich ertegen dat
men de nieuwe vennoot-
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-

-

schappen zou beschouwen
als vennootschappen die pas
bij de fusie of bij de oprichting zouden van start gaan 33 ;
Het valt moeilijk in te zien
dat het kapitaal van de
nieuw op te richten vennootschap(pen) (in een financieel
plan) moet worden verantwoord, nu dit reeds eerder
werd verantwoord 34 en bovendien niet vrij kan worden
gekozen 35 . Op basis van de
boekhoudkundige continuïteit worden de verschillende
bestanddelen van het eigen
vermogen immers opgenomen in de boekhouding van
de overnemende vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding
van de overgenomen vennootschap voorkwamen 36 ;
Men kan zich afvragen wie in
voorkomend geval als oprichter met de opmaak van een
financieel plan zal worden
belast. Volgens bepaalde
auteurs 37 kan dit alleszins
niet te beurt vallen aan de
aandeelhouders die niet aanwezig waren of die hebben
tegengestemd op de algemene vergadering die over de
oprichting van de vennootschap heeft beslist, noch aan
de bestuurders 38 aangezien
de wet dit niet heeft voorzien. In dit verband moet er
eveneens op worden gewezen
dat noch de Derde Richtlijn
(fusies) 39 , noch de Zesde
Richtlijn (splitsingen) 40 een
bepaling bevatten inzake het
al dan niet opmaken van een
financieel plan.
Onzes inziens valt het aan te
raden om een financieel plan

op te maken ter gelegenheid
van een fusie/splitsing door
oprichting van een nieuwe
vennootschap. Enerzijds
wordt op die manier het
hoofd geboden aan de juridische onzekerheid waarin
men anders terecht zou
komen. De kans bestaat
immers dat de rechtbanken
van koophandel in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de oprichters
zouden weerhouden, en derhalve de instrumenterende
notaris zouden verzoeken het
financieel plan over te
leggen dat werd opgemaakt
vóór de oprichting van de
vennootschap. Anderzijds
wordt langs deze weg het
fiscaal risico vermeden dat
de verrichting niet zou
geschieden volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen. 41
b. Partiële splitsing
 De partiële splitsing is een
“met een splitsing gelijkgestelde verrichting” 42 , waarop
de regels van de gewone
splitsing zoveel als mogelijk
van toepassing zijn 43 . Strikt
genomen zal derhalve, op
grond van artikel  W.
Venn., een financieel plan
moeten worden opgemaakt
ter gelegenheid van een
partiële splitsing door
oprichting van een nieuwe
vennootschap.
Men zou evenwel kunnen
poneren dat de argumenten
in de rechtsleer (aangaande
de gewone fusie en splitsing)
ter verdediging van de stelling



dat in voorkomend geval geen
financieel plan moet worden
opgemaakt 44 , ook valabel zijn
voor de partiële splitsing. Toch
dringt zich in dit verband
enige nuancering op. Waar het
bij een gewone fusie of splitsing quasi onmogelijk is om
“oprichters” aan te duiden 45, is
dit niet het geval bij de partiële
splitsing. Enerzijds blijft de
splitsende vennootschap
bestaan, zodat deze eventueel
als oprichter zou kunnen
worden aangemerkt.
Anderzijds kunnen de aandeelhouders van de partieel
gesplitste vennootschap
worden beschouwd als oprichters, aangezien zij rechtstreeks
aandelen verkijgen in de nieuw
opgerichte vennootschap 46 .
Het voorgaande brengt bepaalde
auteurs 47 er dan ook toe te
stellen dat in het kader van een
partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap wel een financieel plan
moet worden opgemaakt.
Onzes inziens valt het aan te
raden om een financieel plan
op te maken ter gelegenheid
van een partiële splitsing
door oprichting van een
nieuwe vennootschap.
Enerzijds wordt op die
manier het hoofd geboden
aan de juridische onzekerheid waarin men anders
terecht zou komen. De kans
bestaat immers dat de rechtbanken van koophandel in
voorkomend geval de aansprakelijkheid van de oprichters zouden weerhouden, en
derhalve de instrumenterende notaris zouden verzoeken het financieel plan over
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te leggen dat werd opgemaakt vóór de oprichting van
de vennootschap. Anderzijds
wordt langs deze weg het
fiscaal risico vermeden dat
de verrichting niet zou
geschieden volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen. 48
V. SANCTIE WEGENS HET NIET
OPMAKEN VAN EEN FINANCIEEL PLAN
 De wetgever heeft niet voorzien in een specifieke sanctie
ingeval geen financieel plan
werd opgemaakt. Zoals hoger
reeds werd aangehaald, zal
het ontbreken van een financieel plan in geen geval
afbreuk doen aan de geldige
oprichting van de vennootschap. Wel kan het ontbreken
van een financieel plan een
aanwijzing zijn voor de
rechter dat de oprichters
onvoldoende hebben nagedacht over de financiële
noden van hun toekomstig
project, en derhalve een
bezwarende omstandigheid
uitmaken met het oog op het
weerhouden van de aansprakelijkheid van de oprichters
ingeval van faillissement van
de vennootschap binnen de
drie jaar na haar oprichting 49.
In dit verband moet er wel op
worden gewezen dat het ontbreken van een financieel
plan niet ipso facto leidt tot
oprichtersaansprakelijkheid 50.
De rechter kan immers bij
zijn marginale toetsing rekening houden met andere elementen die de toereikendheid van het kapitaal aantonen 51 . Het gevaar bestaat wel
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dat de rechter bij ontstentenis van een financieel plan
rekening zou houden met het
(vaak ruim geformuleerde)
statutair doel van de vennootschap 52 , hetgeen in veel
gevallen quasi-automatisch
tot aansprakelijkheid leidt. 53
 De situatie waarin een financieel plan werd opgesteld in
functie van een andere
bedrijvigheid dan diegene
die de NV effectief uitoefent,
moet worden gelijkgesteld
met de afwezigheid van een
financieel plan. Hetzelfde
geldt indien een andere activiteit werd voorgenomen dan
diegene die statutair was
voorgeschreven en effectief
werd uitgevoerd. 54
VI. AANSPRAKELIJKHEID
A. VAN DE OPRICHTERS
 De verplichting tot het
opstellen van een financieel
plan houdt nauw verband
met de aansprakelijkheid die
de oprichters kunnen
oplopen wegens kennelijk
ontoereikend aanvangskapitaal.
Overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen 55 zijn
de oprichters immers jegens
belanghebbenden hoofdelijk
gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap,
naar een verhouding die de
rechter vaststelt, in geval van
faillissement binnen drie
jaar na de oprichting, indien
het (vaste gedeelte van het)
maatschappelijk kapitaal bij
de oprichting kennelijk



ontoereikend was voor de
normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid
over ten minste twee jaar.
Het financieel plan wordt in
dit geval op verzoek van de
rechter-commissaris of van
de procureur des Konings
aan de rechtbank overgelegd.
B. VAN DE NOTARIS
 Het financieel plan wordt
ondertekend door alle
oprichters, die er derhalve in
eerste instantie de verantwoordelijkheid voor dragen 56.
Zij zijn immers de auteurs
van het financieel plan.
 Met betrekking tot de rol van
de notaris terzake van het
financieel plan, geeft het
Wetboek van vennootschappen 57 enkel aan dat de oprichters een financieel plan overhandigen aan de optredende
notaris, die het vervolgens
bewaart. Het financieel plan
wordt, ingeval de oprichtersaansprakelijkheid in het
gedrang komt, door de
notaris, op verzoek van de
rechter-commissaris of van
de procureur des Konings,
aan de rechtbank overgelegd 58.
Op het eerste gezicht werd
aan de notaris derhalve enkel
een formele rol toebedeeld.
Toch moet in dit verband
worden gewezen op de
adviesfunctie 59 die de notaris
heeft ten aanzien van de verschijners bij de oprichtingsakte 60 . Hij zal de oprichters
moeten wijzen op het belang
van een financieel plan 61 ,
alsook op de eventuele ken-
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nelijke onvolkomendheden
die een hem voorgelegd
financieel plan vertoont 62 .
Eveneens zal hij de partijen
moeten wijzen op de gevolgen die een slecht opgesteld
financieel plan met zich mee
kan brengen. 63
Volgens bepaalde auteurs
doet de notaris er best aan 64
zijn ambt te weigeren - of
moet 65 deze zijn ambt weigeren - indien geen financieel
plan werd neergelegd of
indien het na formele controle inhoudelijk duidelijk
waardeloos blijkt te zijn.
Andere auteurs 66 stellen
dan weer dat de notaris niet
mag weigeren het financieel
plan in ontvangst te nemen
en de oprichtingsakte te
verlijden wanneer de
oprichters voet bij stuk
houden. In ieder geval valt
het aan te raden dat de
notaris, wanneer hij vaststelt dat er geen of een
gebrekkig financieel plan
voorhanden is, een door de
oprichters ondertekend
attest laat opmaken waarin
deze verklaren door de
notaris op de hoogte te zijn
gesteld van diens negatief
advies en van de gevolgen
die een gebrekkig financieel
plan kunnen meebrengen. 67
De notaris gaat na of het
financieel plan betrekking
heeft op twee kalenderjaren
(en niet op twee boekjaren),
of het blijk geeft van de activiteiten die worden vooropgesteld voor de eerste twee
jaren, of het ondertekend
werd door de oprichters en

door hen alleen 68 , en of de
taalwetgeving werd nageleefd.

erkende boekhouder(-fiscalist) bestaat erin de nodige
inlichtingen te verstrekken
aangaande het opstellen van
het financieel plan. Hij kan
eventueel een ontwerp-financieel plan opmaken, doch dit
zal duidelijk melding maken
van de verplichtingen en de
niet-aansprakelijkheid van de
beroepsbeoefenaar. In geen
geval mag de beroepsbeoefenaar het financieel plan zelf
ondertekenen. De bedrijfsrevisor, accountant of erkende
boekhouder(-fiscalist) kan
enkel handelen op basis van
de hem door de oprichters
meegedeelde informatie. Hij
is niet in staat de meegedeelde informatie grondig te
toetsen, en kan bijgevolg
geen aansprakelijkheid
oplopen voor de schade die
door verkeerde en/of onvolledige informatie zou veroorzaakt kunnen worden. 72

Bij het vaststellen van de
aansprakelijkheid van de
notaris, moet rekening
worden gehouden met de
mogelijkheid dat de oprichters reeds beroep hebben
gedaan op een bedrijfsrevisor, een accountant of een
erkend boekhouder(-fiscalist)
met het oog op het opmaken
van een financieel plan. In
voorkomend geval zal de aansprakelijkheid van de notaris
minder zwaar worden beoordeeld, en is er een gedeelde
aansprakelijkheid tussen de
bedrijfsrevisor/accountant/
erkend boekhouder(-fiscalist)
en de notaris. 69
C. VAN DE BEDRIJFSREVISOR/
ACCOUNTANT/ERKENDE
BOEKHOUDER(-FISCALIST)

De bedrijfsrevisor, accountant of erkende boekhouder
(-fiscalist) die - in het kader
van de bijstand die hij
verleent met het oog op het
opmaken van een financieel
plan - tekort komt aan zijn
professionele verplichtingen,
kan hiervoor aansprakelijk
worden gesteld.

 Het financieel plan wordt
ondertekend door alle
oprichters, die er derhalve in
eerste instantie de verantwoordelijkheid voor dragen 70.
Zij zijn immers de auteurs
van het financieel plan.
 Niettemin kunnen de oprichters steeds beroep doen op
een bedrijfsrevisor, een
accountant of een erkend
boekhouder(-fiscalist) met
het oog op het verlenen van
bijstand bij het opmaken van
het financieel plan. De Voorbereidende Werkzaamheden 71
bij de Wet van  augustus
 bevelen dit zelfs aan.
De taak van de bedrijfsrevisor, de accountant of de
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Parl. St. Senaat -, nr.
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Artikel  W. Venn.
F. BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht N.V. en B.V.B.A.,
Antwerpen, Kluwer, , .
Cass.  oktober , R.W. , - en T.B.H. , , met noot.
K. GEENS EN H. LAGA, "Overzicht
van rechtspraak vennootschappen -", T.P.R. ,
, nr. ; M. WYCKAERT,
Kapitaal in N.V. en B.V.B.A.
Vermogens- en kapitaalvorming
door inbreng – Rechten en plichten van vennoten, Kalmthout,
Biblo, , , nr. .
H. MICHEL (ed.), La S.P.R.L. unipersonelle. Approche théorique
et pratique, Brussel, Bruylant,
, ; P. HAINAUTHAMENDE en G. RAUCQ, Les sociétés anonymes. La constitution
de la société, Brussel, Larcier,
, ; J.-M. VAN HILLE, La
société anonyme. Aspects juridiques et pratiques, Brussel,
Bruylant, , ; P. HAINAUTHAMENDE, “L’article  C. Soc.”,
in Commentaire systematique
du Code des sociétés, éditions
kluwer, .
R. RENARD, Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de
sociale betrekkingen, Gent, E.
Story-Scientia, , ; J. VAN
BAEL, “Taal in vennootschapsakten”, R.W. -, .
De exploitatiezetel valt niet
noodzakelijk samen met de
maatschappelijke zetel van de
vennootschap. De maatschappelijke zetel kan slechts met een
exploitatiezetel worden gelijkgesteld in zoverre hij ook een
echte exploitatiezetel is, d.w.z.
een onontbeerlijk centrum van
activiteiten die voor de voorbereiding en de permanente
leiding van de zaken nodig is
(I. DE WEERDT, Taalgebruik in het
bedrijfsleven, Antwerpen,
Maarten Kluwer’s Internationale
Uitgeversonderneming, ,
). Zolang de vennootschap
nog geen exploitatiezetel heeft,
zal de zetel van de vennootschap
als exploitatiezetel gelden
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