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1. Context

Aan de Juridische Commissie werd gevraagd of een kapitaalverhoging door inbreng in
natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals een BVBA, NV of
CVBA, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen kan gebeuren.

2. Principe

Als vertrekpunt van deze analyse kan worden gesteld dat wanneer er in een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tot een kapitaalverhoging wordt besloten
die een inbreng in natura omvat, het Wetboek van vennootschappen, behoudens
uitzonderingen, aan de commissaris, of voor de vennootschappen waar er geen is, aan
een bedrijfsrevisor, oplegt om een verslag op te maken (2).
Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in
natura en de toegepaste waarderingsmethoden en moet aangeven of het resultaat van
deze methode ten minste overeenkomt met het aantal (en de nominale of
fractiewaarde) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval,
met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (3).
Hieruit volgt het tekstueel argument dat de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid sowieso geacht wordt om nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij
haar kapitaal wil verhogen door middel van een inbreng in natura.
./..

De adviezen, die geen bindend karakter hebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad van het
Instituut en laten in het bijzonder de bedrijfsrevisoren toe om de standpunten vooraf te kennen die de
Raad zal nemen naar aanleiding van individuele dossiers (Verslag aan de Koning bij K.B. 21 april 2007,
BS. 27 april 2007, p. 22890). De adviezen houden de interpretaties in die de Raad van het Instituut
ontwikkelt in het kader van een bepaalde wetgeving, besluit, norm of aanbeveling, maar tevens het
standpunt inzake om het even welk document dat van belang is voor het beroep van bedrijfsrevisor.
(2) Cf Art. 313, § I, eerste lid (BVBA), 395, § I, eerste lid (CVBA), 602, § I, eerste lid (NV) W. Venn.
(3) Cf Art. 313, § I, tweede lid (BVBA), 395, § I, tweede lid (CVBA), 602, § I, tweede lid (NV) W.
Venn.
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Het lijkt de betrachting van de wetgever te zijn om de identificatie van de inbreng en
zijn individualisering te beogen. De individualisering van de inbreng concretiseert zich
via de uitgifte van nieuwe aandelen ter vergoeding van de inbrengen. Een bewijs van
deze analyse kan ook worden gevonden in andere bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen (4), die preciseren dat, in de gevallen waar geen verslag door de
commissarislbedrijfsrevisor en door het bestuursorgaan werd opgesteld, deze laatste
een verklaring dient op te stellen en neer te leggen waarvan de verplichte
vermeldingen eveneens "de naam van de inbrenger" en "de nominale waarde van de
aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die als
tegenprestatie voor elke inbreng in natura zijn uitgegeven" bevatten.
Bovendien zou het niet uitgeven van nieuwe aandelen desgevallend een verrijking
zonder oorzaak kunnen uitmaken aangezien vennoten/aandeelhouders in ongelijke
omstandigheden participeren in het kapitaal (5) en de vennootschap zelfs eenvoudigweg
geniet van een dergelijke verrijking.
Daarenboven wordt de fiscale zekerheid beter gewaarborgd indien de vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid nieuwe aandelen uitgeeft ter vergoeding van de
inbreng.
Ten slotte wordt in herinnering gebracht dat de praktijk om desgevallend geen nieuwe
aandelen uit te geven vooral werd ontwikkeld in de context van de verplichting tot het
drukken van nieuwe aandelen aan toonder. Door de afschaffing van de aandelen aan
toonder valt deze materiële verplichting weg, zodanig dat de praktijk die hieruit
voortvloeide in vraag kan worden gesteld.

3. Conclusie
De Raad van het Instituut is van oordeel dat er nieuwe aandelen moeten worden
uitgegeven wanneer een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar kapitaal
verhoogt door middel van een inbreng in natura.
Met confrateme1e groeten,

Michel E WOLF
Voorzitter

Cf art. 313, § 3 (BVBA), 395, § 3 (CVBA), 602, § 3 (NV) W. Venn.
De rechtsfiguur van de verrijking zonder oorzaak is aan de volgende voorwaarden onderworpen: een
verarming van het ene vermogen; de overeenstemmende verrijking van een ander vermogen; een verband
tussen verarming en verrijking; en het gebrek aan wettelijke grondslag van de vermogensverschuiving (en
subsidiair: de afwezigheid van andere actiemogelijkheden). Deze rechtsfiguur werd niet wettelijk
geregeld, maar op billijkheidsgronden ontwikkeld door de rechtspraak. Cf R. DE CORTE, B. DE GROOTE,
Overzicht van het burgerlijk recht (zesde editie), Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 1616, p. 567.
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