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ADVIES1  2021/08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   EV/ev     03.05.2021 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen – vervanging 

van advies 2013/01 
 
1. Context 
 
Aan de Juridische Commissie van het Instituut werd in 2012 gevraagd of een 
inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals een 
BVBA, NV of CVBA, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen kan gebeuren. 
 
In Advies 2013/01 Kapitaalverhoging door inbreng in natura in een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid en uitgifte van nieuwe aandelen nam de Raad van 
het IBR een advies aan op voorstel van de Juridische Commissie.  
 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen (WVV) werd Advies 2013/01, op voorstel van de Juridische 
Commissie, herbekeken en als volgt geherformuleerd ingeval van een inbreng in 
natura in een BV, CV of NV.  
 
2. Principe 
 
Ongeacht de rechtsvorm bestaan er geldige bezwaren tegen de opportuniteit van 
een inbreng in natura zonder uitgifte van aandelen waaraan niet alle bestaande 
aandeelhouders zouden deelnemen binnen de bestaande verhoudingen. 
 
Wanneer aandeelhouders deelnemen aan een verhoging van het vermogen door 
middel van een inbreng in natura in de bestaande verhoudingen, hangt de 
conclusie af van de rechtsvorm, zoals hieronder beschreven. 

 
1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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BV  
 
Het WVV bepaalt voortaan in artikel 5:120, § 2 dat “de algemene vergadering [is] 
bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te 
aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte 
vastgesteld en neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 
2:14, 1°.”  
 
Bijgevolg is een inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in de BV, 
juridisch mogelijk voor notaris bij authentieke akte, ingevolge een uitdrukkelijke 
wetsbepaling. 
 
CV  
 
De CV bevat geen analoge bepaling aan artikel 5:120, §2 WVV.  
 
Uit het stilzwijgen van de wetgever mag niet teveel worden geïnterpreteerd in de 
ene of de andere zin2. Het loutere feit dat deze procedure niet wettelijk is 
geregeld, impliceert op zich dus niet dat deze niet mogelijk zou zijn. 
 
Het oude artikel 423, § 1, tweede lid, W.Venn. inzake de controle van een 
kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura in een CVBA bepaalde: 
“Dat verslag heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de 
toegepaste waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of het resultaat 
van deze waarderingsmethode ten minste overeenkomt met het aantal en de 
nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in 
voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen inbreng uit te geven 
aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie 
voor de inbreng wordt verstrekt.” 
 
Dit tekstargument ontbreekt in het nieuwe artikel 6:110, §1, tweede lid WVV, 
waarin niet meer wordt verwezen naar de tegen de inbreng uit te geven aandelen. 
 
Bijgevolg is een inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in de CV 
juridisch mogelijk, bij gebrek aan andersluidend tekstargument.  
 
NV  
 
Het verslag over de inbreng in natura van de commissaris, of voor de 
vennootschappen waar er geen is, van een bedrijfsrevisor heeft in de NV zoals 

 
2 J. VANANROYE, “Wat zegt de wetgever als hij zwijgt ?”, TRV-RPS 2020, 3-4. 
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voorheen inzonderheid betrekking op het onderzoeken van beschrijving van elke 
inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende 
waarderingsmethodes, en moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes 
leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de tegen de inbreng uit te 
geven aandelen3. 
 
Men kan uit dit tekstargument afleiden dat de NV sowieso geacht wordt om 
nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij haar kapitaal wil verhogen door middel 
van een inbreng in natura. 
 
Bijgevolg is een inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een NV, 
juridisch niet mogelijk, gelet op de andersluidende tekst van de wet. 
 
Samenvattend schema:  
 

 
 

BV CV NV  

Inbreng in natura 
zonder uitgifte van 
nieuwe aandelen 
 

Mogelijk 
art. 5:120, § 2 
WVV 

Mogelijk   bij 
gebrek aan 
andersluidend 
tekstargument 

Niet mogelijk  
op grond van 
een 
tekstargument 
 

Meerderheids- 
voorwaarde 

Gewone 
meerderheid 
 

Unanimiteit van de 
aandeelhouders 
(aanwezig of 
vertegenwoordigd) 

 

/ 

Vormvoorwaarde Authentieke akte Authentieke akte / 
 

 
3. Conclusie 
 
De Raad van het Instituut is van oordeel dat er nieuwe aandelen moeten worden 
uitgegeven wanneer een inbreng in natura plaatsvindt in een NV.  
 
Daarentegen kan een inbreng in natura in een BV, overeenkomstig artikel 5:120, 
§ 2 WVV, voortaan wel plaatsvinden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar 
deze verrichting dient steeds met een gewone meerderheid door de algemene 
vergadering te worden goedgekeurd, en dit bij authentieke akte.  
 

 
3 Cf. art.7:7, § 1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid  WVV. 
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Een inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in de CV is juridisch 
mogelijk, bij gebrek aan andersluidend tekstargument. 

*** 

Het huidig advies schrapt en vervangt advies 2013/01, Kapitaalverhoging door 
inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitgifte 
van nieuwe aandelen.  

Voormeld (opgeheven) advies blijft raadpleegbaar op de website van het Instituut 
onder het tabblad Regelgeving en publicaties > Rechtsleer > Archieven. 

Met confraternele groeten, 

Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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