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Eén van de speerpunten in de hervorming van het 
vennootschaps- en verenigingsrecht betreft de overstap 
van de werkelijke zetelleer naar de statutaire zetelleer, 
met onmiddellijke inwerkingtreding op 1 mei 2019. Waar 
vóór 1 mei 2019 het toepasselijk vennootschaps- of 
verenigingsrecht afhing van de “voornaamste vestiging” 
van de rechtspersoon, wordt een rechtspersoon 
vanaf 1 mei 2019 beheerst door het vennootschaps- of 
verenigingsrecht van de zetel die hij kiest in zijn statuten. 

Met deze overstap sluit België zich aan bij verschillende buurlanden 
en belangrijke handelspartners die de statutaire zetelleer reeds 
lange tijd toepassen (waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
Zwitserland, de Verenigde Staten, Ierland en sinds een aantal jaren ook 
Duitsland). De bedoeling van deze wijziging is Belgische ondernemers 
toe te laten hun vennootschap “mee te nemen” naar het buitenland 
enerzijds en België aantrekkelijker te maken als vestigingsland 
en als toegangspoort tot de Europese markt anderzijds.

VAN WERKELIJKE 
ZETELLEER NAAR 
STATUTAIRE 
ZETELLEER

“VRIJHEID, MAAR MET RECHTSZEKERHEID”
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Meer vrijheid en rechtszekerheid
De overstap naar de statutaire zetelleer zorgt voor grotere (vestigings)
vrijheid en rechtszekerheid: vennootschappen kunnen voortaan 
immers volledig zelf kiezen welk vennootschapsrecht op hen van 
toepassing is, in functie van hun eigen noden en voorkeuren. 

Vrijheid

Door de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake corporate mobility moet 
België vennootschappen, die volgens de verwijzingsregels van hun herkomststaat 
verder door het vennootschapsrecht van die herkomststaat worden beheerst, ook 
als dusdanig erkennen, ongeacht waar in Europa ze hun activiteiten uitoefenen. 

Zo bijvoorbeeld kan een uitsluitend in België gevestigde onderneming 
de vorm aannemen van een Nederlandse Flex BV.

Daardoor hebben lidstaten die (nog steeds) de werkelijke zetelleer 
aanhangen (waaronder België tot 30 april 2019) een competitief nadeel 
in vergelijking met lidstaten die de statutaire zetelleer toepassen: terwijl 
(sommige) buitenlandse vennootschappen zich naar België kunnen 
verplaatsen zonder zich aan het Belgische vennootschapsrecht te moeten 
onderwerpen, verliezen Belgische vennootschappen in beginsel hun 
Belgische nationaliteit zodra zij naar het buitenland emigreren. Door 
de invoering van de statutaire zetelleer valt deze asymmetrie weg. 

Hoewel de corporate mobility-rechtspraak van het Hof van Justitie enkel 
betrekking heeft op de vennootschappen gevestigd in EU-lidstaten, heeft 
de Belgische wetgever geopteerd voor een wereldwijde toepassing 
van de statutaire zetelleer. Daardoor kunnen ook rechtspersonen 
die (enkel) buiten de Europese Unie actief zijn, gebruik maken van het 
Belgisch vennootschapsrecht, en laat België bovendien de vestiging toe 
van ondernemingen waarvan de statutaire zetel buiten de EU is gelegen 
(wat binnenkort bijvoorbeeld relevant kan worden voor de UK Ltd.).

Rechtszekerheid

De keuze voor een formeel criterium (de “statutaire zetel”) als enige 
aanknopingspunt om het toepasselijke vennootschapsrecht te bepalen ter 
vervanging van een feitelijk criterium (de “werkelijke zetel”) zorgt bovendien voor 
meer rechtszekerheid. Als een Belgische vennootschap geleidelijk aan bepaalde 
activiteiten naar het buitenland verplaatst, was het tot dusver onzeker welk 
vennootschapsrecht op haar toepasselijk zou zijn. De notie van “voornaamste 
vestiging” is voor interpretatie vatbaar, waardoor het exacte moment van 
zetelverplaatsing onmogelijk te bepalen is. De hieruit voortvloeiende situaties 
van rechtsonzekerheid behoren echter tot het verleden: voortaan verklaart 
een vennootschap zelf welk vennootschapsrecht op 
haar toepasselijk is, door in haar statuten een zetelland 
aan te duiden. Discussies over de precieze locatie van 
de werkelijke zetel zijn aldus niet langer aan de orde.

Het toepasselijk 
vennootschapsrecht 
hangt voortaan af van 
een gemakkelijk vast 
te stellen formeel 
criterium.
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Concrete impact
Vrijheid van vestiging

Of een vennootschap onder Belgisch recht valt, hangt bijgevolg niet langer 
af van de vraag of haar voornaamste vestiging is gelegen in België, maar wel 
van de aanduiding van België als zetelland in de statuten. Daardoor kunnen 
ook “buitenlandse” ondernemingen voortaan uitdrukkelijk voor het Belgisch 
vennootschapsrecht kiezen, ongeacht waar zij daadwerkelijk actief zijn. 
Voor bestaande vennootschappen is daartoe wel een grensoverschrijdende 
omzetting vereist, die ook in het WVV is geregeld (zie verder). 

Concreet betekent de overstap van de werkelijke zetelleer 
naar de statutaire zetelleer het volgende:

 – Belgische vennootschappen die hun voornaamste vestiging 
naar het buitenland verplaatsen, kunnen nog steeds onder het 
toepassingsgebied van het Belgische vennootschapsrecht vallen. 
Een aanpassing van nationaliteit en rechtsvorm is niet vereist.

 – Buitenlandse vennootschappen die hun voornaamste vestiging 
naar België verplaatsen, vallen niet automatisch onder het 
toepassingsgebied van het Belgische recht. Zij blijven verder 
beheerst door het recht van hun herkomststaat, tenzij zij formeel 
beslissen om hun statutaire zetel naar België te verplaatsen (wat moet 
gebeuren via een grensoverschrijdende omzetting – zie verder).

 – Vennootschappen lopen niet langer het risico dat de Belgische rechter 
hun nationaliteit en rechtsvorm herkwalificeert: de beoordeling gebeurt 
voortaan op basis van het formeel criterium van hun statutaire zetel,  
en niet langer op basis van feitelijke elementen en onduidelijke criteria.

Boekhouding en jaarrekening

De overstap heeft ook tot gevolg dat vennootschappen met statutaire 
zetel in het buitenland en met werkelijke activiteiten in België niet langer 
het Belgisch boekhoudrecht moeten toepassen. Wel blijven bijkantoren 
in België verplicht om met betrekking tot hun Belgische activiteiten een 
boekhouding te voeren en een jaarrekening op te stellen overeenkomstig het 
Belgisch recht. Ook zullen vennootschappen waarvan de statutaire zetel in 
het buitenland is gelegen, maar waarvan de werkelijke zetel zich in België 
bevindt, nog steeds een Belgische jaarrekening moeten opstellen (maar niet 
publiceren) in het licht van de vennootschapsbelasting. Bovendien moet elke 
buitenlandse vennootschap met bijkantoor in België haar (geconsolideerde) 
jaarrekening, opgesteld volgens het recht van de staat waaronder deze 
vennootschap valt, neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Belgische rechters zijn voortaan slechts bevoegd om kennis te 
nemen van vorderingen tot bestuurdersaansprakelijkheid indien 
de statutaire zetel van de betreffende rechtspersoon zich in België 
bevindt. Leden van het bestuursorgaan van een rechtspersoon met 
statutaire zetel in België kunnen steeds in België worden vervolgd, ongeacht 
of zij hun woonplaats in het binnenland of in het buitenland hebben. 

Daarnaast wordt, ten einde misbruik te voorkomen, aan derden ook de 
mogelijkheid verleend om vorderingen tot bestuursaansprakelijkheid 
tegen bestuurders van rechtspersonen met een statutaire zetel buiten 
de EU, in te leiden voor de Belgische rechtbanken, op voorwaarde dat 
de voornaamste vestiging zich in België bevindt en de rechtspersoon 
slechts een formele band heeft met de buitenlandse staat. 

Vorderingen in het kader van insolventie kunnen nog steeds voor 
een Belgische rechtbank worden gebracht indien de rechtspersoon 
zijn centrum van voornaamste belangen in België heeft.  

Vennootschappen 
lopen niet langer 
het risico dat de 
Belgische rechter 
hun nationaliteit 
en rechtsvorm 
herkwalificeert.
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(Geen) impact op andere rechtsdomeinen 
De introductie van de statutaire zetelleer heeft enkel gevolgen voor 
het toepasselijke vennootschaps- of verenigingsrecht. Deze regels 
hebben eerst en vooral betrekking op de oprichting, het bestaan, de 
juridische aard en de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon, alsook 
op zijn ontbinding en vereffening. Daarnaast omvat dit rechtsdomein 
bijvoorbeeld ook de samenstelling, bevoegdheden en werking van de 
organen, de interne verhoudingen onder vennoten, aandeelhouders of 
leden, alsmede de relaties tussen de rechtspersoon en zijn vennoten, 
aandeelhouders of leden. Tot slot betreft gaat het ook om regels over de 
verkrijging en het verlies van de hoedanigheid van vennoot, aandeelhouder 
of lid, de rechten en plichten verbonden aan effecten, de aansprakelijkheid 
voor overtreding van het vennootschaps- of verenigingsrecht of van de 
statuten, en de mate waarin de rechtspersoon ten aanzien van derden 
gehouden is tot betaling van schulden aangegaan door zijn organen.

Alle andere rechtsdomeinen blijven hun eigen autonome 
aanknopingspunten hanteren, die in de regel nog steeds verband 
houden met de plaats van de werkelijke activiteiten van de 
vennootschap, zoals bijvoorbeeld het fiscaal recht (werkelijke zetel), 
het milieurecht (ligging), het sociaal recht (plaats van tewerkstelling) 
en het insolventierecht (centrum van voornaamste belangen).

In een eerdere maar samenhangende hervorming werd overigens al 
geanticipeerd op de overstap naar de statutaire zetelleer, door de regels met 
betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid in geval van insolventie over 
te brengen naar de insolventiewetgeving (Boek XX van het Wetboek van 
Economisch Recht). Bijgevolg is de bijzondere bestuursaansprakelijkheid 
in geval van insolventie van toepassing wanneer het centrum van de 
voornaamste belangen van een insolvente rechtspersoon zich in België 
bevindt, zelfs als de statutaire zetel in het buitenland is gevestigd.

Procedure voor grensoverschrijdende omzetting
De keuze voor de statutaire zetelleer gaat bovendien gepaard met de 
invoering van een uitdrukkelijke regeling voor internationale zetelverplaatsing 
en omzetting van vennootschapsvorm. De nieuwe procedures zijn er 
voornamelijk op gericht de continuïteit van rechtspersoonlijkheid te 
verzekeren en de schuldeisers en aandeelhouders te beschermen.

Emigratie

Wanneer een Belgische vennootschap haar statutaire zetel 
vestigt in het buitenland, moet haar rechtsvorm worden aangepast 
aan de vereisten van de betreffende jurisdictie. 

De statutaire zetel bepaalt 
alleen het toepasselijke 
vennootschaps- of 
verenigingsrecht. Andere 
rechtsdomeinen behouden 
vaak de plaats van de 
werkelijke activiteiten als 
aanknopingspunt.

Een nieuwe procedure 
voor internationale 
zetelverplaatsing, zorgt 
voor continuïteit van 
rechtspersoonlijkheid 
en bescherming 
van schuldeisers en 
aandeelhouders.
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De emigratieprocedure kan worden samengevat in drie fasen:

1. Informatieverplichtingen aan schuldeisers en aandeelhouders – Het 
bestuursorgaan maakt een omzettingsvoorstel op om schuldeisers voldoende 
te informeren en hen in staat te stellen hun verzetsrecht uit te oefenen. 
Vanaf de bekendmaking van het omzettingsvoorstel in de Bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad hebben schuldeisers twee maanden de tijd om van de 
vennootschap een zekerheid of enige andere waarborg te eisen. Daarnaast 
moet het bestuursorgaan een omzettingsverslag opmaken ten behoeve 
van de aandeelhouders, dat de juridische en economische redenen en 
gevolgen van de verplaatsing samenvat. Dit verslag moet de aandeelhouders 
in staat te stellen een geïnformeerd besluit over de grensoverschrijdende 
omzetting te nemen. Bij dit verslag wordt tevens een staat van activa en 
passiva gevoegd, alsook een controleverslag van de commissaris.

2. Het effectieve besluit – De beslissing tot zetelverplaatsing wordt 
genomen door een buitengewone algemene vergadering bij 
80%-meerderheid. Op straffe van nietigheid wordt de grensoverschrijdende 
omzetting bij authentieke akte vastgesteld voor de notaris.

3. De doorhaling van de inschrijving in het Belgische KBO – De omzetting 
verkrijgt pas uitwerking vanaf de doorhaling van de inschrijving van 
de vennootschap in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen. 
Hiervoor moet de vennootschap een bewijs voorleggen van de 
inschrijving in het relevante buitenlands rechtspersonenregister.

Immigratie

Wanneer een buitenlandse vennootschap haar statutaire zetel 
in België vestigt, moet haar rechtsvorm worden aangepast aan 
de dwingende regels van Belgisch vennootschapsrecht. 

De immigratieprocedure kan worden samengevat in vier fasen:

1. Controle door de Belgische notaris – De omzetting wordt vastgesteld 
in een authentieke akte, op voorlegging van stukken waarmee de 
vennootschap aan de Belgische notaris aantoont dat ze de buitenlandse 
wettelijke voorschriften heeft nageleefd. Op basis van deze informatie 
past de notaris de statuten van de vennootschap aan, opdat deze in 
overeenstemming zouden worden gebracht met het Belgische recht.

2. Bekendmaking – De notariële akte en de statuten worden in hun 
geheel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

3. Uitwerking van de grensoverschrijdende omzetting – De 
zetelverplaatsing komt pas tot stand vanaf de registratie van de 
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

4. Openingsbalans – Om belanghebbende partijen in België op de hoogte 
te brengen van de samenstelling van het vermogen van de omgezette 
vennootschap, wordt aan de vennootschap de verplichting opgelegd om 
binnen 30 dagen na het verlijden van de Belgische authentieke akte een 
openingsbalans te publiceren. Het bestuursorgaan legt daarvoor een 
staat van activa en passiva neer bij de Nationale Bank van België.

https://meemethetwvv.be/

