Organisatievormen

Vennootschappen
Maatschap

VOF

CommV

Verenigingen

Stichtingen

CV (erkende CV

BV

NV

VZW

Stichting (privaat

of CVSO)

of openbaar nut)

Type samenwerkingsvorm

Personenvennootschap

Vermogensvennootschap

Vermogensvenootschap

Kapitaalvennootschap

Vereniging

Stichting

Rechtspersoonlijkheid

Maatschap: geen VOF + CommV: Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Oprichtingsakte

Authentieke akte

Authentieke akte

Authentieke akte

Authentieke akte

Authentieke akte

Authentieke akte

Minimum oprichters

2

3

1

1

2

1

Minimum kapitaal

Geen minimum

Geen minimum

Geen minimum

61.500: volledig

Geen minimum

Geen minimum

of onderhandse akte

Wel: toereikend aanvangsvermogen

Wel: toereikend aan‑
vangsvermogen

geplaatst

of onderhandse akte

Financieel plan

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Aandelen + stemrecht

Overeenkomst/statuten bepalen

Dezelfde soorten aandelen hebben

Afschaffing dwingende

Regel: inbreng proportioneel met

Geen aandelen

Geen aandelen

aandeel, bij gebrek: evenredig

dezelfde rechten

> ieder aandeel heeft

stemrecht, meervoudig stemrecht
mogelijk

regel: alle aandelen zelfde
rechten (aanvullend recht)
> meervoudig stemrecht
/ aandelen zonder

aandeel, afwijkingen mogelijk

> meervoudig stemrecht / aandelen
zonder stemrecht mogelijk

stemrecht mogelijk

Ieder werkend
lid heeft gelijk
stemrecht,

meervoudig

stemrecht mogelijk

Aandelenregister

Niet verplicht

Ja

Ja

Ja

Ledenregister

NVT

Overdracht aandelen

Geen vrije overdracht tenzij anders

Vrije overdracht tussen leden

Aanvullend recht:

Vrije overdracht

NVT

NVT

1 bestuurder mogelijk

Minstens 3

1 bestuurder

lasthebber): akte van

Monistisch bestuur

college

! CommV: stille vennoot: geen

Duaal bestuurdersmodel

overeengekomen

(beperkingen: statuten)

Beperkte overdracht derden:

voorwaarden aandeelhouderschap

Bestuur

Bestuur bij één of meer

zaakvoerders (hoedanigheid van

instemming helft

aandeelhouders die ¾

Beperkingen: statuten

van de aandelen bezitten

of statuten

Vrije overdracht: statuten

1 bestuurder mogelijk

1 bestuurder mogelijk

benoeming

(3 bestuurders)

daden van bestuur!

(directieraad (min. 3)

en raad van toezicht (min. 3))

bestuurders:

mogelijk

Afschaffing regel
meer leden dan
bestuurders

+ Nieuwe regel:

2 bestuurders indien
2 leden

Aansprakelijkheid

Maatschap:

• Onbeperkt en hoofdelijk

• Geen Bestuurderswaansprake‑
lijkheid

VOF:

• Onbeperkt en hoofdelijk

• Bestuurdersaansprakelijkheid
CommV:

• Werkende vennoten: onbeperkt

Aandeelhouders

verbinden slechts hun inbreng
Hoofdelijk aansprakelijk
tot volstorting van

aandelen (inbreng)
Bestuurdersaansprakelijkheid

en hoofdelijk + Bestuurders‑

Aandeelhouders

verbinden slechts hun
inbreng

Hoofdelijk aansprakelijk
tot volstorting van

aandelen (inbreng)

Aandeelhouders verbinden slechts
hun inbreng

Hoofdelijk aansprakelijk tot

volstorting van minimumkapitaal
en aandelen (inbreng)

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprake‑

Leden niet

persoonlijk

aansprakelijk voor

verbintenissen van
vereniging

Bestuurders‑

aansprakelijkheid

lijkheid

aansprakelijkheid

Bestuurders‑

aansprakelijkheid
Bestuurders kunnen
door rechtbank

afgezet worden

indien kennelijke
nalatigheid,

wetten of statuten
overtreden

of goederen

• Stille vennoot: beperkt

aanwenden in strijd
met bestemming,

doel, wet of statuten
Fiscaal regime

Maatschap: fiscaal transparant

Vennootschapsbelasting

VOF/CommV:

belasting of vennootschaps‑

Vennootschapsbelasting
Winsten uitkeren

Beslissing vennoten/maten

Uitz: CVSO: Rechtspersonen‑

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

belasting

Rechtspersonen‑

vennootschaps‑

vennootschaps‑

belasting of
belasting

Liquiditeitstest (schulden 12

Liquiditeitstest (schulden

(nettoactief niet negatief)

+ Balanstest

maanden voldoen) + Balanstest

Rechtspersonen‑

12 maanden voldoen)

(nettoactief niet negatief)

Nettoactief moet boven het
gestorte kapitaal blijven

/

belasting of
belasting
/

