
 

 

 

Coöperatieve vennootschap  
met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) 

Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (cv/cvba) 

Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

Een cvba wordt opgericht met een notariële akte. De vennoten zijn enkel 
aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng. Ze kunnen dus gemakkelijk 
in- en uittreden. 

Bijzonderheden 

De coöperatieve vennootschap moet uit minstens drie personen bestaan. 

Akte 

Binnen vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte moet een 
uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie worden neergelegd. Deze 
zorgt daarna voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

Voordelen: 

• alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun 
inbreng 

• de vennoten kunnen makkelijk in en uittreden 
• de vennootschap heeft eigen rechten en plichten 
• een beperkte aansprakelijkheid 

 

Nadelen:  

• notariële akte nodig voor de oprichting 
• heeft gezien het groot aantal faillissementen een slechte naam 
• formele besluitvorming en procedures 
• meer juridische en administratieve verplichtingen  
• meer boekhoudkundige verplichtingen 

Statuten 

Om als coöperatieve vennootschap te worden erkend, moeten de statuten 
van de geïnteresseerde coöperatieve vennootschappen de volgende 
principes bevatten: 

• de vrijwillige toetreding, 
• de gelijkheid of beperking van het stemrecht op de algemene 

vergadering, 
• de aanwijzing door de algemene vergadering van de leden van de 



 

raad van bestuur en van het college van commissarissen, 
• een restorno aan de vennoten, 
• de bestuursmandaten moeten in de regel onbezoldigd zijn en het 

nettodividendrendement mag niet hoger liggen dan 6 %. 

Bestuurders 

De bestuurders worden vrij bepaald door de statuten. 

Wettelijke en administratieve verplichtingen 

De cv of cvba moet, als volkomen rechtspersoon, de volgende voorschriften 
naleven: 

• een financieel plan opmaken, 
• bij inbreng in geld: een bijzondere rekening op naam van 

vennootschap in oprichting openen, 
• bij inbreng in natura: een verslag laten maken door een 

bedrijfsrevisor. 

Aandelen op naam 

De CVBA is een gesloten vennootschap en is bijgevolg ideaal voor familiale 
ondernemingen. De aandelen zijn steeds op naam. Een bank- of handgift 
van de aandelen aan de kinderen is dus niet mogelijk.  
 

Maar op zich is dat niet echt een probleem. U kunt de aandelen immers 
zonder schenkingsrechten schenken via de Nederlandse notaris (± 1.500 
euro ereloon), al moet de schenker dan wel nog 3 jaar in leven blijven. 

3 vennoten 

Een van de weinige nadelen aan de CVBA is dat er 3 vennoten 
(aandeelhouders) moeten zijn. 

Concreet betekent dit dat de ouders die hun familiebedrijf in een CVBA 
willen steken dus al van bij de oprichten of de omvorming (bv. van NV naar 
CVBA) één of meer kinderen erbij zullen moeten betrekken. 

Vast en variabel kapitaal 

Speciaal is dat het maatschappelijke kapitaal van de CVBA bestaat uit twee 
delen, nl. het zgn. vaste kapitaal en het variabele kapitaal.   

Het  minimum-kapitaal (vast gedeelte) bedraagt 18.550 euro en elk aandeel 
moet voor minstens 1/4de worden volgestort met een globaal minimum van 
6.200 euro.  

Voor het variabel kapitaal geldt geen minimum. Treedt een vennoot uit de 
CVBA, dan kan dat door enkel het variabele gedeelte van het kapitaal te 
verminderen om hem zo zijn aandeel in de vennootschap uit te keren. 
Daarvoor is er overigens geen tussenkomst van de notaris nodig. 

 



 

 

Alles blijft binnen de familie. 

Het grote voordeel van CVBA is dat u de vennootschap volledig gesloten 
kunt houden voor vreemden en indien gewenst bv. ook voor schoonfamilie. 
Zo kunt u ervoor zorgen dat alles mooi binnen de familie blijft. 

Open tussen vennoten (met controle) 

Het principe is dat de aandelen onder de vennoten vrij overdraagbaar zijn.  
Stel dat de vennoten van de CVBA "de familievennootschap" bestaan uit 
vader, moeder en hun 2 zonen. 
De jongste dochter is geen vennoot. In principe kunnen vader, moeder en 
de 2 zonen dus vrij hun aandelen schenken of verkopen aan elkaar, maar 
indien men dit wenst, kan men statuten beperkingen invoeren op dit 
principe.  
Dit is dus aangewezen als vader en/of moeder absoluut controle willen 
behouden.  
Daarom wordt in de praktijk vaak in de statuten van een CVBA gezet dat bij 
een overdracht (bv. schenking of verkoop) tussen vennoten toch de 
goedkeuring vereist is van de algemene vergadering of het bestuur. 
Let wel, in de statuten bepalen dat de overdracht van aandelen zonder 
meer verboden is, kan juridisch gezien niet.  

Gesloten voor vreemden 

Een ander belangrijk voordeel van de CVBA voor familievennootschappen 
die vreemden buiten willen houden, is dat de aandelen niet overdraagbaar 
zijn aan zgn. derden.  
En onder derden vallen iedereen die geen vennoot is. Zelfs de erfgenamen 
van een vennoot vallen onder het begrip "derden", bv. het kind van de 
oudste zoon (in ons voorbeeld) mocht deze laatste plots overlijden. 

Deze zgn. derden kunnen slechts toetreden tot de CVBA als zij behoren tot 
een bepaalde categorie die in de statuten is opgenomen (bv. familieleden, 
afstammelingen, enz.) of indien zij bij naam zijn aangewezen (bv. 
schoonzoon Jan Janssens). Op die manier kunnen vader en moeder dus 
vooraf via de statuten bepalen wie tot het clubje van het familiebedrijf mag 
toetreden. 

Alle vennootschappen moeten zich inschrijven in het rechtspersonenregister 
dat ter griffie van de rechtbank van koophandel gehouden wordt. Deze kent 
hun een ondernemingsnummer toe. 

Creatief stemrecht om controle te houden 
 
Een niet te onderschatten voordeel van de CBA is dat meervoudig stemrecht 
mogelijk is op de algemene vergadering.
 
Hierdoor kunnen de ouders bv. het grootste deel van hun aandelen al 
schenken aan de kinderen en toch de volledige controle behouden door zelf 
nog een klein stukje aandelen te behouden. De bevoegdheden van de 
algemene vergadering worden door de wet bepaald en de overige 
bevoegdheden van de CVBA liggen bij de raad van bestuur.  
 



 

De bevoegdheden van de raad van bestuur (of de bestuurder) bestaan 
onder andere uit het benoemen en afzetten van bestuurders, de 
goedkeuring van de jaarrekeningen en het bepalen van de bestemming van 
de winst of het verlies. 
 
Door een bepaald stemrecht aan de aandelen te koppelen kunnen de 
ouders dus de macht behouden door dit statutair uit te werken op maat. 
Zo kan men bv. in de statuten bepalen dat het stemrecht niet overeenkomst 
met de gedane inbreng, maar dat bv. elke vennoot een stem heeft. Stel bv. 
dat de CVBA bestaat uit vader en moeder die elk nog 20 % hebben van de 
aandelen.  
De enige zoon heeft na het schenken van vader en moeder al 60 % van de 
aandelen.  
Wel, op de algemene vergadering zal elke vennoot dan 1 stem hebben. 
Vader en moeder hebben dus 1 stem zoals de zoon ondanks het feit dat zij 
veel minder aandelen hebben.  
Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Zo kan men het stemrecht 
gekoppeld houden aan het bezit van de aandelen (en dus niet per hoofd 
zoals het voorbeeld hiervoor) maar waarbij het stemrecht evolueert in 
functie van het aandelenbezit.  
Zo kan men bv. bepalen dat men bv. één stem krijgt per reeks van bv. 10, 
20, of 30 aandelen die men bezit. 
Wat ook vaak toegepast wordt in de praktijk is dat men categorieën van 
aandelen creëert en aan een bepaalde categorie meervoudig stemrecht 
geeft.  
Ook laat deze techniek toe om al een groot pak van de aandelen door te 
schuiven naar de kinderen of de kinderen die de zaak zullen verder zetten 
en met een klein pakket aandelen de controle te behouden. Deze techniek 
biedt ook het voordeel dat de ouders de aandelen in gelijke delen al 
doorschuiven naar de actieve en de niet-actieve kinderen. Zo krijgt elk kind 
op het gebied van vermogenswaarde het zelfde deel.  Men zou kunnen 
voorzien dat bv. Het aandelenpakket van de oudste zoon, die de zaak zal 
verder zetten, meervoudig stemrecht krijgt zodat hij de strategie van het 
bedrijf kan uitstippelen. 
 
Tot slot geven we nog mee dat ook stemkracht beperkingen kunnen worden 
ingebouwd en dat doorgaans wordt aangenomen dat in de CVBA ook 
kapitaalaandelen zonder stemrecht mogelijk zijn. Kortom, er zijn genoeg 
mogelijkheden om met een beperkt aantal aandelen, de controle binnen de 
algemene vergadering te behouden. 
 
Soepel in- en uittreden 
 
Nog een heel belangrijk voordeel bij een CVBA is dat er heel eenvoudig in- 
en uitgetreden kan worden zonder dat dit telkens gepaard gaat met de 
overdracht van aandelen zoals bv. bij een NV of BVBA. Dat is ongetwijfeld 
een grote troef als nog niet duidelijk is wie van de kinderen de 
bekwaamheid en de goesting heeft om het familiebedrijf verder te zetten. 
 
Het uitstappen van een kind dat bv. merkt dat het familiebedrijf niets voor 
hem of haar is, kan dus heel soepel verlopen. Wel is het zo, dat de uitstap 
moet gebeuren tijdens de eerste 6 maanden van het boekjaar. Dit is logisch 
aangezien het zgn. scheidingaandeel wordt berekend op basis van het vorig 
jaar en een speculatieve uittreding in een nog net lopend slecht jaar wordt 
zo tegengegaan. 
Hoe de waardering van de aandelen in een CVBA moet gebeuren, kan men 
in de statuten bepalen. 



 

 
Bestuurder voor het leven 
 
De CVBA wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, benoemd voor 
een bepaalde of onbepaalde duur. Zoals reeds vermeld ligt de residuaire 
bevoegdheid (wat niet tot de bevoegdheid behoort van de algemene 
vergadering) bij een CVBA bij het bestuur waardoor het bestuur een heel 
ruime bevoegdheid heeft. 
 
Op bestuurvlak is er een heel grote vrijheid en ook een rechtspersoon kan 
een bestuurder zijn al moet er dan wel een vaste vertegenwoordiger 
aangesteld worden. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijk 
persoon zijn en is zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk. 
 
In de statuten kan men vrij een regeling uitwerken op het gebied van de 
benoeming en het ontslag van de bestuurder(s) alsook over de duurtijd van 
het mandaat als bestuurder. Aangezien er geen wettelijke maximumtermijn 
wordt voorzien voor het mandaat van bestuurder is een aanstelling 
"voor het leven" mogelijk.  
 
Dit maakt het mogelijk om bv. vader of de oudste zoon, die de zaak zal 
voortzetten, als bestuurder te betonneren door hem bv. statutair bestuurder 
te maken, zodat ze vermoed worden een onherroepelijk bestuurdermandaat 
te hebben. Veiligheidshalve is aan te raden om nog andere 
beschermingsmaatregelen in de statuten in te bouwen om het mandaat van 
"bestuurder voor het leven" te vergrendelen en/of minstens 1 aandeel te 
houden als statutair bestuurder. 
 
Kostprijs 
 
Een CVBA vraagt wel "maatwerk" door een specialist. Wie een CVBA wil 
oprichten die echt op maat is gemaakt, moet toch vlug rekenen op een kost 
van ongeveer 2.500 euro. Als u "overschakelt" naar een CVBA mag u daar 
nog eens 1.800 euro bijtellen.  
 
We stellen in de praktijk vast dat de meeste notarissen niet staan te 
springen om een CVA op te richten, omdat ze geen kant-en-klare 
modelletjes hebben zoals bij een BVBA of NV. 
 
Conclusie 
 
De CVBA kan u gesloten houden voor vreemden en indien gewenst bv. ook 
voor schoonfamilie.  
 
Verder is bij de CVBA een meervoudig stemrecht mogelijk op de algemene 
vergadering. Hierdoor kunnen de ouders bv. het grootste deel van hun 
aandelen al schenken aan de kinderen en toch de volledige controle 
behouden door zelf nog een klein stukje aandelen te behouden. Voorts kan 
heel eenvoudig in- en uitgetreden worden en kan u zichzelf of uw opvolger 
aanstellen als bestuurder "voor het leven ".  
Een CVBA vraagt wel "maatwerk" door een specialist waarbij u moet 
rekenen op ongeveer 2.500 euro. Ons kantoor B&A ADVIES BVBA kan u hier 
altijd mee helpen. 
 
 
 
 



 

U kan ons altijd bereiken op ons nummer: 0484 187434 
Grt  
Wouter devloo 
Accountant Belastingconsulent 
 
 
 
 

 CVBA CVOA 

Minimum aantal 
personen 

3 3 

Minimum in te 
brengen kapitaal 

18.550 € Geen 
minimumkapitaal 

Te volstorten 
kapitaal 

Ten bedrage van 
1/4 met een 

minimum van 6.200 
€ 

Niet bepaald 

De inbreng van 
kapitaal 

In geld of in 
goederen 

Geen voorschriften 

Verificatie 
bedrijfsrevisor bij 

inbreng 
goederen? 

Ja Neen 

Oprichtingsakte Notariële akte Onderhandse akte 

Aansprakelijkheid Beperkt tot inbreng Onbeperkt en 
hoofdelijk 

Aandelen Op naam Op naam 

Mogelijkheden 
van overdracht 

Niet aan derden 
overdraagbaar 

Niet aan derden 
overdraagbaar 

Bestuur 1 bestuurder al dan 
niet vennoot 

1 bestuurder al dan 
niet vennoot 

Boekhoudkundige 
verplichtingen 

Dubbele 
boekhouding 

Dubbele 
boekhouding 

Fiscaliteit Vennootschapsbelas
ting 

Vennootschapsbelas
ting 

Financieel plan 
verplicht? 

Ja Neen 

 

 

 

 



 

 



 



 



 
 
 


