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I.

Algemeen

1.
Met onderhavig advies verduidelijkt de Commissie de inhoud van de rekening 130 Wettelijke
reserve.
2.
Het Wetboek van vennootschappen bevat een aantal bepalingen waarbij de vorming van een
reserve expliciet wordt voorgeschreven. Het Wetboek van vennootschappen (hierna: W.Venn.)
verplicht onder meer de vorming van een onbeschikbare reserve wanneer eigen aandelen of
winstbewijzen voorkomen op het actief van de balans en de vorming van een reserve bij
herwaardering van een actiefbestanddeel. Hoewel de naam van de rekening anders zou kunnen doen
vermoeden, wordt op de rekening 130 Wettelijke reserve echter uitsluitend het reservefonds geboekt
zoals bedoeld in de artikelen 319, 319bis, 428 en 616 W.Venn. van respectievelijk een bvba, een S‐
BVBA1, een CVBA en een NV2 (hierna: wettelijke reserve) of wanneer de vorming van een wettelijke
reserve statutair is voorgeschreven of de algemene vergadering van de vennootschap daar vrijwillig
toe overgaat.
3.
In de voorbereidende werken van de wet van 18733, die de bron is van de verplichting tot
vorming van een wettelijke reserve, wordt gesteld dat de wettelijke reserve tot doel heeft het
maatschappelijk kapitaal ongeschonden te bewaren, en dit zowel ten bate van de aandeelhouders als
ten bate van derden.4
4.

Onderhavig advies is niet van toepassing op verenigingen en stichtingen.

II.

Vennootschapsrechtelijke bepalingen
A. Vorming van een reservefonds

5.
De algemene vergadering van een bvba, andere dan de S‐BVBA, een CVBA en een NV5 houden
ieder jaar een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een
reservefonds. De nettowinst die in aanmerking moet worden genomen voor de stijving van het
reservefonds is de te bestemmen winst van het boekjaar [code 9905 van het neerleggingsformulier
van de Nationale Bank van België] verminderd met het overgedragen verlies van de voorgaande
boekjaren [code 14P van het neerleggingsformulier van de Nationale Bank van België].
6.
De verplichting tot voorafname van de winst houdt op wanneer de wettelijke reserve een
tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.6 Deze fractie van één tiende moet worden
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berekend op het bedrag van het volledige maatschappelijke kapitaal en niet enkel op het volstorte
gedeelte.
7.
Voormelde reserveringsplicht geldt niet voor de S‐BVBA. De algemene vergadering van een
S‐BVBA houdt daarentegen jaarlijks een bedrag in van ten minste een vierde van de nettowinst voor
de vorming van een reservefonds. Deze reserveringsplicht is van toepassing totdat het bedrag van de
wettelijke reserve, verhoogd met geplaatste kapitaal, het bedrag van het wettelijk minimumkapitaal
van een bvba, zijnde 18.550 euro, heeft bereikt. Wanneer de S‐BVBA wordt omgevormd tot een
gewone bvba is evenwel opnieuw de algemene reserveringsverplichting vermeld in artikel 319
W.Venn. van toepassing.

B. Incorporatie van de wettelijke reserve in het kapitaal
8.
In de rechtsleer bestaat er sedert lang discussie over of de wettelijke reserve van een bvba,
CVBA of NV al dan niet mag worden geïncorporeerd in het kapitaal.7 De Commissie spreekt er zich niet
over uit of dergelijke incorporatie al dan niet is toegelaten. Voor de S‐BVBA daarentegen heeft de
wetgever zelf expliciet voorzien in de mogelijkheid tot opname van de wettelijke reserve in het
kapitaal.8
Boeking van de incorporatie van een wettelijke reserve in het kapitaal9:
130

Wettelijke reserve
aan
100
Geplaatst kapitaal

X
X

C. Afname van de wettelijke reserve
9.
Wanneer een bvba10, CVBA of NV de wettelijke reserve aanwendt voor de aanzuivering van
haar verliezen, kan geen rechtstreekse afboeking van deze wettelijke reserve plaatsvinden, doch dient
deze aanwending van de wettelijke reserve plaats te vinden via de resultatenrekening. 11
Boeking van de aanwending van de wettelijke reserve:
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Wettelijke reserve
aan

792

Onttrekking aan de reserves

X
X

D. Andere verminderingen van de wettelijke reserve
10.
In de rechtsleer bestaat er geen eensgezindheid over of een vermindering van de wettelijke
reserve mogelijk is in andere gevallen dan de incorporatie van de wettelijke reserve in het kapitaal van
een S‐BVBA of voor de aanzuivering van verliezen zoals het overschot dat rekenkundig ontstaat na
een doorgevoerde kapitaalvermindering. De Commissie neemt dan ook geen enkel standpunt in over
andere mogelijkheden. In voorkomend geval zijn de bepalingen vermeld in het CBN‐Advies 121/3 –
Mutaties binnen het eigen vermogen van toepassing.
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