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Inleiding 

Het economisch samenwerkingsverband (esv) werd in het Belgisch recht ingevoerd door de 
wet van 17 juli 1989. Deze juridische constructie is geïnspireerd op het “Europees econo-
misch samenwerkingsverband”. Op dit ogenblik is het voornamelijk onderworpen aan het 
vennootschapsrecht, en in het bijzonder aan de artikelen 839 tot 873 van het Wetboek van 
vennootschappen1. Het is een zeer flexibel samenwerkingsinstrument waar de economische 
actoren gebruik van kunnen maken, ongeacht of het natuurlijke personen, rechtspersonen, 
handelaars zijn of niet.  

Een economisch samenwerkingsverband is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en 
is fiscaal transparant. Het wordt vaak gebruikt om een onafhankelijke juridische samen-
werking op te richten. Deze constructie maakt het mogelijk voor kmo’s en zeer kleine on-
dernemingen om hun middelen en kennis te delen zodat nieuwe markten makkelijker be-
reikbaar worden. Bovendien kunnen ze zo het hoofd bieden aan de belangrijke kosten die ge-
paard gaan met de export. De taken die aan een esv kunnen worden toebedeeld zijn onder 
andere onderzoek en verdelen van informatie, het voeren van marktonderzoeken, klanten-
werving, advies of assistentie bij export, …  

Deze vennootschapsvorm kan echter niet gebruikt worden om een nieuwe onderneming op 
te richten of om alle activiteiten van zijn leden te hergroeperen. De activiteit van het samen-
werkingsverband heeft een ondersteunend karakter voor de economische activiteiten van 
de verschillende leden (zie hieronder). 

In wat volgt wordt het juridische en fiscale regime van een Belgisch esv toegelicht.  

1. Wat is een economisch samenwerkingsverband?  
Het esv wordt in artikel 839 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) gedefinieerd als 
"een vennootschap die bij overeenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd, door natuur-
lijke of rechtspersonen kan worden opgericht en uitsluitend tot doel heeft de economische 
bedrijvigheid van haar leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dan wel de resulta-
ten van die bedrijvigheid waarbij de bedrijvigheid van het samenwerkingsverband moet aan-
sluiten en ten opzichte waarvan deze van ondergeschikte betekenis moet zijn, te verbeteren 
of te vergroten". 

Het esv is een vennootschap, waardoor de bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennoot-
schappen, zoals voorzien in de artikelen 18 en volgende van het W.Venn., van toepassing zijn. 
Het esv is een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid (artikel 2, §2, W.Venn.). 
Krachtens een beperkte juridische fictie (artikel 843, §2, W.Venn.) wordt het esv voor de toe-
passing van de inkomstenbelastingen echter geacht geen rechtspersoonlijkheid te bezitten 
(zie verder).  

Het esv kenmerkt zich door het beperkte doel dat het volgens de wet mag nastreven. Het 
exclusieve doel van het esv is het vergemakkelijken of ontwikkelen van de economische acti-

1 Wetboek vennootschappen: artikelen 839 tot 873, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999050769&table_nam
e=wet 
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viteit van zijn leden, of het verbeteren of vergroten van het resultaat van deze activiteit (artikel 
839, W.Venn.). Het samenwerkingsverband, volgens artikel 840, W.Venn.:  

“1° mag zich, buiten het nastreven van zijn eigen doel, niet rechtstreeks of onrecht-
streeks mengen in de uitoefening van de bedrijvigheid van zijn leden;  

2° mag in welke hoofde dan ook geen aandelen of rechten van deelneming in welke 
vorm dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten in een handelsvennootschap of 
een vennootschap die de handelsvorm heeft aangenomen; 

3° mag voor zichzelf geen winst nastreven; 
4° mag geen lid zijn van een ander economisch of Europees economisch samenwer-

kingsverband; 
5° mag geen leningen aangaan door uitgifte van obligaties.” 

Deze vennootschapsvorm moet dus de activiteiten van de leden ondersteunen, terwijl ze zelf 
ondergeschikt blijft hieraan. Artikel 841 van het W.Venn. voegt een zesde en laatste verbod 
toe: “een openbare oproep met het oog op deelneming in een samenwerkingsverband is 
verboden”. 

2. Hoe wordt een esv opgericht? 
2.1. De geschreven oprichtingsovereenkomst 
Een economisch samenwerkingsverband wordt opgericht door een “oprichtingsovereen-
komst”. De partijen hebben een grote vrijheid om hun samenwerkingsverband te organise-
ren. Deze vrijheid vereist echter dat een zorgvuldige opstelling van de oprichtingsovereen-
komst van groot belang is. Wanneer de overeenkomst slecht werd opgesteld, zou deze erg 
rigide kunnen blijken. De toetreding of uittreding van leden is immers onmogelijk wanneer de 
overeenkomst hier niet in voorziet.  

Modelcontracten kunnen gevonden worden in de juridische literatuur, zoals bijvoorbeeld in 
de Répertoire Notarial.  

Sommige vermeldingen moeten worden opgenomen in het contract (artikelen 70 en 845, 
W.Venn.), andere zijn facultatief en worden ingeschreven indien de partijen dat wensen (arti-
kelen 843, lid 1; 847; 849 tot 851; 862; 863; 865 en 867, § 5, W.Venn.). Hoewel deze laatste 
vermeldingen niet verplicht worden door de wetgever, is het toch aangeraden om hierover na 
te denken en deze eventueel op te nemen. 

Verplichte vermeldingen 

1) De naam van het economisch samenwerkingsverband, gevolgd door de term “econo-
misch samenwerkingsverband” of door de afkorting “esv”, en in voorkomend geval door 
de woorden “met sociaal oogmerk”. 

2) Het doel van het economisch samenwerkingsverband. 

3) De naam, voornamen, de woonplaats, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de 
naam, de rechtsvorm, het doel en de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval 
het ondernemingsnummer van elk van de leden. 

4) De duur van het economisch samenwerkingsverband, indien dit niet voor onbepaalde tijd 
is aangegaan. 

 
 
 



 

5) De zetel van het economisch samenwerkingsverband. 

6) De wijze van benoeming en ontslag van de zaakvoerder of zaakvoerders. 

7) De aard en de waarde van de eventuele inbreng, alsmede de naam of handelsnaam van 
de inbrengende leden. 

8) De plaats en de dag van de vergadering van de leden. 

9) In voorkomend geval, het beding waarbij een nieuw lid wordt vrijgesteld van betalingen 
van de schulden die vóór zijn toetreding zijn ontstaan. 

10) In voorkomend geval, het beding waarbij aan één of meer zaakvoerders de bevoegdheid 
wordt verleend om het economisch samenwerkingsverband alleen of gezamenlijk of col-
legiaal te vertegenwoordigen. 

11) De wijze waarop het bestuur en het toezicht van het samenwerkingsverband worden uit-
geoefend.  

Facultatieve vermeldingen 

1) De jaarlijkse bijdrage van de leden van het samenwerkingsverband om de tekorten aan 
te zuiveren; 

2) De toetreding van een nieuw lid en de voorwaarden van toetreding;  

3) De uittreding van een lid en de voorwaarden van uittreding; 

4) De gronden en wijzen van uitsluiting van leden; 

5) Het al dan niet voorbestaan van het samenwerkingsverband in geval van uitsluiting, on-
bekwaam worden, overlijden, ontbinding, faillissement of het uittreden van een van de 
leden en onder welke voorwaarden; 

6) De identiteit van de zaakvoerder of zaakvoerders; 

7) De wijziging van de regel die bepaalt dat wanneer een lid het samenwerkingsverband 
verlaat zonder dat dit de ontbinding tot gevolg heeft, een waardering van het vermogen 
wordt gedaan door een bedrijfsrevisor op de dag van de gebeurtenis die tot het verlies 
van het lidmaatschap aanleiding heeft gegeven; 

8) De beperking van de macht van de algemene vergadering; 

9) De regels inzake quorum en meerderheid volgens dewelke alle of bepaalde besluiten 
worden genomen; 

10) Het aantal stemmen toebedeeld aan elk lid. 

De leden kunnen bovendien, indien ze dat wensen, een reglement van interne orde opstel-
len dat bijvoorbeeld de relatie tussen de leden van het esv of bepaalde vertrouwelijke kwes-
ties regelt. 

2.2. Oprichtingsformaliteiten 
De oprichtingsovereenkomst van het samenwerkingsverband kan worden opgesteld met een 
onderhandse akte. Er worden zoveel exemplaren voorzien als er partijen zijn met een af-
zonderlijk belang (artikel 66, W.Venn. en artikel 1325, Burgerlijk wetboek). Een notariële ak-
te is enkel noodzakelijk bij de inbreng van onroerende goederen.  
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De neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsovereenkomst op de griffie van de 
rechtbank van koophandel moet gebeuren binnen de 15 dagen die volgen op de onderteke-
ning van de definitieve akte in het rechtsgebied waar het esv zijn maatschappelijke zetel heeft 
(artikelen 67 en 68, W.Venn.). Deze documenten moeten worden opgesteld in de officiële taal 
of een van de officiële talen van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap gevestigd is.  

De griffier zorgt voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad zodat de rechtspersoonlijkheid 
van het esv vanaf dat moment tegenwerpelijk is aan derden (artikel 76, W.Venn.). 

Ten slotte moet het esv, gezien zijn handelskarakter, worden ingeschreven als handelaar in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket (artikelen III.16 
en 17, Wetboek van economisch recht). 

Samenvatting van de te volgen stappen om een esv op te richten 

1) Opstellen van een oprichtingsovereenkomst met een onderhandse of notariële akte. 

2) Neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de rechtbank van koop-
handel samen met:  

- een “expeditie” (voor eensluidend verklaard afschrift) van de authentieke op-
richtingsakte of een dubbel van de onderhandse oprichtingsakte (artikel 68, 
1°); 

- een expeditie van de authentieke of een origineel van de onderhandse vol-
machten gehecht aan de (onderhandse) akte waarop zij betrekking hebben 
(artikel 68, 2°); 

- een uittreksel van de akte met betrekking tot de benoeming van de zaakvoer-
der of zaakvoerders (artikel 74, 2°); 

- het verslag van de revisor bij een inbreng in natura (artikel 844, lid 3) 

3) Publicatie door de griffier in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  

4) Inschrijving van het samenwerkingsverband als handelaar in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen.  

2.3. Financiering 
Hoewel er controverse over bestaat, lijkt het niet noodzakelijk dat leden een inbreng moeten 
doen. Het esv vereist bovendien geen minimumkapitaal. Dit maakt dat het contract relatief 
vrij kan worden opgesteld voor wat betreft de financiering van de esv.  

Indien er wel een inbreng is, dan stipuleert artikel 70, 7° van het W.Venn. dat het uittreksel uit 
de oprichtingsovereenkomst van het esv de aard en de waarde van de eventuele inbreng, 
alsmede de naam of handelsnaam van de inbrengende leden bevat.  

Volgens artikel 842 van het W.Venn. kan de oprichtingsovereenkomst van een samenwer-
kingsverband voorzien in specifieke verplichtingen voor de inbreng van kapitaal of natura. Bij 
inbreng in natura, met name van goederen of diensten, moet een bedrijfsrevisor aangesteld 
worden om een verslag op te maken (artikelen 78 en 844, W.Venn.).  

 
 
 



 

Ten slotte is de inbreng van roerende of onroerende goederen bij een esv slechts onderwor-
pen aan een algemeen vast registratierecht2. 

3. Hoe werkt een esv?  
3.1. Toetreding en vertrek van leden 
De toetreding van een nieuw lid is enkel mogelijk wanneer de overeenkomst daarin voorziet 
en er de voorwaarden van heeft vastgelegd (artikel 847, W.Venn.). De algemene vergadering 
is als enige bevoegd om deze beslissing te nemen (artikel 862, lid 2, W.Venn.). Deze beslis-
sing wordt, behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst, met eenparigheid 
van stemmen genomen (artikel 863, W.Venn.).  

De uittreding van een lid kan enkel plaatsvinden indien hier door de oprichtingsovereen-
komst in voorzien werd en de voorwaarden werden vastgelegd (artikel 849, W.Venn.). In prin-
cipe heeft het uittreden van een lid de ontbinding tot gevolg, tenzij in de overeenkomst an-
ders is bepaald (artikel 867, 5°, W.Venn.). 

In de oprichtingsovereenkomst  kunnen de gronden en de wijze van uitsluiting van de leden 
vastgesteld worden. Vermeldt het contract hierover niets, dan kan een lid enkel worden uit-
gesloten bij een beslissing van de rechtbank op verzoek van de algemene vergadering. Bo-
vendien moet dat lid ernstig tekortschieten in zijn verplichtingen of de werking van het esv 
ernstig verstoren (artikel 850, W.Venn.). In geval van uitsluiting van een lid, blijft het samen-
werkingsverband tussen de overige leden bestaan, tenzij de overeenkomst anders bepaalt, 
op de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de overeenkomst of, bij gebreke daarvan, door de 
vergadering, op de wijze als voorgeschreven voor de wijziging van de overeenkomst (artikel 
851, W.Venn.).  

3.2. Aansprakelijkheid leden 
De leden van het esv zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van het samen-
werkingsverband (artikel 843, § 1, lid 2, W.Venn.). De aansprakelijkheid is geformuleerd in 
algemene bewoordingen en is enkel van toepassing op contractuele schulden van het sa-
menwerkingsverband, maar ook voor de schulden die voortvloeien uit misdrijven of quasi-
misdrijven van het samenwerkingsverband. 

De wet verplicht daarenboven de leden van het esv om jaarlijks bij te dragen om tekorten aan 
te zuiveren voor zover bepaald in de overeenkomst van het samenwerkingsverband, of bij 
gebreke daarvan, voor gelijke delen (artikel 843, § 1, lid 1, W.Venn.). 

Leden kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van het esv 
zolang dit niet zelf is veroordeeld (artikel 843, § 1, lid 3, W.Venn.). 

Het nieuwe lid kan slechts door een uitdrukkelijk beding in de oprichtingsovereenkomst of in 
de toelatingsakte worden ontslagen van de betaling van de schulden die vóór zijn toetreding 
zijn ontstaan (artikel 848 W.Venn.). 

2 Artikel 2.9.6.0.1, 3° en 4°, van de Vlaamse codex fiscaliteit; artikel 159, 11° en 12°, van de Code 
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en Wallonie; artikel 159, 11° en 12°, van 
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten in Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Het lid dat ophoudt lid van het samenwerkingsverband te zijn en, in geval van overlijden, 
de erfgenamen voor zover zij zelf niet als lid zijn toegelaten, zijn niet gehouden tot nakoming 
van de verbintenissen die het esv heeft aangegaan na de dag van de bekendmaking van deze 
gebeurtenissen (artikel 852, W.Venn.). Wanneer een lid ophoudt lid te zijn van het samenwer-
kingsverband en dit niet de ontbinding van het samenwerkingsverband tot gevolg heeft, is het 
noodzakelijk om over te gaan tot een evaluatie van het vermogen van het samenwerkings-
verband om zijn rechten en plichten te kunnen vaststellen (artikel 853, W.Venn.).  

3.3. Organen 
Op basis van het Wetboek vennootschappen bestaat een economisch samenwerkingsverband 
uit twee of drie organen: een of meerdere zaakvoerders (artikel 854, W.Venn.), de algemene 
vergadering van de leden (artikel 861 van het W.Venn.) en in sommige gevallen commissaris-
sen (artikel 141, § 3, W.Venn.). 

3.3.1. Zaakvoerders 

Het samenwerkingsverband wordt beheerd door één (de zaakvoerder) of meerdere natuur-
lijke personen (het college van zaakvoerders). Deze hoeven niet noodzakelijk lid te zijn van 
het samenwerkingsverband en worden aangeduid door de oprichtingsovereenkomst of door 
de beslissing van de algemene vergadering (artikelen 854 en 856, W.Venn.). De zaakvoerders 
worden aangesteld voor onbepaalde duur, tenzij anders wordt bepaald in de oprichtingsover-
eenkomst of in de wet.   

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders is bevoegd om alle handelingen te verrich-
ten die nodig of nuttig kunnen zijn tot verwezenlijking van het doel van het samenwerkings-
verband, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd 
is. De overeenkomst kan beperkingen opleggen aan deze bevoegdheid, maar deze zijn niet-
tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt (artikel 857, W.Venn.). 
Deze beperkingen hebben slechts een intern doel. Als ze niet worden nageleefd, kan de ver-
antwoordelijkheid ingeroepen worden van een van de zaakvoerders met betrekking tot het 
samenwerkingsverband (artikel 860, W.Venn.). 

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt het esv tegenover derden en in rechte. In principe kun-
nen zaakvoerders dus individueel handelen. Niettemin kan de overeenkomst bepalen dat 
meerdere zaakvoerders het samenwerkingsverband gezamenlijk moeten vertegenwoordi-
gen (wat de tussenkomst veronderstelt van alle aldus aangestelde zaakvoerders) of als col-
lege (wat de tussenkomst veronderstelt van een toereikend aantal zaakvoerders om, in de 
zin van de overeenkomst, een college samen te stellen). Deze bepalingen zijn slechts tegen-
werpelijk aan derden indien zij betrekking hebben op de algemene vertegenwoordigingsbe-
voegdheid en indien zij zijn bekendgemaakt (artikelen 74 en 858, W.Venn.). 

Het esv is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen 
buiten het doel van het esv vallen. In dat geval kan wel worden aangetoond dat de derde 
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. De 
loutere bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs (artikel 859, 
W.Venn.). 

3.3.2. De algemene vergadering van de leden  

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van het samenwerkingsverband (artikel 
861, W.Venn.). Behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst heeft de algemene 

 
 
 



 

vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden, om alle besluiten te nemen of elke han-
deling te verrichten met het oog op de verwezenlijking van het doel van het esv. Alleen de al-
gemene vergadering van de leden is bevoegd om te besluiten tot wijziging van de oprich-
tingsovereenkomst, tot toelating of uitsluiting van leden, tot vervroegde ontbinding of tot 
voortzetting van het samenwerkingsverband en tot goedkeuring van de jaarrekening (artikel 
862, W.Venn.).  

De overeenkomst van het samenwerkingsverband kan de meerderheids- en quorumvoor-
waarden bepalen waarbij beslissingen moeten worden genomen. Wordt hierover niets ver-
meld, dan worden de beslissingen bij eenparigheid van stemmen genomen (artikel 863, 
W.Venn.). Artikel 864 van het W.Venn. bepaalt bovendien dat eenparigheid vereist is wanneer 
de algemene vergadering volgende zaken wil wijzigen: 

• het doel van het samenwerkingsverband; 

• het aantal stemmen toebedeeld aan elk lid;  

• de procedure van besluitvorming; 

• de verlenging van de duur van het esv; 

• de bijdrage van de leden aan de financiering van het samenwerkingsverband; 

• elke andere verplichting van een lid, behoudens andersluidende bepaling; 

• de overeenkomst in de gevallen die hierboven niet vermeld werden, behoudens anders-
luidende bepaling. 

Elk lid beschikt in principe over één stem. De overeenkomst kan aan bepaalde leden meer 
stemmen toekennen, naar gelang van het bedrag van hun eventuele inbreng, maar geen en-
kel lid mag de volstrekte meerderheid van de stemmen bezitten (artikel 865, W.Venn.). 

3.3.3. Commissarissen  

De controle van de financiële toestand van de jaarrekening van het esv moet worden toever-
trouwd aan een of meer commissarissen indien het esv minstens één lid telt dat zelf onder-
worpen is aan de controle door een commissaris (artikel 141, 3° en volgende, W.Venn.) of in-
dien een ondernemingsraad moet worden ingesteld volgens de wet van 20 september 1948 
houdende de organisatie van de economie (artikelen 151, 155 en volgende, W.Venn.).  

In de andere gevallen en wanneer er geen verplichting is, moet de oprichtingsovereenkomst 
van het esv de wijze vermelden waarop het toezicht wordt uitgeoefend (artikel 845, W.Venn.).  

3.4. Boekhouding  
De zaakvoerders van het esv zijn verplicht elk jaar een inventaris en een jaarrekening op te 
stellen (artikelen 92 en 866, W.Venn.).  

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft een advies gepubliceerd gewijd aan 
de omzetting in de rekeningen van het esv van zijn relaties met zijn leden, alsook de omzet-
ting van de rekeningen van de leden van hun relatie met het esv (Advies C.B.N. 1/6, Bull. 
C.B.N., nr. 25, juni 1990)3. 

3 http://www.cnc-cbn.be/files/advice/link/NL_001_06_ok0.pdf. 
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De controle van de rekeningen van het esv moet in sommige gevallen worden toevertrouwd 
aan een of meer commissarissen, zoals hierboven reeds werd uiteengezet (zie “organen”). 

4. Wat is het fiscale regime van een esv? 
4.1. Inkomstenbelastingen  
De esv’s die werden opgericht conform het W. Venn. worden geacht geen rechtspersoon-
lijkheid te bezitten voor de toepassing van de inkomstenbelastingen.  

Deze samenwerkingsverbanden worden als dusdanig niet aan deze belastingen onderwor-
pen. Deze afwezigheid van rechtspersoonlijkheid heeft tot gevolg dat de verdeelde of onver-
deelde winst of baten alsmede de opnemingen der leden als winst of baten beschouwd wor-
den en ten name van bedoelde leden belast worden overeenkomstig het stelsel dat ter 
zake van toepassing is.  

Deze winst of baten worden geacht te zijn betaald of toegekend aan de leden op de datum 
van afsluiting van het boekjaar waarop zij betrekking hebben; het gedeelte van de niet-
uitgekeerde winst of baten wordt voor elk lid vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van 
het contract of, bij gebreke daarvan, volgens het hoofdelijk aandeel. (artikelen 843, § 2, 
W.Venn. en art. 29, Wetboek inkomstenbelastingen 1992). De verliezen van het esv zijn af-
trekbaar ten name van zijn leden (artikel 29, WIB 1992). 

Het samenwerkingsverband is met andere woorden “fiscaal transparant”. Het esv blijft 
daarentegen wel onderworpen aan de andere fiscale verplichtingen zoals de bedrijfsvoor-
heffing en de roerende voorheffing op de roerende inkomsten die het verschuldigd zou zijn.  

4.2. Btw 
De economische samenwerkingsverbanden zijn onderworpen aan de belasting op de toege-
voegde waarde volgens artikel 4 van het Btw-wetboek. De wetgever heeft niet voorzien in de 
fiscale transparantie voor esv voor wat betreft de btw.  

Een esv waarvan de leden vrijgesteld zijn, kan zelf aanspraak maken op de vrijstelling onder 
de voorwaarden van artikelen 44, § 2bis van het Btw-wetboek.  

4.3. Registratierecht  
Economische samenwerkingsverbanden zijn onderworpen aan de registratie-, hypotheek- en 
griffierechten. Het gemeen recht is van toepassing, waardoor bij de aankoop van een onroe-
rend goed een proportioneel recht wordt voorzien bij de verkoop van een onroerend goed. 
Er bestaat evenwel een uitzondering op het gemeen recht wanneer een onroerend goed 
wordt ingebracht of bij de overdracht van onroerende goederen aan de leden.  

De inbreng, met inbegrip van onroerende goederen, in een esv is uitgesloten van het propor-
tioneel recht, maar is onderworpen aan een algemeen vast registratierecht. Hetzelfde 
geldt voor de overdracht aan de leden van het esv van de onroerende goederen die ze zelf 

 
 
 



 

hebben ingebracht als deze overdracht gebeurt na de terugtrekking van deze leden of de 
ontbinding van het samenwerkingsverband4. 

Juridische verwijzingen 

Burgerlijk wetboek: artikel 1325. 

Vlaamse codex fiscaliteit: artikel 2.9.6.0.1, 3° en 4°. 

Wetboek van de belasting van de toegevoegde waarde: artikelen 4 en 44, § 2bis. 

Wetboek van economisch recht: artikelen III.16 en III.17. 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: artikel 29. 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten – Wallonië: artikel 159, 11° en 12°. 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten – Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
artikel 159, 11° en 12°. 

Wetboek vennootschappen: artikelen 1, lid 1; 2, §2 ; 18 ; 66 tot 70, 7°; 74 tot 76; 92; 141; 151; 
155; 839 tot 873. 

Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, BS 27 september 
1948. 

Wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening 
(EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische sa-
menwerkingsverbanden.  

Wet van 17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverbanden. 

 

Belangrijkste websites en geraadpleegde werken 

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, Het economisch samenwerkings-
verband, http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=1456. 

Business Belgium, Economisch samenwerkingsverband (esv),  
http://www.business.belgium.be/nl/uw_bedrijf_beheren/oprichting/vennootschapsvormen/e
sv. 

Delvenne, J., Le groupement d’intérêt économique (ou le « GIE »),  
http://www.barreaudeliege.be/actu/br%C3%A8ve%20GIE.pdf. 

Droit belge, Les membres du GIE, 
http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=32&id=531. 

Simonart, V., Les groupements d’intérêt économique - GIE et GEIE, Répertoire notarial, Tome 
XII - Droit commercial et économique, Livre IX, Ed. 2002. 

4 Artikel 2.9.6.0.1, 3° et 4°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; artikel 159, 11° et 12°, van de Code des 
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en Wallonie; artikel 159, 11° en 12°, van het Wet-
boek der registratie-, hypotheek- en griffierechten in Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
 
 

                                                 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1804032133&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013121306&table_name=wet
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=e154233d-dc0e-4c0f-9bbf-afc79e797448%23findHighlighted
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=2849549a-92d4-435c-8f4a-ff90a442b1ff&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl%23findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=943dfe61-2e05-4e2d-b29d-87b05b538496&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl%23findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=7242bb58-f237-4d3c-91b8-c5cafb2e9332&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl%23findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=7242bb58-f237-4d3c-91b8-c5cafb2e9332&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl%23findHighlighted
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999050769&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999050769&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1948092001&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1948092001&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989071236&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989071236&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989071236&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989071733&table_name=wet
http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=1456
http://www.business.belgium.be/nl/uw_bedrijf_beheren/oprichting/vennootschapsvormen/esv
http://www.business.belgium.be/nl/uw_bedrijf_beheren/oprichting/vennootschapsvormen/esv
http://www.barreaudeliege.be/actu/br%C3%A8ve%20GIE.pdf
http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=32&id=531
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