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CHECKLIST BIJ DE AANPASSING VAN STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR HET 
WVV  

 
 
 
 
1. Naam van de vennootschap en eventuele afkorting: 

____________________________________________________________________________ 
Gelieve in voorkomend geval de laatste gecoördineerde statuten te bezorgen.  

 
2. Het adres van de zetel van de vennootschap: _______________________________________ 
 Eventueel e-mailadres en/of website van de vennootschap: ___________________________ 
 
3. Identiteit van de aandeelhouders 

 
 a.  Natuurlijke persoon: 
  - naam: _______________________________________________________________ 
  - alle voornamen: _______________________________________________________ 
  - geboorteplaats en –datum: ______________________________________________ 

- adres: _______________________________________________________________ 
  - e-mail: ______________________________________________________________ 

Gelieve een fotokopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaarten van de aandeelhouders 
te bezorgen. 

 b.  Rechtspersoon 
  - naam + rechtsvorm: ___________________________________________________ 
  - zetel: _______________________________________________________________ 
  - ondernemingsnummer: _________________________________________________ 
  - vertegenwoordigd door:  
     naam: ______________________________________________________________ 
     voornamen: __________________________________________________________ 
     adres: _______________________________________________________________ 

Gelieve een fotokopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de 
vertegenwoordiger te bezorgen. 

 
4. Contactpersoon:  
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5. Kapitaal onder het W.venn: 

___________________________________________________________ 
Een Besloten Vennootschap heeft onder het nieuwe vennootschapsrecht geen kapitaal meer. 
Er kan wel gekozen worden om het kapitaal over te zetten op een onbeschikbare eigen 
vermogensrekening. Er kan ook gekozen worden om de eigen vermogensrekening volledig 
beschikbaar te maken.  

 
6. De respectievelijke participaties van de aandeelhouders: 
 a. naam: _____________________________________________________________________ 
     inbreng: ___________________________________________________________________ 
     aantal aandelen: ____________________________________________________________ 
 b. naam: ____________________________________________________________________ 
      inbreng: __________________________________________________________________ 
      aantal aandelen: ___________________________________________________________ 
 c. naam: _____________________________________________________________________ 
     inbreng: ___________________________________________________________________ 
     aantal aandelen: ____________________________________________________________ 
7.            Dienen er nog andere wijzigingen te worden doorgevoerd?  
 

*  * 
 


