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HET NIEUWE WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN

Alain Carels

Erkend Boekhouder-Fiscalist

Carbofisc BVBA

WAAR OM  EEN NIEUW WETB OEK VAN 
V ENNOOTSC HAP PEN?

Verouderde bepalingen (vb. leeuwenbeding, aandelenoverdracht in
de BVBA)
Onaangepaste bepalingen (vb. art. 556 W.Venn.)

(Te) weinig gebruikte en niet steeds goed geregelde
vennootschapsvormen of - varianten (vb. ESV, LV,S-BVBA, VSO)

Overregulering - goldplating (vb. strenge kapitaalsregels voor
BVBA)

Onoverzichtelijk (vb. “publieke” NV’s)
Te stroef (vb. ad nutum afzetbaarheid bestuurders in NV)
Te complex (inkoop eigen aandelen, aandelen zonder stemrecht

Niet coherent

OOR Z AKEN

Concurrentie binnen Europa van andere 
landen

Versoepeling werkt nie t altijd (bv S -

BVBA)
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KRACHTLIJNEN

• Uitgangspunt: ons vennootschapsrecht
vo ldoet niet langer aan denoden van een

modern ondernemingsklimaat

• Ambitie is groot: grondigehervorming

• Modernisering via drie krachtlijnen:

▪ vereenvoudiging

▪ flexibilisering

▪ aanpassing aan Europese evoluties

EERSTE KRACHTLIJN: DOORGEDREVEN
VEREENVOUDIGING

o Onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden verdwijnt:
▪ E e n ve nnootsch ap en een ve renigin g zi jn een

o n d erneming

o Eé n Wetbo ek voo r vennootscha ppen enverenigingen

▪ H é t o n d e rscheidend c r i teriumis h e t
u i t keringsverbod verenigingen

o T e rug naar v e nnootschapsrecht met 2 snelheden:
▪ Ee n ve nnootsch ap is (aandelen)genote erd of n iet

o B e p erking van het aa ntalvennootschapsvormen:

▪ T H V, SHV, CVOA, CommVA, ESV, LV en varianten SBVBA, E
B V BA enVSO worden afgeschaft (zij het deels anders)

▪ G e d eelteli jke dep enalisering
▪ V e r mindering van het aantal strafbepal ingen

TWEEDE KRACHTLIJN: VERREGAANDE
FLEXIBILISERING

o Flexibel vennootschapsrecht moet eenvoudig envoorspelbaar zijn

o Flexibilisering mag geen afbreuk doenaan gebruiksgemak

▪ Gebruik van zgn. defaultregelingen

o Goed evenwicht tussen flexibilisering voor de vennootschap en haar 
aandeelhouders,    en    derdenbescherming    (vnl.    die    van    de 

schuldeisers)

→ Voorbeeld – de nieuwe BV

-afschaffing ‘maatschappelijk kapitaal’ t.v.v. een realistischere en
economischere benadering (nettoactief- en liquiditeitstesten)

- afschaffing strikt verband tussen inbreng en

aandeelhoudersrechten
- waarde van de inbrengen blijft objectief vast te stellen

- veel regels suppletief, maar duidelijke default
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DERDE KRACHTLIJN: AANPASSING 
AAN EUROPESE EVOLUTIES

• Competitie tussen vennootschapswetgevers

• Toenemende mobiliteit van vennootschappen

• Vrijheid van vestiging

• Statutaire zetel verplaatsen buiten de landsgrenzen heeft
een aparte regeling

STRUCTUUR VAN HET WVV

o 5 delen:

▪ Deel 1 (boeken 1 - 3): algemene bepalingen die 
(potentieel) gelden   voor    zowel   
vennootschappen,   verenigingen   als stichtingen

▪ Deel 2 (boeken 4- 8) : voorschriften specifiek voor 
vennootschappen

▪ Deel 3 (boeken 9-11): regels voor verenigingen en 
stichtingen

▪ Deel 4 (boeken 12-13) : regelt de herstructurering 
en omzetting

▪ Deel 5 (Boeken 15-17) : regelt de Europese 
vennootschapsvormen

ALGEMENE BEPALINGEN (BOEKEN 1 & 2)

• Boek 1 – inleidende bepalingen
o Definities vennootschap, vereniging en stichting

▪ Vennootschap wordt opgericht bij een rechtshandeling
· NV en BV kunnen eenhoofdig worden opgericht (CV: drie aandeelhou

ders)

▪ Winstuitkering (minstens besparing) blijft wezenskenmerk vennootschap <-
> strikt uitkeringsverbod v&s

▪ Soort ac tiviteiten is geen onderscheidsc riterium meer

o Bijkomende definities
▪ Inbreng (niet-concurrentie bij inbreng van nijverheid), 

personeelslid (voor doeleinden van BV en NV; zeer ruim)

oGenoteerde vennootschap: alleen indien aandelen/certificaten/winstbewijzen zijn
genoteerd op de gereglementeerde markt

• Boek 2 – bepalingen gemeenschappelijk aan de RP
o Maximale uitb reid ing regels van huid ig Boek 4 W.Venn. naar a lle rechtspe

rsonen (“inkanteling V&S”)

o Electronische communicatie : Facultatief e-

mailadres in statuten (verp licht voor genoteerde vennootschap) –

steeds geld ige communicatie met ‘insiders’ (vennoten en aandeelhou

ders, leden, leden bestuurorgaan, commissaris) op d it adres
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ALGEMENE BEPALINGEN (BOEKEN 1 & 2)

o Nietigheidsregeling voor besluiten van organen en van stemmen

▪ AV en bestuursorgaan

▪ Regeling staat niet langer open voor elke

belanghebbende (groot verschil in de praktijk?)

▪ Regeling bij misbruik van minderheid: rechterlijke

uitspraak kan als positieve stem gelden (art. 2:41)

Benoeming, ontslag en vergoeding bestuurders = materie voor

de AV

ALGEMENE BEPALINGEN (BOEKEN 1 & 2)

• Bestuurdersaansprakelijkheid

o Algemene aansprakelijkheidsbeperking

▪ Waarom?

· Aansluiting bij andere beroepsgroepen (bedrijfsrevisoren/vrij

e beroepen)
· Draagt bij tot een blijvende betere verzekerbaarheid (geen p

licht tot verzekering)

· Bedragen zo gekozen dat ze hun vergoedende en afschrikwe
kkende functie kunnen waarmaken (zonder bestuurders te ruïn

eren)

▪ Bedragen beperking verschillen in functie van de omvangvan de RP
· Inspiratie bij gebruikelijk onderscheid in omvang en bij beperk

ing aansprakelijkheid commissaris

▪ Caps gelden per feit of geheel van feiten; één bedrag voor
alle succesvolle eisers; één bedragongeacht juridische kwalificatie

▪ Caps gelden voor alle bestuurdersaansprakelijkheden in Wetbo

ek, statuten,WER…; geldt niet voor garantieverplichtingen
▪ Caps gelden niet bij bedrog

▪ Exoneratie of vrijwaring door de RP, dochtervennootschappen of ge

controleerde entiteiten is verboden

ALGEMENE BEPALINGEN (BOEKEN 1 & 2)

• Ontbinding & vereffening

o Procedure vrijwillige ontbinding geldt niet voor CommV en VOF, tenz

ij zij gebruik willen maken van eendagsprocedure (en ook dan onderhan
ds)

o Inzake vereffening:

▪ Verplichte interventie Vz. Rb. bij benoeming vereffenaar resp. sluiti
ng vereffening geldt enkel nog bij deficitaire vereffeningen

· Ratio: last Rb. verminderen; bij batige vereffening meer

controle van aandeelhouders

▪ Uitbreiding van eendagsprocedure tot gevallen waarbij ni

et alle schulden zijn betaald of geconsigneerd, maar waar de on

betaalde SE instemmen

▪ Nieuwe aansprakelijkheidsregel t.a.v. aandeelhouders bij “verg

eten schulden”nasluiting

▪ Nieuw:heropening van de vereffening die deficitair is afgesloten i

ndien er nadien “vergeten activa”zijn

o Ontbinding en vereffening van verenigingen en stichtingen

(bijzondere procedure geldt enkel bij zeer grote (I)VZW’s)



14-6-2019

5

DE PERSONENVENNOOTSC HAPPEN 
(BOEK4)

• Nog één enkele vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (cont

ractuele vennootschap): de maatschap (TV en SV

verdwijnen als aparte rechtsvorm

• Kan duurzaam of tijdelijk, openbaar of stil zijn (keuze in statuten)

• Kan (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid verwerven mits
beslissing vennoten en naleving constitutieve vereisten

o Maatschap met RP = VOF

o Stille maatschap met RP = CommV

o ESV en LV verdwenen

▪ Echter: VOF/CommV, maar ook BV of CV kunnen worden erke

nd als LO en worden dan VOFLO, CommVLO,BVLO en CVLO

• Verbod op leeuwenbeding beperkt tot uitsluiting winst

• Hoofdelijke aansprakelijkheid maten = regel (niet meer gekoppeld aan statuut

handelaar)

• Opfrissing en modernisering, maar geen fundamentele wijzigingen

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV)
(BOEK 5)

BVBA wordt BV en is basisondernemingsvorm

• Afschaffing ‘maatschappelijk kapitaal’ t.v.v. een meer realistische 
en economische benadering

o Kapitaal is vandaag vaak kussen bij start van EUR 6.200 (niet 
eens ndz. in geld)

o Toereikend aanvangsvermogen als positiefrechtelijke 
veplichting, met behoud van (uitgewerkter) financieel plan en 
aansprakelijkheid

o Dubbele test voor “uitkeringen”: nettoactieftest (AV - geen 
negatief netto-actief) en liquiditeitstest (bestuur – perspectief 
van 1 jaar)

o Alarmbelprocedure aangepast

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV)
(BOEK 5)

• Waarde van de inbrengen blijft objectief vast te stellen
o Behoud procedure inbreng in natura; niet quasi-inbreng
o Afschaffing bankattest bij inbreng in geld

• Afschaffing strikt verband tussen inbreng en aandeelhoudersrechten
o Prijs wordt louter contractueel vastgeklikt, maar grote 

transparantie
o Soorten mogelijk
o Onbeperkt meervoudig stemrecht mogelijk

• Veel regels suppletief: vb. overdracht van aandelen kan 
volledig vrij worden geregeld genoteerde BV zelfs 
mogelijk

• Keuzevrijheid mag niet tot verwarring leiden: duidelijke default
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DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV)
(BOEK 5)

• Bestuur –Vrije regeling
• Statutair of niet-statutair benoemde bestuurder, college van 

bestuur
• Verplicht zelfstandigen

• Uittreding ten laste van vennootschapsvermogen

o Gebruik van de huidige CVBA voor professionele vennootsc

hap – niet meer mogelijk
o vrije in-

en uittreding grotendeels naar model van de huidige CVBA

o Statutaire optie

o Betreft uitkering dus onderworpen aan de twee testen

DE 
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP (CV) (BO
EK 6)
• CV heeft tot doel aan de behoeften van haar aandeelhouders t

e voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen

(o.m. door overeenkomsten te sluiten met haar aandeelhouders over de 
levering van goederen, uitvoering diensten…);

• sanctie = gerechtelijke ontbinding

• CV wordt “variant” van de BV

• o Regels BV toepasselijk tenzij uitdrukkelijk uitgesloten in Boek 6,

dan wel afwijking in Boek6 – vb. drie oprichters/aandeelhouders

DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP (NV) (BOEK 7)

• NV blijft vooral voor de groteof grotereondernemingen

• Minder flexibel de BV
• Maar wel : meervoudigstemrecht

• Vier mogelijkebestuursvormen: monismemet collegiaal bestuur (default), monisme metéé
n enkel bestuurder, dualismeen dagelijksbestuur
o Inkanteling van de Comm.VA in de NV via ‘enigebestuurder ’: e lke NV kan kiezen

vooréén bestuurder, maar in genoteerde vennootschappen of vennootschap
pen waar wette lijkofstatutaireenco llegiaal bestuur is vere ist moetde enige bes
tuurdereen NV zijn die zelfeen collegiaalbestuur heeft (en waarop alleregels ui
tmonisme van toepassing zijn); enige bestuurder kan, maar moet niet onbeperkt a
ansprakelijk zijnen kan statutaire vetorechten krijgen (maar m
et beperkingen en minderheidsbescherming (vb. “minderheids”vordering vo
or ontslag)

o Facultatief duaalsysteem met uitsplitsingen verplichte scheiding tussen directieraa
d en raad van toezicht (beide noodzakelijk co llegiaal); ook leden DR
moeten zelfstandige zijn; zij wordenexclusief door deRvT benoemd;bevoegdh

eden van RvT (cfr. voorbehouden bevoegdheden RvB + toezichtop DR)en DR (op
erationele werkingen residu) zijnexclusief;be ide hebben vertegenwoordigingsbe
voegdheid binnen hun bevoegdheden, maar alleen de DR heeftalgemene verteg
enwoordigingsbevoegdheid

o Dagelijks bestuur: cfr. BV
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UITGIFTE VAN
NIEUWE

AANDELEN IN
NV, BV EN CV

• Erkenning van de steeds verdergaande
contractualisering (vandaag: formeel band met

kapitaalwaarde, maar uitgiftepremie en uitgifte 
beneden fractiewaarde; meervoudig stemrecht

zal dit sterk in de hand werken)

• Een stem per aandeel is slechts default

• Uitgifte van aandelen kan voortaan tegen
vrije prijs (NV: op, onder of boven

fractiewaarde, met of zonder UP),
maar

verantwoording in bestuursverslag en
controle door de commissaris

• Wordt nog versterkt bij opheffing
van voorkooprecht ten behoeve van bepaalde 

personen (niet-personeelsleden)
o Geen minimumprijs meer

o Stemverbod voor geconflicteerde AH met
meer dan 10%

DE ERKENDE VENNOOTSCHAPPEN
(BOEK 8)

• Erkenning vanVOF/CommV/BV of CVals landbouwvennootschap
• Erkende CV, CVerkendals SO en erkende CVSO

o Erkende CV =CV wiens vnmste doel erin bestaat om haar aandeelhou
ders
een economisch of sociaalvoordeel teverschaffen en die is erkenddo
or de Nationale Raad voor Coöperatie en het
Sociaal Ondernemerschap

o CV erkend als SO = CV wiens
voornaamste doeler niet in bestaat om haar aandeelhouders een eco
nomisch of sociaal voordeel te verschaffen, maar
die iserkendals sociale onderneming,nuzevoldoet aan drie voorwaa
rden:
▪ ze heeft hfdz. tot doel, in het algemeen belang, een posi

tieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen opde mens,h
et milieu of de samenleving;

▪ beperkt winstverdelingsoogmerk (niet hoger dan rent
evoet vastgestelddoor de Koningop grondvan Wet NRC);

▪ vereffeningssaldo krijgt bestemming die zo dichtmogelijk aanslu
it bij haar doel

o Erkende CVSO= erkende CV die ookals SOis erkend

DE ERKENDE VENNOOTSCHAPPEN
(BOEK 8)

• Complex? Ja, maar in essentie het bestaande recht

• Met belangrijke correcties:

• Geen afzonderlijke rechtsvormenmeer maar variaties van bestaande

rechtsvormen

• Verificatie door overheidsorgaan van landbouw-, sociaal-

of cooperatief karakter

• Koppeling aan de erkenning van bepaalde voordelen(fiscaal of bv

pachtwetgeving)
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HERSTRUCTURERINGEN EN OMZETTIN
GEN (BOEKEN 12 -14)

• Opfrissing en consistentie bepalingen inzake fusies, 

splitsingen, inbrengvan algemeenheid en bedrijfstak, erkenning ‘partiël

e splitsing’

• Herstructurering van verenigingen

• Omzetting

DE EUROPESE VENNOOTSCHAPPEN

• SE (boek 15)

• SCE (boek 16)

• EESV (boek 17)

• Verplicht in te voeren in Belgisch recht – grotendeels

geregeld door Verordeningen

TO DO !!!

• Vennootschappen wier rechtsvorm

niet verdwijnt en 

verenigingen hebben 10 jaar tijd om hun

statuten aan te passen
• indien eerder een statutenwijziging plaatsvindt,

moet die aanpassing dan gebeuren

• Alle dwingende bepalingen vinden toepassing
vanaf de datum waarop het Wetboek toepass

ing vindt

o Vb. dubbele uitkeringstest in BV vindt vana

f dan toepassing
o Hoe verzoenen met kapitaal in bestaande

BV(BA)’s? Kapitaal wordt van rechtswege

statutair onbeschikbare reserve (tenzij

statuten wordne aangepast)

• Bij statutaire opheffing van oude dwingende

bepalingen kan meteen van de nieuwe vrijheid

worden genoten (vb. vrije overdracht aandelen i
n BV)
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TO DO !!!

• Vanaf inwerkingtreding (dus al bezig)

geen nieuwe Comm.VA’s, VSO’s (andere dan als d

usdanig erkende CV’s), LV’s, ESV’s,

CVOA’s, ‘onechte’ CVBA’s en beroepsverenigingen

meer

• Vennootschappen wier rechtsvorm verdwijnt ku

nnen meteen worden omgezet

• Doen ze dat niet, dan worden ze na 10 jaar van

rechtswege omgezet in de rechtsvorm aangeduid

in de overgangsbepalingen

• Erkende CV's en LV's blijven erkend

VRAGEN?

Alain Carels

Alain@carbofisc.be

http://www.carbofisc.be


