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De kogel is door de kerk! Na jaren van voorbereiding, heeft het federaal parlement bij zitting op 28
februari jl. gestemd tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Wat betekent deze hervorming nu voor uw vennootschap?
•

Inwerkingtreding

Deze goedkeuring heeft tot gevolg dat met ingang van 1 mei 2019 het nieuwe WVV in werking treedt.
Vennootschappen die na deze datum worden opgericht vallen dan volledig onder de nieuwe regelgeving.
Voor vennootschappen opgericht vóór de datum van inwerkingtreding, wordt in een overgangsregeling
voorzien:
•

Tot 1 januari 2020 blijven deze vennootschappen onderworpen aan het oude Wetboek van vennootschappen
en moet u geen actie ondernemen. Wel mag u de overstap naar het nieuwe recht maken, door de statuten
van uw vennootschap vrijwillig aan te passen aan het nieuwe recht (opt-in).

•

Vanaf 1 januari 2020 wordt het WVV vervolgens ook van toepassing op deze vennootschappen. Indien u
na deze datum een statutenwijziging wenst door te voeren, dienen de statuten van uw vennootschap te
worden aangepast aan het WVV. Bovendien worden vanaf dan ook alle bepalingen van dwingend recht uit
het WVV automatisch van toepassing op uw vennootschap.

•

Uiterlijk tegen 1 januari 2024 dienen bestaande vennootschappen uiteindelijk volledig te voldoen aan de
nieuwe regeling, en dienen de statuten van uw vennootschap dus aangepast te zijn aan de bepalingen
van het WVV.
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•

De belangrijkste wijzigingen

Beperking van het aantal vennootschapsvormen
Het WVV behoudt in essentie slechts vier vennootschapsvormen: de naamloze vennootschap (NV), de besloten
vennootschap (BV) die in de plaats komt van de BVBA, de coöperatieve vennootschap (CV) die in de plaats komt
van de CVBA en de maatschap. Als variant op de maatschap blijven evenwel ook de vennootschap onder firma
(VOF) en de commanditaire vennootschap (CommV) bestaan.

De kapitaalloze BV
De BVBA wordt vervangen door een flexibelere vorm, zonder kapitaal en met een grotere statutaire vrijheid;
de besloten vennootschap (BV).
Bij oprichting van een BV zal er dus geen (minimum)kapitaal meer moeten worden gevormd, wat niet belet dat
de oprichters zullen dienen te voorzien in een vermogen dat toereikend is met het oog op de uitoefening van
de activiteiten van de BV. De afschaffing van het kapitaal zal tot gevolg hebben dat het kapitaal van bestaande
vennootschappen met ingang van 1 januari 2020 wordt omgevormd tot een onbeschikbare vermogensrekening.
De afschaffing van de notie kapitaal brengt ook een volledige nieuwe regeling mee op vlak van winstuitkering,
teneinde de vennootschapsschuldeisers voldoende te beschermen. Telkens wanneer u winst wenst uit te
keren uit uw BV, zal deze uitkering onderworpen zijn aan een dubbele test: de balanstest en de liquiditeitstest.

Afschaffing pluraliteitsvereiste
Eenhoofdigheid wordt het uitgangspunt bij de oprichting van de BV en de NV. Deze kunnen met andere woorden
voortaan worden opgericht en worden gehouden door één persoon.

Nieuw bestuursmodel in de NV
Het nieuwe vennootschapsrecht geeft de oprichters van een NV de mogelijkheid om naast het monistisch
bestuursmodel dat we vandaag kennen, statutair te kunnen kiezen voor een enige bestuurder of voor een
duaal bestuursmodel, waarbij zowel een directieraad als een raad van toezicht wordt ingesteld.
Daarnaast wordt het principe van de ad nutum afzetbaarheid van bestuurders optioneel en kan men aldus
statutair voorzien in een opzegtermijn en/of opzegvergoeding voor bestuurders.

Meervoudig stemrecht wordt mogelijk
In de BV en de NV wordt het mogelijk om aandelen met één stem of met meervoudig stemrecht te creëren.

Overstap van werkelijke zetelleer naar de statutaire zetelleer
De werkelijke zetelleer wordt opgegeven ten voordele van de statutaire zetelleer. Dit impliceert dat onder het
WVV uw vennootschap voortaan onderworpen is aan het recht van het land waar zij werd opgericht, ongeacht
de plaats waar zij haar activiteiten uitoefent.

Plafond voor bestuurdersaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van bestuurders wordt in het WVV beperkt tot een maximumbedrag in functie van de
grootte van de vennootschap. De bestuurdersaansprakelijkheid zal voortaan ook van toepassing zijn op de
feitelijke bestuurders.
Aarzel niet ons te contacteren voor nadere toelichtingen of advies.
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