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uit het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen



Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

 
LE WVV EST ARRIVÉ
 
Op 1 mei 2019 treedt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) in werking. Het WVV 
zal het Belgische vennootschapsrecht aanzienlijk flexibiliseren en vereenvoudigen.
 
In oktober vorig jaar hebben we de belangrijkste nieuwigheden reeds uit de doeken gedaan doorheen 
verschillende sessies op onze studienamiddag. De meest relevante wijzigingen kan u bovendien steeds 
nalezen op de Schoups website. 
 

OPPORTUNITEITEN VOOR U
 
Nu het WVV werd goedgekeurd, maken we de theorie voor u concreet. Wat betekent het WVV voor u? 
Moet u iets doen? Welke voordelen kan het WVV bieden voor uw vennootschap? Hoe kan u hiervan 
genieten? En wat gebeurt er eigenlijk als u niets doet?
 
In dit document ontdekt u 15 belangrijke opportuniteiten die het WVV voor u kan bieden.
 
We geven ook met een helder schema weer in welke nieuwe rechtsvorm uw vennootschap zal worden 
omgezet en schetsen de gevolgen indien u geen actie onderneemt.
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Deze figuur zet de vennootschapsvormen van het oude recht (buitenste ring) tegenover 
die van het nieuwe recht (binnenste ring). Onderneemt u niets, volgt uw “oude” 
vennootschap de donkere pijl. In sommige gevallen kan een omzetting naar een andere 
vorm wel meer aangewezen zijn (zie o.m. de grijze stippellijnen).
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2: VERZEKERBARE BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 

NV, BV, CV, CommV en VOF

Elk lid van een bestuursorgaan, elke dagelijks bestuurder en alle andere personen die ten aanzien van 
de rechtspersoon werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hadden, kunnen door de rechtspersoon 
of door derden aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. 
Indien het bestuursorgaan een college vormt, of ingeval van overtredingen van de bepalingen van het 
WVV of van de statuten van de rechtspersoon, is de aansprakelijkheid zelfs hoofdelijk, wat betekent dat 
elke individuele bestuurder tot het geheel van de veroorzaakte schade is gehouden.

Het WVV voert een wettelijke beperking op deze bestuurdersaansprakelijkheid in, met maximumgrenzen 
gaande van 125.000 EUR tot 12.000.000 EUR in functie van de gemiddelde omzet en het gemiddelde 
balanstotaal van de rechtspersoon over een periode van drie jaren. Die grenzen gelden dan voor 
alle bestuurders samen, per feit of geheel van feiten dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid 
en ongeacht de ingeroepen rechtsgrond, het aantal eisers of het aantal vorderingen. Een verdere 
aansprakelijkheidsbeperking is niet toegestaan. 

De wettelijke aansprakelijkheidsbeperking moet bestuurdersrisico’s beter voorspelbaar en dus 
makkelijker verzekerbaar maken, hoewel er nochtans heel wat uitzonderingen zullen bestaan 
(bijvoorbeeld voor zware fouten en voor lichte fouten die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomen). 
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan heel wat slapeloze nachten vermijden indien er 
onverhoopt een claim in de bus valt. Een dergelijke verzekering kan door de vennootschap worden 
afgesloten en kan ook kosten voor juridische bijstand omvatten. Laat de nieuwe regels een aanleiding 
zijn om deze verzekering (opnieuw) in overweging te nemen. 

In een nieuwe vennootschap opgericht vanaf 1 mei 2019 geldt de aansprakelijkheidsbeperking 
onmiddellijk. 

In bestaande vennootschappen geldt de beperking voor schadeveroorzakende feiten die plaats vinden 
vanaf 1 januari 2020, maar de bestuurders kunnen daarvan al vroeger genieten mits u een statutenwijziging 
doorvoert. In dat geval geldt de beperking voor schadeveroorzakende feiten die plaats vinden vanaf de 

dag van de bekendmaking van de statutenwijziging, maar ten vroegste vanaf 1 mei 2019.

1: “GRATIS” BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

BV en CV

Onder het oude vennootschapsrecht was voor de oprichting van een BVBA of CVBA een minimumkapitaal 
vereist van 18.550 EUR. Het kapitaalconcept wordt in het WVV voor deze vennootschapsvormen integraal 
geschrapt en vervangen door de verplichting om te zorgen voor een “toereikend” aanvangsvermogen. 
Voortaan is het aan de oprichters van een BV of een CV om te beslissen welk vermogen zij toereikend 
achten in het licht van de activiteiten die de vennootschap zal voeren. 
Het WVV verplicht oprichters om, onder meer in het licht van schuldeisersbescherming, na te denken 
over welk aanvangsvermogen gepast en adequaat is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid 
gedurende de eerste twee jaren. Met het oog daarop is er ook een wettelijke minimuminhoud vastgelegd 
voor het financieel plan (o.m. geprojecteerde balansen en resultatenrekening over twee jaar, etc.) 
Ondernemers hebben zo voortaan de toegang tot  beperkte aansprakelijkheid van een vennootschap 
zonder daarvoor een minimumkapitaal op tafel te moeten leggen. 

In nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk gebruik gemaakt worden van 
deze mogelijkheid. De aandeelhouders moeten geen minimumkapitaal storten om een BV of een CV op 
te richten.

In bestaande vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 het volgestorte gedeelte van het kapitaal 
en de wettelijke reserve beschouwd worden als statutair onbeschikbaar eigen vermogen, dat pas zal 
kunnen worden uitgekeerd na een statutenwijziging.
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In een groepscontext is het vaak niet evident om alle bestuursfuncties ingevuld te krijgen. Dit wordt 
des te moeilijker indien de holdingmaatschappij bijvoorbeeld een vennootschap naar buitenlands 
recht is en er op lokaal (Belgisch) niveau enkel werknemers of consultants actief zijn en geen 
rechtstreekse vertegenwoordigers van het “hoofdhuis”. Vaak worden dan enkele van deze lokale 
Belgische werknemers of consultants gevraagd om in de Belgische NV een bestuursmandaat op 
te nemen. Omwille van de mogelijke aansprakelijkheden die hiermee gepaard gaan, leidt dit (naast 
het opzetten van een degelijke aansprakelijkheidsverzekering) veelal tot het uitonderhandelen van 
een vrijwaringsovereenkomst ten gunste van deze bestuurders. Onder het nieuwe recht van het 
WVV wordt het mogelijk om enkel de holdingvennootschap aan te duiden als bestuurder (met dan 
een door haar, uit de medewerkers van haar hoofdhuis, te kiezen vaste vertegenwoordiger).

In bepaalde scenario’s (bijvoorbeeld successieplanning) kan het nuttig zijn om een bestuurder 
(bijvoorbeeld de ouder die zijn aandelen reeds heeft geschonken) te installeren op een 
gestructureerde wijze (quasi onafzetbaar met belangrijke veto-rechten). Dit was onder het oude 
recht al mogelijk onder de structuur van een commanditaire vennootschap op aandelen. Deze 
rechtsvorm verdwijnt. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil blijven maken, kan zich dus tot de NV 
wenden.
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3: NV EN BV MET ÉÉN AANDEELHOUDER

NV en BV

Onder het oude recht diende een NV minimaal twee aandeelhouders te hebben. Genuanceerder: 
indien een NV eenhoofdig werd (één aandeelhouder heeft) en gedurende een jaar geen bijkomende 
aandeelhouder in de NV werd opgenomen, werd de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan 
voor alle verbintenissen van de NV ontstaan vanaf de eenhoofdigheid. De beperkte aansprakelijkheid die 
aandeelhouders van een NV normaliter genieten, verdween dus. Om in kaart te kunnen brengen of deze 
periode van een jaar reeds verstreken was, legde het Wetboek van Vennootschappen een verplichting 
op om de eenhoofdigheid te melden in het vennootschapsdossier (bij de griffie van de relevante 
Ondernemingsrechtbank). Een gelijkaardige regeling gold voor de BVBA indien de enige vennoot een 
rechtspersoon is (echter zonder een meldingsplicht in het vennootschapsdossier). 

Onder het WVV is het perfect mogelijk voor zowel een NV als voor een BV om slechts één aandeelhouder te 
hebben zonder dat deze aandeelhouder op een gegeven ogenblik borg staat voor de verbintenissen van 
de vennootschap. Deze enige aandeelhouder kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. De 
gekende en storende praktijk waarbij telkens een aandeel moest worden “verhangen” naar bijvoorbeeld 
een groepsvennootschap kan dus verdwijnen. 

Dat kan tot een vereenvoudiging op vele vlakken leiden. Zo kunnen de bestaande complexere 
organigrammen van groepsstructuren met Belgische NV’s of BV’s aangepast worden. Een 100% 
aandeelhouderschap doorheen een groepsstructuur leidt ook tot andere efficiëntie-voordelen zoals een 
eenvoudigere consolidatie, volledig opstromen van dividenden naar de moedervennootschap (in plaats 
van pro rata), etc.

In nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van 
deze mogelijkheid.

In bestaande vennootschappen kan deze mogelijkheid vanaf 1 januari 2020 worden benut. U kan dit 
versnellen door de statuten van de vennootschap aan te passen, in welk geval u de eenhoofdigheid vanaf 
de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging mag toepassen, maar ten vroegste vanaf 1 mei 
2019. 
Theoretisch kan u dit nog bijkomend versnellen en de eenhoofdigheid reeds voor 1 mei 2019 doorvoeren. 
Het borg staan voor de verbintenissen van de vennootschap treedt immers pas in na het verstrijken van 

een jaar. Voor een NV dient u dan wel de melding in het vennootschapsdossier te verrichten.

 

4: DE NV MET ÉÉN BESTUURDER

NV

Onder het Wetboek van Vennootschappen diende een NV minimaal drie bestuurders te hebben. Ze kon 
volstaan met twee bestuurders indien ze ook slechts twee aandeelhouders had. Onder het WVV wordt 
het mogelijk om het bestuur op verschillende manieren te structureren, waaronder een vorm met slechts 
één bestuurder.
Onder deze vorm wordt de NV bestuurd door één enkele bestuurder, die een rechtspersoon of een 
natuurlijke persoon kan zijn. Deze bestuurder heeft alle bevoegdheden, is (indien gewenst) onbeperkt 
aansprakelijk, kan vetorechten hebben op belangrijke beslissingen (bv. statutenwijzigingen of 
winstuitkeringen) en kan zelfs quasi onafzetbaar worden gemaakt. Het concept van een enige bestuurder 
creëert twee in het oog springende opportuniteiten:

1.

2.

In nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van 
deze mogelijkheid. 

In bestaande vennootschappen kan deze mogelijkheid vanaf 1 januari 2020 worden benut. U kan dit 
versnellen door de statuten van de vennootschap aan te passen, in welk geval u de enige bestuurder 
vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging mag toepassen, maar ten vroegste vanaf 1 
mei 2019. 



De default regel blijft dat de bestuurders ad nutum afzetbaar zijn, namelijk zonder opgave van redenen, 
zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding. Voortaan wordt wel de mogelijkheid geboden om 
dit, hetzij in de statuten, hetzij (voor de BV) in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, 
te moduleren. Zo kan er een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding toegekend worden. 
Vaak werd hier onder het oude recht een mouw aan gepast door naast het bestuurdersmandaat te 
voorzien in een afzonderlijke managementovereenkomst (ook al werden er vaak geen afzonderlijke 
management-diensten verricht) die wel voorzag in een opzegvergoeding. Deze “omweg” zal in de 
toekomst dus niet meer nodig zijn. 
Om statutair benoemde bestuurders in de BV of de enige bestuurder in de NV af te zetten, zal nog 
steeds een statutenwijziging nodig zijn, behalve in geval van ontslag wegens wettige redenen (in welk 
geval de meerderheid voor een statutenwijziging wel nog steeds vereist is in de NV). 
Indien een NV slechts één bestuurder heeft, kunnen de statuten bepalen dat deze over een vetorecht 
beschikt om zo zijn ontslag te blokkeren. Echter, de algemene vergadering kan deze bestuurder nog 
steeds afzetten met een meerderheid voor statutenwijziging en mits opgave van wettelijke redenen. 
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5: IEDEREEN VASTE VERTEGENWOORDIGER

NV, BV, CV, CommV en VOF

Voorheen vermeldde de wet uitdrukkelijk dat de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-
rechtspersoon enkel kon worden aangeduid onder diens vennoten, zaakvoerders of bestuurders, leden 
van haar directieraad of werknemers. Dit kon tot problemen leiden als er onder deze categorieën geen 
geschikte personen waren die het mandaat konden opnemen. De nieuwe wet legt die verplichte band 
met de vennootschap niet meer op: de bestuurder-rechtspersoon kan eender welke natuurlijke persoon 
aanduiden als vaste vertegenwoordiger. 
Een bijkomende mogelijkheid bestaat er in dat de bestuurder-rechtspersoon naast de vaste 
vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger kan aanduiden die kan optreden 
bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. Dit is evenwel enkel mogelijk indien er geen andere 
bestuurders zijn in de bestuurde rechtspersoon. 
Anders dan sommige andere wijzigingen, is deze flexibiliteit ingegeven door een verstrenging eerder 
dan een flexibilisering. Het Wetboek van vennootschappen sloot niet expliciet uit dat een bestuurder-
rechtspersoon een andere rechtspersoon benoemde als haar vaste vertegenwoordiger. Als bv. de 
natuurlijke persoon die men wilde inschakelen om het bestuursmandaat uit te oefenen niet tot één van 
de klassieke categorieën behoorde, gebruikte men soms hele ketens van vertegenwoordigers om tot bij 
de betrokken persoon te geraken. Het WVV verbiedt die praktijk. Alleen een natuurlijk persoon kan een 
vaste vertegenwoordiger zijn, evenwel zonder voormelde verplichte band met de vennootschap. 
Ook kan eenzelfde natuurlijke persoon volgens het WVV niet in meerdere hoedanigheden zetelen in een 
zelfde raad van bestuur (bv. als bestuurder en als vaste vertegenwoordiger, of als vaste vertegenwoordiger 
van meerdere bestuurders-rechtspersonen). 

In een nieuwe vennootschap opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van 
deze mogelijkheid.

In bestaande vennootschappen kan gebruik worden gemaakt van deze mogelijkheid vanaf 1 januari 
2020. U kan dit versnellen door de statuten van de vennootschap aan te passen, in welk geval u gebruik 
kan maken van deze mogelijkheid vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging, maar 
ten vroegste vanaf 1 mei 2019.

 

6: FLEXIBELE ONTSLAGREGELINGEN VOOR BESTUURDERS

NV en BV

Het nieuwe wetboek laat aandeelhouders meer vrijheid om de benoemingsvoorwaarden van de 
bestuurders te moduleren. Vooral bij de NV brengt deze mogelijkheid veel verandering met zich mee: 
voorheen werd de ad nutum afzetbaarheid van bestuurders binnen de NV als een principe van openbare 
orde beschouwd. 

•

•

•

In een nieuwe vennootschap opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van 
deze mogelijkheden door ze in de statuten op te nemen.

In bestaande vennootschappen kunnen de aandeelhouders vanaf 1 januari 2020 overeenkomstig het 
nieuwe recht beslissen om een opzegtermijn of -vergoeding toe te kennen. U kan dit versnellen door de 
statuten van de vennootschap aan te passen, in welk geval u gebruik kan maken van deze mogelijkheid 
vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging, maar ten vroegste vanaf 1 mei 2019.



8: DE BV VOOR INVESTEERDERS

BV

Ten eerste kan de overdraagbaarheid van de effecten gemoduleerd worden. Van de BV kan enerzijds 
een heel open, zelfs genoteerde vennootschap gemaakt worden, net zoals dat voor de NV kan: de 
aandelen kunnen statutair volledig vrij overdraagbaar gemaakt worden. Anderzijds kan de BV ook heel 
besloten gemaakt worden. De regels over de overdraagbaarheid van aandelen in een BVBA blijven 
nagenoeg volledig behouden in de BV, maar dan louter als aanvullend recht. De default regel blijft dus 
dat aandeelhouders hun aandelen slechts vrij kunnen overdragen aan een beperkte groep personen. 
Voor overdrachten aan andere personen hebben ze de instemming nodig van ten minste de helft van de 
andere aandeelhouders die drie vierden van de aandelen bezitten. Daarnaast vinden de beperkingen 
die gelden voor de NV, waarin bv. een onvervreemdbaarheidsclausule door een rechtmatig belang moet 
worden verantwoord en waarin goedkeuringsclausules en voorkooprechten er niet toe mogen leiden dat 
de onoverdraagbaarheid van de aandelen langer dan zes maanden duurt, geen toepassing op de nieuwe 
BV. Met andere woorden: de BV kan even open maar ook meer besloten worden gemaakt dan de NV. 

Daarnaast is er geen numerus clausus meer op de categorieën van effecten: de BV kan alle effecten 
uitgeven die niet door de wet verboden zijn. Ook converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten (de 
vroegere warranten) behoren nu tot de mogelijkheden, net zoals bij een NV. 

Tot slot kunnen er binnen de categorie van de aandelen (het enige effect waaraan stemrecht kan worden 
verbonden) “soorten” (klassen) gevormd worden, waaraan dan verschillende rechten verbonden zijn 
(bv. verschillende stem- of vermogensrechten). Er zijn slechts enkele minimumvereisten. Zo moet 
minstens één aandeel stemrecht hebben, moeten alle aandelen op naam zijn, en moet elk aandeel 
vermogensrechten hebben (zij het niet noodzakelijkerwijze in gelijke mate). 

In een nieuwe vennootschap opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van 
deze mogelijkheden door ze in de statuten op te nemen.

In bestaande vennootschappen kan u van deze mogelijkheden gebruik maken mits u een statutenwijziging 
doorvoert, in welk geval deze in werking kunnen treden vanaf de dag van de bekendmaking van de 
statutenwijziging, maar ten vroegste vanaf 1 mei 2019.

7: DEFICITAIRE VEREFFENING

NV, BV, CV, CommV en VOF

Het wordt onder het WVV mogelijk om van de ééndagsprocedure gebruik te maken voor de ontbinding 
en vereffening van uw vennootschap wanneer er nog derden (schuldeisers) zijn wiens schuldvordering 
nog niet werd voldaan. De ééndagsprocedure, die toelaat om in één akte te beslissen over de ontbinding 
van de vennootschap met onmiddellijke afsluiting van de vereffening, wordt in de praktijk veelvuldig 
gebruikt, aangezien zij een snel en goedkoop alternatief vormt voor de meer omslachtige “gewone” 
vereffeningsprocedure die anders moet worden toegepast.

Onbetaalde schulden zullen de toepassing van de ééndagsprocedure dus niet langer verhinderen. 
Voorwaarde is wel dat deze schuldeisers schriftelijk hun instemming met de toepassing van deze 
procedure bevestigen. Deze hervorming kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer het gaat om schulden ten 
aanzien van verbonden vennootschappen binnen dezelfde groep of om een vereffening van een start-up 
waarvan de oprichting mee werd gefinancierd door familie en vrienden. 

Verder zal enkel een aanwezigheidsquorum van de helft van de aandeelhouders vereist zijn om te 
stemmen over de toepassing van de ééndagsprocedure. Momenteel geldt een aanwezigheidsquorum 
van 100%. Om te vermijden dat de rechten van bepaalde aandeelhouders die tevens schuldeiser 
zijn van de vennootschap hierdoor in het gedrang zouden komen, wordt tegelijkertijd voorzien dat de 
voorafgaandelijke instemming van onbetaalde derden tevens geldt voor onbetaalde aandeelhouders. 

In een nieuwe vennootschap opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van 
deze mogelijkheden.

In bestaande vennootschappen kan u gebruik maken van dit lichtere regime vanaf 1 januari 2020. U kan 
dit versnellen door de statuten van de vennootschap aan te passen, in welk geval u gebruik kan maken 
van deze mogelijkheid vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging, maar ten vroegste 
vanaf 1 mei 2019. 
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9: AFSPRAKEN OP MAAT IN EEN MAATSCHAP

Maatschap, CommV en VOF

Het WVV biedt vennoten in een maatschap meer vrijheid. Vennoten zijn vrij om zich “stil” of “tijdelijk” te 
verbinden, maar daar houdt het niet op. 

Als vennoten dat overeenkomen, kan een aandeel overdraagbaar zijn, kan een vennoot zich terugtrekken 
of kan hij uitgesloten worden en kan zijn overlijden ertoe leiden dat zijn erfgenamen zijn plaats innemen. 
Zelfs zonder een beding in het maatschapscontract kan de rechter de maatschap in bepaalde gevallen 
ontbinden t.a.v. één vennoot en haar laten voortbestaan tussen de anderen.

Van praktisch belang voor de “oude” tijdelijke (handels)vennootschappen is dat vennoten door andere 
vennoten gevrijwaard kunnen worden voor elk verlies van de “nieuwe” maatschap. Verder kunnen partijen 
niet alleen de omvang van hun aandeel pas gaandeweg (laten) vaststellen, maar kunnen vennoten bv. 
bij een meerderheidsbeslissing ook het maatschapscontract kunnen wijzigen, dit steeds zo lang ze niet 
raken aan haar essentiële voorwerp.

Het WVV biedt geen overgangsregeling voor bestaande maatschappen, of stille en tijdelijke 
vennootschappen. Als ze zijn gesloten vóór 1 mei 2019 geldt het oude recht, als zij daarna zijn gesloten 
geldt het nieuwe recht. Vennoten die voor het nieuwe recht kiezen, kunnen hun contract wel in die zin 

“vernieuwen”. 

 

10: FLEXIBELE WINSTUITKERINGEN

BV en CV

Het kapitaalregime in de BVBA bracht veel dwingende regels en formaliteiten met zich mee. Zo moet 
bijvoorbeeld de procedure voor kapitaalvermindering bij authentieke akte gebeuren, geldt er een 
wachttermijn van twee maanden ter bescherming van schuldeisers, etc.

De kapitaalklem op het eigen vermogen en veel van de ermee samenhangende dwingende regels en 
formaliteiten verdwijnen in de BV. Er werden wel twee nieuwe uitkeringstesten ontworpen:

•

•

De dubbele uitkeringstest krijgt een brede toepassing. Niet enkel uitkeringen van dividenden en 
tantièmes zijn hieraan onderworpen, maar ook uitkeringen van inbrengen en andere verrichtingen die 
onrechtstreeks ook een uitkering uitmaken. Voorbeelden daarvan zijn de verkrijging van eigen aandelen, 
de uittreding en de uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen, financiële steunverlening, etc. 

In nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 zijn deze uitkeringstesten meteen van 
toepassing. 

In bestaande vennootschappen zijn deze uitkeringstesten vanaf 1 januari 2020 van toepassing. U kan 
dit versnellen door de statuten van de vennootschap aan te passen, in welk geval u o.m. de soepelere 
uitkering van uw inbreng vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging mag toepassen, 
maar ten vroegste vanaf 1 mei 2019. Let wel: zonder statutenwijziging op dat punt, zullen het volgestorte 
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve beschouwd worden als statutair onbeschikbaar eigen 
vermogen.

Netto-actieftest door de aandeelhouders: het eigen vermogen mag ingevolge de uitkering niet 
negatief worden (of dalen onder het eigen vermogen dat krachtens de wet of statuten onbeschikbaar 
is, voor zover dat er is). Deze netto actieftest wordt gebaseerd op de laatste jaarrekening of op een 
recentere staat van activa en passiva. 

Liquiditeitstest door het bestuur: het bestuur moet nagaan of de vennootschap, na de uitkering, nog 
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van 
ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
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12: INBRENG VAN NIJVERHEID (ARBEID)

BV

Nijverheid kan voortaan worden ingebracht in de BV in ruil voor aandelen. Concreet brengt de 
aandeelhouder toekomstige prestaties in en volstort hij zijn inbreng dan gradueel door de effectieve 
uitvoering van de beloofde prestaties. Zo kan arbeid op eenzelfde manier vergoed worden als kapitaal. 
Voor de inbrengers van arbeid betekent dit dat zij zonder cash bij te dragen een gelijk deel van de winst 
verkrijgen. Voor de vennootschap laat dit toe om sleutelfiguren aan zich te binden zonder hen daarvoor 
te laten betalen.

Een inbreng in nijverheid is een inbreng in natura en dus onderworpen aan een inbrengcontrole. De 
oprichters of bestuurders moeten o.m. een verslag opstellen waarin de inbreng en de tegenprestatie 
beschreven en gewaardeerd worden, met controle door een bedrijfsrevisor of door de commissaris.

Het WVV bevat defaultregels voor het geval het voor de inbrenger onmogelijk wordt om de nijverheid 
te leveren. Dat kan definitief zijn (door overlijden, onbekwaamheid of een andere vreemde oorzaak) of 
tijdelijk (langer dan drie maanden). In dat geval komen respectievelijk de aandelen te vervallen, dan wel 
worden de rechten verbonden aan de aandelen opgeschort. De memorie van toelichting verduidelijkt dat 
het over de niet-nakoming gaat die geen fout uitmaakt. 

De statuten kunnen van deze regels afwijken en/of ze aanvullen. Zo kunnen de statuten bijvoorbeeld de 
gevolgen vastleggen van de foutieve niet-nakoming, van het faillissement van de vennootschap, bepalen 
dat de aandelen uitgegeven in ruil voor een inbreng in nijverheid al of niet overdraagbaar zijn zolang de 
prestaties niet volledig zijn verricht, etc. 

In nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 kan u bij oprichting nijverheid inbrengen. 

In bestaande vennootschappen kan u vanaf 1 januari 2020 nijverheid inbrengen. U kan dit versnellen 
door de statuten van de vennootschap aan te passen, in welk geval u vanaf de dag van de bekendmaking 
van de statutenwijziging nijverheid kan inbrengen, maar ten vroegste vanaf 1 mei 2019. 

11: MEERVOUDIG STEMRECHT

NV, BV en CV

De vennootschap kan aandelen uitgeven met meervoudig stemrecht (dubbel, triple, etc.) Het voorheen 
dwingende principe “1 aandeel = 1 stem” wordt van aanvullend recht. Ook het regime van de aandelen 
zonder stemrecht wordt overigens versoepeld. Zo hoeft er niet meer noodzakelijk een preferent dividend 
aan te worden verbonden. Ook het maximum aantal aandelen zonder stemrecht is verhoogd. Onder 
het WVV volstaat het als er nog één aandeel wordt uitgegeven met stemrecht (waar vroeger maximum 
één derde van het maatschappelijk kapitaal mocht worden vertegenwoordigd door aandelen zonder 
stemrecht). Dit laat een erg ruime modulering op maat toe.

Denk bijvoorbeeld aan de pater familias die slechts één aandeel overhoudt, maar wel wil blijven wegen 
op het beleid, of het geval waarin de vennootschap nieuwe investeerders wil aantrekken zonder de 
bestaande machtsverhoudingen te wijzigen.

Voor genoteerde vennootschappen zijn de mogelijkheden beperkter: daar wordt enkel een 
getrouwheidsstem geïntroduceerd. Aan aandeelhouders die hun volstorte aandelen ten minste twee 
jaar ononderbroken op naam aanhouden, kunnen de statuten een dubbel stemrecht verlenen. Om dat 
principe op te nemen in de statuten, is een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op 
de algemene vergadering voldoende (waar een andere statutenwijziging een drie vierde meerderheid 
vereist). 

Een nieuwe vennootschap opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk aandelen met meervoudig 
stemrecht uitgeven door dit in de statuten op te nemen. 

In bestaande vennootschappen kan u aandelen met meervoudig stemrecht uitgeven mits u een 
statutenwijziging doorvoert, in welk geval deze in werking kunnen treden vanaf de dag van de 
bekendmaking van de statutenwijziging, maar ten vroegste vanaf 1 mei 2019.
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14: INTERIMDIVIDENDEN: ALTIJD EN MEER

NV, BV en CV

Onder het WVV, kunnen de statuten van een NV en BV aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen 
om dividenden uit te keren uit winsten van het lopende boekjaar of van het vorige boekjaar voor zover de 
jaarrekening nog niet is goedgekeurd.
Voor de BV is dit nieuw. De uitkering mag uiteraard slechts geschieden indien voldaan is aan de 
voorwaarden die gelden om gewone dividenden uit te keren, m.n. de liquiditeitstest en de netto-actieftest 
moeten succesvol doorlopen worden. 
In de NV bestond reeds een gelijkaardige mogelijkheid, die evenwel onderworpen was aan strikte wettelijke 
beperkingen. Zo kon er niet tot uitkering worden overgegaan van winsten van het vorige boekjaar en 
diende er rekening te worden gehouden met dwingende termijnen: niet in de eerste zes maanden van 
het boekjaar en minstens drie maanden moesten zijn verlopen tussen opeenvolgende uitkeringen. Deze 
beperking en termijnen verdwijnen onder het WVV. 

In een nieuwe vennootschap opgericht vanaf 1 mei 2019 kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van 
deze mogelijkheden door ze in de statuten op te nemen.

Uit bestaande vennootschappen kunnen interimdividenden worden uitgekeerd mits een statutenwijziging 
wordt doorgevoerd in welk geval u vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging kan 
uitkeren, maar ten vroegste vanaf 1 mei 2019. 

13: UITTREDING BETAALD DOOR DE VENNOOTSCHAP

BV en CV

Nieuw voor de BV is dat aandeelhouders zullen kunnen uittreden ten laste van het vermogen van 
de vennootschap. Niet een andere aandeelhouder, maar de vennootschap zelf betaalt dan een 
scheidingsaandeel aan de aandeelhouder en de aandelen worden teruggenomen door de CV. 

Om te kunnen uittreden uit een BV, moeten de statuten het uitdrukkelijk voorzien. In een CV daarentegen 
is het steeds mogelijk om uit te treden, zelfs indien de statuten het zouden verbieden. 

Daarbij gelden er enkele dwingende regels. De oprichters kunnen pas met ingang van het derde boekjaar 
na oprichting uittreden, en het scheidingsaandeel kan enkel worden uitbetaald indien het bedrag vatbaar 
is voor uitkering ingevolge de netto actief- en liquiditeitstest. Naast deze dwingende regels, bevat het 
WVV nog enkele defaultregels waarvan in de statuten wel kan worden afgeweken. Zo bv. dat de waarde 
van het scheidingsaandeel gelijk is aan het bedrag van de werkelijk volstorte inbreng of, indien dit lager 
is, de netto actiefwaarde van de aandelen, en dat aandeelhouders slechts kunnen uittreden gedurende 
de eerste zes maanden van het boekjaar (die in de CVOA en CVBA nog van dwingend recht was). 

Daarnaast kunnen de statuten van de BV voorzien dat een aandeelhouder van rechtswege wordt 
geacht uit te treden in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of 
onbekwaamverklaring. In de CV is dat de defaultregel, waarvan de statuten kunnen afwijken. Zowel in 
de BV als in de CV kunnen de statuten bepalen dat een aandeelhouder van rechtswege geacht wordt uit 
te treden indien hij niet langer voldoet aan de statutaire vereisten om als aandeelhouder aangemerkt te 
worden. 

In een nieuwe BV opgericht vanaf 1 mei 2019 kan de uittreding mogelijk worden gemaakt door de 
optie bij oprichting in de statuten te schrijven. In een nieuwe CV opgericht vanaf 1 mei 2019 bestaat de 
mogelijkheid tot uittreding automatisch. 

Uit een bestaande BV kan de uittreding mogelijk worden gemaakt door een statutenwijziging, in welk 
geval u vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging kan uittreden, maar ten vroegste 
vanaf 1 mei 2019. Uit een bestaande CV kan u uittreden conform de statutaire bepalingen met dien 
verstande dat vanaf 1 januari 2020 het principiële recht om uit te treden wettelijk bevestigd wordt.
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Als uw statuten soepeler zijn op punten van aanvullend recht (op regels waarvan u vrij kan 
afwijken), kunt u ze blijven toepassen. Let wel op: niet voor alle bepalingen valt met zekerheid 
te zeggen of ze van aanvullend recht zijn.

Als uw statuten het oude recht herhalen en strenger zijn dan het WVV voorschrijft, kan dit voor 
overbodige formaliteiten zorgen. U moet dan de oude (statutaire) regels en de nieuwe wettelijke 
regels cumulatief toepassen.

Als uw statuten afwijken van de dwingende regels van het WVV, moet u de strengere bepalingen 
van de wet toepassen. 

Ook als uw statuten niets voorzien op het relevante punt, gelden alle dwingende spelregels van 
het WVV.

MOET IK IETS DOEN?

Het WVV voorziet tal van nieuwe mogelijkheden voor uw vennootschap. Bepaalde opportuniteiten 
dienen zich automatisch aan, voor andere moet u een statutenwijziging doorvoeren. U moet uiteraard 
niets doen met deze nieuwe mogelijkheden. Wat moet u wel doen? 
Een overzicht voor de drie meest relevante vennootschapvormen:

1.

15: PAPIEREN BESLUITEN DOOR HET BESTUUR

NV, BV en CV

Fysieke vergaderingen van raden van bestuur zijn geen noodzaak meer. In het oude recht zijn schriftelijke 
bestuursbesluiten alleen mogelijk als de statuten dat toelaten, in “uitzonderlijke gevallen wanneer de 
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Dat is zelden het geval.

Het nieuwe recht laat die voorwaarden vallen. Schriftelijke bestuursbesluiten kunnen in alle collegiale 
bestuursorganen, op één voorwaarde: alle bestuurders moeten het daarover, geval per geval en unaniem, 
eens zijn. De statuten moeten dit niet uitdrukkelijk toelaten, maar kunnen omgekeerd wel voor bepaalde 
besluiten een “echte” vergadering voorschrijven. 

Met die voorwaarde heeft de wetgever aansluiting gevonden bij de reeds bestaande schriftelijke 
besluitvorming door aandeelhouders. 

In nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 kunnen de bestuurders onmiddellijk schriftelijke 
besluiten nemen.

In bestaande vennootschappen is schriftelijke besluitvorming mogelijk vanaf 1 januari 2020 – tenzij de 
statuten dat uitsluiten. Als de statuten bijvoorbeeld de oude wettelijke voorwaarden herhalen, dringt een 
statutenwijziging zich op. De vennootschap kan haar statuten ook eerder wijzigen, vanaf 1 mei 2019. 

 

2019

NV, CVBA en BVBA

Controleer uw statuten – Statuten herhalen vaak wettelijke regels. Vóór 1 januari 2024 moeten 
de statuten van uw vennootschap in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe wet. 
Elke bestuurder moet erop toezien dat dat gebeurt. Als de statuten niet worden gewijzigd, is hij 
aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit. 
Ondanks die late deadline, zijn alle “dwingende bepalingen” al vanaf 1 januari 2020 van toepassing, 
ongeacht of de statuten al gewijzigd zijn. Vanaf dan kunnen afwijkende bepalingen in uw statuten 
voor onduidelijkheid zorgen: 

•

•

•

•

Voorbeeld: Als de statuten van uw NV herhalen dat interimdividenden niet mogen worden 
uitgekeerd tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, blijft u met deze beperking 
kampen (hoewel deze termijn onder het WVV niet meer vereist is).

Voorbeeld: De nieuwe belangenconflictenregeling binnen het bestuursorgaan bevat 
in bepaalde gevallen een onthoudingsplicht voor de geconflicteerde bestuurder. Ook 
indien de statuten de deelneming van de betrokken bestuurder zouden toelaten, kan dit 
dus niet meer.

Voorbeeld: Een bestuurder kan niet meer met twee petjes zetelen (als natuurlijke persoon 
en als vast vertegenwoordiger van een rechtspersoon) zetelen in één raad van bestuur. 
De betrokken bestuurders moet u in één hoedanigheid ontslaan en eventueel moet u 
een nieuwe bestuurder benoemen om hem te vervangen.
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2. 

3. 

4. 

BVBA en CVBA

Wijzig de vermeldingen van uw vennootschapsvorm – De naam van veel vennootschapsvormen 
wijzigt. Zo wordt elke BVBA een besloten vennootschap (BV) en wordt elke CVBA een coöperatieve 
vennootschap (CV). 
Op alle briefwisseling, offertes, facturen, websites, (vracht)wagens, gebouwen enz. die de rechtsvorm 
vermelden, moet die worden aangepast  vanaf 1 januari 2020. Dan wordt  de nieuwe wet ook op 
bestaande vennootschappen die niets ondernemen van toepassing. 
Dit is een goede gelegenheid om te controleren of de vennootschap geïdentificeerd wordt (en correct 
omschreven wordt) waar dat verplicht is. Het WVV herneemt de verplichting dat onder andere alle 
facturen, orders, websites, van de vennootschap onder andere de rechtsvorm moeten vermelden. 

BVBA en CVBA
 
Waar u naartoe moet met uw kapitaal – Het kapitaal van uw BVBA of CVBA houdt op te bestaan 
zodra deze een BV of CV wordt. Als u niets doet, zal op 1 januari 2020 het volstort gedeelte van 
het kapitaal en de wettelijke reserve worden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen 
vermogensrekening. Het niet gestorte gedeelte wordt bij volstorting op die rekening geboekt. 

Dit gebeurt zonder bijzondere formaliteiten via een nieuw jaarrekeningschema, waarbij de relevante 
posten verschuiven op uw balans. Om uw ingebracht kapitaal uit te keren, is een statutenwijziging 
nodig om het eerst op een beschikbare eigen vermogensrekening te plaatsen. 

BVBA en CVBA

Wat keert uw vennootschap nog uit - Ook de regels om een uitkering te verrichten uit een BVBA of 
CVBA wijzigen ingrijpend zodra de vennootschap een BV of CV wordt:

•

•

 

5. 

Indien uw statuten nog bijzondere kapitaalbeschermingsregels bevatten, stelt zich de vraag of die 
nog moeten worden toegepast op de statutair onuitkeerbare bedragen die het kapitaal hebben 
vervangen. De uitkering van het voormalige kapitaal vereist een statutenwijziging en bij die 
statutenwijziging moeten de statuten alleszins in lijn worden gebracht met het nieuwe wetboek. 

CVBA

Ga na of u een “echte” coöperatieve bent – Er blijft in het WVV een afzonderlijke rechtsvorm 
bestaan voor coöperatieve vennootschappen. Deze rechtsvorm wordt echter voorbehouden aan 
vennootschappen die ondernemen op basis van het coöperatief gedachtegoed. Wat dat coöperatieve 
gedachtegoed inhoudt, is gebaseerd op de zeven zgn. ICA-beginselen (International Co-operative 
Alliance). Het gaat concreet om: 

• vrijwillig en open lidmaatschap; 
• democratische controle door de leden; 
• economische participatie door de leden; 
• autonomie en onafhankelijkheid; 
• onderwijs, vorming en informatieverstrekking; 
• samenwerking tussen coöperaties; en 
• aandacht voor de gemeenschap. 

Indien uw CV niet voldoende gericht is op het coöperatieve ondernemen, moet u uw vennootschap 
omzetten in een andere vennootschapsvorm. Dit kunt u nu al vrijwillig doen (met ingang vanaf 1 mei 
2019). 

Doet u niets, en bent u geen “echte” coöperatieve vennootschap, dan gelden voor uw CVBA vanaf 1 
januari 2020 de dwingende rechtsregels die van toepassing zijn op de BV. Op 1 januari 2024 wordt 
elke oneigenlijke CVBA van rechtswege omgezet in een BV. De bestuursorganen van de CV hebben 
vanaf dan zes maanden de tijd om de statuten aan te passen aan deze rechtsvorm (waarna ze zoals 
hierboven gesignaleerd hun aansprakelijkheid in het gedrang brengen).

De klassieke test voor een winstuitkering wordt afgeschaft. Alle uitkeringen uit de vennootschap 
worden onder het WVV onderworpen aan een gewijzigde netto-actieftest en bijkomend een 
liquiditeitstest. Die dwingende testen moeten ook als u niets doet worden toegepast vanaf 1 
januari 2020.

De dubbele test geldt voor elke uitkering uit de vennootschap. Zelfs als het kapitaal zou zijn 
geschrapt uit uw statuten, kan u het kapitaalbedrag niet zomaar uitkeren. De parameters voor 
de netto-actieftest veranderen wanneer het kapitaal verdwijnt, maar uw vennootschap moet 
ook de liquiditeitstest nog doorstaan.
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