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Vanaf wanneer? De wetgever 
beoogt een maximale flexibiliteit en 
een zeer ruime contractsvrijheid. 
Vennootschappen die opgericht worden 
vanaf 1 mei 2019 vallen meteen onder 
deze nieuwe regels. Op bestaande 
vennootschappen zal het WVV van 
toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. 

Wat zijn nu de krachtlijnen van het 
nieuwe WVV?

Beperking van het aantal 
vennootschapsvormen
Het aantal vennootschapsvormen 
wordt van 17 naar 4 basisvormen 
herleid. Eén van deze 4 vormen is de 
maatschap, die voortaan met of zonder 
rechtspersoonlijkheid kan worden 
opgericht. 

Voor de afgeschafte rechtsvormen 
(Comm.VA, CVOA, LV en ESV) is er geen 
aanleiding tot grote ongerustheid.  
Zij zullen zich weliswaar moeten 
omzetten naar een andere rechtsvorm 
voor 2024, maar vinden hun specifieke 
eigenschappen wel (grotendeels) 
terug in een van de resterende 
vennootschapsvormen zodat zij hun 
eigenheid kunnen behouden.

Wat verandert er voor de BVBA?

Flexibel
Allereerst de benaming van de 
rechtsvorm: zij wordt omgedoopt  
tot BV.

Verder kan het contrast met de huidige 
BVBA moeilijk groter zijn. Van een 
zeer strikt wettelijk vastgelegd regime 
gaan we over naar grote flexibiliteit en 
contractuele vrijheid. 

Het Wetboek is nog slechts een vangnet 
van basisregels voor het geval dat 
partijen niets anders hebben uitgewerkt.

Op de laatste dag van februari heeft de Kamer (eindelijk) 
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
(WVV) goedgekeurd. Dit zal de grootste verandering ooit in 
het Belgische vennootschapslandschap teweegbrengen.

Het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en 
verenigingen is een feit
Bent u er klaar voor?
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Kapitaalloos
De meest in het oog springende 
wijziging is uiteraard de afschaffing 
van het kapitaalbegrip binnen de BV. 
Deze kan voortaan worden opgericht 
zonder te moeten voldoen aan 
minimumkapitaalvereisten. Dit zou tot 
ongerustheid bij schuldeisers van de 
vennootschap kunnen leiden, maar hier 
is geen reden toe.

Bij de start van de vennootschap is 
immers nog altijd wel een inbreng 
vereist. Het strengere financieel plan 
zal er mee voor moeten zorgen dat er 
toch een voldoende aanvangsvermogen 
gevormd wordt. 

En tijdens het leven van de vennootschap 
worden uitkeringen (verminderingen 
van het ingebrachte vermogen, 
dividenduitkering, uitkering van reserves) 
aan een bijkomende toets onderworpen: 
deze mogen de betaling van schuldeisers 
in de eerstvolgende twaalf maanden 
niet in het gedrang brengen. Deze 
toetsing moet worden verantwoord in 
een verslag van het bestuursorgaan, dat 
weliswaar niet moet worden neergelegd, 
maar wel aanleiding kan geven tot 
bestuurdersaansprakelijkheid.

Vrije overdracht van aandelen mogelijk
In het huidige Wetboek van 
Vennootschappen is de overdracht 
van aandelen van een BVBA erg strikt 
geregeld. Het komt erop neer dat 
aandelen enkel kunnen overgedragen 
worden mits het akkoord van de 
medevennoten. Dit maakt de BVBA dan 
ook tot een besloten vennootschap. 

In het nieuwe WVV gaat de 
BVBA weliswaar als BV (Besloten 
Vennootschap) door het leven, maar is 
deze benaming eigenlijk slecht gekozen. 
Immers de vereiste van instemming door 
de medevennoten wordt van aanvullend 
recht. Lees: u kan ervan afwijken en dus 
voorzien in een vrije overdracht van 
aandelen.

Soms is een vrije overdracht evenwel 
wat te verregaand. U wenst immers 
niet onverwacht met een “vreemde” 
aandeelhouder geconfronteerd 
te worden. Door de verregaande 
flexibiliteit van het nieuwe WVV zal u 
soepeler dan nu beperkingen aan die 
vrije overdracht kunnen afspreken. 
Zo kunnen voorkooprechten, 
volgrechten en volgplichten in 
aandeelhoudersovereenkomsten of 
statuten opgenomen worden.

Vrijheid blijheid dus. Maar wees als 
koper toch op uw hoede: kijk in het 
aandeelhoudersregister na of er 
beperkingen op de vrije overdracht 
zijn vermeld. (Onder het nieuwe WVV 
moeten deze beperkingen immers veelal 
verplicht in het aandeelhoudersregister 
worden vermeld.) Het niet respecteren 
van deze beperkingen houdt immers in 
dat de overdracht niet tegenwerpelijk is 
aan de vennootschap of derden. 
U wordt dan met andere woorden door 
de aankoop geen aandeelhouder.

Soorten van aandelen, elk met eigen 
rechten
Het WVV voorziet in de mogelijkheid 
om verschillende soorten van aandelen 
te creëren, waarbij aan elke soort 
onderscheiden rechten worden 
toegekend. 

Eén van die onderscheiden rechten kan 
het stemrecht zijn: aan elk aandeel 
van soort A kan men bv. 10 stemmen 
toekennen terwijl dit voor elk aandeel 
van soort B beperkt blijft tot 1 stem. 
Ook de creatie van een zogenaamd 
“golden share” behoort zo tot de 
mogelijkheden. Onder een golden share 
begrijpen we dan een aandeel waaraan 
meer stemmen worden toegekend dan 
de totaliteit van de stemmen van de 
andere aandelen. Zo is de houder van 
dat golden share steeds verzekerd van 
de meerderheid en kan hij beslissingen 
doordrukken.

Dit maakt dat voortaan in een BV, 
zeggenschap gemakkelijker kan worden 
onderscheiden van eigendom. Men 
hoeft met andere woorden niet over 
de meerderheid van de aandelen te 
beschikken om de zeggenschap te 
kunnen uitoefenen.

Technieken die tot nu toe werden 
gehanteerd om die doelstelling te 
bereiken - zoals voorbehoud van 
vruchtgebruik, de maatschap of een 
Stichting-Administratiekantoor - zullen 
vanaf het van kracht zijn van het nieuwe 
WVV, vaak minder noodzakelijk zijn. 

Tevens kan er aan elke soort ook een 
onderscheiden winstrecht worden 
toegekend. Dit alles maakt de nieuwe BV 
tot een nuttig controlevehikel.



Wat verandert er voor de NV?

Soepel en modern bestuur
Het bestuur van een NV hoeft niet 
noodzakelijk meer door een college (raad 
van bestuur) te worden gevoerd. Dit 
mag uiteraard wel, maar het bestuur kan 
voortaan ook eenhoofdig zijn. Aan de 
andere kant bestaat ook de mogelijkheid 
om te opteren voor een echt duaal 
bestuursmodel met een gescheiden 
directieraad en raad van toezicht. Het 
huidige directiecomité komt te vervallen 
tegen 2024.

Daarnaast kan aan de bestuurders 
een ontslagbescherming worden 
geboden. Het toekennen door de 
vennootschap van een opzegvergoeding 
of opzegtermijn wordt immers mogelijk.

Eenhoofdig aandeelhouderschap
Ook op het niveau van de 
aandeelhouders vervalt de vereiste dat 
er meerdere aandeelhouders moeten 
zijn. 

Enkele algemene nieuwigheden

Beperking van de 
bestuurdersaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de bestuurders 
wordt beperkt tot een bepaald 
maximumbedrag, afhankelijk van de 
grootte van de vennootschap. Op 
de valreep werd deze regeling nog 
aangepast in de zin dat de beperking 
alleen geldt bij lichte fouten.

Nieuwe meldingen in het 
aandelenregister
In het aandelenregister dienen voortaan 
de statutaire overdrachtsbeperkingen 
opgenomen te worden. Voor 
overdrachtsbeperkingen die in een 
aandeelhoudersovereenkomst geregeld 
zijn, is dit verplicht wanneer een van de 
partijen er om verzoekt.

Uiteraard omvat het nieuwe WVV nog 
veel meer. Maar in de bovenstaande 
krachtlijnen zal u hebben kunnen 
vaststellen dat flexibiliteit en 
contractsvrijheid voortaan de pilaren zijn 
van het nieuwe vennootschapsrecht.
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Onze specialisten van 
Legal staan klaar om u 
daarbij te helpen en zullen 
ook adviseren over de 
gevolgen van het nieuwe 
vennootschapsrecht.
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