Op 28 februari 2019 is het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd.

1) Inwerkingtreding
Op 1 mei 2019 zal het in werking treden. Na deze datum zullen vennootschappen die worden
opgericht, automatisch onder de toepassing van het nieuwe recht vallen.
Bestaande vennootschappen kunnen hun statuten vrijwillig aanpassen tot 1 januari 2024.
Vennootschappen die een statutenwijziging doorvoeren na 1 januari 2020, dienen de statuten
verplicht te wijzigen naar het nieuwe wetboek.
Vanaf die datum zullen de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek ook al in werking
treden.
De vennootschappen waarvan de vorm wordt afgeschaft, zullen vanaf 1 januari 2024
automatisch omgezet worden naar de dichtst overeenkomende vorm.

2) Vzw’s
Vzw’s zullen ook onder het nieuwe wetboek vallen. Het wetboek zal van toepassing zijn op zowel
vennootschappen als op verenigingen.
Vzw’s zullen voortaan ook winstgevende activiteiten kunnen uitoefenen maar in tegenstelling tot
de vennootschappen, mogen zij deze winst echter niet uitkeren. Een vzw dient dit te gebruiken
voor haar belangeloos doel.

3) Minder vennootschapsvormen
Eén van de belangrijkste vereenvoudigingen zal de vermindering van het aantal
vennootschapsvormen zijn. Enkel de BV, de NV, de coöperatieve vennootschap en de
maatschap blijven over.

De maatschap

Dit zal de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid worden onder het nieuwe
vennootschapsrecht. Twee oprichters zijn er minimum vereist.
De huidige VOF en de Comm.V worden niet afgeschaft maar worden wel varianten van de
maatschap, maar dan met rechtspersoonlijkheid.

De besloten vennootschap (BV)

De besloten vennootschap wordt de opvolger van de huidige BVBA.
Voor de oprichting van een BV zal er geen maatschappelijk kapitaal meer nodig zijn. Er moet
enkel nog een ‘toereikend aanvangsvermogen’ zijn. De oprichters dienen voldoende middelen te
voorzien voor de activiteit die zij wensen uit te bouwen. Dit is mogelijk in geld, in natura en
hiernaast nu ook knowhow en arbeid.
Er dient ook een gedetailleerd financieel plan te worden opgesteld.
Men kan enkel reserves uitkeren na een balans- en liquiditeitstest uit te oefenen. Er mag enkel
iets worden uitgekeerd als dit het nettoactief niet negatief maakt en de schulden van de
vennootschap dienen over een periode van twaalf maanden te kunnen worden gerealiseerd.
Hiernaast wordt het ook mogelijk om aandelen vrij overdraagbaar te maken.

De coöperatieve vennootschap (CV)

Deze vennootschap zal enkel blijven bestaan in de variant met beperkte aansprakelijkheid
(CVBA). Deze zal enkel nog maar mogen gebruikt worden voor vennootschappen die
daadwerkelijk het coöperatieve gedachtengoed nastreven.
Hier blijft het minimum van drie oprichters.
Een omvorming naar een BV lijkt aangewezen. Door de nieuwe wetgeving zal men hier ook vlot
kunnen in- en uitstappen als aandeelhouder.

De naamloze vennootschap (NV)

De NV wordt de rechtsvorm bij uitstek voor de grootste en beursgenoteerde ondernemingen. Het
begrip kapitaal blijft hier wel bestaan, daar waar het verdwijnt bij de BV en CV. Het
minimumkapitaal van 61.500 euro blijft.
Vanaf 1 mei 2019 zal het mogelijk zijn om slechts één bestuurder te hebben in een NV. De
ontslagmogelijkheden kunnen ook verstrengd worden, waardoor men niet meer simpelweg een
bestuurder kan ontslagen.
Er is hiernaast ook een mogelijkheid tot invoering van een tweehoofdig bestuursorgaan.

De onderstaande vennootschapsvormen zullen worden afgeschaft:
•
•

de tijdelijke handelsvennootschap; de stille handelsvennootschap; ESV; CVOA;
Comm.VA; LV (landbouwvennootschap); EBVBA; S-BVBA en VSO.

4) Meervoudig stemrecht
Zowel in de niet-beursgenoteerde NV als in de BV zal men aandelen met meervoudig stemrecht
kunnen uitgeven.
Wanneer een NV een genoteerde vennootschap is, kan een regeling voor loyaliteitsaandelen
toegepast worden. Dit houdt in dat een aandeel recht op twee stemmen kan geven wanneer de
aandeelhouder gedurende twee of meer jaren reeds de aandelen bezit.

5) Aansprakelijkheid bestuurders
Deze zal worden beperkt tot welbepaalde plafonds, in functie van het gemiddelde balanstotaal en
de omzet van de vennootschap tijdens de laatste drie jaar. De grensbedragen zullen liggen
tussen 125.000 en 12.000.000 euro.
Voor enkele uitzonderingen geldt deze beperking niet. Dit is bijvoorbeeld niet van toepassing voor
ernstige fiscale fraude en zware fouten.
De statuten van iedere vennootschap zullen dienen aangepast te worden aan de nieuwe
wetgeving.

Meer informatie?
Zoals u kan lezen heeft de wetgever u tijd gegeven om het een en ander in orde te brengen. Uw
ondernemersbegeleider en cliëntenadviseur kaarten het zeker aan op een volgende bespreking.
Indien u hierover nu verdere vragen heeft mag u altijd uw ondernemingsbegeleider contacteren
dan wel onze juriste.

