
MODERN VENNOOTSCHAPSRECHT

Meer vrijheid organisatie 
vennootschappen en 
verenigingen
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) vormt, na de eerdere 
hervormingen van het insolventierecht en het ondernemingsrecht, het derde luik van 
minister van Justitie Koen Geens’ hink-stap-sprong naar een flexibel, open en modern 
rechtskader voor de vennootschappen en verenigingen. De regels die de organisatie 
van een vennootschap bepalen, krijgen een grondige make-over.
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E
en fundamentele hervorming van het huidige Wetboek

van Vennootschappen drong zich op omdat heel wat 

bepalingen niet langer aan de noden van het zakenleven 

beantwoorden. Bovendien waren sommige regels onduidelijk 

of slecht opgesteld. “De huidige complexiteit maakt ons land 

minder aantrekkelijk voor ondernemers. In veel buurlanden is 

het vennootschapsrecht transparanter, eenvoudiger … en dus 

competitiever”, aldus justitieminister Geens. Hij koos voluit voor 

vereenvoudiging, duidelijkheid en flexibiliteit.

Wat betekent die hervorming voor uw bedrijf? We vatten 

de belangrijkste veranderingen samen die binnenkort ter 

goedkeuring voorliggen aan het parlement. 

VEREENVOUDIGING

Het Belgisch vennootschapsrecht raakte door de jaren

zodanig overwoekerd met uitzonderingen en bijvoegingen 

dat alle transparantie en systematiek verdween. Voor de 

belangrijkste gebruikers was het lang niet vanzelfsprekend

om door de bomen het bos nog te zien. Het nieuwe WVV 

betekent in de eerste plaats een sterke vereenvoudiging

van de regelgeving voor vennootschappen en verenigingen 

op belangrijke vlakken.

De afschaffing van de notie ‘handelaar’, als gevolg van 

een eerdere hervorming (lees ook het artikel ‘Uniforme 

en coherente behandeling álle ondernemingen’ op p. 8) 

wordt doorgetrokken naar het vennootschapsrecht. Het 

onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen 

vervalt. Beiden worden voortaan één ondernemingsvorm die 

onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank valt. 

De huidige 15 vennootschapsvormen (de Europese vormen 

niet meegeteld) worden afgeslankt. Er blijven, afgezien van 

de Europese vormen, nog slechts vier basisvennootschappen 

over: de maatschap, de besloten vennootschap (bv), de 

naamloze vennootschap (nv) en de coöperatieve vennoot-

schap (cv). Van deze vier vormen heeft enkel de maatschap 

in principe geen rechtspersoonlijkheid. Deze drastische

vermindering van vennootschapsvormen schept duidelijkheid 

en vereenvoudigt de keuze van de ondernemer om te 

ondernemen met een gepaste structuur.

Het nieuwe WVV trekt opnieuw een heldere grens tussen 

verenigingen en vennootschappen. Samengevat verschilt 

een vennootschap van een vereniging door haar winstuitke-

ring. Een vennootschap streeft winst na en keert deze winst 

uit aan haar vennoten. Ook verenigingen mogen winstgevende 

activiteiten uitoefenen om werkingsmiddelen te verwerven. 

Maar ze kunnen de winst niet uitkeren aan de leden van 

de vereniging.

Het huidige WVV integreert de wet van 

27 juni 1921 betreffende de verenigingen 

en de stichtingen. Dat doet ook het nieuwe 

WVV voor heel wat regels. Dat is logisch, 

want het gros van de bepalingen die 

gelden voor verenigingen zijn identiek

aan of geïnspireerd op de regels voor de 

vennootschappen. Hoewel er wezenlijke 

verschillen blijven bestaan tussen 

de onderliggende filosofie van een

vennootschap en een vereniging, is de 

groepering van de vennootschappen, 

de verenigingen en de stichtingen in 

één enkel wetboek een goede zaak.

FLEXIBILISERING

Flexibilisering vormt de tweede grote as 

van het WVV, met als doel het Belgisch 

vennootschaps- en verenigingsrecht 

internationaal opnieuw aantrekkelijk te 

maken. De Belgische wetgever ging in het 

verleden vaak een stuk verder dan vereist 

bij de omzetting van Europese richtlijnen. 

Onze noorderburen bijvoorbeeld deden 

dit niet en ontwikkelden met de besloten 

vennootschap en flex-bv enkele van de 

meest succesvolle vennootschapsvormen 

van Europa. Het WVV moet het Belgische 

vennootschapsrecht weer 'lean and mean, 

fit and proper' maken, om de woorden van 

de minister van Justitie te citeren 1. 

1 Koen Geens, ‘Een nieuw Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen: lean and mean, 

fit and proper' in ‘Quid leges sine cogitatione? 

Enkele reflecties over vennootschapsrecht 

aangeboden aan Jean-Marie Nelissen Grade’ door 

K. Bosquet, H. Cousy, P.A. Foriers, K. Geens, 

D. Heremans, J-M. Nelissen Grade, I. Verougstraete, 

M. Wyckaert, Roularta Media Group, 2011.

Verenigingen 
mogen winst 
maken, maar 
niet uitkeren 
aan hun leden
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MODERNISERING 

Modernisering vormt een derde grote as. De wereld anno 2018 ziet 

er niet meer uit zoals in 1999, het jaar van de vorige codificering 

van het vennootschapsrecht. Het WVV schenkt uiteraard aandacht 

aan vennootschappen actief in de digitale wereld. Ondernemingen 

krijgen de mogelijkheid om een vast e-mailadres te voorzien. De 

communicatie met aandeelhouders via email wordt wettelijk. 

Een andere modernisering is de invoering van de statutaire 

zetelleer. Dit betekent dat de nationaliteit van een vennootschap 

voortaan wordt bepaald door het land waarin de 

vennootschapszetel volgens de statuten

is gevestigd. Hierdoor 

kunnen buitenlandse 

ondernemingen 

eenvoudiger 

voor het Belgische

vennootschapsrecht 

kiezen. Ons land stelt 

zich hiermee in lijn met 

andere Europese landen 

en de rechtspraak van het 

Europees Hof van Justitie. 

EN MEER …

Over de hervorming van het vennootschapsrecht en het nieuwe 

WVV valt uiteraard heel wat meer te vertellen. We hadden het 

bijvoorbeeld niet over het (dubbel of meervoudig) stemrecht of 

over het duaal bestuur die een wezenlijke invloed hebben op het 

DNA van een vennootschap. De hervorming is voor ondernemers 

hoe dan ook een opportuniteit om kritisch stil te staan bij de vraag 

of hun vennootschapsstructuur nog beantwoordt aan de heden-

daagse behoeften en verwachtingen.

Voor meer details verwijzen we naar de brochure die het VBO in 

samenwerking met Graydon Belgium nv en Fednot (de Koninklijke 

Federatie van het Belgisch Notariaat ) zal uitgeven zodra het 

nieuwe wetboek finaal wordt goedgekeurd. 

Meer nieuws op www.vbo.be.

INWERKINGTREDING IN FASEN

Zodra de nieuwe wet van kracht wordt (1 mei 2019), moeten 

nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en 

stichtingen voldoen aan de nieuwe regels. Er kunnen 

geen vennootschappen meer opgericht worden met een

rechtsvorm die wordt afgeschaft.

Op bestaande vennootschappen, verenigingen en

stichtingen zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe 

wetboek (dat zijn de bepalingen waarvan niet statutair kan 

worden afgeweken) ofwel van toepassing op het het ogenblik 

van een 'opt-in' na de inwerkingtreding van de nieuwe 

wet ofwel sowieso vanaf 1 januari 2020. De aanvullende 

bepalingen worden enkel van toepassing in zoverre zij niet 

door statutaire bepalingen worden uitgesloten.

Vennootschappen met een rechtsvorm die niet 

wordt afgeschaft, moeten hun statuten bij de 

eerstvolgende geplande wijziging aanpassen, 

en dituiterlijk vóór 1 januari 2024.

De vennootschappen met een rechtsvorm die verdwijnt, 

worden van rechtswege op 1 januari 2024 omgezet. Deze 

vennootschappen en beroepsverenigingen blijven beheerst 

door hun huidige wettelijk regime tot op de dag dat zij zich 

in een andere rechtsvorm hebben omgezet.

Een voorbeeld: een van de meest in het oog 

springende en becommentarieerde aanpassingen 

is de afschaffing van de kapitaalsvereiste in de bv, de 

opvolger van de bvba. Vroeger moesten de oprichters 

een vast kapitaal inbrengen in de vennootschap – in de 

bvba was dat 18.550 EUR. Die vereiste wordt geschrapt 

in de nieuwe bv. Voortaan moeten de oprichters een 

‘toereikend aanvangsvermogen’ voorzien om hun

activiteit te kunnen uitoefenen. Een voldoende 

aanvangsvermogen voor een start-up in de IT-sector is

logischerwijs niet hetzelfde als voor de opstart van een

internationaal transportbedrijf. Het aanvangsvermogen 

moet met andere woorden ‘fit for purpose’ zijn. Om dat 

te garanderen, moeten de oprichters een rigoureus en 

gedetailleerd financieel plan opmaken.
Naar een ‘lean and 
mean, fit and proper’ 
vennootschapsrecht 
–  KOEN GEENS, MINISTER 

VAN JUSTITIE
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