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VENNOOTSCHAPSVORMEN

“LESS IS MORE”

Vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschapsrecht vormen de uitgangspunten van het nieuwe wetboek:
gebruikers vinden in het WVV eenvoudige kant-enklare regels, maar tegelijkertijd krijgen ze een grote(re)
vrijheid om elke vennootschap (en in het bijzonder de
BV) aan te passen aan hun specifieke behoeften.
De vermindering van het aantal vennootschapsvormen is een
van de hoekstenen van het streven naar vereenvoudiging van het
vennootschapsrecht. Veel van de opgeheven vennootschapsvormen
zijn echter niet volledig verdwenen, maar keren dankzij de flexibilisering
terug als varianten van andere vennootschapsvormen.
Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste typologische
veranderingen in de overgebleven vennootschapsvormen en hun belangrijkste
kenmerken, het lot van de afgeschafte vennootschapsvormen en de termijn
waarover vennootschappen met een afgeschafte vennootschapsvorm
beschikken om een overblijvende vennootschapsvorm aan te nemen.
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De BV (besloten vennootschap)
De BVBA, die veruit de meest populaire vennootschapsvorm met beperkte
aansprakelijkheid was, is van naam veranderd en heet voortaan BV. De
BV, die voortaan wordt gekenmerkt door de afwezigheid van wettelijk
kapitaal en een voorheen ongeziene flexibiliteit, is voorbestemd om
de standaardvennootschapsvorm te worden. Het lichte regelgevend
kader van de BV laat voldoende ruimte om de BV aan te passen aan
ieders behoeften (opmerkelijke mogelijkheden betreffen bijvoorbeeld
de vrije overdraagbaarheid van aandelen, het onbeperkt meervoudig
stemrecht, preferente aandelen en de uittreding/uitsluiting ten laste van
het vennootschapsvermogen), terwijl tegelijkertijd de nodige waarborgen
worden geboden om de rechten van schuldeisers te beschermen.

De BV is een flexibele
vennootschap zonder kapitaal.
De varianten van de BVBA die bestonden voor starters en enige vennoten
(de S-BVBA en de EBVBA) verdwijnen, aangezien de BV noch de vorming
van kapitaal, noch een pluraliteit van aandeelhouders vereist.
De belangrijkste kenmerken van de BV/SRL worden
besproken in een aparte brochure.

De CV (coöperatieve vennootschap)
Het toepassingsgebied van de CV is ingeperkt ten opzichte van de
vroegere CVBA. De CV wordt voortaan voorbehouden voor echte
samenwerkingsdoeleinden in de zin van de ICA-coöperatieprincipes
(International Co-operative Alliance). De flexibiliteit die geleid heeft
tot het gebruik van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid voor allerhande ondernemingen (zoals vrije beroepen)
die niet coöperatief zijn in de zin van de ICA-principes (zoals bijvoorbeeld
“vrijwillig en open lidmaatschap” en “democratische controle door
de leden”), zal voortaan gevonden kunnen worden in de BV.
De bestaande mogelijkheid voor coöperatieve vennootschappen om
door de minister bevoegd voor Economie te worden erkend als lid van
de Nationale Raad voor de Coöperatie indien hun statuten aan bepaalde
voorwaarden voldoen, wordt nu expliciet in het WVV vermeld.

De NV (naamloze vennootschap)
De regelgeving voor de NV werd onderworpen aan een globale oppoetsbeurt.
Veel regels werden vereenvoudigd, zoals de regels met betrekking tot de
verwerving van eigen aandelen, weliswaar gekoppeld aan een aantal striktere
regels om de gelijke behandeling van aandeelhouders te waarborgen en de
transparantie bij de wederverkoop van deze aandelen te vergroten. Andere
opmerkelijke wijzigingen zijn de mogelijkheid om een NV eenhoofdig op te
richten, de mogelijkheid om te kiezen voor een monistisch bestuur (enkel
een raad van bestuur), een duaal bestuur (een raad van toezicht en een
directieraad) of een eenhoofdig bestuur, het feit dat de ad nutum-afzetbaarheid
van bestuurders facultatief is geworden en de mogelijkheid om aandelen uit te
geven met meervoudig stemrecht (of dubbel stemrecht via loyauteitsaandelen
in beursgenoteerde vennootschappen). De wijzigingen met betrekking
tot bestuur en stemrecht komen aan bod in afzonderlijke brochures.
Het WVV definieert de “genoteerde vennootschap”, als de vennootschap
waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking
hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, en maakt een einde aan het begrip “vennootschap
die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan”. Een
aparte brochure behandelt de genoteerde vennootschappen.
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De maatschap
Het WVV brengt de drie contractuele vennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid (de maatschap, de tijdelijke vennootschap en
de stille vennootschap) samen in één algemene vennootschapsvorm
zonder rechtspersoonlijkheid: de maatschap. Het blijft echter mogelijk om
contractueel tijdelijke maatschappen of stille maatschappen aan te gaan.
De vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap
(CommV) met rechtspersoonlijkheid worden in het WVV samen met
de maatschap in één gemeenschappelijk boek ondergebracht.

De maatschap
wordt de algemene
vennootschapsvorm
zonder
rechtspersoonlijkheid.

Afgeschafte vennootschapsvormen en varianten
De commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA) wordt afgeschaft,
maar de bepalingen met betrekking tot de NV worden gewijzigd zodat
dergelijke commanditaire vennootschappen zich voortaan als een NV kunnen
georganiseerd, bijvoorbeeld met een enige bestuurder die in de statuten kan
worden benoemd, die hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld indien de
statuten daarin voorzien en aan wie een vetorecht kan worden toegekend
voor beslissingen over statutenwijzigingen, uitkeringen of zijn ontslag.
De landbouwonderneming (LV) overleeft als zodanig de invoering van het
WVV niet, maar dit wordt opgevangen door de mogelijkheid om een VOF,
een CommV, een BV of een CV door de minister bevoegd voor Economie
te laten erkennen als landbouwonderneming (LO), indien is voldaan aan
bepaalde voorwaarden die bij koninklijk besluit zullen worden vastgesteld.
De vennootschap met een sociaal oogmerk (VSO) is niet langer een afzonderlijke
variant die mogelijk is voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Het
WVV voorziet evenwel in de mogelijkheid dat een CV wiens voornaamste doel
erin bestaat om, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact
te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving, door de minister
bevoegd voor Economie als sociale onderneming (SO/ES) wordt erkend, op
voorwaarde dat de vennootschap akkoord gaat met een bepaald dividendplafond,
het liquidatiesaldo wordt bestemd voor een sociaal doel en dat de vennootschap
voldoet aan bepaalde voorwaarden die bij koninklijk besluit zullen worden
vastgesteld. Een CV kan de erkenning als erkende CV en als SO combineren.
Tenslotte worden twee andere nauwelijks gebruikte vennootschapsvormen,
de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)
en het (Belgisch) economisch samenwerkingsverband (ESV) – die
beiden sterk lijken op de VOF – afgeschaft. Deze vennootschapsvormen
overleven evenmin als varianten van andere vennootschapsvormen.
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Wat gebeurt er met de vennootschappen
met een afgeschafte vennootschapsvorm?
Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 en wordt geleidelijk van toepassing.
Vanaf 1 mei 2019 zal het niet meer mogelijk zijn om
nieuwe vennootschappen op te richten in een door
het WVV afgeschafte vennootschapsvorm.
Bestaande vennootschappen vallen vanaf 1 januari 2020 onder de toepassing
van het WVV. Vanaf dat moment zijn de dwingende bepalingen van het WVV
onmiddellijk van toepassing. Voor bestaande vennootschappen met een
vennootschapsvorm die door het WVV wordt afgeschaft, zijn de dwingende
bepalingen die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn, de bepalingen met
betrekking tot de meest gelijkende overlevende vennootschapsvorm, namelijk:
––

Voor een CommVA: de dwingende bepalingen
van een NV met één bestuurder

––

Voor een LV met stille vennoten: de dwingende bepalingen van de CommV

––

Voor een ESV, een CVOA en een LV zonder stille
vennoten: de dwingende bepalingen van de VOF

––

Voor CVBA’s die niet voldoen aan de voorwaarden in de definitie
van de nieuwe CV: de dwingende bepalingen van de BV

Bestaande rechtspersonen met een vennootschapsvorm die door het WVV
wordt afgeschaft, moeten worden omgezet in een van de overlevende
vennootschapsvormen. Dit hoeft niet noodzakelijk de vennootschapsvorm
te zijn die het meest op de afgeschafte vorm gelijkt. Indien zij op 31
december 2023 niet in een overblijvende vennootschapsvorm zijn
omgezet, zullen zij van rechtswege als volgt worden omgezet:
––

Een CommVA wordt een NV met één bestuurder

––

Een LV wordt een VOF of, indien er stille vennoten zijn, een CommV

––

Een ESV wordt een VOF

––

Een CVOA wordt een VOF

––

Een CVBA die niet voldoet aan de voorwaarden in de
definitie van de nieuwe CV wordt een BV
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