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De fundamentele herziening van de organisatie van de besloten 
vennootschap (BV) is de meest in het oog springende wijziging van 
het WVV. De BV heeft de roeping om de standaardvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid te worden, die inzetbaar is op vele 
terreinen (KMO’s, familiebedrijven, private equity, durfkapitaal).

Hieronder volgt een overzicht van haar belangrijkste kenmerken.

	 Een	flexibel	instrument	dat	kan	worden	 
	 aangepast	aan	specifieke	noden

In haar basisvorm is de BV een eenvoudige vennootschap zonder franje, 
waarvan de aandeelhouders beperkt aansprakelijk zijn. Zij moet minstens 
één aandeel uitgeven waaraan stemrecht is verbonden en alle aandelen 
zijn stemgerechtigde aandelen met identiek stemrecht en dezelfde 
aanspraken op de winst. Ze wordt bestuurd door één of meer bestuurders 
die elk de volledige bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen en de 
BV te vertegenwoordigen. Haar aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Het WVV laat echter zeer veel ruimte om in de statuten 
van elk van deze standaardregels af te wijken en biedt 
belanghebbenden zo de nodige instrumenten om een vennootschap 
te vormen die aansluit bij hun specifieke noden.

De aandelen van een BV kunnen beursgenoteerd zijn, maar dan 
moet de BV heel wat aanvullende regels aannemen. De meeste 
beursgenoteerde vennootschappen zullen dus waarschijnlijk de vorm 
van een naamloze vennootschap (NV) blijven aannemen, waar die 
regels deel uitmaken van het DNA van de vennootschapsvorm.
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 Een vennootschap met beperkte  
 aansprakelijkheid zonder kapitaal

De BV heeft voortaan geen wettelijk kapitaal meer en er is geen minimale 
inbreng meer vereist. In plaats daarvan moeten de oprichters van de BV 
voldoende vermogen bijeenbrengen om de voorgenomen bedrijvigheid mogelijk 
te maken. Ze moeten daarbij rekening houden met alle financieringsbronnen die 
aan de vennootschap ter beschikking worden gesteld (zoals aandeelhouders- 
of bankleningen). De oprichters moeten ter staving daarvan een uitgebreid 
financieel plan opstellen, waarvan de inhoud opgelegd wordt door het WVV. 
Dit plan wordt niet openbaar gemaakt, maar kan door de curator worden 
geraadpleegd indien de BV binnen de drie jaar na haar oprichting failliet zou 
gaan: indien de rechtbank dan vaststelt dat de oprichters kennelijk onvoldoende 
aanvangsvermogen hebben verzameld voor een normale bedrijfsvoering van 
de BV gedurende ten minste twee jaar, kunnen de oprichters aansprakelijk 
worden gesteld voor de verbintenissen van de vennootschap of een deel ervan.

Schuldeisers worden bij elke uitkering ten gunste van de 
aandeelhouders beschermd door een nettoactieftest én 
een liquiditeitstest.

  
 

Schuldeisers worden bovendien beschermd door een dubbele test voor elke 
uitkering aan de aandeelhouders (in de vorm van dividenden, teruggave van 
inbreng, inkoop van eigen aandelen, financiële steunverlening of vergoeding bij 
uittreding of uitsluiting). Bij de toepassing van de nettoactieftest moet de 
algemene vergadering van aandeelhouders nagaan of de uitkering niet tot gevolg 
zou hebben dat het nettoactief van de BV negatief wordt. Wanneer aan de 
nettoactieftest is voldaan, moet het bestuursorgaan bij de effectieve uitbetaling 
een tweede test uitvoeren, namelijk een liquiditeitstest: een uitkering aan de 
aandeelhouders mag alleen plaatsvinden indien de BV, naar het redelijke oordeel 
van het bestuursorgaan, in staat zal zijn om haar opeisbare schulden te betalen 
gedurende het komende jaar. 

Het bestuursorgaan moet zijn beoordeling onderbouwen in een kort intern 
rapport. Indien niet aan beide criteria is voldaan, kunnen uitkeringen worden 
teruggevorderd van de aandeelhouders, ongeacht hun goede of kwade trouw. 
De bestuurders zijn aansprakelijk indien niet voldaan is aan de liquiditeitstest.

Hoewel het wettelijke kapitaalbegrip verdwijnt, worden verschillende regels voor 
de instandhouding van het eigen vermogen van de vennootschap gehandhaafd, 
zij het in aangepaste vorm. De vereiste van volledige en onvoorwaardelijke 
inschrijving, de revisorale controle van de waardering van inbrengen in natura 
en het verbod voor de BV om in te schrijven op haar eigen aandelen blijven 
overeind, net als bepaalde beperkingen op de inkoop en wederverkoop van 
eigen aandelen en financiële steunverlening. Ook kunnen de statuten van een 
BV bepalen dat het eigen vermogen geheel of gedeeltelijk niet uitkeerbaar is. 

Het overgangsrecht voorziet in de automatische omvorming van de BVBA 
in een BV zonder kapitaal: vanaf 1 januari 2020 worden het volstorte 
kapitaal en de wettelijke reserve van alle bestaande BVBA’s omgezet 
in statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Om dit eigen vermogen 
vrij te maken moet de BV eenvoudigweg haar statuten wijzigen.

Het boekhoudrecht en de fiscale wetgeving werden aangepast om de 
afschaffing van het kapitaalbegrip te weerspiegelen. Het fiscaal recht voorziet 
voortaan in een eigen fiscale definitie van de notie “kapitaal” ten einde 
de fiscale neutraliteit van het WVV te garanderen. De afschaffing van het 
kapitaalbegrip heeft verder ook tot gevolg dat niet langer voldaan moet zijn 
aan een minimumkapitaalvereiste voor de toepassing van het zogenaamde 
VVPRbis-regime (“Verlaagde Voorheffing”/”Précompte Réduit”), dat voorziet 
in een verlaagd tarief van 15% voor roerende voorheffing op dividenden.
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 Effecten en overgang van effecten
De BV kan in het algemeen alle effecten uitgeven die niet door de wet verboden 
zijn, maar ze kan enkel aandelen uitgeven in ruil voor een inbreng en enkel 
stemrecht verbinden aan aandelen. Aandelen blijven op naam. De BV mag 
ook converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten uitgeven.

Het besloten karakter van de BV wordt als uitgangspunt behouden, 
maar kan geheel of gedeeltelijk worden opgeheven door de statuten 
en verder worden geregeld in aandeelhoudersovereenkomsten.

 Uitgifte van effecten
De afschaffing van het kapitaal in de BV bevestigt het contractuele karakter 
van de aan nieuwe aandelen verbonden rechten, die vrij door de partijen 
kunnen worden bepaald. Uiteraard zullen de stem- en 
winstdeelnemingsrechten van de nieuwe aandelen (in 
voorkomend geval in vergelijking met de bestaande soorten 
aandelen) tot uiting komen in de uitgifteprijs. Het komt het 
bestuursorgaan toe om verslag uit te brengen over het 
resultaat van deze inschatting, tenzij alle aandeelhouders 
van deze verplichting afzien. Doordat er geen verband 
meer is met de waarde van een inbreng van kapitaal, wordt 
verwacht dat de uitgiftepremie overbodig zal worden.

Elke uitgifte van aandelen of aanvaarding van nieuwe 
inbrengen zonder uitgifte van aandelen moet notarieel 
verleden worden. Deze beslissingen vereisen de 
tussenkomst van de algemene vergadering van 
aandeelhouders, maar er kan een toegestaan kapitaal 
worden ingevoerd naar het model van de NV, waarbij het 
bestuursorgaan nieuwe aandelen kan uitgeven, maar geen 
nieuwe soorten van aandelen. Het wettelijk voorkeurrecht 
van bestaande aandeelhouders in geval van uitgifte van 
aandelen tegen een inbreng in geld wordt gehandhaafd.

	 Optioneel	flexibel	regime	voor	 
 uittreding en uitsluiting

De BV biedt een optioneel maar flexibel regime van 
uittreding of uitsluiting als aandeelhouder, gebaseerd op 
het regime dat van toepassing is op coöperatieve vennootschappen. Elke betaling 
aan een aandeelhouder na een dergelijke uittreding of uitsluiting geldt als een 
uitkering en moet daarom voldoen aan de nettoactief- en de liquiditeitstests.

 Stem- en winstdeelnemingsrechten
De BV moet ten minste één aandeel uitgeven waaraan ten minste één 
stemrecht is verbonden, maar verder genieten aandeelhouders een zeer 
verregaande vrijheid en flexibiliteit in de organisatie inrichting van hun 
stemrecht. Zo kan de BV aandelen zonder stemrecht uitgeven, maar ook 
aandelen met meervoudig stemrecht (zonder wettelijk maximum), aandelen 
met een begrensd aantal stemrechten, aandelen met voorwaardelijk stemrecht 
of aandelen die slechts stemrecht genieten voor bepaalde beslisingen.

Voor winstdeelnemingsrechten geldt een vergelijkbare vrijheid: 
hoewel alle aandelen recht moeten verlenen op een vorm van 
winstuitkering, kunnen preferente aandelen worden gecreëerd en 
kunnen aandelen worden vrijgesteld van bijdrage in het verlies.

De BV biedt een 
optioneel maar flexibel  
regime van uittreding 
of uitsluiting als 
aandeelhouder, 
gebaseerd op het regime 
dat van toepassing is op  
coöperatieve 
vennootschappen.
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Alle aandelen waaraan dezelfde rechten verbonden zijn, vormen een 
soort van aandelen. Verschillende soorten aandelen kunnen naast 
elkaar bestaan en voor de wijziging van de respectieve rechten van deze 
soorten is een gekwalificeerde meerderheid binnen elke soort vereist.

Er zal gezocht moeten worden naar een nieuw evenwicht 
tussen economische macht en stemrecht.

 Bestuur van een BV
Het bestuursmodel van de BV is herzien en gestroomlijnd, maar het is 
niet fundamenteel gewijzigd. Het basismodel blijft bestaan uit één of meer 
volledig bevoegde bestuurders, maar de statuten kunnen een collegiaal 
orgaan in het leven roepen. Het prokura-systeem wordt behouden.

Bestuurders moeten, in deze functie, zelfstandigen zijn. Hun bezoldiging en 
eventuele ontslagvergoeding vereisen de goedkeuring van de aandeelhouders. 
Een orgaan van dagelijks bestuur is voortaan ook mogelijk in de BV. De 
procedure voor schriftelijke besluitvorming werd vereenvoudigd.

Het ad nutum-ontslag van bestuurders door de algemene vergadering 
van aandeelhouders blijft de regel, maar de statuten kunnen 
aan bestuurders bescherming tegen ontslag verlenen.

Een rechtspersoon kan als bestuurder benoemd worden, maar moet dan 
een vaste vertegenwoordiger aanstellen die een natuurlijke persoon moet 
zijn en die slechts in één hoedanigheid in het bestuursorgaan kan zetelen.

Bestuurders met een belangenconflict kunnen niet deelnemen aan de 
beraadslaging en de stemming in de raad van bestuur, tenzij de bestuurder de 
enige aandeelhouder is, in welk geval verregaander transparantie vereist is.

https://meemethetwvv.be/

