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Het WVV bevat belangrijke vernieuwingen op het 
vlak van het bestuur van vennootschappen, met als 
blikvangers nieuwe bestuursmodellen in de NV en 
een plafond voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Wij lichten hieronder de voornaamste elementen nader toe.

 Drie bestuursmodellen in de NV
Het zal in de NV voortaan mogelijk zijn om te kiezen tussen 
drie bestuursmodellen: (i) het monistisch bestuur met een 
raad van bestuur, (ii) het duaal bestuur met een directieraad 
en een raad van toezicht, en (iii) de enige bestuurder.

Monistisch bestuur

Het monistisch bestuursmodel klinkt uiteraard het meest bekend in de 
oren en stemt overeen met het “klassieke” bestuursmodel van de NV. 
De vennootschap heeft één collegiaal bestuursorgaan, namelijk 
de raad van bestuur, die in principe uit ten minste drie bestuurders 
is samengesteld. Het blijft wel mogelijk daarnaast een “feitelijk” 
directiecomité te organiseren, wat in de Belgische praktijk gangbaar is, 
onder uiteenlopende benamingen, en met de bijhorende onzekerheden.

Duaal bestuur

Sinds 2002 was het mogelijk om naast de raad van bestuur een 
directiecomité als werkelijk orgaan van de vennootschap op te richten. Het 
ging echter om een “onvolledig” duaal model, waarbij qua samenstelling 
en bevoegdheden zo goed als alles mogelijk was. Het dualisme wordt 
in het WVV nu veel zuiverder uitgerold. Dat resulteert qua benaming in 
twee nieuwe organen: de raad van toezicht en de directieraad. 
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De raad van toezicht is een collegiaal orgaan dat uit minstens drie leden 
bestaat die worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. 
De bevoegdheden van de raad van toezicht bestaan erin het algemeen 
beleid en de strategie van de vennootschap te bepalen en het toezicht 
over de directieraad uit te oefenen. Verder is de raad bevoegd voor alle 
handelingen die op grond van specifieke bepalingen van het WVV in het 
monistisch model specifiek aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. 
De raad van toezicht stelt ook alle verslagen en voorstellen op met 
betrekking tot de herstructurering of omzetting van de vennootschap. 

De directieraad is eveneens een collegiaal orgaan met minstens drie leden. Zij 
worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. Opvallend is dat leden 
van de directieraad geen lid mogen zijn van de raad van toezicht, zelfs 

de CEO niet. Het dualisme wordt hier dus zeer consequent doorgetrokken. De 
directieraad beschikt in principe over alle bevoegdheden die niet aan de raad van 
toezicht zijn voorbehouden en heeft dus de residuaire bevoegdheid. De statuten 
kunnen de bevoegdheden van de directieraad echter beperken, weliswaar zonder 
externe werking. Maar voorts is de bevoegdheid van de raad van toezicht en 
de directieraad exclusief. De raad van toezicht kan niet zelf beslissingen die 
tot de bevoegdheid van de directieraad behoren naar zich toetrekken en zelf 
beslissen. De statuten moet daarvoor in een uitdrukkelijke grondslag voorzien.

Enige bestuurder

Het WVV voert in de NV de mogelijkheid in om voor een enige bestuurder te 
opteren, die al dan niet onbeperkt aansprakelijk is. Via dit bestuursmodel 
wordt met andere woorden de commanditaire vennootschap op aandelen 
in de NV ingekanteld. De enige bestuurder en zijn eventuele opvolger 
kunnen worden benoemd in de statuten. Aan de enige bestuurder kan een 
vetorecht worden toegekend voor beslissingen over statutenwijzigingen, 
uitkeringen aan de aandeelhouders of zijn eigen ontslag. 

De enige bestuurder kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon 
zijn. In genoteerde vennootschappen moet de enig bestuurder 
evenwel een naamloze vennootschap zijn die op haar beurt een 
collegiaal bestuur heeft. Heel wat governance-bepalingen zijn dan van 
overeenkomstige toepassing op het bestuursorgaan van die NV. 

 Ontslag van bestuurders in de NV
Het WVV maakt komaf met het traditionele verbod om bestuurders in de NV 
ontslagbescherming te bieden. De bevoegdheid om bestuurders “ad nutum”, 
dat wil zeggen te allen tijde en zonder opzegvergoeding, te ontslaan, blijft 
echter de regel. Maar, tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene 
vergadering voortaan bij ontslag een termijn of een vergoeding toekennen. 
En de statuten kunnen dit ook opleggen. Om wettige redenen kan het mandaat 
echter nog steeds zonder termijn of vergoeding worden beëindigd. 

In het model met een enige bestuurder kan de ontslagbescherming nog  
worden versterkt door de bestuurder in de statuten aan te duiden en/of  
hem statutair een vetorecht tegen zijn ontslag te geven. Maar zelfs dan 
kan de enige bestuurder steeds om wettige redenen worden ontslagen, 
mits de beslissing zoals een statutenwijziging wordt genomen. 

Drie bestuursmodellen zijn mogelijk 
in de NV: monisme, écht dualisme of  
een enige bestuurder.
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 Onafhankelijke bestuurders in de  
 genoteerde vennootschap

De wettelijke opsomming van onafhankelijkheidscriteria wordt vervangen 
door een algemene toets: een bestuurder wordt als onafhankelijk beschouwd 
indien hij met de vennootschap of met een belangrijke aandeelhouder ervan 
geen relatie onderhoudt die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt. De 
gedetailleerde criteria prijken voortaan enkel in de referentiecode deugdelijk 
bestuur. Wie aan deze criteria beantwoordt, wordt geacht onafhankelijk te 
zijn tot bewijs van het tegendeel. Tegelijk kan de vennootschap voortaan 
een kandidaat die niet aan alle criteria voldoet toch als onafhankelijk 
bestuurder benoemen, op voorwaarde dat aan de hand van het algemene 
criterium wordt uitgelegd waarom de betrokkene toch onafhankelijk is. 

Op dit ogenblik is de Corporate Governance Code 2009 nog steeds 
de referentiecode, maar naar verwachting zal de nieuwe code die 
nu al enige tijd voorbereid wordt, snel worden aangenomen.

 Het dagelijks bestuur
Het WVV versoepelt de regels voor het dagelijks bestuur. Voortaan kan ook 
in de BV een orgaan van dagelijks bestuur worden ingericht. Bovendien 
wordt meer algemeen de beperkende cassatiedefinitie van dagelijks bestuur 
verruimd. Dagelijks bestuur omvat enerzijds nog steeds de handelingen met 
betrekking tot het dagelijks leven van de vennootschap, maar anderzijds 
ook de handelingen die ofwel te onbelangrijk ofwel te dringend zijn 
om de tussenkomst van het bestuursorgaan te rechtvaardigen. 

	 Belangenconflicten
De	belangenconflictenregeling	in	NV	en	BV	werd	aangescherpt	en	
uitgebreid tot de CV, de verenigingen en de stichtingen. Indien een 
bestuurder een (vermogensrechtelijk) belangenconflict heeft, zal hij voortaan 
niet langer mogen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. De regel 
die al bestond voor genoteerde vennootschappen wordt dus veralgemeend. 
Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, moet de beslissing 
worden geëscaleerd. Meestal betekent dit dat de algemene vergadering moet 
beslissen. In het duaal model in de NV zal de raad van toezicht beslissen 
indien het belangenconflict zich voordoet op het niveau van de directieraad.

De regeling voor groepsinterne belangenconflicten 
in de genoteerde vennootschap werd eveneens 
verfijnd. Daarvoor verwijzen we naar de afzonderlijke 
brochure over de genoteerde vennootschappen.

De aangescherpte 
regels voor 
belangenconflicten 
gelden niet alleen in 
NV en BV, maar ook 
in CV, vereniging en 
stichting.
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 Bestuurdersaansprakelijkheid 
Het WVV innoveert fors op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid. De nieuwe 
regels gelden voor alle bestuurders van rechtspersonen, dus zowel van de 
vennootschappen als de verenigingen en stichtingen geregeld door het wetboek. 

De techniek van de marginale toetsing, waarover wel wat discussie 
bestaat, wordt gecodificeerd: bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor 
gedragingen die zich “kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen 
normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders geplaatst in dezelfde 
omstandigheden redelijkerwijze van mening kunnen verschillen”. 

De meest opvallende nieuwigheid is uiteraard de invoering van een 
kwantitatieve aansprakelijkheidsbeperking (“cap”) voor bestuurders. Het 
bedrag van de cap varieert in functie van de aard en de omvang van de bestuurde 
rechtspersoon van 125.000 EUR voor de kleinsten tot 12 miljoen EUR voor 
onder meer de genoteerde vennootschappen en de banken. De beperking geldt 
weliswaar niet bij zware fout, bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden, en 
uiteindelijk ook niet bij recurrente lichte fouten, wat de praktische relevantie van 
de cap onzeker maakt. Ook een aantal specifieke aansprakelijkheden jegens de 
fiscus en de sociale zekerheid werden buiten het toepassingsgebied gehouden.

 Enkele andere vernieuwingen
In de BV wijzigt er voorts niet zoveel aan de bestuursregeling. Wel wordt 
de terminologie op die van de NV afgestemd: de BV wordt voortaan 
ook door “bestuurders” bestuurd. Ook enkele andere verschillen met 
de NV worden weggewerkt: zo kan de BV met collegiaal bestuur ook 
bestuurders coöpteren en een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen.

De schriftelijke besluitvorming in de raad van bestuur wordt versoepeld. De 
raad van bestuur kan voortaan ook zonder uitdrukkelijke statutaire machtiging 
eenparig schriftelijk alle besluiten nemen. De statuten kunnen deze mogelijkheid 
evenwel beperken. Deze regeling wordt ook doorgetrokken naar de BV en 
de CV, en geldt voortaan ook voor de verenigingen en de stichtingen.

Het WVV bevestigt uitdrukkelijk dat leden van bestuursorganen in 
die hoedanigheid zelfstandigen zijn en geen werknemers. 

De verplichtingen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger 
van de bestuurder-rechtspersoon worden verstrengd: de vaste 
vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn, en hij kan 
slechts in één hoedanigheid in het bestuursorgaan zetelen.

Het intern reglement van het bestuursorgaan, dat veel voorkomt in de praktijk, 
krijgt een wettelijke basis en wordt nader geregeld. Er moet een statutaire basis 
voor zijn en de transparantie ervan naar de vennoten of leden wordt verzekerd. 

Tot slot wordt elektronische communicatie vergemakkelijkt, 
ook tussen de vennootschap en de bestuurders.

https://meemethetwvv.be/

