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Verregaande flexibilisering,  
vereenvoudiging en modernisering
De uitgifte en overdracht van effecten in de NV en de BV zal in de toekomst 
onderworpen zijn aan een flexibeler regime dan voorheen het geval was. 
Een aantal regels die in de praktijk als moeilijk werkbaar ervaren werden, 
werden aangepast om tegemoet te komen aan verzuchtingen uit de praktijk.  

Uitgifte van effecten
Voor de NV werd reeds algemeen aanvaard dat er geen numerus clausus 
geldt met betrekking tot de mogelijke effecten en dit wordt nu expliciet 
bevestigd. Dit betekent dat een NV alle effecten mag uitgeven die niet door 
of krachtens de wet verboden zijn. Ook voor de BV wordt dit principe nu 
ingevoerd, zodat de NV en de BV op dat punt worden gelijkgeschakeld. 

Het kapitaalbegrip wordt in de BV afgeschaft (zie hiervoor de 
brochure met betrekking tot de BV). Dit heeft een impact op de 
boekhoudkundige verwerking van inbrengen en de methodiek 
van vermogensvorming en schuldeisersbescherming.

In de procedure van kapitaalverhoging (in de NV) of van uitgifte van 
nieuwe aandelen (in de BV) geldt voortaan een verslagplicht door 
het bestuursorgaan ter bijkomende bescherming van de bestaande 
aandeelhouders. Waar dit voorheen enkel het geval was bij een inbreng 
in natura, geldt deze verslagplicht voortaan ook bij een inbreng 
in geld. Ook de commissaris zal bij uitgifte van nieuwe aandelen 
voortaan steeds een verslag moeten opstellen over de getrouwheid 
van de financiële en boekhoudkundige gegevens die in het verslag 
van het bestuursorgaan zijn opgenomen. In geval van inbreng in 
geld kunnen de aandeelhouders unaniem aan deze verslagplichten 
verzaken, maar dit (kon en) kan niet in geval van inbreng in natura. 
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Een gelijkaardige verslagverplichting wordt aan het bestuursorgaan en 
de commissaris opgelegd bij uitgifte van converteerbare obligaties of 
inschrijvingsrechten (de vroegere warrants). Van deze verslagplicht kan geen 
afstand worden gedaan, zelfs niet bij unanimiteit van de aandeelhouders. 

In de BV kunnen voortaan wel bijkomende inbrengen worden gerealiseerd 
zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Aangezien het bedrag van het 
eigen vermogen van de BV niet in de statuten verschijnt en het aantal 
uitgegeven aandelen ongewijzigd blijft, vereist een dergelijke beslissing 
van de algemene vergadering om bijkomende inbrengen toe te laten 
zonder uitgifte van aandelen ook geen statutenwijziging en kan zij worden 
genomen met gewone meerderheid. De vaststelling van deze bijkomende 
inbreng gebeurt echter wel nog voor notaris bij authentieke akte. 

Bij uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten 
hebben de bestaande aandeelhouders – zowel in de NV als in de BV – steeds 
een wettelijk voorkeurrecht. De statuten kunnen daarvan niet afwijken. De 
beperking of opheffing van het voorkeurrecht is voortaan ook in de 
BV mogelijk. Een aantal van de voorwaarden die golden bij beperking of 
opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen 
die geen personeel zijn van de emitterende vennootschap of een van haar 
dochtervennootschappen, zoals de minimale uitgifteprijs, wordt opgeheven 
omdat zij in de praktijk slechts een beperkte meerwaarde hadden. 

Naar analogie met het mechanisme van het toegestaan kapitaal in de 
NV, bestaat voortaan ook in de BV de mogelijkheid om aan het 
bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om nieuwe aandelen, 
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

Rechten verbonden aan effecten 
De BV kent geen kapitaalbegrip meer, zodat de aandelen geen 
kapitaalvertegenwoordigende waarde meer hebben en er geen noodzakelijke 
band meer bestaat tussen de waarde van de inbreng en de aan de aandelen 
verbonden rechten. Het uitgangspunt blijft wel dat aan elk aandeel één  
stem is verbonden, maar afwijkingen zijn quasi onbeperkt toegelaten.  
Het wordt dus mogelijk om verschillende rechten te koppelen aan aandelen die 
voor eenzelfde inbreng werden uitgegeven, of dezelfde rechten toe te kennen aan 
aandelen die voor een verschillende inbreng werden uitgegeven. Deze nieuwe 
flexibiliteit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om aandelen uit te geven met 
meervoudig stemrecht, aandelen zonder stemrecht (zonder nog onderworpen 
te zijn aan de al te strikte voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen) 
of aandelen die slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen stemmen (“golden 
shares”). Ook in de NV kan men ervoor opteren om aan bepaalde aandelen 
meer of minder stemrechten te verlenen. Een afzonderlijke brochure gaat 
verder in op deze mogelijkheden. Ter flankering van deze verregaande vrijheid 
moeten de aandeelhouders door verplichte vermeldingen in het aandelenregister 
duidelijk worden ingelicht over de aan de aandelen verbonden rechten.

Er wordt één gemeenschappelijk regime gecreëerd voor alle 
soorten converteerbare obligaties, ongeacht of de conversie van 
de obligaties in aandelen gebeurt op initiatief van de obligatiehouder 
of de vennootschap, of automatisch of verplicht plaatsvindt. Deze 
uniformisering laat toe om enkele bestaande twistpunten uit de praktijk 
op te lossen. Verder wordt de maximale conversietermijn van tien 
jaar afgeschaft om aan te sluiten bij de internationale praktijk.

Voor de inschrijvingsrechten wordt de maximale uitoefenperiode 

Een grote vrijheid 
om het stemrecht 
te regelen, wordt 
gekoppeld aan 
transparantie.
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van tien jaar wel behouden, net als de beperking tot vijf jaar indien de 
uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzaak bestemd is voor één of 
meer bepaalde personen ander dan leden van het personeel en niet alle 
bestaande aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht. De 
personeelsdefinitie wordt evenwel verruimd zodat niet alleen werknemers, 
maar ook zelfstandige dienstverleners onder managementovereenkomst of 
hun managementvennootschappen eronder vallen en participatieplannen 
eenvoudiger kunnen worden opgezet voor een termijn tot tien jaar. 

De regels met betrekking tot het recht op vervroegde uitoefening 
in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, die in de 
praktijk als hinderlijk ervaren werden, worden gewijzigd, ten einde 
toe te laten dat de uitgiftevoorwaarden – maar niet de statuten – 
afwijken van het principieel recht op vervroegde uitoefening. 

Overdracht van aandelen
In de NV blijft het uitgangspunt de vrije overdraagbaarheid, tenzij de statuten, 
de uitgiftevoorwaarden of een overeenkomst in overdrachtsbeperkingen 
voorzien. Daar waar het Wetboek van vennootschappen voorheen vereiste 
dat overdraagbaarheidsbeperkingen “steeds” verantwoord moesten zijn 
in het belang van de vennootschap, worden deze restricties nu sterk 
versoepeld. Voortaan moet de rechtsgeldigheid van dergelijke clausules 
nog slechts op het moment van hun totstandkoming worden beoordeeld en 
volstaat het dat ze verantwoord worden door een “rechtmatig belang”. 

Het Wetboek van vennootschappen voorzag in dwingende 
overdrachtsbeperkingen voor aandelen in de BVBA. Deze beperkingen 
konden statutair worden verstrengd, maar niet versoepeld. Het WVV 
behoudt deze overdrachtsbeperkingen als principe, maar heft het dwingende 
karakter ervan op, zodat de statuten deze regeling nu zowel kunnen 
verstrengen, als versoepelen. Zo kan men de BV dus als een zeer 
besloten, dan wel als een zeer open vennootschapstype concipiëren. 

Mede door deze grotere flexibiliteit, moeten de statutaire 
overdrachtsbeperkingen voortaan in het aandelenregister 
opgenomen worden, om de kans te verhogen dat partijen daadwerkelijk 
kennisnemen van de eventuele overdrachtsbeperkingen. Op 
verzoek van één der partijen bij een aandeelhoudersovereenkomst 
moeten ook de niet-statutaire overdrachtsbeperkingen in het 
aandelenregister worden opgenomen. Voor de registers van effecten 
die toegang geven tot aandelen geldt een gelijkaardig regime. 

De overdracht van 
aandelen in de 
BV kan voortaan 
zeer gemakkelijk 
gemaakt worden of 
onderworpen worden 
aan verregaande 
beperkingen.
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Winstuitkeringen en inkoop van effecten
In de NV blijft de uitkeerbaarheid van winsten onderworpen aan de klassieke 
nettoactieftest. In de BV daarentegen moet er voortaan zowel een nettoactieftest, 
als een liquiditeitstest worden uitgevoerd (zie daarvoor de brochure over de BV). 

Het bestaande regime voor de uitkering van interimdividenden 
in de NV wordt op een aantal punten versoepeld: zowel het 
verbod om tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar tot de 
uitkering van een interimdividend over te gaan, als de verplichte 
minimumtermijn van drie maanden tussen twee uitkeringen worden 
afgeschaft. Bovendien wordt het mogelijk om interimdividenden 
uit te keren op basis van de winsten van het vorige boekjaar, maar 
enkel tot de datum waarop de algemene vergadering de rekeningen 
over dat boekjaar goedkeurt. Ook in de BV bestaat voortaan 
expliciet de mogelijkheid om een interimdividend uit te keren. 

Voor de inkoop van eigen aandelen en certificaten (en winstbewijzen in 
de NV) wordt voor NV en BV de maximumdrempel van 20% afgeschaft 
zodat een vennootschap ook een hoger percentage eigen effecten mag 
inkopen. De maximumdrempel wordt voortaan louter bepaald door het 
bedrag van de voor uitkering beschikbare middelen (waarbij voor de BV 
uiteraard de nieuwe, dubbele uitkeringstest geldt – zie hiervoor). Voor het 
machtigingsbesluit door de algemene vergadering gelden voortaan de 
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging (en niet 
langer een 80%-meerderheid). De vereiste van een (algemene) machtiging 
tot vervreemding van de ingekochte eigen aandelen wordt opgeheven.

De 20%-grens 
voor de inkoop 
van eigen 
aandelen wordt 
afgeschaft.

https://meemethetwvv.be/

