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Het WVV bevat enkele vernieuwingen specifiek voor 
genoteerde vennootschappen, met als blikvangers het 
loyauteitsstemrecht en de gewijzigde onafhankelijkheidscriteria. 

Hieronder vindt u een toelichting bij de voornaamste elementen. 

Genoteerde vennootschappen zijn 
aandelengenoteerde vennootschappen
Eén van de hoofddoelstellingen van het WVV is een doorgedreven 
vereenvoudiging van het vennootschapsrecht. Om die reden maakt het 
nieuwe wetboek komaf met het begrip “vennootschappen die een publiek 
beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan”, en herdefinieert het 
de “genoteerde vennootschappen” als die vennootschappen waarvan de 
aandelen, winstbewijzen of de aandelencertificaten zijn toegelaten tot 
de verhandeling op een gereglementeerde markt (bijvoorbeeld Euronext 
Brussels). De vennootschappen waarvan enkel obligaties publiek 
verhandelbaar zijn, vallen dus buiten het toepassingsgebied van de 
bijzondere regels voor de genoteerde vennootschappen. Zij blijven wel 
onderworpen aan bepaalde afwijkende bepalingen, onder andere inzake hun 
jaarrekeningen en de controle daarop. Ook moeten zij, zoals de genoteerde 
vennootschappen, een auditcomité oprichten en de genderquota naleven.

Bij koninklijk besluit kunnen alle of sommige regels die eigen zijn aan de 
genoteerde vennootschappen ook van toepassing worden verklaard op 
vennootschappen waarvan de effecten zijn genoteerd op een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF), zoals Euronext Access of Euronext Growth.
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Loyauteitsstemrecht
Onder het WVV krijgen de NV en de BV de mogelijkheid om aandelen 
met meervoudig stemrecht uit te geven. Daarbij heerst een grote 
contractuele vrijheid om te bepalen op hoeveel stemmen een bepaald 
aandeel recht geeft. Voor de genoteerde vennootschappen wordt deze 
vrijheid echter getemperd en is concreet slechts één vorm van meervoudig 
stemrecht mogelijk: het zogenaamd loyauteitsstemrecht. Indien de statuten 
in loyauteitsstemrecht voorzien, dan geven de volgestorte aandelen die ten 
minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het 
register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, recht op een dubbel 
stemrecht. Voor meer informatie over het meervoudig stemrecht en het 
loyauteitsstemrecht, verwijzen we graag naar de brochure over het stemrecht.

Bestuur
Onafhankelijke bestuurders

De onafhankelijkheidscriteria maken een overstap van “hard law” naar “soft 
law”. De huidige specifieke onafhankelijkheidscriteria krijgen hun plaats in 
de nieuwe Belgische Corporate Governance Code die voorbereid wordt, 
en ondergaan enkele lichte wijzigingen. Het WVV bevat enkel een nieuw 
algemeen onafhankelijkheidscriterium: de bestuurder mag met de 
vennootschap of met een belangrijke aandeelhouder ervan geen relatie 
onderhouden die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt.

Een kandidaat-bestuurder die aan de specifieke criteria van de Corporate 
Governance Code beantwoordt, wordt – tot bewijs van het tegendeel – 
vermoed onafhankelijk te zijn. Voldoet een kandidaat-bestuurder niet aan 
de specifieke criteria, dan moet de raad van bestuur de redenen uitzetten 
waarom hij aanneemt dat de kandidaat daadwerkelijk onafhankelijk is in het 
licht van het algemene criterium. In dat geval kan de algemene vergadering 
de kandidaat alsnog als onafhankelijke bestuurder benoemen.

Aan de onafhankelijke bestuurders mag overigens geen 
variabele vergoeding meer worden toegekend.

Genderquota

Aan de regels inzake genderquota wordt niet geraakt. Minstens een derde van 
de leden van de raad van bestuur van een genoteerde vennootschap moet van 
een ander geslacht zijn dan dat van de overige leden. Indien de vennootschap 
voor de dualistische bestuursstructuur kiest, dan zijn de genderquota van 
toepassing op de raad van toezicht, maar niet op de directieraad.

Vertrekvergoedingen

De regels inzake vertrekvergoedingen worden verduidelijkt. De 
contractuele vertrekvergoedingen voor uitvoerende bestuurders en andere 
leidinggevenden van een genoteerde vennootschap die hoger zijn dan 12 
maanden remuneratie vereisen steeds de goedkeuring van de algemene 
vergadering. Is de vertrekvergoeding hoger dan 18 maanden remuneratie, 
dan is bovendien de goedkeuring van het remuneratiecomité vereist.
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Drie bestuursmodellen

De NV kan kiezen tussen verschillende bestuursmodellen. Het monistisch 
bestuursmodel kent enkel een raad van bestuur. Daarnaast kan een 
NV opteren voor een duaal bestuursmodel, waarin de operationele en 
de strategische taken worden uitgesplitst tussen een directieraad en 
een raad van toezicht. Tot slot is het ook mogelijk om de NV te laten 
besturen door een enige bestuurder, die onafzetbaar kan zijn en bepaalde 
vetorechten kan genieten. Deze laatste bestuursvorm wordt een valabel 
alternatief voor de Comm.VA, die verdwijnt als rechtsvorm, en die 
vooral onder GVV’s succes kent. Voor meer informatie over deze drie 
bestuursmodellen, verwijzen we graag naar de brochure over het bestuur.

Genoteerde NV’s die kiezen voor het bestuursmodel van de enige 
bestuurder zijn verplicht om als enige bestuurder een andere NV te 
benoemen, die zelf wel collegiaal (monistisch of duaal) wordt bestuurd. 
Het bestuursorgaan van die bestuurder-NV is dan onderworpen aan de 
bijzondere bestuursregels voor genoteerde vennootschappen, zoals de 
aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders en de genderquota.

Intragroepsconflictenprocedure
Ook onder het WVV zal een comité van drie onafhankelijke bestuurders 
een niet-bindend advies moeten uitbrengen over transacties tussen de 
genoteerde vennootschap (en haar dochtervennootschappen) enerzijds 
en haar controlerende aandeelhouder (en zijn dochtervennootschappen) 
anderzijds, om de potentiële vermogensverschuivingen tussen 
beide groepen aan een verhoogd toezicht te onderwerpen.

De FSMA beveelt vandaag al aan om in bepaalde omstandigheden 
de procedure ook op bepaalde loutere voorstellen van het 
bestuursorgaan toe te passen, hoewel de eigenlijke beslissing in 
de schoot van de algemene vergadering wordt genomen. Het WVV 
maakt die aanbeveling tot wet en breidt het toepassingsgebied van 
de procedure dan ook in die zin uit. Zo zal het bestuursorgaan de 
procedure moeten toepassen bij de goedkeuring van fusievoorstellen. 
Hetzelfde geldt voor voorstellen tot splitsing en tot inbreng in natura.

De intragroepsconflictenprocedure is traditioneel niet van toepassing 
op transacties tussen de genoteerde vennootschap en haar 
dochtervennootschap of tussen haar dochtervennootschappen 
onderling. In dat geval blijft de eventuele vermogensverschuiving 
immers binnen de genoteerde groep. De controlerende 
aandeelhouder kan dan niet worden bevoordeeld ten nadele van 
de minderheidsaandeelhouders van de genoteerde vennootschap. 
Ook hier breidt het WVV het toepassingsgebied echter uit. De 
procedure zal toch moeten worden toegepast wanneer het 
een dochtervennootschap betreft waarin de controlerende 
aandeelhouder, rechtstreeks of onrechtstreeks, via andere 
personen dan de genoteerde vennootschap, minstens 25%  
van het kapitaal of de winstrechten aanhoudt.  
Eens die 25%-drempel is overgeschreden, vond de wetgever het  
gepast om die potentiële onrechtstreekse vermogensverschuiving 
toch aan de procedure te onderwerpen.

Het WVV breidt  
het toepassings-
gebied van de 
procedure voor 
intragroeps- 
conflicten uit.

De NV met een 
onafzetbare 
enige bestuurder 
met bepaalde 
vetorechten vangt 
het verdwijnen van 
de Comm.VA op.
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Change of control-clausules
Anders dan bij niet-genoteerde vennootschappen, zullen de change 
of control-clausules van genoteerde vennootschappen nog steeds 
door de algemene vergadering moeten worden goedgekeurd. 
Hoewel deze verplichting wordt beperkt tot de “significante” 
overeenkomsten, is de kans groot dat de tegenpartij van de genoteerde 
vennootschap er ook bij andere overeenkomsten toch op zal staan 
dat de algemene vergadering haar goedkeuring verleent.

Verkrijging en vervreemding  
van eigen effecten
De regels inzake inkoop en vervreemding van eigen effecten werden 
aangepast (zie hierover ook de brochure over effecten). Een bijzonder 
aandachtspunt voor de genoteerde vennootschappen is dat onder 
het WVV niet alleen de rechtstreekse maar ook de onrechtstreekse 
dochtervennootschappen de regels inzake de gelijke behandeling bij de 
verkrijging én de vervreemding van eigen effecten moeten toepassen.

Genoteerde BV’s?
Onder het WVV kunnen ook de aandelen van een BV publiek worden 
verhandeld. Dit zou voor de BV evenwel de toepassing vereisen 
van verschillende bijzondere regels, zodat te verwachten valt dat 
het merendeel van genoteerde vennootschappen nog steeds NV’s 
zullen zijn, waar die regels deel uitmaken van hun DNA.

De toekomst: Aandeelhoudersrechtenrichtlijn II
De aanpassingen die nodig zijn als gevolg van de  
Aandeelhoudersrechtenrichtlijn II (Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/
EG) werden niet meegenomen in het WVV. Het valt bijgevolg te verwachten 
dat het nieuwe wetboek op dit vlak al snel enkele wijzigingen zal ondergaan.

In genoteerde 
vennootschappen blijft 
de goedkeuring door de 
algemene vergadering 
van change of control-
clausules in significante 
overeenkomsten 
vereist. 

https://meemethetwvv.be/

