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BELANGRIJKE NIEUWE STAP  
NAAR HET WVV OP 1 JANUARI 2020: 

WAT INDIEN UW STATUTEN  
NOG NIET ZIJN AANGEPAST?
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De wet van 23 maart 2019 voerde het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) in.  
Het WVV is reeds van toepassing op vennootschappen, verenigingen en stichtingen die op of na  
1 mei 2019 werden opgericht. U stapte hier eerder al met ons mee naar die datum. Nu staan we  
opnieuw voor een cruciale stap. Vanaf 1 januari 2020 zal het WVV eveneens – automatisch en in  
principe integraal – toepassing vinden op vennootschappen, verenigingen en stichtingen die reeds  
vóór 1 mei 2019 werden opgericht en die nog geen vervroegde “opt-in” deden.  
Deze bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten hun statuten niet onmiddellijk 
in overeenstemming brengen met het WVV, maar krijgen daarvoor respijt tot uiterlijk 1 januari 2024.  
Maar laat u niet vangen: vanaf 1 januari 2020 krijgt u hoe dan ook te maken met het nieuwe WVV, en dit 
zowel met betrekking tot uw statuten, als wat de verplichte vermeldingen betreft op facturen en stukken.

WAT INDIEN UW 
STATUTEN  
NOG NIET ZIJN 
AANGEPAST?

Opgelet voor statutaire bepalingen die  
strijdig zijn met nieuwe dwingende  
regels van het WVV

Inleiding

Zolang de statuten niet zijn aangepast aan het WVV, is voorzichtigheid 
geboden bij de consultatie van de statuten. Bestaande statutaire 
bepalingen moeten vanaf 1 januari 2020 immers voor niet-
geschreven worden gehouden indien zij strijdig zouden zijn 
met de nieuwe dwingende bepalingen van het WVV. 

Dit gevaar is niet ondenkbaar. Hoewel het WVV over het algemeen 
wordt gekenmerkt door een verregaande versoepeling (meer aanvullend 
recht), bevat het toch een aantal dwingende bepalingen die strenger zijn 
dan of afwijken van de voorheen geldende wetsbepalingen. Bovendien 
werden deze laatste in de praktijk vaak in de statuten geparafraseerd 
met het oog op de gebruiksvriendelijkheid van de statuten. 

De dwingende 
bepalingen van het 
WVV worden vanaf 
1 januari 2020 van 
toepassing op alle 
vennootschappen, 
verenigingen en 
stichtingen.

https://www.eubelius.com/nl/expertise/vennootschapsrecht-fusies-en-overnames-corporate-en-ma/wetboek-van-vennootschappen-en
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We overlopen hierna enkele belangrijke aandachtspunten met 
betrekking tot het bestuur, de algemene vergadering, de effecten 
en (de instandhouding van) het eigen vermogen / kapitaal.

Bestuur

Over de nieuwe aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders  
van rechtspersonen (de zogenaamde “cap”) is al veel inkt gevloeid. 
Deze wettelijke beperking geldt vanaf 1 januari 2020 ook voor 
bestuurders van bestaande vennootschappen, verenigingen en 
stichtingen – althans voor schadeverwekkende feiten die ten vroegste 
op 1 januari 2020 plaatsvinden. De keerzijde van de medaille is echter 
dat leden van een collegiaal bestuursorgaan in beginsel steeds 
hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn, dit wil zeggen ook voor gewone 
bestuursfouten en niet enkel bij overtredingen van de wet of de statuten. 
Bovendien mogen rechtspersonen hun bestuurders niet langer ex 
ante vrijwaren of exonereren voor hun aansprakelijkheid. 

In geval van een belangenconflict moet de betrokken bestuurder dit 
melden aan zijn medebestuurders en zich vervolgens onthouden 
van deelname aan de beraadslaging en de stemming over dit 
agendapunt. Deze belangenconflictenprocedure zal ook voor 
verenigingen en stichtingen gelden. Indien alle bestuurders (of in 
verenigingen en stichtingen de meerderheid van de bestuurders) 
geconflicteerd zijn, moet de beslissing worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering. Een specifieke belangenconflictenprocedure 
werd ook ingevoerd bij kapitaalverhoging met opheffing van 
voorkeurrecht in het kader van het toegestane kapitaal: bestuurders 
die als feitelijke vertegenwoordiger van de begunstigde worden 
beschouwd, mogen niet meestemmen (dit is in lijn met de 
onthoudingsplicht van de aandeelhouder die minstens 10 % van de 
stemrechten heeft, wanneer de AV beslist over een kapitaalverhoging 
met opheffing van voorkeurrecht te zijnen gunste). Let dus op met 
soepelere belangenconflictenregels die u in de statuten aantreft: zij 
buigen voor het nieuwe recht.

De omvang van het dagelijks bestuur wordt uitgebreid ingevolge 
de nieuwe wettelijke definitie. Het omvat de handelingen en 
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het 
dagelijks leven van de rechtspersoon en de handelingen en 
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel 
omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het 
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Dagelijkse bestuurders die 
reeds in functie zijn, krijgen dus met ingang van 1 januari 2020 in 
principe automatisch ruimere bevoegdheden. Bovendien wordt het 
ook mogelijk om een dagelijks bestuurder te benoemen in een BV.

De regels inzake 
belangenconflicten 
worden strenger. 



www.eubelius.com Dwingende bepalingen

De vaste 
vertegenwoordiger 
kan slechts namens 
één bestuurder-
rechtspersoon 
optreden

Daarnaast worden de regels voor de vaste vertegenwoordiging 
van bestuurders-rechtspersonen in vennootschappen aangescherpt: 
de vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn die 
niet reeds in een andere hoedanigheid (bijvoorbeeld als bestuurder 
in eigen naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere 
bestuurder-rechtspersoon) in het bestuursorgaan zetelt. Deze 
regels zullen voortaan ook toepassing vinden in verenigingen 
met rechtspersoonlijkheid en stichtingen. Indien het dagelijks 
bestuur aan een rechtspersoon werd opgedragen, dan zal deze 
rechtspersoon ook in deze hoedanigheid vanaf 1 januari 2020 een 
vaste vertegenwoordiger moeten aanduiden. Concreet zullen dus 
heel wat bestuurders-rechtspersonen uiterlijk op 1 januari 2020 
een (nieuwe) vaste vertegenwoordiger moeten aanduiden.

Interne reglementen vereisen voortaan een uitdrukkelijke statutaire 
machtiging en mogen bovendien niet langer bepalingen bevatten 
die raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of 
leden, aan de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de 
werkwijze van de algemene vergadering. Het lot van bestaande interne 
reglementen na 1 januari 2020 verdient daarom uw aandacht, ook 
als u uw statuten nog niet meteen aan het nieuwe recht aanpast.

Algemene vergadering

Het bestuursorgaan van de NV, BV en CV is verplicht om een 
algemene vergadering bijeen te roepen indien aandeelhouders die 
één tiende van het kapitaal (voor de NV) of één tiende van het aantal 
aandelen (voor de BV en CV) vertegenwoordigen hierom verzoeken. 
Voor VZW’s blijft de drempel voor verplichte bijeenroeping één vijfde 
van de leden, maar de bijeenroepingstermijn voor de algemene 
vergadering wordt wel verlengd van acht naar vijftien dagen.

Voor NV’s wijzigt het WVV de afrondingsregel met betrekking tot aandelen 
met een ongelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde. In plaats van de 
fracties per aandeel te verwaarlozen, gebeurt de afronding voortaan per 
aandeelhouder, dit wil zeggen op diens volledige aandelenparticipatie. 

In de buitengewone algemene vergadering (statutenwijziging) 
gelden onthoudingen niet langer als een impliciete tegenstem, 
maar worden zij noch in de teller, noch in de noemer meegerekend, 
zoals reeds de regel was in de gewone algemene vergadering.

Indien een vruchtgebruik op effecten werd gevestigd, oefent 
de vruchtgebruiker voortaan de rechten uit, tenzij anders werd 
bepaald in de statuten of in een testament of overeenkomst.

In een aantal gevallen kan de toepassing van deze 
regels vanaf 1 januari 2020 leiden tot een (ongewilde) 
machtsverschuiving in de algemene vergadering.
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Effecten

De inschrijvingsplicht in het effectenregister wordt verruimd. 
Voortaan moet het effectenregister ook melding maken van 
eventuele (statutaire of, voor zover bekend, conventionele) 
overdrachtsbeperkingen, van de aan het effect verbonden stemrechten 
en winstrechten, alsook van hun aandeel in het vereffeningssaldo.

Bij de overdracht van niet-volgestorte aandelen in de 
NV, BV en CV zijn de overnemer en overdrager jegens de 
vennootschap hoofdelijk tot volstorting gehouden.

Eigen vermogen / kapitaal

Onder het WVV vereist elke uitgifte van nieuwe aandelen een verslag van 
het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen voor de 
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de bestaande aandelen beschrijft. 
Deze verslagplicht geldt dus niet langer alleen bij een inbreng in natura.

Het kapitaal van bestaande BVBA’s en “eigenlijke” CVBA’s (vanaf  
1 januari 2020 BV, respectievelijk CV genoemd – zie verder) wordt met 
ingang van 1 januari 2020 automatisch omgevormd in een statutair 
onbeschikbare eigenvermogensrekening. Voor iedere uitkering in 
deze vennootschappen, moeten voortaan twee uitkeringstesten worden 
vervuld: een netto-actieftest en een liquiditeitstest. Het bestuursorgaan 
moet vaststellen dat het netto-actief niet lager is, of naar aanleiding van de 
uitkering niet lager zou worden, dan dit omgevormde kapitaal. Daarnaast 
moet het bestuursorgaan ook vaststellen dat de vennootschap, volgens de 
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven 
haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode 
van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering. 

Netto-actieftest en liquiditeitstest bij 
uitkeringen in BV en CV.

Parallel met deze uitkeringstesten wordt ook de alarmbelprocedure 
voor deze rechtsvormen hervormd. Het bestuursorgaan moet de 
alarmbelprocedure toepassen wanneer het netto-actief negatief is 
geworden of dreigt te worden, én wanneer het bestuursorgaan vaststelt 
dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, 
niet langer in staat zal zijn om gedurende minstens de 12 volgende 
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Effectenregisters 
moeten voortaan 
meer informatie 
bevatten.
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Onaangepaste statuten 
belemmeren mogelijk het gebruik 
van de nieuwe flexibiliteit 
In de voorgaande gevallen moet u vanaf 1 januari 2020 het 
nieuwe recht toepassen en uw statuten terzijde schuiven, daar 
waar die de oude, minder strenge regel zouden bevatten. Het 
omgekeerde is echter niet waar: indien uw statuten de oude 
regel bevatten op een punt waar het nieuwe recht soepeler 
is, dan zullen uw oude statuten toch voorrang hebben.

In de mate dat bepaalde vereenvoudigingen of nieuwe 
mogelijkheden waarin het WVV voorziet, voortvloeien 
uit louter suppletieve (dus niet-dwingende) bepalingen 
van het WVV, kunnen zij immers op strengere 
statutaire bepalingen stuiten. Deze beoordeling vereist 
een case-by-case-analyse van de statuten.

Een voorbeeld is de schriftelijke besluitvorming in het 
bestuursorgaan. Het WVV stelt hiervoor als enige vereiste 
de unanimiteit van de bestuurders. Als de bestaande 
statuten echter nog de oude regel uit het Wetboek van 
vennootschappen parafraseren, dan zal de schriftelijke 
besluitvorming ook na 1 januari 2020 nog steeds enkel mogelijk 
zijn in uitzonderlijke, dringende omstandigheden die moeten 
worden gemotiveerd in het licht van het vennootschapsbelang. 

Een ander voorbeeld betreft de inkoop van eigen aandelen, 
waarvoor het WVV nieuwe mogelijkheden biedt.
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Verplichte vermeldingen op  
facturen en andere stukken

Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe naamgeving voor de 
verschillende rechtsvormen zoals vastgelegd in artikel 1:5 van 
het WVV. Aldus moeten bestaande BVBA’s vanaf die datum in 
alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, 
orders, websites en andere stukken opnemen dat zij BV zijn.

Voor CVBA’s is het verhaal een stuk complexer. Als de CVBA 
aan de nieuwe definitie van artikel 6:1 WVV beantwoordt, 
moet zij zich vanaf 1 januari 2020 in het rechtsverkeer 
begeven als CV en die vermelding ook op al haar facturen 
en andere stukken vermelden. Bovendien wordt het CV-recht 
van het WVV op deze vennootschappen van toepassing. 
Beantwoordt de CVBA daarentegen niet aan deze definitie, 
dan blijft zij nog CVBA tot zij (al dan niet automatisch) 
wordt omgevormd in een BV. In dat geval blijven deze 
vennootschappen (uiterlijk tot 1 januari 2024) onderworpen 
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 
met betrekking tot de CVBA, terwijl terzelfdertijd het BV-
recht (met uitzondering van de regels inzake het eigen 
vermogen en de uittreding en uitsluiting) ook op hen van 
toepassing wordt. Het bestuursorgaan van de CVBA moet 
dus tegen 1 januari 2020 zelf de knoop doorhakken 
of de CVBA aan de definitie beantwoordt of niet. 

Alleen een “echte” coöperatieve 
CVBA wordt een CV.

Vanaf 1 januari 2020 
wordt elke BVBA een BV.


