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Hervorming Vennootschapsrecht     September 2019 

 

U zal er wellicht intussen al iets van op gevangen hebben, we hebben een nieuw wetboek van 

vennootschapsrecht.  Soms verneem ik van ondernemers dat er maar 2 vennootschapsvormen meer 

zullen bestaan, namelijk de BV en de NV.  Door de vele misverstanden die ik her en der hoor misschien 

toch wel de moeite om hier even op in te gaan. 

 

De basis is alvast dat er geen burgerlijke vennootschappen meer bestaan in het nieuw wetboek, 

iedereen zal dus onderworpen worden aan het handelsrecht.  Dit is ook de trigger waarom uw 

burgerlijke maatschap moet inschreven worden in de kruispuntbank van ondernemingen (kbo) en 

aldus onderworpen is aan de UBO verplichting die tegen einde deze maand immers voor elke 

vennootschap moet in orde zijn (behoudens verlenging termijn daar er vandaag nog maar een 

minderheid dit correct hebben geregistreerd in combinatie met de website die slecht werkt). 

 

Welke verschillende vormen hadden we vroeger: de maatschap, de stille handelsvennootschap, de 

tijdelijke handelsvennootschap, de V.O.F. , de Comm. V., de BVBA, de E-BVBA, de S-BVBA, de CVBA, de 

CVOA, de NV, de Comm. VA., de ESV, de SE, de SCE en de LV.  Dus 16 mogelijke vormen hoe u uw 

onderneming en/of samenwerkingsverbanden vorm kon geven met alle rechtsgevolgen van dien.  

Deze 16 vormen zijn niet gereduceerd naar 2 of 4 wat ik dikwijls hoor doch naar 8.  Toch wel een 

halvering doch niet de quasi volledige schrapping.  Wat blijft er nu over: de maatschap, de V.O.F. , de 

Comm. V., de BV, de CV, de NV, de SE en de SCE.  De Comm.V. is dikwijls beter gekend als gcv.  Voor 

de V.O.F., Comm.V., SE en SCE verandert er dus niets. 

 

Qua timing betekent dit dat alle nieuwe vennootschappen vanaf 1 Mei jongstleden dienen opgericht 

te worden volgens de nieuwe vennootschapswetging en dat wijzigingen van bestaande 

vennootschappen in 2019 de mogelijkheid hebben om reeds in te spelen op de nieuwe 

vennootschapswetgeving.  Vanaf 1 januari 2020 zijn de dwingende regels van de nieuwe wetgeving 

van toepassing op alle vennootschappen en de specifiekere regels dienen aangepast te worden bij de 

eerstvolgende statutenwijziging om dan tegen uiterlijk 1 januari 2024 verplicht omgevormd te zijn en 

iedereen dan weer gelijk is voor de wet. 

 

De wijzigingen qua vennootschapswetgeving zijn het grootst bij de maatschap, BV, de CV en de NV.  

Gezien de meeste ondernemers nu voor de keuze staan om te kiezen voor een BV of een NV lichten 

we hier de redenen van keuze tussen deze 2 vormen verder toe. 

 

Voor zowel de BV en NV is het nu mogelijk om slechts 1 vennoot te hebben zonder uw beperkte 

aansprakelijkheid te verliezen.  Ook als bestuurder van de NV is 1 persoon nu voldoende.  Dit laatste 

maakt de zin dat eenzelfde vaste vertegenwoordiger via verschillende vennootschappen stuk 
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overbodig.  Hierdoor kan een private rechtspersoon ook maar één keer meer de achterliggende 

beslisser zijn.  Dit maakt de administratie heel wat eenvoudiger. 

  

Bij de BV is een belangrijke wijziging dat het begrip kapitaal wordt afgeschaft.  Je kan deze 

vennootschapsvorm dus met om het even welke inbreng bij de start oprichten (net zoals bij een V.O.F. 

en Comm. V.).  Het nadeel hierdoor is dat de alarmbelprocedure hierdoor niet meer juridisch 

waterdicht is.  Immers dien je deze nu te starten als er een vermoeden is dat het vermogen 

ontoereikend wordt.  Het begrip vermoeden geeft mijn inziens teveel mogelijkheid tot interpretatie 

en dus rechtsonzekerheid.  Hetzelfde geldt voor de nieuwe procedure bij BV voor uitkering van 

dividend.  Hiervoor dien je twee testen uit te voeren, nl. de netto-actieftest en de liquiditeitstest.  De 

netto actief test is duidelijk en ontegensprekelijk, de liquiditeitstest is wederom voor heel wat 

interpretatie vatbaar.  Gezien de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en het recht om de 

dividenden terug te vorderen geeft dit een oncomfortabel gevoel. 

 

Gezien de blijvende minimum kapitaalvereiste t.b.v. 61.500 EUR van de NV blijft hier de eenduidige 

oude alarmbel procedure regels van kracht en kunnen er dividenden worden uitgekeerd zonder extra 

administratie en zonder rechtsonzekerheid. 

 

Voor deze 2 redenen zou ik aanraden, indien de kapitaaleis geen probleem vormt, om in de toekomst 

te kiezen voor de NV. 

 

Daarnaast zijn er ook wijzigingen in de belangenconflict regels, de nieuwe uitreding & uitsluiting regels 

en de mogelijkheid om meervoudig stemrecht toe te kennen aan aandelen. Samen maakt dit dan de 

belangrijkste wijzigingen compleet. 

 

Besluit: Er verandert veel doch er zijn ook een aantal blijvers. Weer heel wat stof om als ondernemer 

over na te denken hoe je u zal structureren in een vennootschapsvorm i.f.v. huidige en toekomstige 

verwachtingen, gemak en aansprakelijkheden.  Ga dus niet voort op hetgeen je links en rechts hoort 

doch consulteer je bij een vakman of het nieuwe wetboek der vennootschappen. 

 

 

 


