I.

Hervorming vennootschapsrecht – een vooruitblik

naar een nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
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1. Doorgedreven vereenvoudiging

11

afschaffing onderscheid handelsvennootschappen - burgerlijke vennootschappen

-

onderscheid handelsvennootschappen - burgerlijke vennootschappen voorbijgestreefd
commercieel doel versus burgerlijke doel : al dan niet daden van koophandel
gevolg : onderworpen aan het handelsrecht dan wel het burgerlijk recht

-

invoering nieuw begrip onderneming door het WER : alle vennootschappen zijn ondernemingen
alle vennootschappen onderworpen aan het handelsrecht en het ondernemingsrecht
en onderworpen aan de rechtbanken van koophandel/ondernemingsrechtbanken
afschaffing van het onderscheid tussen handelsdaden en burgerlijke daden

-

de burgerlijke vennootschap met handelsvorm is niet langer meer …
de maatschap is een onderneming geworden … ook als instrument voor vermogensplanning
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1. Doorgedreven vereenvoudiging
12

integratie vennootschapsrecht en verenigingsrecht in één wetboek

-

het winstoogmerk als criterium onderscheid vennootschap - vereniging de facto vervaagd
een vennootschap heeft als oogmerk een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel
te bezorgen aan de vennoten
een vereniging daarentegen mag geen winstoogmerk hebben, enkel een altruïstisch, belangeloos
of caritatief oogmerk; een vereniging mag dan ook geen nijverheids- of handelszaken uitbaten,
althans niet als hoofd- of aanvullend doel, wel bijkomstig
quid ziekenhuizen, sociale werkplaatsen etc … ?
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1. Doorgedreven vereenvoudiging
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integratie vennootschapsrecht en verenigingsrecht in één wetboek (vervolg)

-

invoering nieuw begrip onderneming door het WER : ook verenigingen zijn ondernemingen die
een economische activiteit uitoefenen
in het verlengde een gezamenlijk wetboek voor zowel vennootschappen als verenigingen
met als gevolg dat verschillende bepalingen voortaan ook van toepassing zijn op verenigingen
zowel vennootschappen als verenigingen mogen dezelfde winstgevende ondernemingsactiviteiten
nastreven
vennootschappen hebben evenwel tot doel aan haar vennoten een economisch voordeel
te bezorgen terwijl verenigingen daarentegen tot doel hebben een economisch voordeel
te bezorgen aan de vereniging zelf met het oog verwezenlijking van haar belangeloos doel

-

de mogelijkheid dan wel het verbod van winstuitkering wordt het nieuwe criterium voor
het onderscheid vennootschap - vereniging
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1. Doorgedreven vereenvoudiging
13

beperking van het aantal vennootschapsvormen

-

vooraf : mogelijkheid van eenhoofdigheid wordt het uitgangspunt
uitzonderingen eigen aan de vennootschapsvorm :
maatschap en zijn varianten de VOF en de Comm.V.
de nieuwe CV
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1. Doorgedreven vereenvoudiging
13

beperking van het aantal vennootschapsvormen (vervolg)

-

personenvennootschappen :
-

-

de maatschap als basisvorm zonder rechtspersoonlijkheid
kan gemoduleerd worden als stille maatschap - de stille handelsvennootschap verdwijnt
kan gemoduleerd worden als tijdelijke maatschap - de THV verdwijnt
de VOF als maatschap met (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid
de CommV als maatschap met (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid

kapitaalvennootschappen :
-

beperking tot 3 vormen : de BV(BA), de NV en de CV(BA)
worden afgeschaft : de EVBA, de S-BVBA, de VSO, de CVOA, het ESV, de Comm.VA, de LV
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1. Doorgedreven vereenvoudiging
14

verdere stroomlijning en verduidelijkingen

-

rechtspersoon – bestuurder :
voortaan ook in verenigingen en stichtingen met rechtspersoonlijkheid
vast vertegenwoordiger moet een natuurlijk persoon zijn, die niet tevens bestuurder is

-

notie "dagelijks bestuur" :
zowel dagdagelijkse handelingen als handelingen die omwille van hun minder belang dan wel
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuur niet verrechtvaardigen

-

éénmaking van begrippen :
aandeelhouder (ipv vennoot), bestuurder (ipv zaakvoerder), ….

-

partiële splitsing :
bevestiging wettelijk kader (zie infra)
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2. Verregaande flexibilisering
21

de besloten vennootschap - BV

-

geconcipieerd als de standaardvorm voor zowel kleine als grote ondernemingen
flexibel doordat de meeste bepalingen van suppletief recht zijn waarvan kan afgeweken worden

-

afschaffing van het concept van maatschappelijk kapitaal
invoering van nieuwe beschermingsmechanismen voor schuldeisers :
bij oprichting :
vereiste van toereikend aanvangsvermogen, verankerd in het financieel plan
bij uitkeringen :
een balanstest en een liquiditeitstest
bij financiele moeilijkheden of faillissement :
verhoogde bestuurdersaansprakelijkheid
zie infra - toepassing in concreto

9

2. Verregaande flexibilisering
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de besloten vennootschap – BV (vervolg)

-

de wettelijke beperkingen bij aandelenoverdrachten blijven grosso modo behouden,
maar worden van suppletief recht
vrije overdracht van aandelen zoals bij NV's wordt dus ook voor BV's mogelijk

-

het beginsel dat aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn wordt evenzeer van suppletief recht
uitgifte van aandelen met een verschillend voorkeurrecht bij kapitaalverhogingen in geld wordt mogelijk
uitgifte van aandelen met een verschillend recht op winstuitkeringen of liquidatiesaldo zoals bij de NV's
wordt ook voor BV's mogelijk
uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht wordt net zoals bij de NV's ook mogelijk

-

uittreding en uitsluiting van aandeelhouders (cfr CV's) is mogelijk mits dit statutair wordt voorzien.

-

bevestiging van de mogelijkheid een dagelijks bestuurder te benoemen zoals bij de NV'S
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2. Verregaande flexibilisering
22

de naamloze vennootschap - NV

-

geconcipieerd als de natuurlijke rechtsvorm voor de grote (genoteerde) ondernemingen

-

de kapitaalvereisten voor NV's blijven onverminderd gelden

-

invoering mogelijkheid meervoudig stemrecht

-

ad nutum herroepbaarheid van de bestuurdersmandaten wordt van suppletief recht

-

keuze tussen 3 bestuursvormen :
raad van bestuur
enige bestuurder
duaal bestuur :
raad van toezicht (strategie en toezicht) en directieraad (operationeel)
afschaffing directiecomité, algemene mogelijkheid tot delegatie
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2. Verregaande flexibilisering
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de coöperatieve vennootschap - CV

-

de CV keert terug naar zijn roots, haar coöperatief doel
vereist wordt dat het voornaamste doel van de CV moet bestaan in het voldoen van de behoeften
van haar aandeelhouders en/of in de ontwikkeling van hun economische en sociale activiteiten

-

afschaffing van het concept van maatschappelijk kapitaal
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3. Aanpassing aan Europese evoluties

-

van de werkelijke zetelleer naar de statutaire zetelleer
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4. Inwerkingtreding

-

inwerkingtreding :
vanaf 1 mei 2019

-

overgangsbepalingen bestaande vennootschappen :
-

vrijwillige aanpassing van de statuten tegen uiterlijk 1 januari 2020
zolang dit niet het geval is, zijn de dwingende bepalingen WVV van toepassing vanaf 1 januari 2020;
ook suppletieve bepalingen WVV ook van toepassing vanaf 1 januari 2020 voor zover statuten hiervan
niet afwijken

-

aanpassing van de statuten tegen uiterlijk 1 januari 2024, zo niet hoofdelijke en persoonlijke
aansprakelijkheid bestuurders voor alle schade
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