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Beste lezer, 

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen (het “WVV”) is een feit. Het werd 

op 28 februari 2019 goedgekeurd, en wordt 

eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad. Met dit nieuwe wetboek wordt het 

vennootschapsrecht eenvoudiger en flexibeler. 

De bedoeling is om ons land aantrekkelijker te 

maken voor vennootschappen en 

verenigingen. De (internationale) VZW’s en 

stichtingen maken nu onderdeel uit van dit 

wetboek. De VZW-Wet van 1921 wordt 

afgeschaft.  

Maar wat betekent dit nieuwe wetboek nu 

voor uw HR-praktijk? Dat overlopen wij in 

deze Newsletter.  

Alle vennootschapsmandatarissen, ook 

bestuurders van een NV, kunnen nu een 

ontslagbescherming krijgen (een opzegtermijn 

en/of opzegvergoeding). De onduidelijkheid of 

leden van een directiecomité (dat ook een 

andere naam krijgt: “directieraad”) nu altijd 

zelfstandigen zijn dan wel het mandaat ook 

onder een arbeidsovereenkomst kunnen 

uitoefenen is voorbij: zij kunnen niet onder een 

arbeidsovereenkomst werken. Een bestuurder 

mag niet eveneens deel uitmaken van de 

directieraad. Een vaste vertegenwoordiger van 

een bestuurder-rechtspersoon, moet een 

natuurlijke persoon zijn. En deze natuurlijke 

persoon mag niet ook nog eens in persoonlijke 

naam zetelen in hetzelfde orgaan. 

Bestuursorganen kunnen eindelijk zonder veel 

voorwaarden schriftelijke beslissingen nemen. 

De aansprakelijkheid van vennootschaps-

mandatarissen wordt beperkt, waardoor het 

gemakkelijker zal zijn om een verzekering aan 

te gaan.  

Hierna bespreken we deze en andere 

nieuwigheden in detail. 

We wensen u veel leesplezier! 
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1 Enkele nieuwe begrippen 

Laten we algemeen beginnen met op te 

merken dat een aantal ingeburgerde termen 

verdwijnen. 

 

De besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”, wordt nu 

de besloten vennootschap, afgekort “BV” 

(zoals in Nederland). De naamloze 

vennootschap, afgekort “NV”, blijft haar naam 

behouden.  

 

De termen “vennoten” en “zaakvoerders”, die 

werden gehanteerd voor een BVBA, 

verdwijnen. Voor zowel de BV als de NV 

worden nu de termen aandeelhouders en 

bestuurders gebruikt. Voor de 

vennootschappen zonder of met onvolkomen 

rechtspersoonlijkheid worden de termen 

vennoot en zaakvoerder behouden.  

 

Indien een NV wil werken met een dubbele 

bestuurslaag, wat nu kan met een raad van 

bestuur en een directiecomité, dan wordt dat 

onder het WVV anders georganiseerd in een 

raad van toezicht en een directieraad.  

 

Een warrant wordt een inschrijvingsrecht.  

 

2 Ontslagbescherming voor 

vennootschapsmandatarissen 

In ons vennootschapsrecht geldt het principe 

dat het mandaat van een 

vennootschapsmandataris, aan wie het 

vertrouwen en de macht wordt gegeven om het 

vennootschapsvermogen te beheren, op ieder 

moment kan worden beëindigd, dit is de zgn. 

ad nutum herroepbaarheid. Voor de bestuurder 

van een NV werd dit principe zelfs van 

openbare orde geacht. Voor alle andere 

vennootschapsmandatarissen was het van 

aanvullend recht. Concreet betekende dit dat 

een bestuurder van een NV steeds van de ene 

op de andere dag kon worden ontslagen, 

zonder opzegtermijn of -vergoeding. Ook 

diende de algemene vergadering zijn 

beslissing niet te motiveren, en konden er 

geen bijzondere meerderheden worden geëist 

voor deze ontslagbeslissing.  

 

Dit openbare orde karakter van de ad nutum 

herroepbaarheid van een bestuurder van een 

NV werd fel bekritiseerd in de rechtsleer en gaf 

in de praktijk aanleiding tot 

beschermingsconstructies zoals geschorste 

arbeidsovereenkomsten, consultancy-

overeenkomsten met de bestuurder voor 

“andere” taken, en beloftes tot betaling van 

een ontslagvergoeding door een 

groepsvennootschap.  

 

In het WVV blijft de ad nutum herroepbaarheid 

de regel, maar dit is nu voor alle 

vennootschapsmandaten van aanvullend 

recht.  

 

Voor de gedelegeerd bestuurder en het lid van 

de directieraad verandert er dus niets; aan hen 

kon reeds een ontslagbescherming worden 

gegeven, door in het benoemingsbesluit of een 

managementovereenkomst een opzegtermijn 

of vervangende opzegvergoeding te voorzien. 

Dit kan nu dus ook voor de bestuurder van een 

NV, tenzij de statuten zouden bepalen dat de 

ad nutum herroepbaarheid ongewijzigd van 

kracht blijft. 

 

Het WVV bepaalt specifiek dat in de statuten 

van de NV kan worden opgenomen dat het 

mandaat van een bestuurder enkel kan worden 

beëindigd met een opzeggingstermijn of 

vertrekvergoeding. Een ontslagbescherming 

van de bestuurder kan dus worden verankerd 

in de statuten. 

 

Als keerzijde van deze ontslagbescherming 

introduceert het WVV het “ontslag om wettige 

reden” van de bestuurder. Dit was tot nu toe 

enkel voorzien voor ontslag van de statutaire 

zaakvoerder in een BVBA. De algemene 

vergadering kan het mandaat van een 

bestuurder steeds beëindigen wegens wettige 

reden, zonder opzegtermijn of - vergoeding.  

 

Indien de bestuurder meent dat er geen sprake 

is van een wettige reden, dan kan hij dit 
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aanvechten bij de ondernemingsrechtbank. 

Wordt de wettige reden niet weerhouden, dan 

zal de rechter oordelen of het opportuun is om 

de bestuurder in functie te houden, dan wel 

hem te vergoeden voor zijn ontslag.  

 

De Memorie van Toelichting geeft als 

voorbeeld van een wettige reden, een zware 

strafrechtelijke overtreding in de professionele 

sfeer, of fiscale fraude, maar dit zal uiteraard 

aanleiding geven tot rechtspraak, naar 

analogie met wat we kennen bij het ontslag om 

dringende reden van een werknemer.  

 

In tegenstelling tot het arbeidsrecht worden er 

geen strikte termijnen of formaliteiten opgelegd 

voor het inroepen van een wettige reden. Het 

is weliswaar aan te raden om in geval van 

handelingen of nalatigheden die een wettige 

reden kunnen uitmaken, snel op te treden en 

de situatie aan de algemene vergadering voor 

te leggen met het oog op een eventuele 

ontslagbeslissing. 

 

3 Geen arbeidsovereenkomst voor de 

bestuurder en lid van de 

directieraad 

Voor de bestuurder van een NV was het 

duidelijk: deze kon zijn mandaat niet 

uitoefenen in het kader van een 

arbeidsovereenkomst. Dit o.m. omwille van het 

openbare orde karakter van de ad nutum 

herroepbaarheid, dat niet verenigbaar is met 

een arbeidsovereenkomst. Beëindiging van 

een arbeidsovereenkomst door de werkgever 

vraagt immers de naleving van een 

opzegtermijn dan wel het betalen van een 

opzegvergoeding.  

 

Voor een lid van het directiecomité was de 

situatie minder duidelijk.  

 

Volgens het Koninklijk besluit nr. 38 van 

27 juli 1967 houdende inrichting van het 

sociaal statuut der zelfstandigen worden 

vennootschapsmandatarissen op weerlegbare 

wijze geacht een zelfstandige 

beroepsbezigheid uit te oefenen. 

Volgens het Rijksinstituut voor Sociale 

Zekerheid der Zelfstandigen (RSVZ) wordt een 

lid van het directiecomité niet per definitie 

beschouwd als een vennootschapsmandataris. 

Dit zal maar het geval zijn indien het 

directiecomité over voldoende en reële 

beslissings- en vertegenwoordigings-

bevoegdheden beschikt. 

 

Voor een zaakvoerder van een BVBA kon 

worden geargumenteerd dat hij zijn mandaat 

onder een arbeidsovereenkomst uitoefende, in 

de situatie waar de vennootschap een college 

van zaakvoerders had gecreëerd, met 

afschaffing van de alleenbeslissings-

bevoegdheid van de zaakvoerders, en er 

binnen het college van zaakvoerders een 

zekere hiërarchie was gecreëerd.  

 

Het WVV laat er voortaan geen enkele twijfel 

meer over bestaan. Bestuurders van een BV 

(de vroegere zaakvoerders) en een NV en 

leden van de directieraad (van een NV) 

kunnen in die hoedanigheid niet door een 

arbeidsovereenkomst met de vennootschap 

zijn verbonden. 

 

Voor de bestuurders van een NV heeft dit geen 

grote gevolgen, zij hebben nu al geen 

arbeidsovereenkomst, maar voor de leden van 

de nieuw op te richten directieraden (die de 

huidige directiecomités zullen vervangen) kan 

dit wel een impact hebben. De leden van de 

directieraad kunnen dat mandaat niet onder 

een arbeidsovereenkomst uitoefenen, en 

zullen dus, indien zij werknemer waren, 

moeten overstappen naar het zelfstandige 

statuut.  

 

Voor de persoon die belast is met het dagelijks 

bestuur verandert er niets. Deze kan het 

mandaat van dagelijks bestuur ook onder de 

nieuwe wet uitoefenen als zelfstandige of als 

werknemer van de vennootschap. 

 

Daarnaast blijft het natuurlijk nog steeds 

mogelijk dat een bestuurder of lid van een 

directieraad naast het mandaat ook een 

arbeidsovereenkomst zou hebben, maar die 

moet dan wel betrekking hebben op een 
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andere functie dan de uitoefening van het 

mandaat. 

 

4 Het bestuur van de naamloze 

vennootschap (NV)  

Het WVV voorziet twee mogelijkheden om het 

bestuur te organiseren in een NV 1) het 

monistisch bestuur en 2) het duaal bestuur.  

 

De naamloze vennootschappen moeten een 

keuze maken tussen beide systemen. Bij 

gebrek aan keuze, zal het monistisch bestuur 

automatisch van toepassing zijn. 

 

4.1 Monistisch bestuur: raad van bestuur 

of enige bestuurder 

4.1.1 Raad van bestuur 

Het bestuur van de naamloze vennootschap 

wordt toevertrouwd aan een collegiale raad 

van bestuur met volle bevoegdheid van 

bestuur.  

 

Dit is het huidige systeem dat in het WVV 

wordt hernomen, mits een aantal wijzigingen 

en verduidelijkingen, meer bepaald wat betreft 

de herroepbaarheid van de bestuurders en de 

belangenconflicten (zie punt 6 hierna). 

 

4.1.2 Enige bestuurder 

Het principe van de pluraliteit van bestuurders 

wordt afgeschaft. De raad van bestuur blijft, 

zoals in het huidige wetboek van 

vennootschappen, het standaardmodel. Een 

NV zal voortaan echter via de statuten kunnen 

opteren om het bestuur toe te vertrouwen aan 

één natuurlijke of rechtspersoon. 

 

De mogelijkheid om het bestuur toe te kennen 

aan één enkele bestuurder is een nieuwigheid 

van de hervorming, die de wijze van bestuur 

laat aansluiten bij het bestuur van de BV 

waarbij dit de gebruikelijke wijze van bestuur 

vormt. Voortaan kan een NV worden bestuurd 

door één persoon ongeacht het aantal 

aandeelhouders. 

 

De enige bestuurder wordt bekleed met de 

meest uitgebreide bestuursbevoegdheid. 

 

De enige bestuurder kan worden benoemd in 

de statuten. In de statuten kan eveneens 

worden bepaald dat de enige bestuurder 

hoofdelijk aansprakelijk is voor de 

verbintenissen van de vennootschap en dat 

zijn instemming vereist is voor elke 

statutenwijziging of voor elke uitkering aan de 

aandeelhouders. De statuten kunnen 

bovendien zijn opvolger benoemen. 

 

4.2 Duaal bestuur: raad van toezicht en 

directieraad 

In het duaal systeem wordt de 

bestuursbevoegdheid verdeeld tussen twee 

organen: de raad van toezicht en de 

directieraad. Dit regime is louter optioneel. 

Een NV die zich op deze wijze wenst te 

organiseren, moet dit bepalen in haar statuten 

en moet zich houden aan het wettelijk kader 

dat wordt voorzien voor beide organen. 

 

De hybride optie die werd voorzien in het 

Wetboek van Vennootschappen om een 

directiecomité op te richten met een eventuele 

deelname van bestuurders (art. 524bis 

W.Venn.) wordt vervangen door de 

mogelijkheid om te opteren voor een integrale 

duale structuur. 

 

4.2.1 Benoeming 

Het WVV zorgt ervoor dat leden van de raad 

van toezicht voortaan geen lid meer kunnen 

zijn van de directieraad. Dit is een dwingende 

regel, waarvan niet kan worden afgeweken. 

 

4.2.2 Verdeling van de bevoegdheden 

De aanwezigheid van twee bestuursorganen 

vereist een verdeling van de bevoegdheden. 

Deze verdeling wordt bij wet bepaald. De 

http://www.claeysengels.be/
mailto:newsflash@claeysengels.be


Pagina 5 
 

 

www.claeysengels.be - newsflash@claeysengels.be 

 

statuten kunnen niet afwijken van de wettelijke 

regeling. 

 

 De raad van toezicht 

De raad van toezicht is bevoegd voor het 

algemeen beleid en de strategie van de 

vennootschap en voor alle handelingen die in 

het kader van het monistisch stramien expliciet 

worden toegekend aan de raad van bestuur  - 

voorbeelden: goedkeuren van de verslagen 

gericht aan de algemene vergadering, 

bijeenroepen van de algemene vergadering, 

afsluiten van de jaarrekening, 

kapitaalverhoging in het kader van het 

toegestane kapitaal, verdeling van interim 

dividenden, etc. 

 

De raad van toezicht is tevens belast met het 

toezicht op de directieraad en kan kwijting 

verlenen aan de leden van de directieraad. 

 

 De directieraad 

De directieraad, die minstens uit drie leden 

moet bestaan, is op haar beurt belast met alle 

andere handelingen. De directieraad heeft met 

andere woorden een residuaire bevoegdheid. 

 

In de praktijk heeft dit hoofdzakelijk betrekking 

op het bedrijfsbeheer, meer bepaald het 

nemen van beslissingen die betrekking hebben 

op de economische / operationele activiteiten 

en de contracten met de klanten, leveranciers, 

werknemers, investeringen, etc.  

 

De directieraad brengt periodiek verslag uit 

aan de raad van toezicht over zijn activiteiten 

en verschaft de raad, ambtshalve of op vraag, 

de voor de uitoefening van zijn taak 

noodzakelijke gegevens. 

   

De directieraad kan ook de vennootschap ten 

aanzien van derden vertegenwoordigen, zelfs 

in materies die niet tot haar 

beslissingsbevoegdheid behoren. 

 

4.3 Het dagelijks bestuur 

Het principe dat een NV haar dagelijks bestuur 

kan delegeren blijft in het kader van deze 

hervorming overeind. De draagwijdte van de 

bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder 

wordt voortaan echter bij wet gedefinieerd en 

uitgebreid: “Het dagelijks bestuur omvat alle 

handelingen en de beslissingen die niet verder 

reiken dan de behoeften van het dagelijks 

leven van de vennootschap, evenals de 

handelingen en de beslissingen die om reden 

van het minder belang dat ze vertonen of 

omwille van hun spoedeisend karakter de 

tussenkomst van de raad van bestuur, de 

enige bestuurder of de directieraad niet 

rechtvaardigen”. Wat concreet verandert is dat 

het mindere belang en het spoedeisend 

karakter niet langer cumulatieve maar 

alternatieve voorwaarden zijn.  

 

5 Het bestuur in de besloten 

vennootschap (BV) 

Het WVV brengt geen substantiële wijzigingen 

aan in de werkingswijze van het bestuur in de 

BV. In het geval van meerdere bestuurders 

(voorheen zaakvoerders), vormen deze al dan 

niet een collegiaal bestuursorgaan. Bij 

afwezigheid van een collegiaal orgaan en 

indien meerdere bestuurders zijn benoemd, 

zijn hun bestuursbevoegdheden concurrerend. 

Ieder van hen kan bestuursbevoegdheden 

uitoefenen en handelingen verrichten die de 

vennootschap verbinden. 

 

5.1 De benoeming van de bestuurder(s)  

De bestuurders worden benoemd in de 

statuten of door de algemene vergadering. 

 

De bestuurders worden benoemd 

 door de algemene vergadering voor een 

bepaalde of onbepaalde termijn; 

 door de statuten voor een onbepaalde 

termijn. 
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Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit 

van de algemene vergadering anders bepalen, 

loopt het mandaat van een bestuurder van de 

algemene vergadering waarop hij wordt 

benoemd tot de gewone algemene 

vergadering (goedkeuring van de 

jaarrekeningen) in het boekjaar waarin zijn 

mandaat volgens het benoemingsbesluit 

verstrijkt. 

 

Tenzij de statuten anders bepalen of de 

algemene vergadering bij hun benoeming 

anders beslist, worden de bestuurders 

bezoldigd voor de uitoefening van hun 

mandaat. 

 

Alleen de algemene vergadering beschikt over 

de bevoegdheid om de financiële voorwaarden 

vast te stellen waaronder het mandaat van een 

lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en 

uitgeoefend, evenals de voorwaarden 

waaronder dit mandaat wordt beëindigd. 

 

5.2 Ontslag uit het mandaat 

 Niet-statutaire bestuurder: tenzij de 

statuten of de algemene vergadering in 

het benoemingsbesluit anders bepalen, 

kan de algemene vergadering het 

mandaat van een niet-statutair benoemde 

bestuurder te allen tijde en zonder opgave 

van redenen met onmiddellijke ingang 

beëindigen. 

 Statutaire bestuurder: het ontslag van 

een bestuurder benoemd in de statuten 

vereist een statutenwijziging. De statuten 

kunnen een motivering van het ontslag, 

een bijzondere meerderheid of zelfs 

unanimiteit van stemmen voorschrijven. 

Tenzij de statuten anders bepalen, kan de 

algemene vergadering op het moment van de 

opzegging evenwel steeds de datum bepalen 

waarop het bestuursmandaat eindigt of een 

vertrekvergoeding toekennen. 

Elke bestuurder kan ontslag nemen door 

loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. 

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in 

functie totdat de vennootschap redelijkerwijze 

in zijn vervanging kan voorzien. 

 

Of hij nu werd ontslagen of zelf ontslag nam, 

de bestuurder in kwestie kan zelf het nodige 

doen om de beëindiging van zijn mandaat aan 

derden tegen te werpen door de 

publicatieformaliteiten uit te voeren. 

 

5.3 De dagelijks bestuurder(s) 

De WVV introduceert de figuur van de 

dagelijks bestuurder die we enkel in de NV 

kenden nu ook in de BV. Het bestuursorgaan 

kan het dagelijks bestuur van de 

vennootschap, alsook de vertegenwoordiging 

van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, 

opdragen aan een of meer personen. Hun 

benoeming, ontslag en bevoegdheid worden 

geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan 

dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft 

aangesteld, is belast met het toezicht op dit 

orgaan. 

 

Net zoals voor de NV, wordt de uitgebreide 

definitie van het dagelijks bestuur gehanteerd 

(zie hierboven punt 4.3).  

 

6 Belangenconflicten 

De formaliteiten bij belangenconflicten zijn 

grotendeels geijkt op hetgeen voordien van 

toepassing was. De wijzigingen hebben 

betrekking op verschillende bestuursniveaus. 

Zo wordt de beslissing:  

 hetzij genomen door een “hoger” orgaan: 

 Algemene vergadering in geval van 

een belangenconflict van de enige 

bestuurder; 

 Raad van toezicht in geval van een 

belangenconflict binnen de 

directieraad van een NV 

 hetzij genomen door het getroffen 

orgaan, mits naleving van een specifieke 

procedure in de raad van bestuur of raad 

van toezicht. 
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Uitzondering: indien de enige bestuurder 

tevens de enige aandeelhouder is, kan de 

bestuurder in deze hoedanigheid, in 

afwezigheid van een collegiaal 

bestuursorgaan, deze beslissing alleen nemen.  

 

In het WVV, kan de bij het conflict betrokken 

persoon niet meer deelnemen aan de 

beslissing noch stemmen (wat in het huidige 

systeem wel nog kon). De beslissing wordt dus 

genomen door de leden van het orgaan die 

niet bij het conflict zijn betrokken. Indien alle 

leden bij het conflict betrokken zijn moet er 

worden doorverwezen naar de algemene 

vergadering.  Voor het overige blijft de 

procedure onveranderd (mededeling aan de 

commissaris en publicatieverplichting). 

 

7 Vaste vertegenwoordiger van de 

rechtspersoon  

Wanneer rechtspersonen als bestuurder, 

zaakvoerder of lid van het directiecomité in een 

vennootschap werden benoemd, bestond de 

verplichting om een vaste vertegenwoordiger 

aan te duiden. Deze bepaling was evenwel op 

een aantal vlakken niet duidelijk en liet ruimte 

tot verschillende interpretaties. De wetgever 

maakt daar nu komaf mee.  

 

7.1 Vaste vertegenwoordiger rechtspersoon is 

natuurlijke persoon 

Het Wetboek van Vennootschappen bepaalde 

in artikel 61, §2 niet specifiek dat een vaste 

vertegenwoordiger een natuurlijke persoon 

moest zijn, al was dit wel de bedoeling van de 

bepaling. Dit leidde ertoe dat als vaste 

vertegenwoordiger wel eens in cascade een 

andere rechtspersoon werd aangeduid, om 

dan later bij een natuurlijke persoon uit te 

komen.  

Het WVV voorziet nu specifiek dat een vaste 

vertegenwoordiger een natuurlijke persoon 

moet zijn.  

7.2 Vaste vertegenwoordiger ook voor het 

mandaat van dagelijks bestuur 

Het Wetboek van Vennootschappen voorziet 

de verplichting dat een vaste 

vertegenwoordiger een natuurlijke persoon 

moet zijn bij de uitoefening van het mandaat 

van “bestuurder, zaakvoerder of lid van het 

directiecomité (...)”.  

 

Het mandaat van dagelijks bestuur werd hier 

niet bij vermeld. Deze “vergetelheid” wordt nu 

rechtgezet, en het WVV legt nu op dat ook 

voor het mandaat van dagelijks bestuur, dat 

wordt uitgeoefend door een rechtspersoon, 

een vaste vertegenwoordiger moet worden 

aangeduid.  

 

7.3 Vaste vertegenwoordiger rechtspersoon 

- enige bestuurder: vervanger aanduiden  

Het WVV voorziet nu de mogelijkheid voor de 

enige bestuurder-rechtspersoon om een 

plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger 

aan te duiden, die optreedt bij verhindering van 

de vaste vertegenwoordiger. Alle bepalingen 

van toepassing op de vaste 

vertegenwoordiger, gelden ook voor deze 

plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger. 

 

De aanduiding van deze plaatsvervangende 

vaste vertegenwoordiger zal dus ook moeten 

worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad, net als de stopzetting van 

dit mandaat. 

 

7.4 Vrijheid inzake benoeming vaste 

vertegenwoordiger rechtspersoon 

Iedere natuurlijke persoon kan als vaste 

vertegenwoordiger optreden. Het hoeft dus niet 

noodzakelijk te gaan om een mandataris of 

werknemer van de rechtspersoon. 

De vaste vertegenwoordiger moet wel voldoen 

aan dezelfde voorwaarden als de 

rechtspersoon en is hoofdelijk aansprakelijk 
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alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen 

naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. 

 

8 Schriftelijke besluitvorming  

8.1 Schriftelijke besluitvorming in de raad van 

bestuur van een NV versoepeld 

Onder het Wetboek van Vennootschappen kon 

in een NV reeds gebruik worden gemaakt van 

de schriftelijke besluitvorming in de raad van 

bestuur, maar wel onder strikte voorwaarden. 

De mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming 

moet in de statuten zijn voorzien, en kan enkel 

worden toegepast in uitzonderlijke gevallen, 

wanneer de dringende noodzakelijkheid en het 

belang van de vennootschap zulks vereisen. 

Voor de vaststelling van de jaarrekening, de 

aanwending van het toegestane kapitaal of in 

gevallen uitgesloten door de statuten, kon de 

schriftelijke besluitvorming niet worden 

toegepast.  

Dit zorgde in de praktijk alleen maar voor 

moeilijkheden. In het kader van het flexibeler 

en aantrekkelijker maken van het 

vennootschapsrecht, worden deze restricties 

weggelaten.  

Het WVV bepaalt nu enkel dat de besluiten 

van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk 

besluit van alle bestuurders kunnen worden 

genomen, met uitzondering van de besluiten 

waarvoor de statuten deze mogelijkheid 

uitsluiten. 

Bovendien kunnen ook besluiten van de raad 

van toezicht en van de directieraad bij 

eenparig schriftelijk akkoord van alle leden 

worden genomen, met uitzondering van enig 

statutair uitgesloten besluit. 

8.2 Schriftelijke besluitvorming door het 

collegiaal bestuursorgaan van de BV   

In het Wetboek van Vennootschappen was er 

voor de BVBA geen mogelijkheid voor het 

college van zaakvoerders om schriftelijk 

besluiten te nemen. 

Onder het WVV wordt de schriftelijke 

besluitvorming nu ook voor de BV mogelijk 

gemaakt als zij een collegiaal bestuursorgaan 

inricht. Aldus kunnen de besluiten van een 

collegiaal bestuursorgaan in de BV bij eenparig 

schriftelijk akkoord van alle bestuurders 

worden genomen, met uitzondering van de 

besluiten waarvoor de statuten deze 

mogelijkheid uitsluiten. 

 

9 WVV voert een beperking van de 

bestuurdersaansprakelijkheid in 

9.1 Bestuurdersaansprakelijkheid: Quid? 

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks 

bestuurder en alle “feitelijke bestuurders” zijn 

ten aanzien van de rechtspersoon 

aansprakelijk voor fouten begaan in de 

uitoefening van hun opdracht.  

Een bestuurder die een buitencontractuele fout 

begaat, zal mogelijks ook aansprakelijk kunnen 

worden gesteld door derden. 

Leden van een bestuursorgaan zijn eveneens 

aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is 

van een overtreding van de bepalingen van het 

Wetboek van Vennootschappen of van de 

statuten van de vennootschap, en dit zowel ten 

aanzien van de vennootschap als ten aanzien 

van derden.  

Onder het oude Wetboek van 

Vennootschappen werd deze 

aansprakelijkheid niet beperkt.  

Het WVV zorgt voor een controversiële 

wijziging.  

Het WVV voert een maximumbedrag voor 

bestuursaansprakelijkheid voor een feit of 

complex van feiten in (een “cap“). 

Het voordeel daarvan is ongetwijfeld dat 

bestuurders in België zich in de toekomst beter 

kunnen verzekeren tegen een eventuele 

bestuurdersaansprakelijkheid aangezien 

verzekeraars een beter zicht krijgen op de 

mogelijke aanspraken. 
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9.2 Beperking van de 

bestuurdersaansprakelijkheid 

9.2.1 Wie kan de 

aansprakelijkheidsbeperking inroepen 

en in welke aangelegenheden? 

Elke (dagelijkse) bestuurder en elk lid van een 

directieraad of een raad van toezicht kan zich 

beroepen op de beperking van de 

aansprakelijkheid. 

De aansprakelijkheidsbeperking geldt in 

volgende aangelegenheden: 

 wanneer een bestuurder wegens gewone 

bestuursfouten aansprakelijk is; 

 wanneer de aansprakelijkheid voortvloeit 

uit een schending van het Wetboek of de 

statuten; 

 wanneer de aansprakelijkheid voortvloeit 

uit andere bijzondere wetten en 

reglementen 

De aansprakelijkheidsbeperking kan worden 

ingeroepen tegenover zowel de rechtspersoon 

als tegenover derden, en ongeacht de 

grondslag van aansprakelijkheid die deze 

laatsten inroepen (contractuele of 

buitencontractuele of andere).  

9.2.2 De limieten van de 

bestuurdersaansprakelijkheid 

Onder het WVV wordt de aansprakelijkheid 

van leden van de bestuursorganen en de 

dagelijks bestuurder beperkt.  

De aansprakelijkheidsbeperking wordt 

uitgedrukt in een absoluut bedrag. 

Afhankelijk van de omzet en het balanstotaal 

die de vennootschap heeft gegenereerd zal 

een bestuurder slechts tot een 

maximumbedrag kunnen worden 

aangesproken.  

Het idee is dat hoe groter de onderneming is, 

hoe minder de aansprakelijkheid van de 

bestuurder wordt beperkt. Aldus zal een 

bestuurder in een grote onderneming voor een 

hoger bedrag kunnen worden aangesproken.  

Het maximum bedrag loopt van 125.000 EUR 

bij de kleinste vennootschappen tot 12 miljoen 

EUR bij de grootste vennootschappen en de 

zogenaamde organisaties van openbaar 

belang.  

De maximale bedragen gelden voor alle 

bestuurders samen. Zij gelden per feit of 

geheel van feiten die aanleiding kunnen geven 

tot aansprakelijkheid, ongeacht het aantal 

eisers of vorderingen. 

De wetgever hanteert aldus het “first come, 

first served” principe. Indien een schuldeiser 

reeds het maximum heeft verkregen van de 

aansprakelijk gestelde bestuurder zal een 

tweede schuldeiser niet nogmaals kunnen 

vorderen. 

9.2.3 De uitzonderingen op de 

bestuurdersaansprakelijkheid 

De bestuurdersaansprakelijkheid kan niet in 

alle gevallen worden beperkt.  

Zo zal de bestuurder bijvoorbeeld 

aansprakelijk zijn voor de volledige door hem 

veroorzaakte schade in geval van lichte fout 

die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, 

van zware fout en bedrieglijk opzet. Door een 

amendement dat in extremis door de Kamer 

werd goedgekeurd zal het mechanisme van de 

beperking dus enkel gelden in geval van een 

éénmalige of toevallige lichte fout. De 

wetgever wou daarmee vermijden dat 

bestuurders een ruimere 

aansprakelijkheidsbeperking zouden genieten 

dan werknemers. De aansprakelijkheid van de 

werknemer is immers op grond van artikel 18 

van de arbeidsovereenkomstenwet beperkt in 

die zin dat een werknemer alleen voor grove 

fouten die aan opzet grenzen of voor 

herhaaldelijke lichte fouten aansprakelijk kan 

worden gesteld. 

In de praktijk zal het verschil tussen 

werknemers en bestuurders dus zijn dat voor 

lichte fouten van werknemers enkel de 
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werkgever aansprakelijk is, en dat voor lichte 

fouten van bestuurders er een plafond geldt 

zodat de aansprakelijkheid verzekerd kan 

worden. 

Vanzelfsprekend geldt de 

aansprakelijkheidsbeperking ook niet indien de 

fout werd begaan met het oogmerk te 

schaden. 

De aansprakelijkheid kan ook niet beperkt 

worden inzake de garantieverplichtingen 

opgenomen in het WVV. Concreet zijn de 

leden van het bestuursorgaan jegens 

belanghebbenden hoofdelijk gehouden voor de 

aandelen waarvoor niet op geldige wijze zou 

ingeschreven zijn. 

Ook ten aanzien van de fiscus en de RSZ geldt 

de aansprakelijkheidsbeperking niet. 

Bestuurders blijven zodoende hoofdelijk 

onbeperkt aansprakelijk in geval van fiscale 

fraude alsook voor niet-betaalde 

bedrijfsvoorheffing, RSZ en BTW onder de 

voorheen reeds geldende voorwaarden. 

9.2.4 Aansprakelijkheidsrisico bestuurder 

kan niet uitgeschakeld worden via 

exoneratie- en vrijwaringsbedingen 

Keerzijde van de aansprakelijkheidsbeperking 

is dat de aansprakelijkheid van een lid van een 

bestuursorgaan of een dagelijks bestuurder 

niet verder kan worden beperkt dan hetgeen 

vermeld in het WVV.  

Het is de rechtspersoon (of diens 

dochtervennootschappen of vennootschapen 

die zij controleert) aldus verboden om leden 

van een bestuursorgaan of een dagelijks 

bestuurder vooraf te exonereren of te vrijwaren 

voor hun aansprakelijkheid ten aanzien van de 

vennootschap of derden.  

De rechtspersoon kan dus niet via een 

exoneratiebeding op voorhand afstand doen 

van haar mogelijkheid om bestuurders 

aansprakelijk te stellen of bepalen dat 

bepaalde fouten geen fouten zijn in relatie tot 

rechtspersoon. 

Bovendien mogen de kosten van de 

aansprakelijkheid van de bestuurders niet via 

een vrijwaringsbeding op de rechtspersoon 

afgewenteld worden.  

Uiteraard kunnen bestuurders nog steeds 

kwijting krijgen van de rechtspersoon nadat 

een fout is begaan.  

De rechtspersoon mag tevens haar 

bestuurders op haar kosten verzekeren bij een 

verzekeringsonderneming door middel van een 

zogenaamde “D&O” (Directors and Officers) 

verzekering. 

10 Slechts één oprichter / 

aandeelhouder nodig in de BV en 

NV 

Het Wetboek van Vennootschappen ging uit 

van een pluraliteit van aandeelhouders, en 

faciliteerde maar matig de mogelijkheid van 

een enkele aandeelhouder. 

 

Zo kon een NV maar worden opgericht door 

minstens twee oprichters. Voor een BVBA was 

de oprichting door één persoon wel mogelijk, 

maar dan wel met een verhoogde 

volstortingsplicht (12.400 EUR i.p.v. 6.200 

EUR). De natuurlijke persoon, die enige 

vennoot was van een BVBA, werd geacht 

hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen 

van iedere andere BVBA, die hij nadien alleen 

zou oprichten of waarvan hij nadien de enige 

vennoot zou worden, behalve wanneer hij de 

enige vennoot werd ingevolge een overlijden.  

 

Werd de BVBA door één rechtspersoon 

opgericht of werd die later de enige vennoot, 

dan was deze vennoot vanaf de oprichting 

respectievelijk vanaf één jaar na het moment 

van de vereniging van alle aandelen in zijn 

hand, zonder dat in die periode een nieuwe 

vennoot werd gevonden (of de vennootschap 

werd ontbonden), hoofdelijk aansprakelijk voor 

de schulden van de BVBA. Deze 

aansprakelijkheid viel ook te beurt aan de 

enige aandeelhouder van de NV, die na de 

oprichting alle aandelen in handen kreeg. 

Derden dienen zelfs op de hoogte te worden 

http://www.claeysengels.be/
mailto:newsflash@claeysengels.be


Pagina 11 
 

 

www.claeysengels.be - newsflash@claeysengels.be 

 

gebracht van deze eenhoofdig geworden 

vennootschap.  

 

In de praktijk betekende dit dat diende te 

worden gezocht naar een tweede 

aandeelhouder, die inschreef op één of enkele 

aandelen of aan wie één of enkele aandelen 

werden overgedragen. In de familiale sfeer 

betekende dit vaak dat één aandeel werd 

overgedragen aan de levenspartner of een 

familielid; en in de context van een 

vennootschapsgroep, dat minstens één 

aandeel werd overgedragen aan een 

groepsvennootschap, of soms zelfs aan een 

bestuurder.  

 

Ook hier wenst de wetgever het werken met 

een vennootschap gemakkelijker te maken. Er 

bestaat geen verplichting meer om met 

minstens twee oprichters een NV op te richten. 

De NV kan worden opgericht door één persoon 

(natuurlijke persoon of rechtspersoon).  

 

De BV, die ook door slechts één persoon kan 

worden opgericht, wordt een kapitaalloze 

vennootschap, dus er wordt geen wettelijke 

minimum volstorting meer opgelegd (die zou 

verschillen naar gelang het aantal 

aandeelhouders). De vereiste is nu dat de 

oprichter of oprichters erop toezien dat de 

vennootschap bij de oprichting over een eigen 

vermogen beschikt dat toereikend is in het licht 

van de voorgenomen bedrijvigheid. 

 

Ook de solidaire aansprakelijkheid bij het 

eenhoofdig worden van de vennootschap valt 

logischerwijze weg. Geen nood meer om één 

aandeel pro forma over te dragen aan een 

tweede aandeelhouder om de specifieke 

aansprakelijkheid te ontlopen.  

 

Voor de NV blijft evenwel gelden dat het 

gegeven dat alle aandelen in één hand zijn 

verenigd, evenals de identiteit van de enige 

aandeelhouder, moet worden neergelegd in 

het vennootschapsdossier, zoals bijgehouden 

door de griffie (dienst rechtspersonen) van de 

Ondernemingsrechtbank.  

 

 

11 Wanneer zijn de bepalingen van het 

WVV van toepassing? 

De wijziging van het vennootschapsrecht is op 

vele vlakken fundamenteel. De vraag rijst dan 

ook wanneer vennootschappen aan de nieuwe 

regels zullen moeten voldoen. 

 

Er werd voorzien in een uitgebreide 

overgangsregeling die duidelijk maakt wanneer 

de nieuwe regels van toepassing zullen zijn. 

 

Wanneer de nieuwe regels voor uw 

vennootschap in werking treden, hangt af van 

de vraag of er sprake is van een nieuwe 

vennootschap, een bestaande vennootschap 

of een vennootschap waarvan de rechtsvorm 

wordt afgeschaft. 

 

11.1 Het  WVV treedt in werking op 

1 mei 2019 voor nieuwe 

vennootschappen  

11.1.1 “Nieuwe vennootschappen” 

Het WVV treedt op 1 mei 2019 in werking voor 

de “nieuwe” vennootschappen. 

 

Nieuwe vennootschappen zijn alle 

vennootschappen die rechtspersoonlijkheid 

verkrijgen vanaf 1 mei 2019. Een 

vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid 

vanaf de neerlegging van het uittreksel van de 

oprichtingsakte op de griffie van de 

ondernemingsrechtbank.  

 

11.1.2 Nieuwe vennootschappen zijn 

vanaf 1 mei 2019 onmiddellijk 

onderworpen aan het WVV 

De oprichting van nieuwe vennootschappen 

moet volledig volgens het nieuwe recht 

gebeuren.  

 

Wie nog een vennootschap wil oprichten onder 

het oude Wetboek van Vennootschappen moet 

er dus voor zorgen dat het uittreksel van de 
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oprichtingsakte ten laatste op 30 april 2019 

neerligt ter griffie.  

 

11.1.3 Geen oprichting van nieuwe 

vennootschap onder afgeschafte 

vennootschapsvorm na 1 mei 2019 

Een aantal vennootschapsvormen worden 

door de WVV afgeschaft (zoals de CVOA of de 

Comm.VA). Het is niet meer mogelijk om na 

1 mei 2019 nog een vennootschap op te 

richten in de vorm van één van de afgeschafte 

vennootschapsvormen.  

 

11.2 WVV verplicht van toepassing op 

bestaande vennootschappen vanaf 

1 januari 2020 

11.2.1 Bestaande vennootschappen 

Op de vennootschappen die op 1 mei 2019 al 

bestaan, is het wetboek voor het eerst van 

toepassing op 1 januari 2020.  

 

Deze bestaande vennootschappen kunnen 

beslissen de bepalingen van het WVV vóór 

1 januari 2020 toe te passen, zo niet is het 

WVV op hen voor het eerst van toepassing op 

1 januari 2020.  

 

11.2.2 Opt-in mogelijkheid voor bestaande 

vennootschappen 

Bestaande vennootschappen die gebruik willen 

maken van het nieuwe vennootschapsrecht, en 

de daarmee gepaard gaande mogelijkheden 

en opportuniteiten (zoals hierboven geschetst), 

kunnen hun statuten reeds met ingang van 

1 mei 2019 aanpassen aan het nieuwe recht.  

 

Een vennootschap die kiest voor deze opt-in, 

dient zich volledig aan het WVV te laten 

onderwerpen. Er is dus geen optie om 

bepaalde regels wel en andere niet toe te 

passen. Het nieuwe wetboek wordt dan ook 

volledig van toepassing vanaf de dag van de 

bekendmaking van de statutenwijziging. 

 

Maar pas ook op, zodra u de statuten aanpast, 

al is het voor een kleine aanpassing zoals 

bijvoorbeeld de wijziging van de naam zal het 

WVV vanaf dan volledig van toepassing zijn.  

 

11.2.3 WVV van toepassing op bestaande 

vennootschappen vanaf 

1 januari 2020. 

De bestaande vennootschappen die niet 

onmiddellijk hun statuten aanpassen, krijgen 

de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe 

regels van het WVV, die voor hen slechts op 

1 januari 2020 van toepassing worden.  

 

Concreet betekent dit dat de nieuwe 

bepalingen van dwingend recht vanaf 

1 januari 2020 verplicht op deze bestaande 

vennootschappen van toepassing zijn. 

Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze 

dwingende bepalingen worden vanaf die dag 

voor niet geschreven gehouden 

 

Zo zullen verwijzingen naar oude 

rechtsvormbenamingen automatisch 

overschreven worden, én zal de besloten 

vennootschap (BV) in het kader van het WVV 

een vennootschap “zonder kapitaal” zijn. 

Vandaar dat bij de BV het volgestort kapitaal 

en de wettelijke reserve omgevormd worden 

tot een “statutair onbeschikbare eigen 

vermogensrekening”. Uiteraard zullen ook nog 

andere dwingende regels onmiddellijk 

toepassing vinden, zoals bijvoorbeeld de 

verruiming van het begrip “dagelijks bestuur”, 

de alarmbelprocedure én de regeling inzake 

belangenconflicten in het bestuursorgaan. 

 

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de 

aanvullende regels van toepassing zijn in 

zoverre zij niet door de statuten worden 

uitgesloten. 

 

Een belangrijke verplichting voor bestaande 

vennootschappen is dat zij zich bij een 

eerstvolgende statutenwijziging vanaf 

1 januari 2020 volledig in regel moeten stellen 

met het WVV. 
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Bestaande vennootschappen moeten hun 

statuten in overeenstemming brengen met de 

bepalingen van het WVV ter gelegenheid van 

de eerstvolgende statutenwijziging na 

1 januari 2020, en uiterlijk op 1 januari 2024. 

 

Het is belangrijk om de statutenwijziging 

uiterlijk 31 december 2023 door te voeren, 

aangezien de leden van het bestuursorgaan 

persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor 

de schade geleden door de vennootschap of 

door derden ten gevolge van de niet-nakoming 

van deze verplichting. 

 

11.2.4 Bijzondere overgangsregeling inzake 

samenstelling directiecomité 

Na 1 januari 2020 kunnen directiecomités ook 

rechtsgeldig zijn samengesteld, ondanks het 

feit dat enkele leden ervan ook in de raad van 

bestuur zetelen. 

 

De overgangsregeling voorziet dat het 

Wetboek van Vennootschappen van 

toepassing blijft op de directiecomités die 

onder het “oude” vennootschapsrecht werden 

opgericht tot de vennootschap in kwestie zich 

onderwerpt aan de regels van het WVV, en dit 

uiterlijk op 31 december 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Tijdslijn Overgangsrecht 

 

vanaf WVV van toepassing 

1/5/2019 - Nieuwe 

vennootschappen  

- Opt-in mogelijk 

1/1/2020  - Dwingende bepalingen 

WVV toepasselijk op 

bestaande 

vennootschappen 

- Volledig WVV van 

toepassing vanaf 

eerste 

statutenwijziging 

1/1/2024 - Statuten moeten 

aangepast zijn 

- Volledige toepassing  
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