Goedkeuring van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen
1. GOEDKEURING

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft in haar zitting van 28 februari 2019 het
wetsontwerp nr. 3119 “tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen” goedgekeurd. Dit houdt in dat het
thans wordt voorgelegd aan de Koning ter ondertekening en vervolgens kan
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

2. INWERKINGTREDING

Het nieuwe wetboek is een imposant juridisch werkstuk dat het huidige wetboek van
vennootschappen zal vervangen maar tevens een aantal nieuwigheden zal invoeren ten
overstaan van de huidige regeling. Bovendien worden de verenigingen eveneens in dit
wetboek opgenomen waardoor een aantal wetten, denk aan de wet op de verenigingen
zonder winstoogmerk en de wet op de beroepsverenigingen, zullen opgeheven worden.
Vandaar de titel “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, we zullen dit hierna
afkorten tot “WVV”.
Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019. Dit houdt in dat alle vennootschappen die vanaf
die datum worden opgericht, zullen moeten opgericht worden conform het WVV. De statuten
van deze vennootschappen zullen dus volledig in overeenstemming moeten zijn met het
WVV.
De overgangsregeling voor vennootschappen die vóór 1 mei 2019 zijn opgericht, maakt een
onderscheid naargelang de vennootschapsvorm van de vennootschap blijft bestaan of niet.
Dit “blijven bestaan” moet begrepen worden in de zin dat een bestaande BVBA voort bestaat
als BV; een “goede” CVBA als CV en een naamloze vennootschap als NV.
Principe: voor deze bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm blijft bestaan in het
WVV zal het nieuwe wetboek van toepassing worden op 1 januari 2020.
Ze hebben evenwel, via een statutenwijziging, de mogelijkheid om de nieuwe regeling sneller
toe te passen door wat een “OPT-IN” wordt genoemd. Ze kunnen vóór 1 januari 2020 een
statutenwijziging doorvoeren en hierin de nieuwe bepalingen en ook de nieuwe
mogelijkheden die het WVV biedt inbouwen. Gezien een aantal interessante nieuwe
mogelijkheden die het WVV biedt en gezien de grotere flexibiliteit die wordt verleend, kan het
voor veel vennootschappen de moeite lonen om deze reeds sneller van toepassing te laten
worden.
Indien er geen OPT-IN gebeurt, dienen de vennootschappen zich bij een eerstvolgende
(vrijwillige) statutenwijzigingen aan te passen aan het WVV. Ze dienen dit uiterlijk tegen 1
januari 2024 te hebben gedaan. De sanctie indien dit niet zou gebeurd zijn, is dat de
bestuurders aansprakelijk zijn voor de schade die ze zouden veroorzaken hebben door de
niet tijdige aanpassing.
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Bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm wordt opgeheven, hierin onder meer
begrepen de “oneigenlijke” CVBA, blijven aan de oude wetgeving onderworpen tot 1 januari
2024. Ze hebben tot die datum tijd om zich om te vormen. Indien ze tegen dan NIET zijn
omgevormd, volgt een omvorming van rechtswege.
De dwingende bepalingen van het WVV die gelden voor de rechtsvorm waarnaar ze in
voorkomend geval van rechtswege zullen omvormen, zullen echter al vanaf 1 januari 2020 op
hen van toepassing zijn:







voor de CVA
voor de oneigenlijke CVBA
voor de CVOA
voor de LV zonder stille vennoten
voor de LV met stille vennoten
voor de ESV

= NV met enige bestuurder
= BV
= VOF
= VOF
= CommV
= VOF

3. VERWIJZING

Ik verwijs naar onze voorgaande nieuwsbrieven waarin we in drie aparte nieuwsbrieven de
nieuwe regeling toelichten. Deze nieuwsbrieven zullen vóór het ingaan van het nieuwe
wetboek worden geactualiseerd. Bij publicatie hebben we ons gebaseerd op de tekst van het
wetsontwerp zoals dit werd ingediend in juni 2018. Er zijn hieraan wijzigingen doorgevoerd
zonder dat evenwel de belangrijke principes gewijzigd werden. Tevens zullen we nog een
vierde nieuwsbrief wijden aan de naamloze vennootschap zoals deze in het WVV is geregeld.
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