
 

HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 

EN VERENIGINGEN 

 

Stand van zaken 

Toen Koen Geens, als professor in het vennootschapsrecht, tot minister werd benoemd stond het in de 

sterren geschreven dat het Belgische vennootschapsrecht grondig hervormd zou worden. 

Om ons huidig vennootschapsrecht duidelijker, eenvoudiger en aantrekkelijker te maken kwam Geens 

met het voorstel om een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen te schrijven. 

Na een eerste lezing van het voorontwerp en het advies van de Raad van State, werd het voorontwerp 

van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen aangepast en na een tweede lezing 

ervan goedgekeurd door de Minsterraad op 28 mei 2018. 

Het voorontwerp wordt  ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Waarna het voorontwerp 

zal besproken en gestemd worden in het federaal parlement. Oorspronkelijk stond de behandeling voor 

het zomerreces ingepland en mikte Geens op een finale goedkeuring eind 2018.  

 

Wat verandert er voor u? 

Uitgaande van de overgangsregeling die in het wetsontwerp van 4 juni 2018 wordt weergegeven kan 

men van de volgende timing uitgaan: 

Het nieuwe wetboek zal 10 dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad van toepassing zijn. 

Momenteel stelt het wetsontwerp nog dat het nieuwe wetboek op 1 januari 2019 in werking zal treden, 

al wordt in de wandelgangen gesteld dat maart 2019 een realistischer richtdatum zal zijn. 

Vanaf 1 maart 2019 zullen dus alle nieuwe vennootschappen onderworpen zijn aan het nieuwe 

wetboek vennootschappen. 

Vanaf 1 januari 2020 zullen de regels van het nieuwe wetboek van toepassing zijn op alle 

vennootschappen. 

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle statuten en vennootschapsvormen dienen te zijn aangepast aan het 

nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle vennootschapsvormen die verdwijnen in 

de nieuwe regelgeving, zullen als van rechtswege omgezet worden. 

Indien u na deze datum niet in overeenstemming bent met het nieuwe wetboek van vennootschappen, 

zal u als bestuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Opgelet! Als u na 1 januari 2020 uw statuten herschrijft, dienen deze te voldoen aan alle nieuwe regels 

van het nieuwe wetboek. 

Op dit ogenblik zijn er nog vele onduidelijkheden, waardoor een juridische begeleiding en ondersteuning 

wenselijk zal zijn in dit overgangsproces. 

De advocaten van LM&DS hebben zich reeds verdiept in de finesses van deze nieuwe regelgeving en 

volgen de situatie op de voet. Op deze manier zullen wij voor u klaar staan om uw onderneming te 

begeleiden in dit overgangsproces en te adviseren waar nodig. 

Wat zit er nu juist in de pijplijn? We bezorgen u dit korte overzicht. 

 

 



 

Het toekomstige wetboek van vennootschappen en verenigingen 

 

Het streefdoel van Minister Geens is om het nieuwe wetboek van vennootschappen op 1 januari 2019 

in werking te laten treden. 

Doorheen de jaren heeft de Belgische wetgever de Europese regels omtrent vennootschappen te streng 

omgezet in Belgische wetgeving. Hierdoor werd het voor Belgische vennootschappen moeilijker om de 

competitie met buitenlandse vennootschappen aan te gaan. 

Geens wil met de volgende speerpunten het Belgische vennootschapsrecht weer nieuw leven inblazen: 

 

A. Inperken aantal vennootschapsvormen 

Om het Belgische vennootschapsrecht te vereenvoudigen wil de wetgever komaf maken met het kluwen 

van vennootschapsvormen.  

Zo zal de maatschap als enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid overblijven. Bij de 

kapitaalvennootschappen heeft de wetgever ervoor geopteerd om deze te reduceren naar drie 

vennootschapsvormen, zijnde de NV, de BV (de huidige BVBA) en de CV (de huidige CVBA).  

Er werd voor deze vier vennootschapsvormen gekozen omdat elke andere bestaande 

vennootschapsvorm tot één van deze vier vennootschapsvormen kan worden teruggebracht. 

Voorbeeld: 

De maatschap kan tijdelijk worden aangegaan (Bv. voor het uitvoeren van bepaalde bouwwerken). 

Voorts kan een maatschap ook “stil” gemaakt worden, als er maar één iemand naar buiten treedt, zonder 

dat de identiteit van de overige vennoten kenbaar wordt gemaakt. 

Om het vennootschapsrecht te vereenvoudigen is het dan ook een logische stap om de stille en tijdelijke 

handelsvennootschap te laten verdwijnen en alleen de maatschap te behouden. 

 

B. Flexibilisering  

Om het Belgische vennootschapsrecht weer competitief te maken heeft de wetgever enkele belangrijke 

flexibiliseringsmaatregelen genomen. De belangrijkste van deze maatregelen is zonder meer het 

afschaffen van het maatschappelijk kapitaal in de BV.  

Verder heeft de wetgever de mogelijkheid voorzien om in bepaalde materies een regeling op maat uit 

te werken. Zo zullen onder andere de volgende materies vrij kunnen worden bepaald: 

- Overdraagbaarheid van aandelen 

- Bestuursmodellen in de NV en de BV 

- Zal men statutair kunnen afstappen van de regel dat elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in 

de winst 

 

C. Bestuurdersaansprakelijkheid 

Misschien wel de grootste verandering van het nieuwe wetboek is het feit dat de 

bestuurdersaansprakelijkheid zal beperkt worden op basis van de grootte en omvang van de 

onderneming. Zo zullen bestuurders maar voor een bepaald bedrag aansprakelijk kunnen worden 

gesteld. Hierdoor hoopt de wetgever dat verzekeraars dit risico in de toekomst gaan verzekeren, 

waardoor schuldeisers niet langer in de kou zullen achterblijven . 



 

Er zijn echter wel uitzonderingen op deze regel. Zo zal de beperking niet van toepassing zijn wanneer 

er bedrog is het spel is. Tot slot kende de wetgever de Staat nog een enorm privilege toe, daar de 

beperking ook niet zal gelden voor onbetaalde sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing. 

 

Tom De Smet & Senne Meeus, advocaten. 

LM&DS advocaten heeft getracht deze tekst zo correct mogelijk op te stellen. Er werd echter voorrang gegeven aan het opstellen 

van een begrijpelijk document dat de krachtlijnen weergeeft zodat dit leemtes en onnauwkeurigheden zal bevatten. Er wordt door 

LM&DS advocaten en de medewerkers geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit document. 

 


