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 groeiende consensus over het nut van een fundamentele hervorming vennootschaps-
en verenigingsrecht

 ingevolge Company Law Action Plan van 2003: keuze van Europese commissie voor 
state competition

 liberale rechtspraak van Europees Hof van Justitie m.b.t. grensoverschrijdende 
zetelverplaatsing

→ druk op de werkelijke zetelleer

 reactie van de nationale wetgevers

 invoering van light vehicle

 Belgische reactie: S-BVBA
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Voorgeschiedenis



 vanaf 2010: verschillende pleidooien van Koen Geens voor diepgaande hervorming

 Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV)

 2014: studiedag en bijhorend boek: Modernisering van het vennootschapsrecht / La 
modernisation du droit des sociétés

 2015: beleidsnota (Parl.St. Kamer DOC 54, 1500/01)

 voorontwerp van wet tot invoering van het WVV

 goedgekeurd door de ministerraad op 20 juli 2017

 advies Raad van State op 9 oktober 2017

 parlementaire behandeling nadert de eindmeet: Ontwerp van wet tot invoering van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 3119, ingediend 
op 4 juni 2018.
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Stand van zaken
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Krachtlijnen

 vereenvoudiging

 geen onderscheid meer tussen burgerlijke en handelsvennootschappen

 integratie én stroomlijning van het verenigings- en het vennootschapsrecht – inkapseling van 
de VZW’s in het WVV (zie verder)

 vb. publicatieverplichtingen, vertegenwoordiging, communicatie, belangenconflicten

 nieuwe summa divisio: uitkeringsverbod
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 vereenvoudiging

 drastische afslanking van het aantal basisvormen

- maatschap - maatschap

- stille handelsvennootschap

- tijdelijke handelsvennootschap

- V.O.F. - VOF

- Comm.V - CommV

- BVBA - BV

- CVBA - CV

- CVOA

- NV - NV

- Comm.VA

- ESV

- SE - SE

- SCE - SCE

- LV

Krachtlijnen
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 verdwijnen ook: varianten EBVBA, SBVBA en VSO

 mogelijkheden blijven behouden

 maatschap kan stille vennoten hebben

 maatschap kan tijdelijk worden opgericht

 eenhoofdige oprichting en voortbestaan (BV & NV)

 Comm.VA wordt ingekanteld in NV

 VOF, CommV, BV en CV kunnen erkend worden als landbouwvennootschap

 CV kan erkend worden als sociale onderneming

Krachtlijnen
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 vereenvoudiging

 vermindering van het aantal strafrechtelijke bepalingen

 correctie van fouten(jes) die over de jaren het W. Venn. inslopen

 opvulling “leemtes”

 vb. nietigheid beslissingen “organen”

 afschaffing van verouderde of inefficiënte bepalingen 

 vb. verslagplicht bij wijziging van voorwerp

 aandacht voor uniforme, consistente en leesbare taal

Krachtlijnen
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 flexibilisering met aandacht voor belangen van derden

 binnen dwingende afbakeningen uitgestippeld in het Europees recht

 gebruiksgemak: dwingende regels > standaard (“default”) > contractuele vrijheid

 meer vrijheid impliceert een grotere verantwoordelijkheid

 aanpassing aan Europese evoluties

 statutaire zetelleer 

 eenhoofdigheid

 behoorlijk bestuur

 fiscale neutraliteit

Krachtlijnen
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Huidig verenigingsrecht: gebrek aan coherent geheel
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Reeds inhoudelijke toenadering tussen het verenigings- en het 
vennootschapsrecht 

 parallellismen inzake oprichting

 wijze van verkrijging van rechtspersoonlijkheid

 optreden namens een vereniging in oprichting

 minimale vermeldingen in statuten

 principiële beperkte aansprakelijkheid van de leden

 parallellismen inzake werking

 minimale vermeldingen in akten, facturen, aankondigingen

 verenigingsdossier

 optreden via organen

 klassieke tweedeling ‘Algemene vergadering’ versus ‘Bestuur’ 
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Inhoudelijke toenadering tussen het verenigings- en het 
vennootschapsrecht 

 parallellismen inzake boekhouding, jaarrekening en controle

 parallellismen inzake ontbinding en vereffening

 gerechtelijke ontbinding van slapende verenigingen

 wijze van afwikkeling van vereffening
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Bijkomende argumenten voor een structurele integratie

 harmonisering

 wegwerken van ‘Black holes’ in de V&S-Wet

 definitie van VZW:

 Vlag dekt lading niet (meer)

 Vele (vermijdbare) discussies in rechtsleer en rechtspraak

 bescherming naam

 nietigheid besluiten van de algemene vergadering

 regime inzake fusies en splitsingen

 regeling inzake belangenconflicten
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Uitgangspunten van nieuwe structuur

 WVV vervangt 
 het Wetboek van vennootschappen

 de V&S-Wet en 

 de Wet op de beroepsverenigingen

 basisstructuur: 5 Delen verder opgedeeld in 18 Boeken
 deel 1 (Boeken 1 - 3): algemene bepalingen die gelden voor vennootschappen, verenigingen 

& stichtingen

 deel 2 (Boeken 4 - 8): voorschriften specifiek voor vennootschappen

 deel 3 (Boeken 9 - 11): voorschriften specifiek voor verenigingen & stichtingen

 deel 4 (Boeken 12 - 14): herstructurering en omzetting van vennootschappen, verenigingen 
en stichtingen

 deel 5 (Boeken 15 – 18): de Europese rechtsvormen (SE, SCE, EUPP/EUPS en EESV)
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Vergelijking structuur WVV - W.Venn. 

 basisuitgangspunten blijven ongewijzigd 
 zowel W.Venn. als WVV lezen ‘als een boek’

 combinatie van ‘horizontale’ en ‘vennootschaps- of verenigings-specifieke’ Boeken

 in beginsel geen verwijzing van een Boek naar een ander Boek

 uitzonderingen:

 Boek 6 (“De coöperatieve vennootschap”)

 Boek 8 (“Erkenning van vennootschappen”)

 Boek 13 (“Inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak door een 
vereniging of stichting”)

2029-11/2018



2129-11/2018



 verenigings-specifieke Boeken
 drieledigheid (VZW / IVZW / Stichting) blijft bestaan

 elke verenigingsvorm krijgt een eigen Boek

 beroepsvereniging wordt geïntegreerd in Boek 9 (“De vereniging zonder winstoogmerk”)

 onder bepaalde voorwaarden kan VZW worden erkend als beroepsvereniging

 aldus blijven alle voordelen van beroepsvereniging bestaan

 vormelijke vernieuwingen:
 romeinse nummering verdwijnt (zowel voor Delen, Boeken als Titels)

 nummering van de artikelen gebeurt telkens per Boek

 voorbeelden: 

 “art. 1:1”: definitie vennootschap

 “art. 1:11”: definitie genoteerde vennootschap

 “art. 1:14”: definitie controle

 vgl. met het WER
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Wet van 27 juni 1921 wordt ‘versnipperd’

 Boek 1: inleidende bepalingen

 definitie vereniging

 definitie stichting

 Boek 2: bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

 oprichting

 bestuurdersaansprakelijkheid

 ontbinding

 Boek 3: de jaarrekening

 Boek 9: VZW

 Boek 10: IVZW

 Boek 11: stichtingen

 Boek 13: inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak (uitgebreid tot 
herstructurering)

 Boek 14: omzetting
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Huidige definitie van vereniging

 “De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken 

drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen.” 

(artikel 1 VZW-Wet)

 wettelijke specialiteit 2 cumulatieve voorwaarden

 geen nijverheids- of handelszaken drijven

 geen stoffelijk voordeel aan leden verschaffen 
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Nieuwe definitie van vereniging

 “Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, 

leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer 

welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch 

onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de 

leden, de bestuurders of enige andere persoon behalve voor het in de statuten bepaalde 

belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.” (artikel 1:2 WVV)

2629-11/2018



Nieuwe definitie van vereniging

 oprichting door twee of meer personen

 pluraliteit blijft een basisvereiste

 vereniging heeft belangeloos doel

 een doel zonder baatzucht en dat niet het eigen belang van de oprichters of de leden is

 vereniging heeft één of meer welbepaalde activiteiten tot voorwerp

 geen beperking meer op het vlak van toegelaten activiteiten
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Nieuwe definitie van vereniging

 DUS: een VZW kan zonder enige beperking economische activiteiten ontwikkelen!

 “Zo wordt komaf gemaakt met de moeilijkheden die verband houden met de netelige 

vraag in welke mate een vereniging “commerciële” of “winstgevende activiteiten” kan 

verrichten om middelen te genereren ten behoeve van haar belangeloos doel.” (MvT)
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Nieuwe definitie van vereniging

 vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn ondernemingen

 die elke activiteit kunnen voeren

 en daarbij winst (directe of indirecte vermogensvoordelen) kunnen genereren

 verenigingen en stichtingen kunnen in tegenstelling tot vennootschappen geen uitkering 
verrichten

 nieuwe summa divisio: het al dan niet nastreven van winstuitkering, en niet de aard van 
de activiteiten, is voortaan het enige criterium van onderscheid
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Nieuwe definitie van vereniging

 geen rechtstreekse uitkeringen

 equivalent van dividenden bij een vennootschap

 vb. alle leden ontvangen elk jaar n.a.v. de goedkeuring van de jaarrekening een deel van de 

winst

 ook geen onrechtstreekse uitkeringen: “(…) wordt als een onrechtstreekse uitkering van 

een vermogensvoordeel beschouwd elke verrichting waardoor de activa van een 

vereniging of stichting dalen of haar passiva stijgen en waarvoor zij hetzij geen 

tegenprestatie ontvangt, hetzij een tegenprestatie die kennelijk te laag is in verhouding 

tot de waarde van haar prestatie.” (artikel 1:4 WVV)

 vb. kwijtschelding van een schuldvordering van de VZW op één van de oprichters

 vb. bestuurdersvergoeding die niet in verhouding staat tot de geleverde prestaties

 vb. buitensporige huurprijs aangerekend door een lid-verhuurder
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Nieuwe definitie van vereniging

 omzetting van vennootschap naar VZW voortaan mogelijk 

 vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen worden omgezet in een VZW mits 

unanimiteit van alle vennoten (zie artikels 14:31 e.v. WVV)

 omzetting van VZW naar erkende CVSO of CV erkend als SO (zie artikels 14:37 e.v. 

WVV) met beperkte mogelijkheid tot uitkering

 rechtbank van koophandel wordt ondernemingsrechtbank (ook bevoegd voor 

verenigingen en stichtingen)
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VZW: een aantal wijzigingen 

 aantal bestuurders

 afschaffing van hinderlijke regel dat aantal bestuurders < aantal leden

 mogelijkheid om slechts 2 bestuurders te benoemen (i.p.v. verplichting) wanneer VZW slechts 
2 leden telt

 geen doorslaggevende stem van voorzitter bestuursorgaan indien bestuursorgaan 2 leden telt

 regeling inzake vaste vertegenwoordiger: ook voor verenigingen

 coöptatie mogelijk

 dwingende belangenconflictenregeling

 notuleringsplicht
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VZW: een aantal wijzigingen

 schriftelijke besluitvorming raad van bestuur

 in uitzonderlijke omstandigheden

 niet voor statutair uitgesloten besluiten

 vereiste van bekrachtiging op volgende vergadering + motivering

 aansprakelijkheid bestuurders

 eengemaakte regeling voor alle rechtspersonen (inclusief VZW’s)

 verjaringstermijn van vijf jaar: nu ook voor aansprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders en 
vereffenaars van verenigingen 
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VZW: een aantal wijzigingen

 algemene vergadering

 oproeping van leden, maar ook van bestuurders en commissarissen

 oproepingstermijn 15 dagen (i.p.v. 8): gelijktrekking met niet-genoteerde vennootschappen

 vraagrecht: verplichting bestuursorgaan en commissaris om vragen tijdens AV te 
beantwoorden 
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 inwerkingtreding 1 mei 2019 (?)

 nieuwe vennootschappen/verenigingen

 statuten in lijn met het wetboek

 geen oprichtingen meer van afgeschafte rechtsvormen

 bepaalde bepalingen van het wetboek in voege (vb. statutaire zetelleer)

Inwerkingtreding en overgangsrecht
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 bestaande vennootschappen/verenigingen

 vanaf 01/01/2020

 dwingende bepalingen van toepassing

 statutaire bepalingen in strijd met dwingende bepalingen geacht voor niet geschreven

 niet-dwingende bepalingen (default) van wetboek worden van toepassing voor zover niet 
uitgesloten in de statuten

 opt-in voordien mogelijk vanaf 01/05/2019 (mits statutenwijziging)

 bij eerstvolgende statutenwijziging en ten laatste 01/01/2024: statuten wijzigen

Inwerkingtreding
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 afgeschafte vennootschapsvormen

 blijven geregeld door huidige W. Venn. tot 01/01/2024

 indien nog niet omgezet tegen 01/01/2024: automatisch wijziging rechtsvorm naar dichtst 
aanleunende vennootschapsvorm (mits uitzonderingen)

 Comm.VA: NV met één bestuurder

 LV: VOF of CommV

 ESV: VOF

 CVOA: VOF

 CVBA zonder coöperatief gedachtengoed: BV

Inwerkingtreding
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Besluit 

 nieuwe summa divisio tussen vennootschappen / verenigingen en stichtingen = breuk 
met het verleden 

 hertekening van het groeperingslandschap: vermindering van het aantal 
vennootschapsvormen en integratie van het verenigingsrecht

 WVV ≠ slopen van het “W.Venn.-huis”; wel grondige verbouwing 

 met uitbreiding (verenigingsrecht) én 

 met respect voor de in 1999 gelegde structurele fundamenten
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Philip Hulpiau

w w w. e u b e l i u s . c o m

Senior Associate

+32 3 260 86 70

Philip.Hulpiau@eubelius.com

Vragen?
Voor meer informatie, contacteer:
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