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Het nieuw vennootschapsrecht : 9 veranderingen 

    Heel wat minder vennootschapsvormen

Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet slechts 4 
basisvormen: De maatschap, met als varianten de 
vennootschap onder firma (VOF) en gewone 
commanditaire vennootschap (Comm.V.), de 
Coöperatieve Vennootschap (CV), de Besloten 
Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap 
(NV). 

    Het kapitaalbegrip bij een BV of CV valt weg

De verplichting om minimaal 18.550 euro 
minimumkapitaal te voorzien bij de BV en CV is niet 
meer van toepassing. Een belangrijke financiële 
drempel verdwijnt dus, maar dit belet natuurlijk niet 
dat de oprichters voldoende middelen moeten 
voorzien om de activiteiten van de vennootschap te 
kunnen uitbouwen. De oprichtersaansprakelijkheid 
blijft van toepassing in geval van kennelijk 
ontoereikend aanvangsvermogen voor de normale 
uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over 
ten minste twee jaar. 

    Knowhow en arbeid zal kunnen worden ingebracht

Geen geld of goederen? Dat hoeft geen ramp te zijn. 
Naar de toekomst toe kan ook knowhow en arbeid 
ingebracht worden om aandelen te krijgen. Goed 
nieuws dus voor de ingenieurs en applicatiegoeroes 
die hun intellectuele ‘assets’ tot ondernemingen willen 
uitbouwen. Controle hierover zal gebeuren via een 
bedrijfsrevisor. 

    Ook vzw’s zullen winst kunnen maken 

De hervorming brengt niet alleen nieuwigheden mee 
voor vennootschappen. Los van het feit dat vzw’s nu 
onder de regels voor ondernemingen vallen, mogen 
vzw’s nu ook winst maken om een belangeloos doel te 
verwezenlijken. Wel mogen ze deze winst niet uitkeren 
aan hun leden, dat mogen enkel vennootschappen. 

    De oprichting door één vennoot zal mogelijk zijn
    bij een BV en een NV

Zowel een BV als een NV kan opgericht worden door 
één oprichter. Het maakt daarbij niet uit of de oprichter 
een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon. 

     Grotere statutaire vrijheid 

Veel dwingende regels worden naar de toekomst toe 
slechts ‘aanvullend’, met de mogelijkheid om ervan af 
te wijken. Dit laat veel ruimte voor maatwerk in de 
statuten of in aandeelhoudersovereenkomsten, maar 
tegelijkertijd zorgt het ook voor een vangnet 
wanneer de aandeelhouders geen specifieke regels 
hoeven of willen voorzien.

     Meervoudig stemrecht wordt mogelijk

Niet-genoteerde NV’s en BV’s kunnen in de statuten 
vrij afwijken van het ‘1 stem – 1 aandeel’ principe, 
voor zolang de vennootschap maar minstens één 
aandeel uitgeeft dat minstens één stem 
vertegenwoordigt. Zo kan de onderneming werken 
met aandelen met een meervoudig stemrecht, 
zonder stemrecht of stemrecht onder bepaalde 
voorwaarden. Het vermogen en de zeggenschap 
kunnen op die manier flexibeler worden verdeeld, 
wat bijvoorbeeld handig kan zijn  in het kader van 
familiale ondernemingen. 

     De statutaire zetelleer wordt van toepassing

De statutaire zetelleer die van toepassing wordt, 
vergroot de mobiliteit van ondernemingen. 
Ondernemingen gaan - in tegenstelling tot 
vandaag - kunnen kiezen onder welke nationale 
vennootschapsregels ze willen vallen. Het 
toepasselijk vennootschapsrecht zal bepaald 
worden door het land vermeld in de statuten. 
Ondernemingen zullen dus bv. perfect hun 
activiteiten kunnen verplaatsen naar België, zonder 
dat ze onder de Belgische vennootschapsregels 
vallen. In het verlengde hiervan wordt ook een 
procedure tot internationale zetelverplaatsing 
voorzien die het voor buitenlandse 
ondernemingen eenvoudiger moet maken om naar 
België te komen.

     Nieuwe globale regeling voor
     de bestuursaansprakelijkheid 

Er komen algemene regels voor de aansprakelijkheid 
van bestuurders van álle rechtspersonen, dus ook 
vzw’s en stichtingen. Deze regels zijn niet enkel van 
toepassing op de formele bestuurders, maar ook op 
deze die feitelijk de touwtjes in handen hebben. Een 
belangrijke verandering daarbij is dat de 
aansprakelijkheid van de bestuurders beperkt zal 
worden tot een maximum, dat afhankelijk is van de 
omzet van de rechtspersoon. 
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