
Samenvattend verslag zittingen parlementaire 
Commissie Handels- en Economisch Recht betreffende 

het wetsontwerp van nieuw Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (WVV) 

 

Algemeen 

Het wetsontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd in de 
parlementaire Commissie Handels- en Economisch Recht (Commissie) ingediend op 4 juni 
2018. Voorafgaandelijk was er op 29 mei 2018 een vergadering van de Commissie tot 
regeling van de werkzaamheden en tot vastlegging van een vergaderagenda. 

Op 6 juni 2018 heeft minister Koen Geens de krachtlijnen van het wetsontwerp tot wijziging 
van het WVV toegelicht in de Commissie. 

In de zitting op 12 juni 2018 van de Commissie werden de hoorzittingen georganiseerd 
over het wetsontwerp tot wijziging van het WVV. 

Omwille van de vele organisaties en personen die door de parlementairen werden 
voorgesteld en de beperkte agenda van de parlementaire Commissie werd het voorstel om 
de Instituten te horen niet aangenomen. Een commissielid verduidelijkte dat naast de 
personen die door de Commissie worden gehoord, iedereen spontaan een schriftelijk advies 
aan de Commissie kan formuleren. Het IAB heeft op 2 juli 2018 een brief met opmerkingen 
verstuurd naar de voorzitter van de Commissie, mevrouw Kattrin Jadin. 

Op 25 en 27 juni en op 3 juli 2018 vonden in de Commissie hoorzittingen plaats, waarbij 
tijdens een 14-tal uur in totaal 22 personen werden gehoord. Hierbij werden verschillende 
vertegenwoordigers gehoord van de vakbonden, de werkgevers- en 
zelfstandigenorganisaties, de beroepsorganisaties, de verenigingsorganisaties, de 
financiële sector, de academische wereld, de advocatuur, de landbouwfederaties, de 
magistratuur en het notariaat. 

De algemene bespreking van het wetsontwerp WVV werd op 4 juli 2018 aangevat in 
aanwezigheid van minister Koen Geens, kabinetsvertegenwoordiger Filiz Korkmazer en de 
leden van de expertengroep Hans De Wulf, Paul Alain Foriers en Marieke Wyckaert. 

De parlementaire werkzaamheden zullen worden verdergezet met de verdere algemene 
bespreking gevolgd door de artikelsgewijze bespreking op de zittingen van de Commissie 
op 16 juli 2018 en na het zomerreces. 

 

Opmerkingen en bedenkingen bij het wetsontwerp WVV 

In het algemeen werd het wetsontwerp WVV positief onthaald al waren er tijdens de 
hoorzittingen en tijdens de algemene bespreking een aantal algemene bemerkingen te 
noteren, voornamelijk met betrekking tot de integratie van het verenigingsrecht, de 
statutaire zetelleer, de beperking van het aantal vennootschapsvormen, de beperking van 
de bestuurdersaansprakelijkheid en de afschaffing van het begrip ‘kapitaal’. Deze materies 
werden door sommige vertegenwoordigers positief onthaald en door anderen soms ernstig 
bekritiseerd. 

Daarnaast waren er ook bedenkingen bij het afschaffen van de limieten op 
eenpersoonsvennootschappen, de gewijzigde regeling bij belangenconflict en de gewijzigde 
geschillenregeling. 



Andere vertegenwoordigers hadden bemerkingen bij de nieuwe definitie van verenigingen 
waardoor verenigingen onbeperkt economische activiteiten kunnen ontwikkelen, voor 
zover ze geen (onrechtstreekse) vermogensuitkeringen doen. 

Sommige vertegenwoordigers bepleitten om de coöperatieve vennootschappen op te 
nemen in een afzonderlijk autonoom boek van het WVV. 

Het feit dat in het wetsontwerp WVV de facultatieve bijstand bij een versterkt financieel 
plan niet wordt voorbehouden aan erkende economische beroepsbeoefenaars – wat ook 
door het IAB werd opgemerkt – werd door sommige vertegenwoordigers bekritiseerd, maar 
door andere dan weer toegejuicht, omwille van de kostprijs. 

Ook de liquiditeitstest bij vermogensuitkering en de aangepaste alarmbelprocedure 
omwille van het wegvallen van de notie ‘kapitaal’ werden zowel positief als negatief 
bekritiseerd. 

In het algemeen uitten verschillende vertegenwoordigers zich positief ten opzichte van het 
wegwerken van de ‘goldplating’, waardoor sommige bepalingen die voornamelijk van 
toepassing zijn voor nv’s in het verleden ook van toepassing waren op de bvba’s. 

Verschillende vertegenwoordigers uitten bedenkingen bij de beperking voor cv’s tot 
vennootschappen die behoren tot het echte coöperatieve gedachtengoed en bij de 
erkenningsregeling voor deze cv’s. 

Er waren eveneens een aantal bedenkingen bij de regeling in het wetsontwerp WVV met 
betrekking tot het facultatief duaal bestuursmodel voor nv’s. 

Over het behoud van het verslag bij inbreng in natura bij de bv – niettegenstaande het 
verdwijnen van de notie ‘kapitaal’ – werden door verschillende sprekers eveneens 
bedenkingen geuit. 

Sommige vertegenwoordigers hadden bedenkingen bij de periode van inwerkingtreding en 
de overgangsregeling. 

De versoepeling in diverse domeinen en de grotere statutaire vrijheid werd in het algemeen 
positief onthaald, al waren er soms ook kritische randbemerkingen door sommige 
vertegenwoordigers. 

Sommige vertegenwoordigers pleitten voor de mogelijkheid om Engelstalige statuten te 
voorzien en om nieuwe technologieën – zoals blockchain – mogelijk te maken. 

Verschillende vertegenwoordigers uitten bedenkingen bij het facultatief meervoudig 
stemrecht en bij het dubbele stemrecht in nv’s – de zogenaamde ‘loyaliteitsaandelen’ – en 
de mogelijke gevolgen hiervan op de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders 
en de mogelijke misbruiken die hieruit zouden kunnen ontstaan. 

Er werden ook suggesties gedaan door verschillende vertegenwoordigers om 
mogelijkheden te voorzien om vennootschappen met een negatief eigen vermogen te 
verplichten om deze situatie te regulariseren. Daarnaast werden eveneens suggesties 
gedaan om de strijd tegen malafide bestuurders te versterken. 

Bij de vereenvoudigde vereffeningsprocedure bij niet-deficitaire vereffening werden door 
een aantal vertegenwoordigers eveneens een aantal bedenkingen in positieve zin geuit. 

Verschillende vertegenwoordigers verwezen eveneens naar het nieuwe insolventierecht dat 
werd geïntegreerd in Boek XX van het Wetboek van economisch recht (WER), onder meer 
met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid bij ‘wrongfull trading’. 

Met betrekking tot de problematiek van de debetstand R/C werden door sommige 
vertegenwoordigers suggesties gedaan om maatregelen te voorzien om deze situatie te 
regulariseren of onmogelijk te maken. 



Verschillende sprekers hadden bemerkingen bij de verschillende regelingen inzake de 
alarmbelprocedure bij nv’s en deze bij andere vennootschappen, waarbij suggesties 
werden gedaan om deze verschillende regelingen aan te passen. 

Sommige vertegenwoordigers hadden kritiek ten opzichte van de 
verslaggevingsverplichtingen door economische beroepsbeoefenaars en bij de afschaffing 
van de ‘ad nutum’ afzetbaarheid van bestuurders. 

Verschillende vertegenwoordigers hadden bemerkingen bij de beperking van het aantal 
vennootschapsvormen en bij de afschaffing van bepaalde bestaande rechtspersonen. 

De vertegenwoordigers van de landbouwsector konden zich vinden in de afschaffing van 
de landbouwvennootschap en in de uitgewerkte erkenning van vennootschappen als 
landbouwondernemingen. 

Naast deze bedenkingen en bemerkingen die bij verschillende vertegenwoordigers konden 
worden genoteerd werden er nog een aantal specifieke randbemerkingen gemaakt. 

 

Verder verloop van de werkzaamheden 

Bij het aanvatten van de algemene bespreking kon worden genoteerd dat er inmiddels een 
59-tal amendementen werden ingediend, waaronder een aantal naar aanleiding van de 
brief met opmerkingen van het IAB van 2 juli 2018. 

Minister Koen Geens kondigde aan dat het voorontwerp van het begeleidend wetsontwerp 
om de fiscale neutraliteit van het nieuwe vennootschapsrecht te waarborgen in eerste 
lezing door de Regering werd goedgekeurd en voor advies naar de Raad van State (RvS) 
werd overgemaakt. De behandeling van het wetsontwerp WVV zou niet worden afgerond 
vooraleer het wetsontwerp inzake vennootschapsbelasting zou behandeld zijn in de 
Commissie voor de Financiën en de Begroting. 

Het huidige wetsontwerp WVV zal samen met de ingediende amendementen en de 
verslagen van de afgelopen zittingen opnieuw voor advies worden overgemaakt aan de 
RvS. Er wordt verwacht dat het advies van RvS beschikbaar zal zijn in de loop van 
september bij de hervatting van de parlementaire werkzaamheden na het zomerreces. 

 

Daniël Maes 

Adviseur studiedienst 


