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HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT : ENKELE PRAKTISCHE GEVOLGEN
Sinds 01.05.19 is de nieuwe vennootschappenwet in werking getreden met als doel vereenvoudiging en meer
flexibiliteit. De vereenvoudiging houdt in dat er nog slechts 4 basisvennootschapsvormen zijn: de Besloten
vennootschap (BV), de Naamloze vennootschap (NV), de Coöperatieve vennootschap (CV), de Maatschap
(waaronder ook nog de VOF en de Comm.v. vallen). Flexibiliteit o.a. in de zin dat de NV voortaan ook met 1
persoon kan opgericht worden, er géén minimumkapitaal meer is in de BV (wel in de NV!) en een NV maar 1
bestuurder nodig heeft i.p.v. 3.
Nieuw opgerichte vennootschappen na 01.05.19 vallen meteen onder de nieuwe wetgeving.
Bestaande vennootschappen moeten tegen uiterlijk 31.12.2023 hun statuten aan de nieuwe wetgeving
aanpassen. De BVBA’s, NV’s en CVBA’s zullen dit verplicht via de notaris moeten laten doen met bijhorende
erelonen & kosten. Indien deze omvorming niet op tijd gebeurt riskeert de bestuurder persoonlijke
aansprakelijkheid. Indien er vóór 31.12.23 om een andere reden een statutenwijziging gebeurt moet meteen ook de
omvorming gebeuren (bvb. uitkering van kapitaal).
Hierna de voornaamste zaken van de nieuwe wet die toch reeds vanaf 01.01.20 van toepassing zijn op de bestaande
vennootschappen zelfs al zijn hun statuten nog niet aangepast.
1.

De benaming en afkortingen:

Een BVBA heet voortaan BV en de CVBA wordt CV. Zaakvoerder wordt Bestuurder. Vanaf 01.01.20 moet u op uw
brieven, offertes, leveringsbonnen, facturen, website, stempels, enz. de nieuwe benaming/afkorting gebruiken. Een
stempel met tekst in de genre van “KIEKEBOE BVBA, vertegenwoordigd door Marcel Kiekeboe, zaakvoerder” moet
wijzigen naar “KIEKEBOE BV, vertegenwoordigd door Marcel Kiekeboe, bestuurder”. Er zijn echter geen boetes
als u niet onmiddellijk aanpast waardoor niet meteen de voorraad briefpapier enz. moet vervangen worden.
2.

Winstuitkeringen

De BV & de bestaande BVBA kan maar winsten uitkeren als het eigen vermogen daardoor niet negatief wordt (= de
balanstest, deze voorwaarde bestond reeds) én als de opeisbare schulden tijdens de komende 12 maanden verder
zullen kunnen betaald worden volgens een redelijke gemaakte prognose: de liquiditeitstest (=nieuw). Bij NV’s telt
de liquiditeitstest niet.


Wat als er winsten uitbetaald worden waarbij deze testen niet OK zouden zijn: loop ik dan risico ?

De vennootschap kan de uitkering terug vorderen. Bij KMO’s waarbij de bestuurders dezelfde zijn als de
aandeelhouders zal dit volgens ons maar aan bod komen bij faillissement in welk geval de curator de onterecht
uitgekeerde winsten terug kan vorderen.
Als bewezen wordt dat de bestuurder wist of moest weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen in de eerste 12 maanden is die bestuurder tegenover de
vennootschap én derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Een derde is bvb. een
onbetaald gebleven leverancier, een onbetaald gebleven verhuurder: als deze kan aantonen dat u als bestuurder
behoorde te weten dat de liquiditeitstest ten gevolge van een winstuitkering niet OK zou zijn, en u toch een
winstuitkering hebt gedaan, en daardoor de leverancier/verhuurder niet kon betaald worden dan kunt u als
bestuurder daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

 Kan ik mijn liquidatiereserve officieel toekennen met betaling van de bijkomende roerende voorheffing
(thans 5%), maar bij gebrek aan voldoende centen het netto dividend boeken op “rekening-courant
schuld” ?
De liquiditeitstest moet pas gebeuren op het ogenblik dat de winstuitkering werkelijk uitbetaald wordt1. Dit betekent
volgens ons dat een liquidatiereserve perfect op rekening courant kan geboekt worden als de centen niet meteen
aanwezig zijn om ze effectief uit te betalen aan de aandeelhouder.
Wij zullen voor iedereen die aan de liquidatiereserve heeft deelgenomen automatisch aangifte doen van de
bijkomende roerende voorheffing van zodra de 5 jaar termijn is verstreken. Deze termijnen worden door ons voor u
opgevolgd. We willen zo voorkomen dat u de dupe wordt van tariefverhogingen die door volgende regeringen zou
kunnen doorgevoerd worden. We weten immers allen dat de centen dikwijls bij de zelfstandige gehaald worden als
er gaten dienen gevuld te worden…

3.

Er is geen minimum kapitaal meer in de BV

Het kapitaal en de wettelijke reserve worden vanaf 01.01.20 onbeschikbaar eigen vermogen. Echter: via een
statutenwijziging via de notaris kan dit eigen vermogen toch uitgekeerd worden maar dan moet meteen ook de
omvorming van de statuten gebeuren.
Voor de mensen die destijds hun reserves hebben vast geklikt met betaling van een éénmalige 10% heffing: indien
gewenst en voor zover nog niet gebeurd kan dit kapitaal uitgekeerd worden vermits de 4 jaar wacht termijn reeds is
verstreken. Deze uitkering dient via notarisakte te gebeuren en zal meteen ook de omvorming van de statuten met
zich mee brengen.

Technische nota van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die verwijst naar H. DE WULF, “De implicaties van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de opdrachten van de commissaris bij de vennootschappen:
enkele opmerkingen”, in TAA, nr. 62, maart 2019, p. 17.
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