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Nieuwsbrief updates 2019 – 2020. 

A. Vennootschapsrecht vanaf 1 mei 2019. 

 

1. Onmiddellijke toepassing op 01 januari 2020 van de dwingende bepalingen van het 

nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor de bestaande 

vennootschappen op 01 mei 2019. 

 

2 situaties: 

 

a) De bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm op 01/01/2024 door het 

WVV wordt opgeheven : 

- De dwingende bepalingen van het WVV van toepassing op de 

vennootschapsvorm die het dichtst bij de betrokken rechtsvorm aanleunt. 

- Voor het overige blijven deze vennootschappen gedurende de overgangsperiode 

zolang ze niet omgezet zijn onder het oude Wetboek van vennootschappen 

vallen. 

b) De bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm door het  WVV behouden 

werd. 

➢ Vanaf 01 januari 2020 zullen de dwingende bepalingen van het WVV op alle 

bestaande vennootschappen van toepassing zijn. 

 

Wat zijn de dwingende bepalingen ? 

 

       We vermelden hieronder enkele voorbeelden van dwingende, en bijgevolg  

       onmiddellijke toepasselijke bepalingen: 

         

                             * De bepalingen die de benaming van de vennootschappen en hun afkorting regelen      

                                (de termen BVBA, EBVBA en SBVBA mogen niet langer gebruikt worden).  BV i.p.v.  

                                BVBA en EBVBA.                                                   

* De wijze van stemmen in de algemene vergadering en meer in het bijzonder het   

   neutraliseren van onthoudingen. 

* De nietigheidsregeling van beslissingen van de organen in de NV en de BV. 

* Vanaf 1 januari 2020 worden het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke   

   reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in 

   een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  Deze eigen vermogens- 

   rekening die van rechtswege onbeschikbaar is, kan nadien beschikbaar worden ge- 

   maakt mits daartoe wordt beslist door middel van een statutenwijziging.                     

                             * De regels over de inkoop van eigen aandelen, en in het bijzonder het opheffen van  

                                het maximum van 20 %. 

                             * Winstuitkeringen door de vennootschap (van eigen kapitaal, dividenden, presentie-  

                                gelden, …) kunnen pas plaats vinden wanneer aan een dubbele voorwaarde 

                                voldaan is (nettoactief – en liquiditeitstest).  Als niet aan deze dubbele voorwaarde 

                                voldaan is, dienen de aandeelhouders de uitkeringen aan de vennootschap terug te 

                                storten en kunnen de bestuurders aansprakelijk gesteld worden. 

                             * Als de nettoactief – of liquiditeitstest een negatief resultaat oplevert, moet de 

                                nieuwe alarmbelprocedure worden nageleefd. 

                             * Een nieuwe definitie van het dagelijks bestuur. 
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                             * Een nieuwe procedure voor belangenconflicten in de NV’s en de BV’s. 

                             * Een bestuurder, een lid van de raad van toezicht of van de directieraad mag 

                                niet langer aan de vennootschap gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. 

                             * De nieuwe bestuurdersaansprakelijkheidsregeling zal geplafonneerd worden tot 

                               € 12 500 à € 12 000 000 euro  i.f.v. omzet en balanstotaal. 

                             *Alleen een natuurlijk persoon kan benoemd worden als vaste vertegenwoordiger 

                               van een rechtspersoon-bestuurder. 

                             * De vereffening en ontbinding. 

                             * Statutaire zetelleer: de statuten moeten uitdrukkelijk het gewest van de zetel 

                              vermelden.  Verhuizen binnen het gewest kan via een gewone beslissing van  

                              het bestuursorgaan.  

                             * Als een VZW commerciële activiteiten zou uitvoeren, moet het de activiteiten in 

                               de statuten aanpassen.   

2. Opmaak van een financieel plan voor de CV ,BV en NV. 

 

Wettelijke basis inzake financieel plan dient minstens volgende elementen te bevatten:     

                    

1) Een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid; 

2) Een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met 

opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden; 

3) Een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3, evenals 

geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden; 

4) Een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, 

opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3; 

5) Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van 

minstens twee jaar na de oprichting; 

6) Een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte 

omzet en de verwachte rendabiliteit; 

7) In voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft 

verleend bij de opmaak van het financieel plan. 

➢ Bij de opstelling van de geprojecteerde balansen en resultatenrekening 

kan een andere periodiciteit worden gehanteerd op voorwaarde dat de 

projecties in totaal betrekking hebben op een periode van minstens twee 

jaar na de oprichting. 

 

B. Updating boekhoudrecht/jaarrekeningenrecht voor toepassing vanaf 01/01/2020. 

 

1. Wie is boekhoudplichtig ? 

a) Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. 

b) Iedere rechtspersoon. 

c) Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid. 

d) Iedere onderneming met in België gevestigde bijkantoren of centra van 

werkzaamheden. 

e) De openbare instellingen naar Belgisch recht die een statutaire opdracht vervullen  

van commerciële, financiële of industriële aard. 

 

2. Uitzonderingen: 
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a) De natuurlijke personen waarvan de zelfstandige beroepsactiviteit bestaat uit het 

uitoefenen van één of meerdere bestuursmandaten. 

b) Ondernemingen die uitsluitend de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot 

doel hebben met uitzondering van die ondernemingen die in de 

vennootschapsbelasting worden belast. 

 

3. Dubbele boekhouding of vereenvoudigde boekhouding. 

➢ Indien de omzet kleiner is of gelijk aan € 500 000 over het laatste boekjaar 

dan leunt dit aan bij een vereenvoudigde boekhouding. 

➢ Een dubbele boekhouding is van toepassing in de volgende situaties: 

▪ Grote vennootschappen VOL model : ten minste twee criteria 

overschrijden. 

- 50 werknemers (VTE). 

- Omzet 9 mln. EUR. 

- Balanstotaal 4,5 mln. EUR 

▪ Kleine vennootschappen VKT model : ten minste twee criteria 

overschrijden. 

- 10 werknemers (VTE). 

- Omzet 700 000 EUR 

- Balanstotaal 350 000 EUR 

▪ MICRO vennootschappen MIC model : niet meer dan één criteria 

overschrijden. 

- 10 werknemers (VTE) 

- Omzet 700 000 EUR 

- Balanstotaal 350 000 EUR 

 

 

 

 

 


