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MEDEDELING1  2019/03 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
jur@ibr-ire.be   EV     28.02.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen  
 
Inleiding 
 
Vandaag 28 februari werd het wetsontwerp nr. 3119 tot invoering van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 
gestemd door de plenaire vergadering van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.  
 
Deze wet beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen via drie 
krachtlijnen, met name: 
 

1. Een doorgedreven vereenvoudiging door te voeren op drie vlakken:  
• de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en 

handelsvennootschappen; 
• de vermindering van het aantal basisvormen – de BV wordt de 

basisvorm; en  
• de integratie van het verenigings- en stichtingsrecht in één nieuw 

Wetboek. 
 

2. Voor gevoelig meer aanvullend recht en flexibiliteit met aandacht voor de 
belangen van derden te kiezen door de contractuele of wettelijke vrijheid 
te verruimen en het aantal dwingende bepalingen te verminderen. Deze 
nieuwe bepalingen gaan evenwel gepaard met nieuwe transparantie-
vereisten en aansprakelijkheid; en  

 

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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3.  met de evoluties en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie 
inzake mobiliteit van vennootschappen rekening te houden en de 
statutaire zetelleer en  de grensoverschrijdende omzetting in te voeren. 

 
Het voorontwerp van wet werd in eerste lezing op de Ministerraad van 21 juli 2017 
goedgekeurd, in tweede lezing op 25 mei 2018 en als wetsontwerp nr. 3119 op  
4 juni 2018 ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
 
Het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht dient evenwel fiscaal neutraal te 
zijn. Aangezien het nieuwe Wetboek diverse ingrijpende wijzigingen in het 
vennootschapsrecht aanbrengt, werden een aantal fiscale bepalingen grondig 
herzien om te bewerkstelligen dat zij nog steeds toepasselijk zijn in de nieuwe 
context van het vennootschapsrecht. Het wetsontwerp nr. 3367 tot aanpassing 
van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen voorziet in een fiscale oplossing voor meerdere 
grote categorieën van wijzigingen, met name:  

 
• de aanpassing aan de statutaire zetelleer; 
• de afschaffing van het maatschappelijk kapitaal voor bepaalde 

vennootschapsvormen zoals de BV; 
• de omvorming naar een andere rechtsvorm (met inbegrip van 

buitenlandse); en 
• de versoepeling van de regeling voor inkoop van eigen aandelen. 

 
Het wetsontwerp nr. 3368 tot regeling van de overgang van de onderwerping aan 
de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de 
vennootschapsbelasting beoogt een algemene fiscale regeling uit te werken voor 
de overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting. 
Het huidige fiscaal recht bevat immers geen algemeen en duidelijk wettelijk 
raamwerk dat die overgang in goede banen leidt. 
 
Deze wetsontwerpen werden dus plenair gestemd op deze 28 februari 2019 en 
treden in werking op 1 mei 2019 voor de nieuwe opgerichte vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen.  
 
Het nieuwe Wetboek wordt voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020 op 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen die op datum van de 
inwerkingtreding van de wet rechtspersoonlijkheid hebben verkregen. 
  
Er is een “opt-in” systeem dat vanaf de inwerkingtreding de bestaande 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen toelaat om vóór 1 januari 2020 
door een besluit van de algemene vergadering (statutenwijziging) het nieuwe 
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Wetboek op hen toepasselijk te maken. Dit impliceert een volledige aanpassing 
van de statuten teneinde in overeenstemming te zijn met het nieuwe Wetboek. 
 
Bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten bij de 
eerstvolgende statutenwijziging hun statuten aanpassen, en dit uiterlijk op  
1 januari 2024. 
 
Het Instituut zal u op korte termijn meer in detail informeren omtrent deze 
belangrijke hervorming.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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