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MEDEDELING1  2020/13 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be  EV/svg/jv 03.06.2020 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Mededeling omtrent “de reparaties” aan het WVV door de wet van  

28 april 2020  
 
In het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2020 verscheen de wet van 28 april 2020 tot 
omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de 
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse 
bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen. Deze wet zet de gewijzigde 
“Aandeelhoudersrichtlijn” van 17 mei 2017 (SRD II) om die nieuwe verplichtingen 
invoert voor genoteerde vennootschappen. De Europese wetgever trachtte de 
positie van de aandeelhouders te versterken en hun langetermijnbetrokkenheid 
te bevorderen, door hen te betrekken bij het remuneratiebeleid en transacties 
met verbonden partijen aan strengere regels te onderwerpen.  
 
De aandeelhouders van genoteerde vennootschappen krijgen meer zeggenschap 
over de verloning van de leden van het bestuursorgaan, de leden van de 
directieraad, de personen belast met het dagelijks bestuur, en de personen belast 
met de leiding. De procedure inzake transacties met verbonden partijen sluit aan 
bij de bestaande regeling voor intragroepsbelangenconflicten (art. 7:97 en 7:116 
WVV) maar het toepassingsgebied ervan wordt in grote mate uitgebreid. 
 
Deze wet heeft ook bepaalde inhoudelijke verbeteringen en correcties aan het 
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (WVV) aangebracht, naast de 
louter technische wijzigingen van WVV die er vooral op gericht zijn de regels voor 

                                                      
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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alle vennootschapsvormen, de beide taalversies en de kruisverwijzingen, op elkaar 
af te stemmen en consistent te maken.  
 
Hierna bespreken wij de inhoudelijke wijzigingen:  
 

1. Aangepaste formulering van controle over een vennootschap 

De notie “controle” over een vennootschap wordt aangevuld: naast de 
stemrechten die aan aandelen zijn verbonden, moeten voortaan ook de 
stemrechten verbonden aan andere effecten, zoals winstbewijzen, in aanmerking 
worden genomen (gewijzigd art. 1:14, § 2 en § 3 WVV (vermoeden van controle in 
rechte), art. 1:16, § 1, 2° WVV (vaststelling van controlebevoegdheid) en art. 1:19, 
§ 3 WVV (consortium en het vermoeden van centrale leiding)).  
 

2. Vermelding in het vennootschapsdossier van een eenhoofdige BV en NV  

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van 
de enige aandeelhouder, moet voor de besloten vennootschap en de naamloze 
vennootschap in het vennootschapsdossier worden neergelegd (nieuwe § 4 van 
art 2:8 WVV). 
 

3. Opheffing van de statutaire machtiging voor een dagelijks bestuur in een 
(I)VZW 

De vereiste dat de statuten van een internationale vereniging zonder 
winstoogmerk in een machtiging voorzien voor de oprichting van een dagelijks 
bestuur, wordt afgeschaft (gewijzigde § 2, 7°, d) van art. 2:10 WVV).  
 

4. Nietigheid wegens vormgebrek van wijzigingen van de bepalingen van de 
statuten en van de oprichtingsakten van verenigingen en stichtingen  

De nietigheid wegens vormgebrek van wijzigingen van de bepalingen van de 
statuten en van de oprichtingsakte van verenigingen en stichtingen dient zoals bij 
vennootschappen bij rechterlijke beslissing te worden uitgesproken en heeft 
gevolgen te rekenen van de dag van uitspraak (nieuwe § 3 van art. 2:40 WVV).  
 

5. Vaste vertegenwoordiger enige bestuurder in een NV 

De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die bestuurder en vennoot is 
in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, of die 
enige bestuurder is in een naamloze vennootschap waarin de statuten bepalen 
dat de enige bestuurder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de 
verbintenissen van de vennootschap, is niet persoonlijk verbonden voor de 
verbintenissen van de rechtspersoon (gewijzigd derde lid van art. 2:55 WVV).  
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Het regime wordt afgestemd op dat van een commanditaire vennootschap op 
aandelen onder het vroegere Wetboek van Vennootschappen. 
 

6. Uitsluiting van bestuurdersaansprakelijkheid voor een kennelijk grove 
fout die heeft bijgedragen tot het faillissement in de zin van art. XX.225 
WER  

De bestuurdersaansprakelijkheid voor een kennelijk grove fout die heeft 
bijgedragen tot het faillissement in de zin van artikel XX.225 van het Wetboek 
Economisch Recht valt niet langer onder de kwantitatieve aansprakelijkheids-
beperking voor bestuurders (art. 2:57, § 1 WVV).  
 
Deze aansprakelijkheidsgrond was de facto al uitgesloten uit het toepassings-
gebied van de beperking, aangezien de beperking niet van toepassing is op 
kennelijk grove fouten en gewoonlijk lichte fouten.  
 

7. Mogelijke publicatie van het intern reglement en elke wijziging ervan op 
de website van de rechtspersoon 

Indien de rechtspersoon een intern reglement heeft, wordt dit reglement en elke 
wijziging daarvan vermeld in de statuten en meegedeeld aan de vennoten, 
aandeelhouders en leden of ter beschikking gesteld op de website van de 
rechtspersoon (gewijzigd tweede lid van art. 2:59 WVV).  
 

8. Gerechtelijk ontbinding van een stichting mogelijk na niet-neerlegging 
van de jaarrekening  

Net zoals voor een vennootschap en een (I)VZW kan een stichting ook gerechtelijk 
worden ontbonden wanneer de jaarrekening van één boekjaar niet werd 
neergelegd en dus niet pas na drie opeenvolgende boekjaren (gewijzigd 5° van art. 
2:114 WVV).  
 

9. Uitbreiding van de verjaringstermijn voor de nietigheid tot de besluiten 
van de algemene vergadering van obligatiehouders 

De verjaringstermijn voor de nietigheid van de besluiten van de organen wordt 
uitgebreid tot de besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders. 
Deze besluiten kunnen voortaan slechts worden aangevochten binnen een termijn 
van zes maanden (gewijzigd art. 2:143, § 4, tweede lid WVV).  
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10. Consistentie tussen de formulering van de commissarisopdracht in 
VZW’s, stichtingen en vennootschappen 

Op het eerste gezicht blijkt er een inconsistentie te bestaan tussen de formulering 
van de commissarisopdracht in de artikelen 3:47, § 6 en 3:51, § 6 WVV en in artikel 
3:73 WVV. Artikelen 3:47, § 6 en 3:51, § 6 WVV  spreken immers over “de 
verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld”, terwijl artikel 
3:73 WVV het enkel heeft over “de in de jaarrekening weergegeven 
verrichtingen”.  
 
De formulering “de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen” wordt 
voortaan overal gehanteerd (gewijzigd art. 3:47, § 6 en 3:51, §6 WVV). 
 

11. Oordeel over het jaarverslag in het commissarisverslag voor (I)VZW’s en 
stichtingen 

Artikel 3:75, §1, eerste lid, 6° WVV inzake het oordeel in het commissarisverslag 
over het jaarverslag was niet van toepassing bij verenigingen en stichtingen, maar 
deze uitzondering werd ongedaan gemaakt2 (gewijzigde § 2 van art. 3:98 en 3:99 
WVV). 
 

12. Gelijkstelling van de wettelijk samenwonende partner met de 
echtgenoot 

Doorheen het WVV wordt voor bepaalde overdrachten van effecten de wettelijk 
samenwonende partner voortaan gelijkgesteld met de echtgenoot (gewijzigd art. 
5:63, § 1, tweede lid WVV, art. 7:63, § 2, derde lid WVV, art. 7:204, § 3 WVV en 
art. 8:3, tweede lid WVV).  
 

13. Niet-tegenstelbaarheid aan derden van de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de algemene vergadering in de statuten van een BV, 
CV en NV  

De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering in de 
besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze 
vennootschap uitbreiden. Deze uitbreiding kan niet aan derden worden 
tegengeworpen, ook al is ze openbaar is gemaakt (gewijzigd tweede lid van art. 
5:81 WVV, van artikel 6:69, § 1 WVV en van art. 7:124 WVV).  
 
 

                                                      
2 Zie ook IBR-mededeling 2020/11 
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14. Deelname met raadgevende stem aan de algemene vergadering in de BV 
door aandeelhouders zonder stemrecht  

Net zoals in de naamloze vennootschap bepaalt artikel 5:86, tweede lid WVV dat 
ook houders van aandelen zonder stemrecht in een besloten vennootschap het 
recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende 
stem. 
 

15. Geen bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan voor de uitgifte 
van inschrijvingsrechten ten gunste van één of meer bepaalde personen 
in een BV en NV  

In een besloten vennootschap en in een naamloze vennootschap kan het 
“toegestane kapitaal” door het bestuursorgaan niet worden gebruikt voor de 
uitgifte van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de 
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde 
personen, andere dan leden van het personeel, zelfs niet indien het daartoe 
uitdrukkelijk gemachtigd zou zijn (gewijzigd art. 5:135, 2° en 7:200, 2° WVV).  
 

16. Geen cumulatieve toepassing van de belangenconflictenprocedure 
ingeval van liquiditeitstest in een BV  

Bij het uitvoeren van de liquiditeitstest in een besloten vennootschap wordt de 
procedure voor belangenconflicten door het bestuursorgaan uitdrukkelijk 
uitgesloten (nieuw derde lid art. 5:143 WVV).  
 

17. Uitsluiting en uittreding van een aandeelhouder in een BV buiten de 
eerste zes maanden van het boekjaar 

In een BV kunnen de uitsluiting en de uittreding van een aandeelhouder voortaan 
buiten de eerste zes maanden van het boekjaar plaatsvinden (gewijzigd art. 5:155, 
§ 3 en 5:156, § 1, eerste lid WVV).  
 

18. Verduidelijkingen inzake het dubbel loyauteitsstemrecht in een NV 

Van de tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de invoering 
van het dubbel loyauteitsstemrecht in een naamloze vennootschap kan slechts 
worden afgeweken door een statutaire bepaling met een strengere meerderheid 
die specifiek strekt tot de invoering van dit dubbel stemrecht (nieuwe derde zin 
van art. 7:53, § 1, eerste lid WVV).  
 
Het dubbel stemrecht kan worden afgeschaft met naleving van dezelfde 
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten als voor de invoering ervan (nieuw 
laatste lid van art. 7:53, § 1 WVV).  
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Een wijziging van controle over de rechtspersoon heeft het verlies van het dubbel 
stemrecht tot gevolg, tenzij die wijziging van controle plaatsvindt ten gunste van 
overnemers die voldoen aan de voorwaarden van het tweede of derde lid van de 
tweede paragraaf van artikel 7:53 WVV. De artikelen 1:14 tot 1:18 WVV (inzake 
controle) worden mutatis mutandis toegepast (nieuw vijfde en zesde lid van art. 
7:53, § 2 WVV).  
 

19. Aangepaste formulering van de opdracht van de commissaris ingeval van 
een belangenconflictenprocedure in een genoteerde NV met duaal 
bestuur 

Artikel 7:116, § 4, derde lid WVV gebruikte nog steeds de formulering van artikel 
524 W. Venn. “oordeel over de getrouwheid van de gegevens in het advies van het 
comité en in de notulen van het bestuursorgaan” ingeval van de toepassing van 
de belangenconflictenprocedure van de controlerende aandeelhouder in een 
genoteerde vennootschap met duaal bestuur (directieraad en raad van toezicht).  
 
Het gewijzigde artikel 7:116, § 4, derde lid WVV neemt de formulering van artikel 
7:97, § 4, derde lid WVV over: “beoordeelt of er geen van materieel belang zijnde 
inconsistenties zijn in de financiële en boekhoudkundige gegevens die vermeld 
staan in de notulen van het bestuursorgaan en in het advies van het comité ten 
opzichte van de informatie waarover hij beschikt in het kader van zijn opdracht”. 
 

20. Toelating tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde 
agendapunten in een niet-genoteerde NV 

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvings-
rechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de 
formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben 
vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met 
dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van 
een overdracht van de betrokken effecten (nieuw tweede lid van art. 7:135 WVV).  
 

21. Geen notariële tussenkomst vereist in een NV voor de machtiging van de 
algemene vergadering om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten 
te verkrijgen 

In een naamloze vennootschap dient er geen notariële akte te worden verleden 
voor de machtiging van de algemene vergadering om eigen aandelen, winst-
bewijzen of certificaten te verkrijgen. Een dergelijke machtiging kan, maar hoeft 
niet in de statuten te zijn opgenomen (gewijzigd tweede lid van art. 7:215 WVV).  
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22. Bevestiging dat de inbreng in natura procedure herleeft indien er wordt 
afgezien van de fusie- en splitsingsverslaggeving  

De verslagverplichting bij een inbreng in natura (inclusief het uitgifteverslag zoals 
bedoeld in de artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 WVV) is niet 
van toepassing wanneer zowel het bestuursverslag als het commissarisverslag 
inzake de voorgenomen herstructurering werden opgesteld (gewijzigd art. 12:25 
en 12:26 WVV). 
 
Het revisoraal controleverslag bij een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in 
natura herleeft evenwel indien er geen controleverslag in het kader van het 
herstructureringsvoorstel dient te worden opgemaakt nl. wanneer alle vennoten 
hiervan afzien. Anders gezegd wordt steeds minstens het revisoraal 
controleverslag bij een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura of het 
controleverslag over de fusie of de splitsing vereist.  
 
De tweede paragraaf “Artikel 7:179 is niet van toepassing” in de artikelen 12:30, 
12:43, 12:67 en 12:83 wordt opgeheven.  
 
In artikel 12:53, § 2 WVV wordt tevens verduidelijkt dat er bij een geruisloze fusie 
geen verslag inzake de inbreng in natura is vereist, vermits er bij een geruisloze 
fusie noch een kapitaalverhoging noch een uitgifte van nieuwe aandelen 
plaatsvindt. 
 

23. Aangepaste formulering van de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij 
de fusie en splitsing van (I)VZWs (ontbinding zonder vereffening) 

Conform artikel 2:71 en 2:110 (vrijwillige ontbinding vennootschappen en 
(I)VZW’s) WVV wordt er verslag uitgebracht over het getrouw beeld van de staat 
van activa en passiva en wordt aldus geen melding meer gemaakt aangaande de 
volledigheid en de juistheid van de toestand weergegeven in de staat van activa 
en passiva. Artikel 13:3, §2, laatste lid WVV werd in voormelde zin gewijzigd 
(getrouw beeld).  
 

24. Aanpassingen aan de formulering van omzetting van vennootschappen 

Artikel 14:4, tweede lid WVV bepaalde het volgende: “Indien, in het geval bedoeld 
in artikel 14:3, tweede lid, het netto-actief van de vennootschap kleiner is dan het 
in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal of, als de vennootschap geen 
kapitaal heeft, het eigen vermogen, dan besluit het verslag met de vermelding van 
het verschil.” 
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Men stelde zich de vraag hoe artikel 14:4, tweede lid WVV moet worden uitgelegd 
en meer bepaald wat er in dit lid wordt bedoeld met de noties “netto-actief” en 
“eigen vermogen”. 
 
Het gewijzigd artikel 14:3, tweede lid WVV luidt: “Wanneer in de naamloze 
vennootschap, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve 
vennootschap het netto-actief kleiner is dan het in de voormelde staat 
opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de 
statuten niet mogen worden uitgekeerd dan besluit de staat met de vermelding 
van het verschil.” 

 
Het gewijzigd artikel 14:4, tweede lid WVV bepaalt thans het volgende: “Indien, in 
het geval bedoeld in artikel 14:3, tweede lid, het netto-actief van de vennootschap 
kleiner is dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, dan besluit 
het verslag met de vermelding van het verschil.” 
 

25. Aangepaste formulering van de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij 
de omzetting van een vereniging in een andere vorm van vereniging 

Wat de opdracht bij elke omzetting betreft (…), “brengt deze [de commissaris of 
als er geen is, de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant] over de staat 
van activa en passiva verslag uit en vermeldt inzonderheid of het netto-actief is 
overgewaardeerd”. Het woord “enige” in de formulering “enige overwaardering” 
werd geschrapt.  
 
Met het oog op de coherentie van de opdracht bij omzettingen wordt het woord 
“enige” ook bij de omzetting van een vereniging in een andere vorm van 
vereniging geschrapt (gewijzigd art. 14:47, tweede lid, 3° WVV).  
 

26. Aangepaste formulering van de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij 
de omzetting van stichtingen  

Ingeval van omzetting voert de beroepsbeoefenaar slechts een beperkte controle 
uit, het betreft geen certificering dat de staat een getrouw beeld geeft, hetgeen 
slechts mogelijk is na een volledige of volkomen controle. 
 
In artikel 14:67, § 2, eerste lid, 3° WVV wordt het woord “controleverslag” 
vervangen door het woord “verslag”, en worden de woorden “vermeld of daarin 
een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de stichting” vervangen 
door de woorden “aangegeven of het nettoactief werd overgewaardeerd”. 
 

*** 
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Voormelde wijzigingen zijn in werking getreden op de datum van publicatie in het 
Belgisch Staatsblad, dit is op 6 mei 2020, en hebben dus een impact op de sinds 
die datum opgestelde verslagen. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN  
Voorzitter 
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