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INWERKINGTREDING EN HET OVERGANGSRECHT VAN HET WVV
• Nieuwe opgerichte vennootschappen,
verenigingen en stichtingen passen de
WVV toe
• Afschaffing van de Comm.VA, VSO andere
dan CVSO, LV, ESV, CVOA, CVBA die niet
aan de definitie van CV in artikel 6:1
beantwoorden en ook de
beroepsverenigingen.
• Reeds bestaande vennootschappen,
verenigingen en stichtingen hebben de
mogelijkheid om het WVV toepassen
(“opt-in”), maar het is niet verplichting.
• Een statutenwijziging tussen 1 mei 2019 en
1 januari 2020 houdt geen verplichting in
om de statuten in overeenstemming
brengen.

1 mei 2019

•Het WVV wordt van toepassing op de op 1
mei 2019 reeds bestaande vennootschappen,
verenigingen en stichtingen: in
overeenstemming brengen van de statuten
bij de eerstvolgende statutenwijziging en
UITERLIJK op 1 januari 2024.
•Dwingende bepalingen onmiddellijk van
toepassing (ook al zijn de statuten nog niet
aangepast -> ermee strijdig bepalingen voor
niet geschreven gehouden).
•Automatische omzetting van het gestort
gedeelte van kapitaal en wettelijke reserve in
BVBA en CVBA -> statutair onbeschikbare
vermogensrekening.

1 januari 2020

•Statuten moeten in overeenstemming zijn
met het WVV.
•Omzetting van rechtswege (geen toepassing
van Boek 14):
 Comm.VA-> NV
 LV-> VOF/CommV
 ESV-> VOF
 CVOA-> VOF
 CVBA die niet aan de definitie van CV
beantwoordt-> BV
 Beroepsvereniging en de federatie van
beroepsverenigingen-> VZW

1 januari 2024
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Inleiding
Op 28 februari 2019 werd
het WVV gestemd door de
plenaire vergadering van de
Kamer van
Volksvertegenwoordigers.

Inzake de inwerkingtreding en het
overgangsrecht moet een onderscheid
worden gemaakt tussen drie categorieën:
1. nieuwe opgerichte vennootschappen,
verenigingen en stichtingen;
2. bestaande vennootschappen,
verenigingen en stichtingen; en
3. afgeschafte vennootschappen en
verenigingen.
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1. OP 1 Mei 2019:

Inwerkingtreding WVV
• De bepalingen worden integraal van toepassing op de nieuwe opgerichte
vennootschappen, verenigingen en stichtingen

De conformiteit van de statuten van deze rechtspersonen nagaan
Bv.: opmaak van een financieel plan in de BV, CV en NV en toepassing van de gewijzigde of nieuwe
bijzondere opdrachten

• Comm.VA, VSO andere dan CVSO, LV, ESV, CVOA, CVBA die niet aan de definitie
van CV in artikel 6:1 beantwoorden en ook de beroepsvereniging verdwijnen,
De omzetting in één van voormelde rechtsvormen wordt onmogelijk.

• Bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen kunnen vóór 1 januari
2020reeds het WVV toepassen (“opt-in”).
Een volledige aanpassing van de statuten middels een besluit van de AV is vereist.
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2. OP 1 januari 2020:

Dwingende bepalingen zijn onmiddellijk van toepassing
• Ook al zijn de statuten van de bestaande vennootschappen, verenigingen
en stichtingen nog niet aangepast.
Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag
voor niet geschreven gehouden.
Aanvullende bepalingen van het nieuwe Wetboek worden van toepassing TENZIJ deze door
statutaire bepalingen worden uitgesloten.

• In het geval van een toekomstige wijziging van de statuten, worden deze
aangepast aan het WVV
(bv. de uitgifte van nieuwe aandelen in de BV)

• Het gestort gedeelte van kapitaal en wettelijke reserve in de BVBA en de
CVBA wordt van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
vermogensrekening.
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2. 1 JANUARI 2020:
Uitzonderingen op de onmiddellijke toepassing van de
dwingende bepalingen:
• Directiecomités opgericht overeenkomstig art. 524bis en ter W. Venn.
kunnen blijven functioneren tot de betrokken vennootschappen hun
statuten hebben aangepast.
• Verenigingen die hun statutair voorwerp niet hebben aangepast,
mogen tot uiterlijk 31 december 2028 ENKEL activiteiten uitoefenen
binnen de perken van artikel 1 van de Wet van 27 juni 1921.
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De overgangsbepalingen voorzien in geen definitie van
dwingende bepalingen
• Bij wijze van afleiding “niettegenstaande andersluidende (statutaire)
bepaling”
• De Memorie van toelichting -> niet-exhaustieve lijst:





Cf: Parl. St. nr. 3119/001, p, 349-351









de benamingen en afkortingen van de rechtsvormen
de netto actief- en liquiditeitstests
de nieuwe alarmbelprocedure
uitsluiting van arbeidsovereenkomsten voor bestuurders, leden van de raad van
toezicht en de directieraad
de verruiming van het begrip dagelijks bestuur
de regeling van de belangenconflicten in het bestuursorgaan
het algemeen regime van de bestuurdersaansprakelijkheid
de nietigheid van besluiten van organen
de vereffening
de wijze van stemming ter AV
enz.
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3. OP 1 JANUARI 2024:

Einde van de overgangsperiode
• Uiterste datum voor het in overeenstemming brengen van de
statuten van vennootschappen, verenigingen en stichtingen
• Rechtspersonen wier rechtsvorm verdwijnt
 blijven voorlopig onderworpen aan het W. Venn. of de Wet van 31 maart 1898
(beroepsverenigingen)
 BEHALVE de nieuwe dwingende bepalingen met betrekking tot hun nieuwe
rechtsvorm.
 IDEM voor de coöperatieve vennootschappen die niet beantwoorden aan de nieuwe
definitie van coöperatieve vennootschap.
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3. OP 1 JANUARI 2024:

Omzetting van rechtswege
Comm.VA

NV met enige bestuurder

LV

VOF /CommV (indien er stille vennoten zijn)

ESV

VOF

CVOA

VOF

CVBA (die niet aan de definitie van CV beantwoordt)

BV

Beroepsvereniging en federatie van beroepsver.

VZW
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3. OP 1 JANUARI 2024:
Omzetting van rechtswege

• Geen toepassing van Boek 14 (aangezien de omzetting van
rechtswege gebeurt)
• Bestaande VSO worden vermoed erkend als een sociale
onderneming.
 Dit vermoeden is weerlegbaar.
 Indien zij hun erkenning wensen te behouden, dienen zij zich tegen uiterlijk 1 januari
2024 om te vormen naar een CV.
 Een gelijkaardige regeling geldt ook voor de LV.

• Bestaande beroepsverenigingen en federaties van
beroepsverenigingen worden vermoed erkend te zijn als VZW erkend
als beroepsverenigingen of federatie van beroepsverenigingen.
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