
Over enkele ogenblikken gaan we 
van start.

Welkom



AANPASSEN VAN STATUTEN 

AAN WVV

Wat met de VOF en CommV? 



Agenda

• Algemeen kader

• Aanpassing statuten

• Sancties

• Wat kan Liantis voor je doen?

• Demo digitale checklist 



Algemeen kader
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• Inwerkingtreding WVV → 1 mei 2019

• Zowel voor vennootschappen als verenigingen  

• Beperking aantal vennootschapsvormen

maatschap BV CV NV
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2 subvormen van maatschap

= maatschappen met rechtspersoonlijkheid

maatschap

CommV

VOF
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• Geen notaris

uitz: inbreng OG

• Minstens 1 stille vennoot en 1 werkende vennoot

• Geen aanvangsvermogen

• Onbeperkte aansprakelijkheid voor werkende vennoot

CommV
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• Geen notaris

uitz: inbreng OG

• Minstens 2 vennoten

• Geen aanvangsvermogen

• Onbeperkte aansprakelijkheid voor vennoten

VOF



Aanpassing statuten
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jan
feb mrt apr

jun

jul

aug
sep

okt nov dec

mei

10

Oud vs. nieuw

oude 
vennootschappen

nieuwe
vennootschappen

1 mei 2019
oude

vennootschappen

nieuwe
vennootschappen
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Nieuwe vennootschappen

WVV onmiddellijk en volledig

van toepassing



Oude vennootschappen

1 mei 2019

Omzetting van 

rechtswege

1 januari 2020

Inwerkingtreding WVV

1 januari 2024

OPT-IN?

VRIJWILLIG OF FORCED-IN?

Statutenwijziging

=

Volledige aanpassing statuten WACHT 

NIET TE 

LANG!
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opt-in

forced-in

vrijwillig 

3 mogelijke situaties

vrijwillig

1/1/2020
uiterlijk

31/12/2023

verplicht bij eerstvolgende statutenwijziging

vrijwillig
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• Benoemen/ontslaan statutair zaakvoerder

• Aanpassen doel (voorwerp)

• Aanpassen boekjaar en/of datum jaarvergadering

• Aanpassen andere statutaire bepaling

Forced-in

zetelverplaatsing = niet altijd statutenwijziging    
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Oude vennootschap: forced in/vrijwillige aanpassing

Wat met tussenperiode?

• Dwingende bepalingen WVV

• Aanvullende bepalingen WVV, tenzij uitgesloten door statuten

• Statutaire bepalingen, tenzij strijdig met dwingende bepalingen WVV

• Geen limitatieve lijst dwingende bepalingen!
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Dwingend of aanvullend?

dwingende bepalingen

• Nieuwe benamingen en 

afkortingen 

• Nieuwe regels bestuur

• Turbo-liquidatie 

• Zetelverplaatsing door bestuur

• Bezoldiging bestuur 

aanvullende bepalingen



Sancties?
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• Bestuurdersaansprakelijkheid

• Oogt niet professioneel

• Onduidelijkheid over toepasselijk recht

Sancties?



Wat kan Liantis voor je doen?
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• VOF, CommV en VZW

• Digitale check-list

• Kwaliteit 

• Interessante pakketprijs

• Samenwerking externe partner

Aanpassing statuten 
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Tarieven

VOF en CommV* VZW*

544 € 911 € 435,20 € 728,80 €

* excl. btw / vaste publicatiekost BS



Demo digitale checklist



Vragen of

opmerkingen?


