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Onbekend is onbemind?
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Bestuursmodellen in nv en 
bv

NV: drie bestuursmodellen

Monisme
7:85 – 7:100 WVV

Raad van bestuur
(collegial orgaan, minstens 3 leden tenzij 

slechts 2 AH)

Dagelijks bestuur

Dualisme
7:104 – 7:122 WVV

Raad van toezicht
(collegiaal orgaan, minstens 3 leden)

•Algemeen beleid en strategie
•Supervisie directieraad
•Voorbehouden bevoegdheden RvB in monisme

Directieraad
(collegiaal orgaan, minstens 3 leden)

•Residuele bevoegdheid

Dagelijks bestuur
(benoemd door Directieraad)

Enige bestuurder
(in monisme)
7:101 – 7:103 WVV

Enige bestuurder
• RP of NP
•In genoteerde vennootschappen: NV met
monistisch collegiaal bestuur

Dagelijks bestuur
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BV: twee bestuursmodellen

Default

Eén of meer 
bestuurders met 

afzonderlijke, 
volledige 

bevoegdheid

Dagelijks bestuur

Collegiaal 
bestuur

Raad van bestuur
met bestuurders

Dagelijks bestuur
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Dagelijks bestuur
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 Dagelijks bestuur mogelijk in de drie bestuursvormen NV (art. 7:121) én BV (art. 5:79)
 Zelfstandige of werknemer
 Alleen of als college
 Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid over het ‘dagelijks bestuur’ van de vennootschap
 Concurrerende bevoegdheid met bestuursorgaan (delegatie)
 Niet langer statutaire verankering nodig in NV, sinds Reparatiewet ook niet langer in BV
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Ontslagbescherming
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 Einde van de ad nutum afzetbaarheid (7:85 WVV)

 Ontslag enige, statutaire benoemde bestuurder

Meervoudig stemrecht: 
bouwstenen
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Default rule…
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 NV: “één aandeel, één stem” = default rule

 BV: “één aandeel, één stem” = default rule

 CV: “één aandeelhouder, één stem” = default rule

 VZW: “één lid, één stem”

… erkent meervoudig stemrecht
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 Bewust geen numerieke beperkingen

=> Ongebreideld creatieve mogelijkheden

 Ondergrens = minstens 1 aandeel met stemrecht

 Genoteerde vennootschappen? Verbod op meervoudig stemrecht, maar wel 
loyauteitsstemrecht (p.m.)

=> Copernicaanse revolutie
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Soortvorming
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 Meervoudig stemrecht impliceert verschillende soorten aandelen

Impact op werking
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 Transparantie in aandelenregister

 Uitoefenen stemrecht

 Berekening van drempels

=> Potentieel verhoogde blokkeringsmacht en verlies aan flexibiliteit
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Andere effecten
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 Zowel in NV (7:57) als BV (5:47): aandelen zonder stemrecht

 Niet-genoteerde NV: winstbewijzen met meervoudig stemrecht (7:58)

 Converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

Grondige aanvulling op reeds bestaande mogelijkheden
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 Voting cap (7:55)

 Contractuele oplossingen

 Structurele oplossingen
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Controlevehikels bij 
opvolgingsproblematiek

De Comm VA en BVBA zijn dood – leve de BV of de NV?
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 Casus: de familiale opvolging

 Controlevehikels:
 controle behouden – zelfs uit het graf
 eigendom en financieel vermogen overdragen
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Comm. VA of NV met enige bestuurder?
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 Comm. VA
 1 of meer zaakvoerders (beherend vennoot)
 ruime residuele bevoegdheid
 statutair aangewezen
 ontslag om wettige reden
 opvolger aanduiden
 onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk
 vetorecht

 en verder een NV

Comm. VA of NV met enige bestuurder?
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 NV met één bestuurder
 ruime residuele bevoegdheid
 statutair aangewezen
 opvolger aanduiden
 ontslag om wettige reden + minderheidsvordering
 niet altijd onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk
 vetorechten beperkter
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POLLVRAAG

BVBA of BV?
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 BVBA werd populairder
 eenhoofdig statutair bestuurder kan
 beperkte aansprakelijkheid voor alle vennoten
 ontslagbescherming
maar: geen wettelijk vetorecht
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BVBA of BV?
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 BV met 1 bestuurder
 eenhoofdig statutair bestuurder kan
 beperkte aansprakelijkheid voor alle vennoten
 ontslagbescherming zwakker dan BVBA
 geen wettelijk vetorecht

NV of BV?
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NV BV

Bestuursgeschillen ++ +++

Lidmaatschap en 
vermogen

+ +

Overdrachts-
beperkingen

+ ++

Uittreding en 
uitsluiting

- +

Uitkering ++ +

BESLUIT ? ?
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Structureren van 
managementparticipaties

Verhoogde flexibiliteit in de BV

24

• Soorten effecten
‐ inclusief inschrijvingsrechten
‐ met definitie van personeel

• Inbreng in nijverheid
‐ Maar fiscale belemmeringen

• Overdraagbaarheid van effecten (supra)
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Nood aan poolingvehikels?

25

• Confidentialiteit

• Management als één groep behandelen

• Splitsen governance en opbrengst

• Beperken van aandeelhouders in doelvennootschap

Verhoogde flexibiliteit in de BV
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• Controle en governance: meervoudig stemrecht

• Distributiemogelijkheden en liquiditeit

• Uitkering en uitsluiting lasten vennootschapsvermogen (p.m.)

• Leonijns beding

• Maar: geen transparante fiscaliteit
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Hartelijk dank voor 
uw aandacht!
Thomas Vandenberghe

Vragen? Zie infra

thomas.vandenberghe@eubelius.com www.Eubelius.com

27


