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IS UW BESTUURSORGAAN NOG
GELDIG SAMENGESTELD NA
1 JANUARI 2020?
Op 01/01/2020 treden ook voor alle bestaande vennootschappen de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (WVV) in werking. Wat impliceert dit voor de (geldige)
samenstelling van uw bestuur?
Een voor de praktijk
belangrijke
nieuwigheid is dat het WVV
uitdrukkelijk voorziet
in een verbod op zogenaamde ‘dubbele’ bestuursmandaten. Vanaf
01/01/2020 wordt paal
en perk gesteld aan het
wijdverspreide gebruik
dat eenzelfde persoon
de facto meerdere bestuursmandaten binnen dezelfde onderneming bekleedt.

Bovendien bepaalt het
WVV ook uitdrukkelijk
dat een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon
verplicht een natuurlijke
persoon moet zijn. Ook
met de praktijk waarbij
een bestuurder-rechtspersoon een andere rechtspersoon aanduidt als vaste
vertegenwoordiger
(bv.
omwille van fiscale of andere redenen) wordt vanaf
01/01/2020 dus komaf gemaakt.

Jeroen Stevens
Denk bijvoorbeeld aan
een persoon die zowel
U heeft er dus alle belang
in persoonlijke naam en
bij om (de geldigheid van)
als vaste vertegenwoorde samenstelling van uw
diger van een bestuurder-rechtspersoon
bestuursorgaan te controleren en, in voor(vaak een managementvennootschap) als
komend geval, de nodige aanpassingen
bestuurder werd benoemd, of aan eenzelfdoor te voeren zodat uw onderneming in
de persoon die als vaste vertegenwoordiregel is. Beslissingen van een ongeldig sager van twee verschillende rechtspersonen
mengesteld bestuursorgaan dreigen im(bv. zijn/haar managementvennootschap
mers nietig te worden verklaard, met alle
en de moedervennootschap) zetelt in de
risico’s en nefaste gevolgen vandien.
raad van bestuur.

Deze (artificiële) ‘truc’ wordt frequent toegepast om formeel tegemoet te komen aan
de wettelijke regel dat de raad van bestuur
in een NV uit minstens drie personen (of
twee, als er maar twee aandeelhouders zijn)
moet bestaan. Maar aangezien het nieuwe
WVV een grote mate van flexibiliteit biedt
(o.a.) op het vlak van de samenstelling van
het bestuursorgaan (zo is het bv. toegelaten dat het bestuur wordt opgedragen aan
één (natuurlijke of rechts)persoon), bestaat
er geen praktische ‘noodzaak’ meer om
met ‘dubbele’ bestuursmandaten te werken. Om die reden verstrengt het WVV
de governance-regels, ook voor bestaande
vennootschappen.

“U heeft er dus alle belang bij
om de samenstelling van uw
bestuursorgaan te controleren”
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