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Algemene bedenkingen
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De Bankwet en het WVV: meer dan alleen governance?

§ Uitgangspunt voor de impact van het WVV op [de governance van] financiële instellingen:
maximale status quo
§ De Bankwet van 25 april 2014 en het WVV: lex specialis en lex generalis
§ De wetgever wilde de uitdrukkelijke keuzes gemaakt in de (relatief recente) Bankwet niet opnieuw in

vraag stellen
§ Zie ook wetsvoorstel nr. (55) 553/001 (art. 165 – 169)

§ Andere aanpassingen? Voorbeelden:
§ Art. 16 Bankwet
§ Verdwijning onderscheid handels- en burgerlijke daden, en, in het kielzog daarvan, afschaffing van de burgerlijke

vennootschap met handelsvorm (sinds 1 november 2018)
§ Afschaffing van de E-BVBA, maar zowel NV als BV kunnen één enkele aandeelhouder tellen

§ Art. 17 Bankwet
§ Kapitaalloze BV en CVà nood aan een specifieke wettelijke afwijking (statutair onbeschikbaar eigen vermogen)?
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Het statuut van de
bestuurder
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Nieuwigheden uit het WVV & hun relevantie – algemeen

§ Art. 2:50 WVV: de algemene vergadering is bevoegd voor de remuneratie sensu lato van
bestuurders, “overminderd dwingende wettelijke bepalingen”

§ Art. 2:51 WVV: elk lid van een bestuursorgaan en elke dagelijkse bestuurder is tegenover de
[vennootschap] gehouden tot een behoorlijke vervullling van de hem opgedragen taak

§ Art. 2:54 WVV: algemene woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap

§ Art. 2:55 WVV: aanscherping van de regels van de vaste vertegenwoordiging voor een
bestuurder-rechtspersoon - niet relevant gelet op art. 19, §1 Bankwet

§ Art. 2:56-58 WVV: aansprakelijkheid
§ Marginale toetsing / bonus pater familias
§ Altijd hoofdelijke aansprakelijkheid bij colleges en bij overtreding WVV en statuten
§ Disculpatie via melding (met schriftelijk spoor) binnen eigen orgaan en, in duaal regime, aan

toezichtsorgaan)
§ Cap en uitzonderingen
§ Verbod op verdergaande vrijwaring en exoneratie van aansprakelijkheid door de vennootschap en haar

dochtervennootschappen
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Duaal regime - 1

§ De Bankwet is gekenmerkt door een historisch gegroeid, niet Europees voorgeschreven, stevig
wettelijk verankerd maar zeer atypisch duaal regime voor banken

§ Organen: gemengde samenstelling (“onecht” dualisme)
§ Een wettelijk bestuursorgaan (= raad van bestuur) met een meerderheid van niet-uitvoerende

bestuurders (art. 23 Bankwet)
§ Met verplicht auditcomité, risicocomité, remuneratiecomité en benoemingscomité (art. 27 Bankwet)
§ Uitsluitend niet-uitvoerende bestuurders;
§ Minstens één onafhankelijke bestuurder in de zin van art. 526ter W.Venn. in elk comité; en
§ Een bestuurder mag in maximum drie comités zetelen (dus: minstens twee onafhankelijken)

§ Eigen (softe) diversiteitsregels (art. 31 Bankwet)
§ Een directiecomité (NV) of gelijkaardig statutair orgaan (CV) uitsluitend samengesteld uit minstens twee

uitvoerende bestuurders (art. 24 – 25 Bankwet)
§ Alternatief: effectieve leiding

§ Een orgaan van dagelijks bestuur dat niet mag worden opgedragen aan een niet-uitvoerend bestuurder
(art. 24 Bankwet)
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Duaal regime - 2

§ Bevoegdheden: gescheiden (“echt” dualisme) maar met grijze zones
§ Wettelijk bestuursorgaan:
§ algemene verantwoordelijkheid voor de kredietinstelling

§ strategie en doelstellingen

§ risicobeleid, met inbegrip van risicotolerantie (art. 56 – 57 Bankwet)

§ organisatie voor

• (i) beleggingsdiensten en -activiteiten en nevendiensten

• (ii) verkoop van gestructureerde deposito's en advies aan cliënten in dat verband met dergelijke producten

• met inbegrip van de organisatieregeling bedoeld in artikel 41, § 1, 1° tot 3°, evenals de vereiste kennis, vaardigheden en ervaring van
het personeel, de middelen, procedures en regelingen

§ integriteitsbeleid (art. 21, §1, 5 Bankwet) met regelmatige en minstens jaarlijkse opvolging

§ governancememorandum (art. 21, § 3 Bankwet) met regelmatige en minstens jaarlijkse doorlichting

§ toezicht op directiecomité en beslissingen van directiecomité en effectieve leiding (art. 56 Bankwet)
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Duaal regime - 3

§ Bevoegdheden (vervolg)
§ Directiecomité (art. 24, §1 Bankwet): bevoegdheden van de directieraad in de zin van art. 7:104 [lees: art.

7:110] WVV [voeg toe: onverminderd de bepalingen van de Bankwet]
§ Behoud terminologie – risico op verwarring?
§ Alle bevoegheden niet expliciet voorbehouden aan het wettelijk bestuursorgaan
§ Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

§ P.M.: bevoegdheden van
§ Comités
§ Controlefuncties
§ Toezichthouder

§ Maar is een volwaardig duaal regime met twee organen à duaal regime van het WVV vindt
toepassing tenzij inzoverre onverzoenbaar met de Bankwet
§ Noteer ook de ruimere definitie van dagelijks bestuur (art. 7:121 WVV)
§ Zou logisch bij directiecomité liggen (art. 24 Bankwet schrijft dat niet voor)
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Statuut van de leden van bestuursorganen

§ Art. 7:105, §2 en art. 7:107, tweede lid WVV
§ Leden van het [wettelijk bestuursorgaan] zijn in die hoedanigheid geen werknemer
§ Leden van het [directiecomité] zijn in die hoedanigheid geen werknemer
§ Zelfde regels in BV en CV
§ Ratio legis is identiek – bevoegdheden en aansprakelijkheid
§ Quid effectieve leiding als er geen directiecomité is?

§ Art. 7:105, §3: benoeming van de leden van het wettelijk bestuursorgaan door de algemene
vergadering – m.i.v. de leden van het directiecomité
§ Art. 7:107 i.f. WVV (benoeming leden DR door RvT) buiten werking gesteld door Bankwet
§ Quid effectieve leiding als er geen directiecomité is?
§ Bevoegdheden toezichthouder

§ Art. 7:105, §§4-5: ontslag (en modaliteiten) – idem
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Onafhankelijkheid
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De onafhankelijkheid in het WVV: omdraaiing van de uitgangspunten

§ Art. 526ter W.Venn.: vaste definitie in de wet, a.d.h. van 9 gedetailleerde criteria
§ “pas toe & leg uit” dus niet vanzelfsprekend

§ Europese benchmarking leidde tot omdraaiiing van het mechanisme:
§ Algemeen (negatief omschreven) criterium in art. 7:106 jo 7:87 WVV: geen relatie met de vennootschap

of een belangrijk aandeelhouder die de onafhankelijkheid van de bestuurder in het gedrang brengt
§ Gedetailleerde weerlegbare vermoedens in de Corporate Goverance Code 2020 (die nauw aansluiten op

de W.Venn.-criteria (en dus op de Europese Aanbeveling 2005/162/EG, bijlage II)
§ Met mogelijkheid tot afwijking via transparantie “pas toe & leg uit”

§ Quid Bankwet?
§ Twee opties
§ Art. 32 Invoeringswet WVV
§ Behoud van de detailleerde wettelijke criteria in de Bankwet zelf
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Belangenconflicten
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Belangenconflicten van leden van bestuursorganen

§ W.Venn.
§ Raad van bestuur (art. 523 W.Venn.):

§ Delegatieverbod
§ Bijzondere motivering & rapportering
§ Geen onthoudingsplicht tenzij in aandelengenoteerde vennootschappen
§ Rol commissaris
§ Uitzondering voor 95% moeder-dochter en 95% zusters & voor gebruikelijke verrichtingen tegen marktvoorwaarden
§ Zelfde regels binnen raad van bestuur in een duaal systeem

§ Directiecomité (art. 524ter W.Venn.)
§ Zelfde procedure + melding aan de raad van bestuur en rapportering door raad van bestuur
§ Optioneel: statutaire doorverwijzing van de beslissing naar de raad van bestuur (toezichtsfunctie)

§ WVV
§ Raad van toezicht (art. 7:115 WVV)

§ Delegatieverbod
§ Bijzondere motivering & rapportering
§ Steeds onthoudingsplicht – verwijzing naar algemene vergadering als alle leden geconflicteerd zijn
§ Rol commissaris
§ Uitzondering voor 95% moeder-dochter en 95% zusters & voor gebruikelijke verrichtingen tegen marktvoorwaarden

§ Directieraad (art. 7:117 WVV)
§ Verplichte verwijzing naar de raad van toezicht, die art. 7:115 WVV naleeft
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Belangenconflicten van leden van bestuursorganen - 2

§ Bankwet
§ Voor het WVV: art. 524bis W.Venn. vond toepassing
§ Invoeringswet WVV: invoeging art. 24bis Bankwet
§ Overname van art. 524bis W.Venn.
§ Geen verwijzing naar wettelijk bestuursorgaan maar afhandeling binnen directiecomité zelf
§ Wel delegatieverbod

§ Wel steeds onthoudingsplicht – verwijzing naar raad van bestuur als alle leden geconflicteerd zijn

§ Geen optie om statutair voor verwijzing naar het wettelijk bestuursorgaan te kiezen
§ Ingevoerd bij amendement nr. 438 ((54) 3119/013): “opportuniteitskeuze”

§ Geen wijziging aan “functioneel” belangenconflict van art. 72 Bankwet en verbod van art. 72/1 Bankwet
(zoals gewijzigd bij W. 2 mei 2019)
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Belangenconflicten van aandeelhouders

§ Slechts relevant in genoteerde vennootschappen à uitsluitend KBC Groep en Dexia (tot aan
delisting)

§ Gemeen recht (art. 7:116 WVV) van toepassing

§ Aanpassing aan AHRL II (wetsvoorstel (55) 553/001) – maximaal status quo?
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Andere financiële
instellingen
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(Gemengde) financiële holdings

§ Art. 212 Bankwet:
§ Art. 19 (geen bestuurders-rechtspersonen, (minstens) 4-ogenprincipe voor effectieve leiders)
§ Art. 24 / 25 (ad hoc duaal regime maar minstens drie leden van het directiecomité zijn ook lid van het

wettelijk bestuursorgaan – dus ruimte voor leden niet-bestuurders (maar wel zelfstandigen))
§ [Lees: Art. 24bis (belangenconflict)]
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Beursvennootschappen

§ Art. 501-505 Bankwet:
§ Art. 19 (geen bestuurders-rechtspersonen, (minstens) 4-ogenprincipe voor effectieve leiders)
§ Art. 23 (bevoegdheid wettelijk bestuursorgaan)
§ Art. 24 / 25 (ad hoc duaal regime maar minstens drie leden van het directiecomité zijn ook lid van het

wettelijk bestuursorgaan – dus ruimte voor leden niet-bestuurders (maar wel zelfstandigen))
§ [Lees: Art. 24bis (belangenconflict)]
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