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Vzw’s & feitelijke verenigingen zijn “hot”

INLEIDING













Heel wat wijzigingen…

VZW = 
onderneming

1 november 
2018

Faillissement
1 mei 2018

GDPR
25 mei 2018

Wetboek 
V&V

1 mei 2019

Vrijwilligers-
wet/ 

bedragen

14 febr 2019 / 1 
jan 2019

Invoering 
verenigings-

werk 15 
juli 2018

Woonzorg-
decreet



GDPR
25 mei 2018



✓ VZW = onderneming (automatisch)

✓ Ondernemingsrechtbank (beroepsrechters + lekenrechters)

✓ Bewijsregeling

✓ Boekhouding (overname bestaande verplichting)

Onderneming

1 november 
2018



VZW = onderneming (automatisch)

procedure van gerechtelijke reorganisatie = mogelijk

faillissement = mogelijk (geen verplichting voor vzw zelf om boeken neer te 

leggen, wel door SE)

Faillissement
1 mei 2018



• Aanpassing regeling vrijwilligers

• Wet van 14 februari 2019

• Optrekken grensbedrag voor bepaalde 
activiteiten

Vrijwilligers



Algemeen overzicht & verplichtingen

VZW’S & LOKALE BESTUREN



Hoe komt een lokaal bestuur in aanraking met 
VZW’s?

• VZW als structuur om 
lokale beleid te 
voeren/taken uit te 
oefenen

• Loutere deelname van 
lokaal bestuur in een VZW

• Begeleiding en 
ondersteuning 
verenigingen in een 
gemeente











gemeenten kunnen: verenigingen, stichtingen en 
vennootschappen met sociaal oogmerk oprichten, erin 
deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die 
verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal 
oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van 
welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

 Geen overdracht van gemeentelijke infrastructuur, noch met 
de overdracht of terbeschikkingstelling van personeel.























Algemeen overzicht & verplichtingen

VZW



A. De VZW-wet verdwijnt….

en een nieuw Wetboek Vennootschappen & Verenigingen verschijnt….



• VZW-wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 
augustus 2002

✓ VZW

✓ IVZW

✓ Private stichting

✓ Stichting openbaar nut

– Wet van 31 maart 1898 beroepsverenigingen

– Wetboek vennootschappen van 1999



Vennootschappen vzw Stichtingen

Deel 1
(gemeenschappe-

lijke bepalingen)

Boek 1 definities (o.a. vzw / feitelijke vereniging)

Boek 2 bepalingen over de naam van de rechtspersoon, de oprichting en de 
openbaarmakingsformaliteiten, de nietigheid,  bestuur, de 
geschillenregeling, de ontbinding en de vereffening.

Boek 3 jaarrekeningenrecht

Deel 2
(vennootschappen)

Boek 4 regels voor 
vennootschapsvormen 
waarin de vennoten 
onbeperkt aansprakelijk 
zijn voor de 
verbintenissen van de 
vennootschap (VOF,…)

/ /

Boek 5 BV / /

Boek 6 CV / /

Boek 7 NV / /

Boek 8 erkenning van bepaalde 
vennootschappen als 
erkende coöperatieve, 
sociale of 
landbouwonderneming.

/ /

Deel 3
(verenigingen en 

stichtingen)

Boek 9 / vzw

Boek 10 / internationale vzw

Boek 11 / stichting

Deel 4
(herstructurering 

en omzetting)

Boek 12 herstructureringen / /

Boek 13 / Herstructureringen

Boek 14 Omzetting van 
vennootschappen

Omzetting van vzw
in erkende CVSO/CV erkend als SO/andere 
vereniging

Deel 5
(Europese 

rechtsvormen)



B. Overgangstermijn: wat nu?



Overgangstermijn

Algemene inwerkingtreding: 

‐ 1 mei 2019 

‐ 1 januari 2020 (reeds bestaande), MAAR vrijwillig eerder door spontane 

statutenwijziging:

Overgangsperiode:

‐ statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van dit wetboek ter 

gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging binnen bepaalde termijn 

voor 1 januari 2024 

‐ dwingende bepalingen in werking vanaf 1 januari 2020

‐ als doel niet wijzigt: geen commerciële activiteiten in hoofdorde tot 01.01.2029 





C. Wat verandert er concreet?
Nieuw!
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Een vzw streeft een belangeloos doel na

• Doel zonder baatzucht of om niet (cfr. vroeger) 

• (wetenschappelijk, cultureel, sociaal, sportief, humanitair, milieu, 

consumenten, beroepssector,…)

• In de statuten omschreven en openbaar gemaakt

• In het kader van één of meerdere activiteiten die ze als 
voorwerp heeft



Een vzw kan onbeperkt economische 
activiteiten stellen 

 Vroeger (ondergeschikt)

Nu: onbeperkt



Er is een duidelijk en strikt verbod voor 
winstuitkering door de vzw, mét uitzondering

Rechtstreekse & onrechtstreekse vermogensvoordelen = verboden.

 uitzondering: wanneer het vermogensvoordeel kadert in het belangeloos doel.
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Oprichting

= idem

Twee i.p.v. drie oprichters volstaan
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Statuten: algemeen

• Wat?

• Taal: Nl/Fr/D (maar nu daarnaast ook in andere officiële taal EU)

• Naam:

o Verschillend van andere rechtspersoon

o Als gelijk / gelijkend met verwarring  wijzigen/schadevergoeding



Statuten – nieuwe verplichte bepalingen

Zetel in België

o Gewest in de statuten (adres moet niet worden vermeld, mag wel)

o Verplaatsing binnen gewest zonder verandering taalregime (gewest) door 

bestuursorgaan: 

o Geen statutenwijziging als geen adres in statuten

o Wel statutenwijziging als wel adres, maar dan beslist door de bestuursorgaan (gewoon of verandering 

gewest)/algemene vergadering (taalverandering)

Terminologie wijzigt



Statuten – nieuwe opties

• Website/e-mailadres van de vzw (of gelijkaardig communicatiemiddel)

o Emailadres in de oprichtingsakte of openbaar gemaakt = mogelijk 

officiële communicatie door leden

o bestuursorgaan kan wijzigen

• Intern reglement 



Statuten – andere aanpassingen

Nieuwe termijnen

Nieuwe aanwezigheidsquora

Nieuwe regels vereffening en ontbinding

…



Statuten moeten worden aangepast
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Bestuursorgaan

• Minstens 3 of 2 indien maar 2 leden ( vz geen 
doorslaggevende stem)

• de bepaling dat het bestuursorgaan kleiner moet zijn dan 
de algemene vergadering vervalt

• Collegiaal orgaan

• coöptatie in het bestuursorgaan wordt mogelijk, tenzij 
statuten het uitsluiten

• regeling dat notulen ondertekend kunnen worden: 
voorzitter + bestuurders die erom verzoeken

• Bij elk getekend document: duidelijk hoedanigheid 
vermelden



• Schriftelijke besluitvorming: 
o geen statutaire toelating vereist 

o eenparigheid 

o voor alle beslissingen (niet alleen uitzonderlijke) / statuten kunnen bepaalde 

beslissingen uitsluiten

• Vergaderen op afstand (bv. via skype) 

o wordt echter niet geregeld

• Belangenconflicten

• Vaste vertegenwoordiger (dagelijks) bestuurder
o Als rechtspersoon

o Hoofdelijk aansprakelijk alsof hij/zij zelf in persoonlijke naam mandaat zou 

uitvoeren



Algemene vergadering 

Bevoegdheden
– Statutenwijziging

– Benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders/bezoldiging

– Idem commissaris

– Kwijting bestuurders en commissaris + instellen verenigingsvordering

– Goedkeuring jaarrekening en begroting

– Ontbinding vereniging

– Uitsluiten lid

– Omzetting vzw (IVZW/CV erkend als SO of erkende coöperatieve 
vennootschap SO)

– Inbreng om niet van een algemeenheid

– Rest



• Bijeenroeping/verloop

• 15 dagen vooraf ipv 8 dagen

• Bestuurders worden ook opgeroepen

• Bestuurders/commissaris antwoorden op vragen

• Gewone AV (financiële toestand en begroting + kwijting) 
versus buitengewone AV (statutenwijziging: procedure 
idem)

• Onthoudingen worden noch in teller noch in noemer 
meegeteld
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Overzicht

organiseren algemene vergadering

organiseren bijeenkomsten bestuursorgaan

intern VZW-dossier opmaken & opvolgen

intern reglement

benoemen & ontslag (dagelijks) bestuurders

aannemen & uitsluiten leden

vermelden gegevens op documenten VZW

communicatie met leden & bestuurders

UBO-register

register giften van en naar buitenland

andere verplichtingen (vrijwilligers, bijklussen, GDPR,...)

bekendmakingen



Intern reglement

• Door bestuurorgaan (indien voorzien in de statuten)

• Meegedeeld aan de leden per e-mail (indien opgegeven) of per 
post 

• ! statuten moeten verwijzing maken naar laatste versie (aan te 

passen door bestuursorgaan)

• Geen bepalingen:

o Strijdig met dwingende wetsbepalingen of statuten

o Over zaken die in de statuten moeten staan volgens de wet

o Die raken aan de rechten van de leden/bestuurders/…



Akten/documenten vzw

o de naam van de VZW, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd 

door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de 

afkorting “VZW”

o de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW

o het ondernemingsnummer

o het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, 

gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van 

de VZW 

o in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de VZW

o in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.



Communicatie met leden en bestuurders

Communicatie vanuit de VZW

‐ E-mailadres

‐ Postadres (verstuurd op dezelfde dag)

Woonplaatskeuze door leden, (dagelijks) bestuurders,…

‐ Thuisadres

‐ Adres professionele activiteit



UBO-register

Wat?

Waarom?

‐ < Europa

‐ Witwassen/terrorisme

Verplichting

‐ In nieuw Wetboek + aparte wet + KB

‐ Uiterlijk 30 september 2019



Uiteindelijk begunstigden VZW Toepassing  

- de leden van het 
bestuursorgaan1 

= diegenen die als lid van het bestuursorgaan 
benoemd zijn en gepubliceerd zijn in de bijlagen 
Belgisch Staatsblad 

- de leden van het dagelijks 
bestuur 

= diegenen die als lid van het dagelijks bestuur 
benoemd zijn en gepubliceerd zijn in de bijlagen 
Belgisch Staatsblad 

- de natuurlijke personen of, 
wanneer deze personen nog 
niet werden aangeduid, de 
categorie van natuurlijke 
personen in wier 
hoofdzakelijk belang de VZW 
werd opgericht of werkzaam 
is 

= bv. een ziek kindje waarvoor een benefiet wordt 
georganiseerd in een speciaal opgerichte VZW  
= bv. een school in de vorm van een VZW die voor 
leerlingen zorgt  
= bv.  een ziekenhuis in de vorm van een VZW die 
voor patiënten zorgt. 
… 

- andere personen met 
zeggenschap. 

= bv. personen achter de schermen die achter de 
schermen feitelijk zeggenschap heeft, personen 
die via andere rechtspersonen VZW’s 
controleren,… 

 

                                                                        
1 Hierin zitten de personen die de VZW kunnen vertegenwoordigen vervat aangezien er in het 
nieuwe Wetboek geen algemene vertegenwoordiging van niet-bestuurders meer mogelijk is. 

Stap 1



Stap 2
Bestuursorgaan stuurt brief naar uiteindelijke begunstigden en

‐ Informeert hen over de regelgeving:

‐ Vraagt hen de nodige gegevens 
o Naam en eerste voornaam

o Geboortedatum

o Nationaliteit

o Volledig verblijfsadres

o Datum vanaf wanneer uiteindelijke begunstigde

o Rijksregisternummer/bisnummer

o Categorie 

‐ Vraagt eventuele bewijsstukken (bv kopie ID)

‐ Verzamel de nodige gegeven



Stap 3

Maak gegevens over (MinFin-portaal)

Eventueel gemandateerde

Zorg dat het register wordt geupdate en 1x/jaar bevestigen 
correctheid

Stap 4



Sancties  

Administratie 
boete (Wetboek) 

- geldboete van 50 euro tot 5.000 euro 

Administratieve boete (KB 
witwaswet) 

- administratieve geldboete van tussen 
de 250 en 50.000 euro. 

Strafrechtelijke sancties - geldboete van 250 tot 225 000 euro 
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1 = Algemene vergadering 
2 Vanaf 1 januari 2021, tenzij eerder bij KB 

 Categorie I    
(zeer klein) 

Categorie II 
(klein) 

Categorie III 
(groot) 

Micro-
VZW 

Specifieke 
wetgeving 

Te voeren 
boekhouding 

Kasboek-
houding 

Dubbel boek-
houden 

Dubbel 
boekhouden 

  
 
 
 
 
 
 
 
Zie aparte 
wetgeving 

Jaarrekening 
& inventaris 

Vereen-
voudigd 
model 

Verkort 
schema 

Gewoon 
schema 

Micro-
schema 

Jaarverslag    Jaarverslag 
door 
bestuursorga
an 

 

Begroting Van boekjaar, 
volgend 
boekjaar 
jaarrekening  

Van boekjaar, 
volgend 
boekjaar jaar-
rekening 

Van boekjaar, 
volgend 
boekjaar 
jaarrekening 

 

Controle  Leden, tenzij 
vrijwillig 
commissaris 

Leden, tenzij 
vrijwillig com-
missaris 

Commissaris   

Goedkeuring 
begroting en 
jaarrekening 

AV1, binnen 
6m na 
afsluiting 
boekjaar 

AV, binnen 
6m na 
afsluiting 
boekjaar 

AV, binnen 
6m na 
afsluiting 
boekjaar 

 

Bekend-
making 
binnen 30 
dagen 

- Verenigings-
dossier 
(griffie) 
- NBB vanaf 
…2 

NBB NBB  
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Fiscaliteit & belastingen

• Oude regels blijven gelden (btw, vennootschapsbelasting versus 

rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks,…)

• RPB:

o Economische activiteiten moeten bijkomstig zijn 

o  niet onbeperkt economische activiteiten én onder RPB blijven 

vallen)
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Bestuurdersaansprakelijkheid

Omschrijving

• Verplichting tot behoorlijke vervulling van de opgedragen 
taak

o aansprakelijkheid voor beslissingen daden,… die zich kennelijk buiten 

marge voorzichtige en zorgvuldige bestuurders

o Als continuïteit in gedrang: maatregelen nemen om continuïteit ec. act. 

gedurende 12 maanden te vrijwaren



Wie?

• Principe: elke bestuurder kan worden aangesproken voor 
fouten (hoofdelijkheid) 

MAAR: Ontheven aansprakelijkheid indien gemeld aan 
bestuursorgaan (notulen) /leden bestuursorgaan







Bestuurdersaansprakelijkheid faillissement

• Kennelijk grove fout (XX.225 WER)

• Bijdrage in sociale bijdragen (XX.226 WER)

Wrongfull trading (XX.227 WER)

o Uitzondering kleine vzw’s die vereenvoudigde boekhouding voeren



Risico beperken

Bestuur als goed huisvader

Onderneem actie als zaken mislopen

Vraag kwijting

Sluit bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af

Neem desnoods ontslag

Exoneratieclausule = verboden!

Vrijwaringsovereenkomst = verboden!
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Nieuwe regeling ontbinding & vereffening vzw’s 

Vrijwillige ontbinding:

zeer grote vzw’s hebben de verplichting om een verslag te geven van de staat van 

activa & passiva. Als er een tekort is, moet men passeren bij de rechtbank.

Ontbinding van rechtswege 

• verstrijken van de duur

• verwezenlijken van een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde

Gerechtelijke ontbinding:

zal ook mogelijk zijn 7 maanden nadat de jaarrekening van een vzw niet is 

neergelegd i.p.v. momenteel pas na de derde niet-neerlegging.

Niet voldaan aan verplichting register buitenlandse giften



Vereffening:

ten minste één maand voor de algemene vergadering moeten door de vereffenaars 

de rekeningen neergelegd worden, samen met de stukken tot staving.

Faillissement:

Gerechtelijk akkoord

Faillissement



Herstructureringen

Van Naar Wetboek 

Vennootschap VZW Art. 14:31 WVV e.v. 

VZW Erkende CVSO1 Art. 14:37 WVV e.v. 

VZW CV erkend als SO2 Art. 14:37 WVV e.v. 

VZW IVZW3 Art. 14:46 WVV e.v. 

IVZW4 VZW Art. 14:46 WVV e.v. 

VZW Buitenlandse vereniging Art. 14:51 WVV + art. 
14:54 WVV e.v. 

Buitenlandse vereniging VZW Art. 14:51 WVV + art. 
14:64 WVV e.v. 

 

                                                                        
1 Erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 
2 Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming 
3 Internationale vereniging zonder winstoogmerk 
4 Internationale vereniging zonder winstoogmerk 
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D. Welke stappen ondernemen?







Vanaf 8 mei beschikbaar 
bestellen via 
www.verenigingacademie.be/boeken



Vragen



Einde

 Meer info?

• sm@degendtadvocaten.be

• Steven Matheï

De Gendt advocaten, 

Koning Leopold I-straat 32

3000 Leuven

mailto:info@stevenmathei.be

