NIEUWE REGELS

ek
tbo
We &V
V

VZWt
we

Nieuw Wetboek
vennootschappen & verenigingen
www.verenigingacademie.be/
nieuwe-vzw-wet

VOOR VZW'S
#1 belangeloos doel

alle
activiteiten
mogelijk

#2 de oprichting
procedure blijft
hetzelfde
min. 2 i.p.v.3
oprichters

verbod winstuitkering

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

#6 boekhouding
nieuwe
categorieën:
zeer klein, klein,
groot & micro

#4 structuur

#3 statuten
nieuwe verplichte bepalingen

bv.: aanduiding gewest =
verplicht, hele adres ≠ verplicht,...

nieuwe opties

bv.: website & e-mail VZW, intern reglement,
coöptatie, schriftelijke besluitvorming,...

verschillende andere aanpassingen

met uitzondering: in kader van
belangeloos doel

#5 administratieve verplichtingen

bv.: nieuwe terminologie; nieuwe
termijnen, nieuwe aanwezigheidsvoorwaarden,...

statuten aanpassen = noodzakelijk!
intern VZW-dossier: nieuwe inhoud/nieuw inzagerecht
het inzagerecht wijzigt, ook het register van giften raadpleegbaar

intern reglement: nieuwe voorwaarden
bestuursorgaan voert in met verplichte vermelding in statuten van de
laatste versie // bestuursorgaan kan de verwijzing aanpassen

procedure uitsluiten leden gewijzigd
uitsluiting slechts mogelijk door algemene vergadering als leden 2/3 aanwezig

nieuwe gegevens vermelden op documenten VZW
naam, VZW, nauwkeurig adres, ondernemingsnummer, RPR, rechtbank zetel
VZW, (ev.) e-mailadres, (ev.) website

geregelde officiële communicatie naar leden & bestuurders
opgegeven e-mail, anders post

UBO-register
bestuursorgaan moet uiteindelijke begunstigden VZW informeren, gegevens
inwinnen, bijhouden en doorgeven

register giften van en naar buitenland
verplicht register bij te houden & neer te leggen (uitz.: max €3.000 zulke giften/jaar)

#8 aansprakelijkheid
PRINCIPE: VZW = aansprakelijk
UITZONDERING: aansprakelijkheid (dagelijks) bestuurders
interne of externe aansprakelijkheid
algemeen principe van hoofdelijke aansprakelijkheid ipv individuele
aansprakelijkheid beperkt tot bedrag
(tenzij herhaaldelijk licht fout, bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden)

geen vrijwaring/exoneratie meer mogelijk

#9 einde
#7 belastingen
de bestaande regeling blijft behouden

Start: 1 mei 2019
+
overgangsregeling
bestaande VZW's

nieuwe procedure vereffening
nieuw: faillissement vzw
nieuw: fusie zonder ontbinding
nieuw: omzettingen

#10 effecten
vrijwilligers (?)
verenigingswerk (?)
subsidies (?)

algemene vergadering
nieuwe bevoegdheden
nieuwe regels bijeenroeping (15 dagen)
gewone en buitengewone algemene vergadering
...

bestuursorgaan
vaste vertegenwoordiger als bestuurder =
rechtspersoon
aantal bestuurders ≠ kleiner dan aantal leden
belangenconflicten
coöptatie
schriftelijke besluiten
...

van vennootschap naar VZW / van en naar IVZW of
buitenlandse vereniging / erkende CVSO, CV erkend als SO
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