


VZW

Vereniging zonder winstoogmerk

• Eigen rechtspersoonlijkheid

• Geen handels- of nijverheidsdoel

• Geen stoffelijk voordeel voor de leden

• Minstens 3 leden



VZW

Statuten 

• basisakte 

• vermelden 

– nauwkeurig het doel 

– voorwaarden toe- en uittreding leden + 

maximumbedragen ledenbijdrage

– bevoegdheden + werking AV

– wijze van benoeming en afzetting bestuurders en 

andere vertegenwoordigers



VZW

Extern

• Documenten uitgaande van de vzw vermelden 

de hoedanigheid als vzw

• Verbintenissen vzw creëren geen persoonlijke 

verbintenissen voor de leden

• Verbintenissen vzw enkel toe te rekenen aan 

vzw



VZW

Intern

• 2 basisorganen : algemene vergadering + raad 

van bestuur

• Eventueel orgaan van dagelijks bestuur

• Specifieke bevoegdheden volgens wet voor AV

• Residuaire bevoegdheid bij raad van bestuur



VZW

Algemene Vergadering (AV)

• Alle effectieve leden, geen toegetreden leden tenzij specifiek 

vermeld in statuten 

• Bevoegd voor:

1° de wijziging van de statuten;

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

6° de ontbinding van de vereniging;

7° de uitsluiting van een lid;

8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.



VZW

Algemene Vergadering (AV)

• wordt bijeengeroepen wanneer de wet of de 

statuten dat vereisen of op verzoek van 1/5de

van de leden 

• oproepingstermijn is minstens 8 dagen, tenzij 

op verzoek 1/5de leden => samenroepen 

binnen 21 dagen; AV uiterlijk binnen 40 dagen 

(W. 24/06/2013)



VZW

AV - Agenda

• toe te voegen bij oproeping (W. 06/05/2009) 
(alle punten waarom minstens 1/20ste van de leden 

verzoeken)

• bij statutenwijziging ook voorstel van wijziging



VZW

AV - Verloop en publiciteit

• gelijk stemrecht voor alle leden

• beslissing met gewone meerderheid tenzij

– Andere bepaling in statuten

– 2/3de meerderheid voor statutenwijziging 

(quorum)

– 4/5de meerderheid voor doelwijziging

• publiciteit beslissingen: cfr statuten



VZW

Raad van Bestuur - samenstelling

• Minstens 3 bestuurders (of minstens 2 indien 

vzw slechts 3 leden telt)

• Maximaal één bestuurder minder dan aantal 

leden

• Bestuurders benoemd door AV

• Duur mandaat: onbepaald tenzij bepaald in 

statuten of door AV



VZW

Raad van Bestuur – bevoegdheid/taken intern

• Residuaire bevoegdheid: alles wat wet of 

statuten niet aan AV toekennen

• Samenroepen AV

• Bijhouden ledenregister

• Opmaken en neerleggen jaarrekening



VZW 

Raad van Bestuur – bevoegdheden/taken extern

• Vertegenwoordigingsbevoegdheid vzw

• Statuten kunnen vertegenwoordiging 

versoepelen of mandateren

• Bevoegdheidsverdelingen niet tegenstelbaar 

aan derden 



VZW

Bestuurders – aansprakelijkheid

• de vereniging is aansprakelijk voor de fouten 

die kunnen worden toegerekend aan haar 

aangestelden of aan de organen waardoor zij 

handelt (art. 14)

• de bestuurders gaan geen enkele persoonlijke 

verplichting aan inzake de verbintenissen die 

de vereniging aangaat (art. 14bis)



VZW

Bestuurders – aansprakelijkheid

• Voorwaarde toepassing artikel 14: duidelijk 

vermelden hoedanigheid

• Mogelijke aansprakelijkheid: 

– Tav vereniging: door vereniging aantoonbare fout 

in uitvoering mandaat (tenzij kwijting)

– Tav derden: individuele gedraging die ook 

gemeenrechtelijk fout is



Capita selecta

Aansprakelijkheid kring

• aansprakelijkheid kring 

aansprakelijkheid arts

• terug te voeren op eigen taken 

– Organisatie wachtdienst

– Verder weinig “harde” verbintenissen

– Aanwending ontvangen subsidies



Capita selecta

Bewindvoering

• Sedert 1 september 2014

• 1 enkel systeem

• ook persoonsgebonden materies, mogelijk 

gesplitste bevoegdheid

• Voor bestaande bewindvoeringen: 

overgangsperiode 2 jaar



Capita selecta

Bewindvoering – uitoefening patiëntenrechten

• Voorafgaande aanwijzing uitvoerder door 

persoon (herroepbare verklaring)

• Bewindvoerder over de persoon, mits 

machtiging vrederechter

• Partner => meerderjarig kind => ouder => 

meerderjarige broer of zus => 

beroepsbeoefenaar (in multidis. overleg)



Capita selecta

Sponsoring en BTW

• Sponsoring is onderworpen aan BTW indien er 

sprake is van een tegenprestatie

• Tenzij onder 15.000 euro

• BTW-nr hebben/aanvragen onder 

vrijstellingsregeling ‘kleine ondernemingen’ 

(art. 56 WBTW)



Vragen?


