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Kader



Nieuwe wetgeving toepasselijk op VZW

I. Nieuw insolventierecht:

-> in werking getreden op 1 mei 2018

II. Nieuw ondernemingsrecht:

-> in werking getreden op 1 november 2018

III. Nieuw Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:

-> zal vermoedelijk in werking treden op 1 mei 2019



Nieuw insolventierecht



Insolventierecht van toepassing op VZW

• Boek XX WER: van toepassing op “onderneming”, incl. VZW

• Gevolg: 

– Toepassing mogelijk van

• Gerechtelijke reorganisatie

• Faillissement

– Bestuursaansprakelijkheid



Gerechtelijke reorganisatie

• Doel: 

– het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van 
het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de 
onderneming

• Via opschorting 



Gerechtelijke reorganisatie

• Gevolg:

– hetzij het bewerkstelligen van een minnelijk akkoord

– hetzij het bewerkstelligen van een collectief akkoord

– hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag

• In principe elektronisch 





Faillissement 

• Doel: 

– vermogen van de schuldenaar onder bevoegdheid van een curator 
plaatsen die ermee belast is het vermogen van de gefailleerde te 
beheren en te vereffenen en de opbrengst ervan te verdelen onder 
de schuldeisers

• Voorwaarde:

– op duurzame wijze opgehouden te betalen

– krediet geschokt



Faillissement 

• Door:

– aangifte van de schuldenaar

– dagvaarding (schuldeisers, openbaar ministerie,…)

• In principe elektronisch 





Faillissement

• Gevolg: 

– Verlies beheer over goederen

– Curator aangesteld: 

• beheert en vereffent boedel

– Aangifte schuldvorderingen

– Vereffening van het faillissement

– Sluiting van het faillissement

– Kwijtschelding

• Opm.: Sinds 1 mei 2018 ongeveer 70 VZW’s failliet verklaard



Aansprakelijkheid bestuurders

• Aansprakelijkheid voor:

– Kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement 

• Bv. fiscale fraude

– Wrongful trading

– RSZ-schulden

• Dus ook voor wachtpost / huisartsenkring mogelijk!



Nieuw ondernemingsrecht



Begrip “onderneming”

• “Onderneming”: 

– Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit 
uitoefent

– Iedere rechtspersoon

– Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid

• Uitz.: iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die:
- geen uitkeringsoogmerk heeft

- ook in feite geen uitkeringen verricht



Begrip “onderneming”

• Van toepassing op:

– Insolventierecht

– Bevoegdheid ondernemingsrechtbank

– KBO- en boekhoudkundige verplichtingen

– Ondernemingsbewijsrecht

– Etc. 



Ondernemingsrechtbank

• Bevoegdheid:

– Geschillen tussen (formele) ondernemingen (los van inhoud)

– Vordering tegen onderneming

– Faillissement en gerechtelijke reorganisatie

– Geschillen i.v.m. vereniging met rechtspersoonlijkheid, stichting, 
vennootschap, of hun vennoten / leden

• Bv. i.v.m. transacties aandelen of lidmaatschapsrechten



Ondernemingsrechtbank

• Samenstelling:

– Ook rechters “in ondernemingszaken”

– Benoemingsvoorwaarden cf. nieuwe begrip “onderneming”, dus 
uitgebreid naar:

• Vrije beroepers

• Vertegenwoordigers uit non-profit en social profit



Inschrijving KBO

• Opnemen, bewaren, beheren en ter beschikking stellen van de 
gegevens die betrekking hebben op identificatie van 
geregistreerde entiteiten en hun gemandateerden

• Toepassing in de tijd:

– Een door de Koning te bepalen datum

– Daarna heeft VZW nog 6 maanden om zich in te schrijven. 

• De inschrijving van de VZW zal GRATIS zijn



Boekhoudplicht

• Inventaris- en boekhoudverplichtingen overgeheveld van VZW-
wet naar WER:

– VZW’s/stichtingen worden voortaan ook aangeduid als 
“boekhoudplichtige ondernemingen” met behoud van 
uitzonderingen die ook vandaag bestaan

– Verplichting voeren boekhouding

= louter coördinatie: geen substantiële verandering!



Ondernemingsbewijsrecht

• Nieuw art. 1348bis BW

• Vrij bewijsrecht

– Alle middelen van recht (tegen geschrift mogelijk)

– Uitzondering:

• bewijs van rechtshandelingen die kennelijk vreemd zijn aan de onderneming



Ondernemingsbewijsrecht

• Voor bewijs geleverd in procedures vanaf 1 november 2018

• Bv. aanvaarde factuur

– Belang van protest

• Tijdig

• Motivering

• Schriftelijk aangeraden



Nieuw Wetboek van 

Vennootschappen en 

Verenigingen

Volgende slides werden opgemaakt op 08/12/2018 vóór 

goedkeuring en publicatie van het nieuwe Wetboek 

Vennootschappen en Verenigingen. Deze slides hebben de 

bedoeling een update te geven van de stand van zaken op 

basis van het laatst beschikbare wetsontwerp.



Aanpassing toegelaten activiteiten

• Huidig recht:
– geen nijverheids- of handelsactiviteit uitbaten

– winstgevende nevenactiviteiten zijn slechts toegelaten in zoverre ze afhankelijk of noodzakelijk
zijn voor de hoofdactiviteit

– geen vermogensvoordelen aan leden verlenen: de winst van de VZW moet het belangeloos doel
ten goede komen

– DUS geen winstoogmerk

• WVV:
– alle, en dus ook winstgevende, activiteiten

– winst enkel besteden aan belangeloos doel

– DUS geen winstuitkering

• “Vereniging Zonder Winstuitkering”



Aanpassing toegelaten activiteiten

• Gevolg:

– VZW’s mogen voortaan ongelimiteerd economische activiteiten 
ontwikkelen!

• NIET uitgekeerd: noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks

– Fiscaliteit: 

• Onduidelijk

• Logischerwijs: 
– Oude regels

– Rechtspersonenbelasting als economische activiteiten bijkomstig blijven

– Anders vennootschapsbelasting

• Feitenkwestie



Aanpassing regels oprichting

• Twee oprichters volstaan

• Neerleggingstermijn voor de oprichtingsakte 30 dagen 



Aanpassing raad van bestuur

• Raad van bestuur wordt “bestuursorgaan”:

– Vertegenwoordigt VZW in en buiten rechte

– Minstens drie bestuurders, waarvan twee leden

• tenzij maar twee leden, dan volstaan twee bestuurders

– Aantal bestuurders moet niet lager zijn dan aantal leden

– Belangenconflictregeling

– Vast vertegenwoordiger bij bestuurder - rechtspersoon 

– Vertegenwoordiging door andere bestuurder mogelijk (geen 
statutaire afwijking mogelijk)



Aanpassing dagelijks bestuur

• Facultatief orgaan

• Handelingen en beslissingen die:

– Recurrent zijn en niet verder reiken dan de behoeften van het 
dagelijks leven van de vzw;

– Niet-recurrent zijn en de tussenkomst van het bestuursorgaan niet 
rechtvaardigen wegens: 

• reden van minder belang of

• spoedeisend karakter 



Aanpassing dagelijks bestuur

• Opgedragen door RvB

– Tegenstelbaar (mits publicatie)

– Toezicht

• 1 of meer personen (beslissen alleen / gezamenlijk / als 
college)

• Vast vertegenwoordiger bij dagelijks bestuurder -
rechtspersoon 



Aanpassing algemene vergadering

• Moet niet méér leden tellen dan de RvB

• Oproeping 15 dagen op voorhand

• Vast vertegenwoordiger bij lid - rechtspersoon 



Aanpassing algemene vergadering

• Bevoegdheid:

– Statutenwijziging (onthouding telt niet mee)

– M.b.t. bestuurders (benoeming / ambtsbeëindiging / bepaling bezoldiging)

– M.b.t. commissaris (benoeming / ambtsbeëindiging / bepaling bezoldiging)

– Kwijting 

– Goedkeuring jaarrekening en begroting

– Ontbinding VZW

– Uitsluiting lid (onthouding telt niet mee / lid moet worden gehoord)

– Omzetting VZW (in IVZW / CV erkend als sociale onderneming) 



Inwerkingtreding

• Geplande IWT: 1 mei 2019

– geen rechtsvormen meer oprichten die door de hervorming worden 
afgeschaft

• Op bestaande VZW’s van toepassing vanaf 1 januari 2020



Inwerkingtreding

• Bestaande VZW’s moeten statuten ten laatste in 
overeenstemming brengen met de bepalingen op 1 januari 
2024 

– Indien statutenwijziging na 1 januari 2020: verplicht confirmeren

• Let op: 

– zolang statutair voorwerp niet is aangepast, mag VZW slechts 
bijkomstig economische activiteiten uitoefenen. 

– verbod op economische activiteit vervalt sowieso op 1 januari 2029





SBB. De accountant voor de Vlaamse 
ondernemer



Waarom kiezen voor SBB?




