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I. Hervorming van het economisch recht

1. Hervorming van het insolventierecht 

Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van Boek XX “Insolventie 
van Ondernemingen”

Modernisering insolventiewetgeving 
• Wetgeving is van toepassing op alle ondernemingen, en niet alleen op 

handelaars (dus ook vzw’s)

• Invoering van een volledige elektronische insolventieprocedure



2. Hervorming van het ondernemingsrecht 

 De wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het 
ondernemingsrecht 

• Nieuw ondernemersbegrip

• Ondernemingsrechtbank (i.p.v. rechtbank van eerste aanleg)



3. Invoering van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen

 Voornamelijk ingegeven vanuit de wil om vennootschappen te 
hervormen :

• Te veel verschillende vormen vennootschappen
=> geen coherentie

• Wetgeving flexibel maken
=> aantrekkelijk maken voor buitenlandse ondernemingen



II. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

 Structuur
Boek 1 Inleidende bepalingen Definitie vereniging

Grootte van verenigingen

UBO

Boek 2 Bepalingen gemeenschappelijke 

aan de rechtspersonen

geregeld in dit wetboek

Naam en zetel vzw

Oprichtingsakte

Statuten

Communicatie

Bestuur (vertegenwoordiging, aansprakelijkheid)

Intern reglement

Ontbinding en vereffening

Boek 3 De jaarrekening De jaarrekening

Boek 4 De maatschap, de vennootschap 

onder firma en de commanditaire 

vennootschap

Boek 5 De besloten vennootschap

Boek 6 De coöperatieve vennootschap

Boek 7 De naamloze vennootschap

Boek 8 Erkenning van vennootschappen



Boek 9 VZW Definitie vzw

Leden en ledenregister

Nietigheid van de vzw

Organen: Bestuur, dagelijks bestuur, algemene vergadering

Giften

Boek 10 IVZW

Boek 11 Stichtingen

Boek 12 Herstructurering van vennootschappen

Boek 13 Herstructurering van verenigingen en 

stichtingen

Ontbinding, fusies en splitsingen

Boek 14 Omzetting van vennootschappen, 

verenigingen en

stichtingen

Omzetting vennootschap in vzw (p 532)

Omzetting vzw in erkende CVSO of een CV erkend als SO (p 534)

Omzetting van verenigingen (nationaal, grensoverschrijdend)

Boek 15 De Europese vennootschap

Boek 16 De Europese coöperatieve vennootschap

Boek 17 De Europese politieke partij en de Europese 

politieke stichting

Boek 18 Het Europees economisch 

samenwerkingsverband 

Diverse bepalingen: Aanpassingen in andere wetgeving



 Data inwerkingtreding 



LET OP: 

Zodra je één aanpassing doet aan de statuten, ben je vanaf 1 januari 2020 verplicht 
in één beweging je volledige statuten aan te passen aan de nieuwe vzw-wet!

Indien de statuten nog niet zijn aangepast tegen 1 januari 2024 en ze nog de 
bijkomstigheid van commerciële activiteiten vermelden, blijf je onderworpen aan 
de oude wet + bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade 
geleden door de VZW of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze 
verplichting

Na 1 januari 2029 statuten nog steeds niet aangepast, dan mag de vzw onbeperkt 
economische activiteiten uitoefenen, ongeacht hetgeen in de statuten staat.



 Definitie

Oude definitie

“De VZW is die, welke niet nijverheids- =
of handelszaken drijft 

en welke niet tracht een stoffelijk voordeel          =    
aan haar leden te verschaffen.”



Vroegere onderscheid = winstoogmerk 

AARD van de uitgevoerde activiteiten: verenigingen mochten geen 
handelsactiviteiten uitoefenen en slechts bijkomstige economische 
(winstgevende) activiteiten



Nieuwe definitie 

“…Zij streeft een belangeloos doel na in het 
kader van 1 of meer welbepaalde activiteiten          ≠
die ze tot voorwerp heeft.

Ze mag rechtstreeks noch onrechtstreeks 
enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen 
aan de oprichters, de leden, de bestuurders of 
enig ander persoon behalve voor het in de               = 
statuten bepaald belangeloos doel. …”



Nieuwe onderscheid = Verbod op winstuitkering

Verenigingen mogen alle (incl. winstgevende) activiteiten voeren

MAAR

Verenigingen mogen hun winst NIET rechtstreeks of onrechtstreeks 
uitkeren, maar moeten de winst aanwenden voor hun belangeloos 
doel ( cf. art. 1.4. WVV)

• d.w.z.: geen vermogensvoordeel aan oprichters, leden, bestuurders of enige 
andere persoon (tenzij in kader van belangeloos doel);

• geen verrichtingen waarvoor geen tegenprestatie of abnormaal lage 
tegenprestatie wordt geboden.

Belangeloos doel ≠ voorwerp (= activiteiten die dienen om het 
belangeloos doel te bereiken)



Gevolgen: 

Fiscaalrechtelijk:
Onderwerping aan de rechtspersonenbelasting (RPB) of de 
vennootschapsbelasting

Vrijwilligerswetgeving: 
Hangt samen met RPB-statuut => Fiscaal gunstige statuut voor 
vrijwilligers is alleen van toepassing op vrijwilligers die actief zijn 
binnen een VZW die valt onder de RPB

Subsidiereglementering:
Besmettingsgevaar ondernemingsactiviteit op subsidies



III. Nieuwe wettelijke bepalingen 
1. Vermelding op uitgaande stukken 

Uitgaande stukken vzw = akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, 
orders, website, nieuwsbrief, e-mails, affiches, uitnodigingen, ….

Dus niet enkel officiële stukken! 

Verplichte vermeldingen:

‒ Naam 

‒ Rechtsvorm 

‒ Adres van de zetel

‒ Ondernemingsnummer (indien vzw btw-plichtig is -> BE BTW + ondernemingsnummer)

‒ Vermelding woord rechtspersonenregister of (RPR) + rechtbank van de zetel van de vzw

‒ Emailadres en website vzw 



2. Algemene vergadering 

 Terminologie

Werkende leden -> Leden

Mogelijkheid toegetreden leden: kan nog steeds maar alle bepalingen (formaliteiten, 
voorwaarden, rechten en plichten) moeten integraal in statuten (kon vroeger in 
huishoudelijk reglement worden gezet)

Oprichting en bestaan

Twee leden volstaan (i.p.v. drie) voor oprichting en tijdens bestaan

AV moet niet langer groter zijn dan bestuursorgaan



Oproepingstermijn/uitnodiging

Oproepingstermijn van 8 dagen naar 15 dagen

Bestuurders, en in voorkomend geval commissarissen, verplicht mee op te roepen voor AV 
(vroeger alleen leden (en/of toegetreden leden))

 Afwijken van agenda 

Kan niet meer 

Bepaling staat niet meer in de wet 

In de praktijk: afwijking mogelijk indien alle leden aanwezig zijn en unaniem akkoord 
gaan met een afwijking



 Beslissingen

Gewone beslissingen

Gewone meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde leden
met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen

Statutenwijziging

Aanwezigheid: 2/3e leden aanwezig of vertegenwoordigd 

->(zo niet tweede bijeenroeping, minstens 15 dagen later (deze AV kan geldig 
beslissen, ongeacht aantal aanwezigen!)

Meerderheid: 2/3e stemmen (onthoudingen tellen niet mee)

->Uitzondering: wijziging van voorwerp of maatschappelijk doel (4/5e)

Uitsluiting lid

Idem statutenwijziging en lid moet worden gehoord



 Vertegenwoordiging

Leden

‒ kunnen zich door ander lid laten vertegenwoordigen

‒ vertegenwoordiging door niet lid: enkel indien statutair toegestaan

 Bijkomende bevoegdheden 
‒ Vergoeding en opzegtermijn bestuurders bepalen

‒ Instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris 

‒ Inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden 



3. Bestuur
 Terminologie

Raad van bestuur -> Bestuursorgaan of bestuur

 Samenstelling

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuurders
Tenzij 2 leden AV dan 2 bestuurders MAAR dan verliest elke bepaling die aan 

bestuurder doorslaggevende stem toekent van rechtswege haar werking

 Bestuurders natuurlijke of rechtspersonen

Bij bestuurder-rechtspersoon: verplichte vaste vertegenwoordiger
Bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door andere bestuurder maar moet je 

statutair voorzien



 Beraadslaging 

Belangenconflictregeling
Verbod deelname aan beraadslaging en stemming bij 

belangenconflict van een bestuurder!

 Besluitvorming 

Schriftelijke besluitvorming kan statutair worden voorzien (vroeger 
alleen in uitzonderlijke en spoedeisende gevallen)
Vereiste: Beslissing moet worden genomen met eenparigheid van 

stemmen

 Verslagen/Notulen

De verslagen/notulen van het bestuur worden ondertekend door de 
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. 

 Coöptatie

Mogelijkheid van coöptatie kan statutair worden voorzien



Woonplaatskeuze bestuurders 

Mogelijkheid tot keuze van woonplaats op zetel van de vzw

 Bevoegdheden

Omschrijving in de wet: 
“het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die 
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de 
vzw, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de AV 
bevoegd is”

Moeten niet meer in statuten worden opgenomen (met 
oog op leesbaarheid statuten wel nog aan te raden)

 Huishoudelijk reglement => Intern reglement 

Bestuur heeft bevoegdheid tot uitvaardigen en wijzigen intern 
reglement (moet opgenomen worden in de statuten)



4. Dagelijks bestuur
 Definitie

Voor het eerst in wet gedefinieerd

“Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat
ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen ”
(art. 9:10 WVV)

 Toezicht

Toezicht door bestuur op dagelijks bestuurder nu expliciet vermeld 
in de wet 



5. Grootte van vzw’s

 Nieuwe definities 

Vroeger ‘kleine’, “grote” en “zeer grote vzw’s”





 Model jaarrekening 

Model jaarrekening (vorm wordt bepaald in KB 29/04/2019)

1. Kleine VZW: verkort schema

-> Neerlegging bij de Nationale bank  
(binnen 30 dagen na goedkeuring door AV)

2. MicroVZW: microschema

-> Neerlegging bij de Nationale bank
(binnen 30 dagen na goedkeuring door AV)

3. Grote VZW: volledig schema

-> + verplichte commissaris + jaarverslag 

-> Neerlegging bij de Nationale Bank
(binnen 30 dagen na goedkeuring door AV)



4. Vereenvoudigd model jaarrekening

-> Neerlegging bij Griffie van de Ondernemingsrechtbank 
(binnen 30 dagen na goedkeuring door AV)

Ontbinding van rechtswege bij niet neerlegging jaarrekening (niet 
langer na 3 jaar, wel al na 1 jaar => Opgelet : al in werking sedert 
1 mei 2018 o.g.v. insolventiewetgeving !)



 Begroting

Art. 3:47 WVV

§ 1 Het bestuursorgaan maakt ieder jaar een jaarrekening op, in de vorm en met de 
inhoud bepaald door de Koning.

De jaarrekening van de VZW (…), alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het 
boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, moeten binnen zes maanden na 
de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar een inventaris op volgens de waarderingsmaatstaven 
bepaald door de Koning.



IV. Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van de leden

■ Art 9.1 WVV

“De VZW is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de leden in die 
hoedanigheid niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die de vereniging 
aangaat.”

Leden van de vzw zijn tegenover de vzw enkel aansprakelijk voor de door hen 
concreet aangegane verbintenissen, zoals het betalen van lidgeld 



2. Bestuurdersaansprakelijkheid 

Wie?
Elk lid van een bestuursorgaan 

Dagelijks bestuurder

Feitelijk bestuurders

Waarvoor?
Voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht (“gewone 

bestuursfouten”), overtredingen van WVV en/of van de statuten 
MAAR marginale toetsing d.w.z. “beslissingen, daden of gedragingen die zich 
kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en 
zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze 
van mening kunnen verschillen.”



de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in 
het Wetboek van economisch recht nl.

Art. XX.225: grove fouten die hebben bijgedragen tot faillissement

Art. XX.226: sociale schulden in geval van betrokkenheid bij minstens 2 
faillissementen met onbetaalde RSZ-bijdragen gedurende de laatste 5 jaar

Art. XX.227 WER: zgn. “wrongful trading”: verderzetting van activiteiten 
wanneer men wist of behoorde te weten dat er kennelijk geen redelijk 
vooruitzicht was om de activiteiten te behouden en om faillissement te 
vermijden. 



 T.a.v. wie?

De VZW zelf en/of jegens derden 

 Steeds hoofdelijke aansprakelijkheid:

Zowel wanneer bestuursorgaan college vormt als wanneer bestuursorgaan geen 
college vormt (voor fouten ten gevolge van overtredingen WVV en/of statuten)

Uitzondering:
Indien bestuurder geen deel heeft gehad aan de fout, hij de beweerde fout heeft 
gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan en deze melding en de 
bespreking waartoe de melding aanleiding geeft, opgenomen wordt in de notulen 
van de vergadering van het bestuursorgaan

bestuurder wordt dan ontheven van aansprakelijkheid.

 Verjaringstermijn: 5 jaar (idem vennootschappen)



3. Beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid (Cap)

Referentieperiode: drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de 
aansprakelijkheidsvordering



 Belangrijk:

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt zowel tegenover derden als tegenover de 
vzw (ongeacht de contractuele of buitencontractuele grondslag van de 
aansprakelijkheidsvordering);

De maximale bedragen gelden voor alle bedoelde personen samen (bestuur is als 
college aansprakelijk maar met de mogelijkheid om zich als bestuurder te 
distantiëren van een bepaalde beslissing -> wel uitdrukkelijk opnemen in notulen!);

De maximale bedragen gelden per feit of geheel van feiten dat aanleiding kan 
geven tot aansprakelijkheid, ongeacht het aantal eisers of vorderingen.

De aansprakelijkheid van een bestuurder kan contractueel niet verder worden 
beperkt dan hetgeen er wettelijk bepaald is + vzw kan op voorhand geen afstand 
doen van een aansprakelijkheidsvordering ten opzichte van de bestuurder en kan 
de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van de bestuurder niet op zich 
nemen



Uitzonderingen (art. 2:57 §3 WVV):

De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor:

Lichte fout die eerder gewoonlijk, dan toevallig voorkomt

Zware fout

Bedrieglijk opzet

Oogmerk om te schaden (opzettelijke fout)

Voor fouten tegen verplichtingen inzake o.a. het geldig inschrijven van 
aandelen, het volstorten van het kapitaal en de kapitaalsverhoging

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden (onder bepaalde 
voorwaarden) (bedrijfsvoorheffing en btw)

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale zekerheidsbijdragen (onder 
bepaalde voorwaarden)



 Bijkomende uitzonderingen:

De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor:

Verdedigingskosten bestuurders

Voorschieten borgsommen 

Verdedigingskosten vzw en schadevergoeding vzw

Kosten PR en externe consultants

…



 Bestaande polis controleren:

Wie is opgenomen in de polis?

Zijn er sublimieten op het verzekerde bedrag?
(Zorg ervoor dat er in de polis 1 verzekerde bedrag is opgenomen en geen 
sublimieten, bijvoorbeeld: maximum 300.000 euro voor 
verdedigingskosten)

Kies voor een “claims made” polis
Waarom:
In een claims made polis zijn ook vorderingen van voor de inwerkingtreding 
van de verzekering opgenomen (geen ongekende fouten) en er is een 
uitloopperiode 



Vragen?


