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DE HERVORMING VAN DE VZW-WETGEVING:

WAT VERANDERT ER EN WAT NIET?



/

IN SAMENWERKING MET



/

INLEIDING
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/ INLEIDING – HET HERVORMINGSTRAJECT
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Hervorming van het 
vennootschaps- en

verenigingsrecht
(wet van 23 maart
2019 – BS 4 april

2019)

Hervorming van het 
vennootschapsrecht

(wet van 15 april
2018 – BS 27 april

2018)

Hervorming van het 
insolventierecht

(wet van 11 
augustus 2017 – BS 
11 september 2017)



/

1 mei 2018

VZW’s kunnen worden
onderworpen aan gerechtelijke
reorganisatie et failliet gaan

1 november

2018

De VZW’s worden bedrijven en de 
ondernemingsrechtbank wordt
bevoegd

1 mei 2019

Het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen
(WVV) wordt van toepassing op 
nieuwe VZW’s.
Voor bestaande VZW’s, 
mogelijkheid tot opt-in

1 januari 

2020

Toepassing van de dwingende
bepalingen van de WVV.
Verplichting tot naleving van de 
statuten

1 januari 2024

Termijn voor de naleving van de 
statuten van de WVV

INWERKINGTREDING VAN DE HERVORMINGEN

Hervorming van 
het 

insolventierecht

Hervorming
van het 

vennootschaps-
recht

Hervorming van het 
vennootschap- en 
verenigingsrecht



/ OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE

1. Een nieuwe definitie van de VZW

2. Welke wijzigingen voor uw VZW?

3. Belangrijke wijzigingen in de 

aansprakelijkheid van de bestuurders

4. Het UBO-register, ook voor VZW’s

6



/

1. Een nieuwe definitie van de VZW
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/ NIEUWE DEFINITIE VAN DE VZW
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Een vereniging die wordt opgericht door
middel van een contract tussen twee of 
meerdere mensen, de leden.

Streeft een onbaatzuchtig doel na als
onderdeel van een of meer specifieke
activiteiten die haar doel vormen.

Zonder de mogelijkheid om, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, het vermogensvoordeel
aan wie dan ook uit te keren.

Kan voortaan winstgevende activiteiten
zonder beperking uitoefenen, maar moet
zijn winst aan het onbaatzuchtig doel
toewijzen.



/ DISTRIBUTIEVERBOD

● WAT? Elk vermogensvoordeel

= daling van de activa of stijging van de passiva

zonder voldoende tegenprestatie

beoordelingscriterium: marktomstandigheden

● HOE? Direct of indirect

● AAN WIE? Leden, oprichters, bestuurders, derden, … 

‼ UITZONDERING Toewijzing aan onbaatzuchtig doel

= normale verwezenlijking van het doel en het 

voorwerp van de VZW
9

Hoe?

Wat?

Aan
wie?Uitzondering



/

2. Welke wijzigingen voor uw VZW?
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/ NIEUWE VERMELDINGEN IN DE STATUTEN EN ANDERE

 Naleving van de statuten van de WVV: 

1. Nauwkeurige beschrijving van de activiteiten die 

het voorwerp uitmaken van de VZW;

2. Regio van de maatschappelijke zetel van de VZW;

3. Samenstelling van het bestuursorgaan en de 

Algemene Vergadering (minimum aantal);

4. Termijn voor bijeenroeping verlengd tot 15 dagen;

5. De rechten en verplichtingen van de toegetreden

leden;

6. Vermelding van het e-mailadres en/of de website

van de VZW (optioneel).
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/ NIEUWE VERMELDINGEN IN DE STATUTEN EN ANDERE

 Verplichte vermeldingen in andere documenten (dan de 

statuten):

1. Benaming en rechtsvorm;

2. Zetel;

3. Ondernemingsnummer;

4. RPR en arrondissement;

5. Bankrekeningnummer;

6. E-mailadres (optioneel;

7. Website (optioneel).
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/ WIJZIGINGEN IN HET DAGELIJKSE LEVEN
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Algemene

Vergadering

Quorum voor uitsluiting van een lid en 
recht om te worden gehoord

Bij de berekening van de 
meerderheden wordt geen rekening 

gehouden met onthoudingen

Termijn voor bijeenroeping van 15 
dagen + leden kunnen vragen stellen 

en antwoorden krijgen van het 
bestuursorgaan

Verplichting tot bijeenroeping van de 
bestuurders en de commissaris voor de 

Algemene Vergadering

Bestuursorgaan

Coöptatie van de bestuurders

Vertegenwoordiging in de 
bestuursorgaan door een andere 

bestuurder 

Verkiezing van de woonplaats van de 
bestuurders op de zetel

Schriftelijke beraadslagingen van de 
bestuurders

Permanente vertegenwoordiger voor
elke mandataris – morele persoon

Procedure voor belangenbeslechting

Financiële

situatie

3 categorieën VZW’s: de micro, de 
kleine en de grote VZW

Jaarrekening (FY-1) en begroting (FY) 
goedgekeurd tijdens de jaarlijkse 

Algemene Vergadering (FY)

Aanneming en presentatie van een 
bestuursverslag tijdens de jaarlijkse 

Algemene Vergadering (behalve kleine
VZW)



/

3. Belangrijke wijzigingen in de 

aansprakelijkheid van de bestuurders
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/ AANSPRAKELIJKHEIDSREGIME

Wet van 1921

Geen speficieke bepaling

 Gewoon rechtsregime

WVV

Specifieke bepaling

 art. 2:56 van WVV
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/ BETROKKEN BESTUURDERS
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Rechtspersoon als bestuurder EN zijn
vaste vertegenwoordiger: alle
aansprakelijkheid

Wet van 1921
Huidige en/of voormalige bestuurder(s)

Rechtspersoon als bestuurder OF zijn
vertegenwoordiger/mandataris:
controversieel!

WVV

Onbezoldigd bestuurder: geen quasi-
immuniteit van aansprakelijkheid

Feitelijke bestuurder: controversieel!

Elke huidige en/of voormalige
bestuurder

Status quo

Feitelijke bestuurders (alle soorten
aansprakelijkheid)



/ BEOORDELING EN AARD VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
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Wet van 1921
Marginale toetsing: toepassing van 

principes uit de rechtspraak

Principe: individuele aansprakelijkheid

Afwijkingen: hoofdelijke aansprakelijkheid
(gemeenschappelijke fouten) of in solidum

(concurrerende fouten) wanneer de 
beslissingen collectief worden genomen

Exoneratie: geen schuld + afstand nemen
van de foutieve handeling of beslissing van 
de Raad van Bestuur: beoordeling van de 

feiten

WVV
Marginale toetsing: geconsolideerd in 

wetgeving

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle
beslissingen en handelingen

Exoneratie: geen schuld + aangifte aan
andere bestuurders



/ PRINCIPE: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 Jegens de rechtspersoon en derden

 Maximaal bedrag schommelt tussen 125 KEUR – 12 MEUR 

afhankelijk van de grootte van de rechtspersoon
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/ BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
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Categorieën Gemiddelde omzet
(excl. BTW) over de 
3 laatste boekjaren

EN/
OF

Gemiddelde totale 
balans over de 3  
laatste boekjaren

Beperking van de 
aansprakelijkheid
tot

1° < 350.000 € EN < of = 175.000 € 125.000,00 €

2° (vallen niet 
onder 1°)

< 700.000 € EN < of = 350.000 € 250.000,00 €

3° (vallen niet 
onder 1° en 2°)

< 9.000.000 € OF < 4.500.000 € 1.000.000,00 €

4° (vallen niet 
onder 1°, 2° en 3°)

9.000.000 € > omzet < 
50.000.000 €

EN 4.500.000 € > balans < 
43.000.000 €

3.000.000,00 €

5° (vallen niet 
onder 1°, 2°, 3° en 
4°)

> of = 50.000.000 € EN / 
OF

> of = 43.000.000 € 12.000.000,00 €



/ UITZONDERINGEN OP DE BEPERKING VAN 

AANSPRAKELIJKHEID

 Fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt

 Zware fout

 Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden

 Bijzondere aansprakelijkheid voorzien in het Wetboek en 

andere wetgeving (bijv. BTW, roerende voorheffing of 

sociale zekerheidsbijdragen)

 Strafrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van 

burgerrechtelijke vorderingen voor strafbare feiten)
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/ BESLUIT VAN DE BEPERKING VAN 

AANSPRAKELIJKHEID

 De ‘cap’ is in principe enkel van toepassing op toevallige 

fouten

‐ Dergelijke fouten leiden niet vaak tot effectieve 

aansprakelijkheid

‐ Andere fouten blijven onderworpen aan een 

“onbeperkte” aansprakelijkheid

 Gevolg: verhoogde aansprakelijkheid gelet op het 

solidariteitsprincipe
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/ HOE DE BESTUURDERS BESCHERMEN?

 Verbod op exoneratie- en vrijwaringsbedingen

‐ Verbod om de aansprakelijkheid van de bestuurders

nog meer te beperken

‐ Dit verbod omvat alle mechanismen:

• elke aansprakelijkheid vooraf exonereren; of

• de aansprakelijkheid ten opzichte van derden

vrijwaren.
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/ HOE DE BESTUURDERS BESCHERMEN?

 Beschermingsmechanismen?

‐ Toekenning van kwijting aan de bestuurders voor de 

uitoefening van hun mandaat 

• Om eventuele fouten af te dekken (voor zover de 

VZW hiervan op de hoogte is)

• De bestuurder kan deze kwijting enkel inroepen 

ten aanzien van de VZW, niet ten aanzien van 

derden
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/ HOE DE BESTUURDERS BESCHERMEN?

‐ Exoneratie- en vrijwaringsbedingen van een van de 

leden of van derden

• Vrijwaringsbedingen zijn enkel verboden als ze

afkomstig zijn van de VZW zelf of van een van

haar filialen

‐ D&O-verzekering bestuurder
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/ BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

 Deel I – Geplafonneerde aansprakelijkheden:

1. Art. XX.225 WER: Aansprakelijkheid voor kennelijke 

grove fout (vordering tot aanzuivering van de 

schulden)

• Exoneratie: (i) kleine VZW’s en (ii) grote VZW’s

(onder bepaalde voorwaarden) 

2. Art. XX.227 WER: Aansprakelijkheid voor 

onredelijke voortzetting van de activiteit, i.e. 

'wrongful trading‘ (vordering tot aanzuivering van 

de schulden)

• Exoneratie: kleine VZW’s 25



/ BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

 Deel II – Niet-geplafoneerde aansprakelijkheden:

1. Art. XX.226 WER: Aansprakelijkheid voor sociale 

zekerheidsbijdragen

2. Art. 93undeciesC W.BTW: Aansprakelijkheid voor 

BTW-schulden + Art. 442 quater WIB: 

Aansprakelijkheid voor niet-betaalde 

bedrijfsvoorheffing

26



/

4. HET UBO-REGISTER, OOK VOOR DE VZW’S
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/ STAP

01

 De VZW’s opgericht in België = Informatieplichtig

 Alle VZW’s naar Belgisch recht moeten daarom het UBO-

register invullen overeenkomstig de Europese wetgeving 

inzake de strijd tegen het witwassen van geld.
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DE INFORMATIEVERSTREKKER

IDENTIFICEREN



/ STAP

02

 5 UBO categorieën: 

1. De bestuurders;

2. De personen die gerechtigd zijn de VZW te 

vertegenwoordigen;

3. De personen verantwoordelijk voor het dagelijks

bestuur;

4. De categorie van natuurlijke personen in wiens

hoofdbelang de VZW is opgericht of werkzaam is;

5. Ieder andere natuurlijke persoon die op een andere

manier de uiteindelijke controle over de VZW 

uitoefent.
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DE UBO’S IDENTIFICEREN



/ STAP

03
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BEPALEN WIE HET UBO-REGISTER ZAL

INVULLEN

 Bestuurders ingeschreven bij de KBO (eID)

‐ Geen andere formaliteiten

 Externe mandataris (eID)

‐ Met ondernemingsnummer

‐ Benoemd door een KBO-bestuurder

‐ Aanvaarding van het mandaat

‐ http://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/finances/

 Interne mandataris (RMA)

‐ Via nationaal nummer of via uitnodiging (in dat geval, 
aanvaarding en bevestiging van de uitnodiging)

‐ Benoemd door een KBO-bestuurder
‐ https://iamapps.belgium.be/rma/

http://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/finances/
https://iamapps.belgium.be/rma/


/ STAP

04
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DE NODIGE INFORMATIE VERZAMELEN

 De VZW’s zullen voor elk van hun UBO de volgende

gegevens verstrekken: 

‐ Naam en voornaam; 

‐ Geboortedatum;

‐ Nationaliteit(en); 

‐ Adres; 

‐ Datum waarop hij UBO werd;

‐ Nationaal registernummer of een soortgelijk

identificatiemiddel indien het een buitenlandse

persoon betreft;  

‐ UBO categorie(ën); 

‐ Of het een geïsoleerde of « gegroepeerde » UBO 

betreft.



/ STAP

05

32

HET UBO-REGISTER INVULLEN

 https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/

 Krachtig sinds 31 oktober 2018

 Termijn: 30 september 2019

 Jaarlijkse en doorlopende verplichting

https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/
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Identificatie met een eID

kaartlezer



/ « Op naam van een vennootschap»



/

HET STARTSCHERM



/

AANMELDEN ALS MANDATARIS

2) KBO-nummer invoeren

1) Als mandataris

moet u op deze link

klikken



/

OF

DE OPZOEKING VAN EEN ENTITEIT

DOOR EEN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER 



/

De entiteiten waarvoor u toegang heeft, verschijnen 

automatisch



/
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Om een uiteindelijke begunstigde toe te voegen aan de controlestructuur van uw

entiteit
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Controle door een uiteindelijke

begunstigde toevoegen

Controle door een

rechtspersoon toevoegen
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Controle door een uiteindelijke begunstigde toevoegen

Controle door een rechtspersoon toevoegen

De controle verwijderen

Samenstelling van de controle wijzigen



/

EEN BEGUNSTIGDE TOEVOEGEN 

DIE OPGENOMEN IS IN DE KBO

Selecteer een UBO in de linkse kolom en 

klik op « > »

Klik op 

TOEVOEGEN



/

EEN BEGUNSTIGDE TOEVOEGEN MET EEN 

NATIONAAL NUMMER OF BIS-NUMMER 

Optie 1

Optie 2



/

EEN BUITENLANDSE BEGUNSTIGDE TOEVOEGEN



/

AFWIJKING

18 <



/

CONTROLE-INFORMATIE TOEVOEGEN



/



/

VRAGEN?

49



/ CONTACT

Sheena Belmans

sheena.belmans@altius.com

Tour&Taxis Building

Avenue du Port 86C, B414

1000 Brussels

www.altius.com

mailto:louis-dorsan.jolly@altius.com


/

/ ALTIUS Brussels ALTIUS Antwerp ALTIUS Louvain-La-Neuve

Tour & Taxis Building Minerva Building Business Center Centre du Lac

Havenlaan 86C B414 Avenue du Port Karel Oomsstraat 47A B4 Rue de Rodeuhaie 1

1000 Brussels / Belgium 2018 Antwerp / Belgium 1348 Louvain-La-Neuve / Belgium

t +32 2 426 14 14 t +32 2 232 07 67 t +32 10 88 11 67

www.altius.com

IN COOPERATION WITH TIBERGHIEN


