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Uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

De GECOÖRDINEERDE VZW-wetgeving

Op 1/5/2019 treedt het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking (WVV). De
wet tot invoering van het WVV werd op 4 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het
verenigingsrecht wordt geïmplementeerd in dit WVV en brengt heel wat wijzigingen voor vzw's met zich
mee.
De nieuwe wettelijke regels die van toepassing zijn op VZW’s, zijn verspreid in het WVV opgenomen.
Dit maakt het er voor de bestuurders van een VZW niet eenvoudig op om na te gaan waar de nieuwe
wettelijke regels zich bevinden.
Om die reden heeft VSDC vzw een coördinatie van de regels opgemaakt waaraan VZW’s onderworpen
zijn, kortweg: een gecoördineerde VZW-wetgeving.
In de coördinatie die we u voorschotelen, vindt u vooreerst een overzicht van de structuur van het WVV
zelf. U vindt er terug uit welke ‘delen’ en ‘boeken’ het WVV bestaat.
De voor VZW’s relevante delen en boeken worden vet aangeduid.
Vervolgens geeft onze coördinatie weer uit welke ‘titels’ deze boeken bestaan. De toepasselijke titels
worden opnieuw vet aangeduid.
Na deze overzichten vindt u voor elk deel, boek en titel de wettelijke bepalingen terug.
In sommige wettelijke artikelen wordt verwezen naar juridische bepalingen uit andere boeken van het
WVV. Deze bepalingen zijn niet opgenomen in deze coördinatie. U kan deze bepalingen raadplegen in
het WVV zelf. Het volledige WVV kan u elders op onze site raadplegen (zie: www.vsdc.be - downloads
– vzw-wetgeving – Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Wij hopen dat u op die manier vlot uw weg vindt in de nieuwe VZW-wetgeving.
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STRUCTUUR WVV:

Deel 1. Algemene bepalingen (art. 1:1 - 3:103)
Boek 1. Inleidende bepalingen (art. 1:1 - 1:37)
Boek 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek (art. 2:1
- 2:149)
Boek 3. De jaarrekening (art. 3:1 - 3:103)

Deel 2. De vennootschappen (art. 4:1 - 8:7)
Boek 4. De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap (art. 4:1 4:28)
Boek 5. De besloten vennootschap (art. 5:1 - 5:158)
Boek 6. De coöperatieve vennootschap (art. 6:1 - 6:128)
Boek 7. De naamloze vennootschap (art. 7:1 - 7:232)
Boek 8. Erkenning van vennootschappen (art. 8:1 - 8:7)

Deel 3. De verenigingen en stichtingen (art. 9:1 - 11:16)
Boek 9. VZW (art. 9:1 - 9:27)
Boek 10. IVZW (art. 10:1 - 10:11)
Boek 11. Stichtingen (art. 11:1 - 11:16)

Deel 4. Herstructurering en omzetting (art. 12:1 - 14:83)
Boek 12. Herstructurering van vennootschappen (art. 12:1 - 12:119)
Boek 13. Herstructurering van verenigingen en stichtingen (art. 13:1 - 13:10)
Boek 14. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen (art. 14:1 - 14:83)

Deel 5. De Europese rechtsvormen (art. 15:1 - 18:8)
Boek 15. De Europese vennootschap (art. 15:1 - 15:34)
Boek 16. De Europese coöperatieve vennootschap (art. 16:1 - 16:32)
Boek 17. De Europese politieke partij en de Europese politieke stichting (art. 17:1 - 17:11)
Boek 18. Het Europees economisch samenwerkingsverband (art. 18:1 - 18:8)
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Boek 1. Inleidende bepalingen (art. 1:1 - 1:37) – pagina 5
Titel 1. Vennootschap, vereniging en stichting (art. 1:1 - 1:7)
Titel 2. Inbreng (art. 1:8 - 1:10)
Titel 3. Genoteerde vennootschappen en organisaties van openbaar belang (art. 1:11 - 1:13)
Titel 4. Controle, moeder- en dochtervennootschappen (art. 1:14 - 1:23)
Titel 5. Grootte van vennootschappen en groepen (art. 1:24 - 1:27)
Titel 6. Grootte van verenigingen en stichtingen (art. 1:28 - 1:31)
Titel 7. Termijnen (art. 1:32)
Titel 8. De uiteindelijke begunstigde (art. 1:33 - 1:36)
Titel 9. Algemene strafbepaling (art. 1:37)

Boek 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen
geregeld in dit wetboek (art. 2:1 - 2:149) – pagina 9
Titel 1. Algemene bepaling (art. 2:1)
Titel 2. Verbintenissen in naam van een rechtspersoon in oprichting (art. 2:2)
Titel 3. De naam en de zetel van een rechtspersoon (art. 2:3 - 2:4)
Titel 4. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten (art. 2:5 - 2:33)
Titel 5. Nietigheid (art. 2:34 - 2:48)
Titel 6. Bestuur (art. 2:49 - 2:59)
Titel 7. Geschillenregeling (art. 2:60 - 2:69)
Titel 8. Ontbinding en vereffening (art. 2:70 - 2:141)
Titel 9. Rechtsvorderingen en verjaring (art. 2:142 - 2:145)
Titel 10. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen (art. 2:146 - 2:149)

Boek 3. De jaarrekening (art. 3:1 - 3:103) – pagina 36
Titel 1. Jaarrekeningen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (art. 3:1 - 3:46)
Titel 2. Jaarrekeningen en begrotingen van verenigingen (art. 3:47 - 3:50)
Titel 3. Jaarrekeningen en begrotingen van stichtingen (art. 3:51 - 3:54)
Titel 4. De wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (art. 3:55 - 3:97)
Titel 5. De wettelijke controle van de jaarrekening van verenigingen (art. 3:98)
Titel 6. De wettelijke controle van de jaarrekening van stichtingen (art. 3:99)
Titel 7. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten, aandeelhouders en
leden (art. 3:100 - 3:103)

Boek 9. VZW (art. 9:1 - 9:27) – pagina 51
Titel 1. Algemene bepalingen (art. 9:1 - 9:4)
Titel 2. Organen (art. 9:5 - 9:21)
Titel 3. Giften (art. 9:22)
Titel 4. Uittreding en uitsluiting van leden (art. 9:23)
Titel 5. Erkenning van de VZW als beroepsvereniging (art. 9:24 - 9:26)
Titel 6. Buitenlandse verenigingen (art. 9:27)

Boek 13. Herstructurering van verenigingen en stichtingen (art. 13:1
- 13:10) – pagina 61
Titel 1. De regeling inzake fusies en splitsingen (art. 13:1 - 13:9)
Titel 2. Inbreng om niet van algemeenheid of van bedrijfstak (art. 13:10)

Boek 14. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en
stichtingen (art. 14:1 - 14:83) – pagina 65
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Titel 1. Omzetting van vennootschappen (art. 14:1 - 14:30)
Titel 2. Omzetting van een vennootschap in een VZW of IVZW (art. 14:31 - 14:36)
Titel 3. Omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO (art. 14:37 14:45)
Titel 4. Omzetting van verenigingen (art. 14:46 - 14:66)
Titel 5. Omzetting van stichtingen (art. 14:67 - 14:83)
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Deel 1. Algemene bepalingen

Boek 1. Inleidende bepalingen
Titel 1. Vennootschap, vereniging en stichting

Art. 1:1
Een vennootschap wordt opgericht bij een rechtshandeling door één of meer personen, vennoten
genaamd, die een inbreng doen. Zij heeft een vermogen en stelt zich de uitoefening van één of meer
welbepaalde activiteiten tot voorwerp. Een van haar doelen is aan haar vennoten een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Art. 1:2
Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd.
Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot
voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen
aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten
bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
Art. 1:3
Een stichting is een rechtspersoon zonder leden, opgericht bij rechtshandeling door één of meer
personen, stichters genoemd. Haar vermogen wordt bestemd om een belangeloos doel na te streven
in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks
noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of
enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd
met dit verbod is nietig.
Art. 1:4
Voor de doeleinden van de artikelen 1:2 en 1:3 wordt als onrechtstreekse uitkering van een
vermogensvoordeel beschouwd elke verrichting waardoor de activa van een vereniging of stichting
dalen of haar passiva stijgen en waarvoor zij hetzij geen tegenprestatie ontvangt, hetzij een
tegenprestatie die kennelijk te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie.
Het in de artikelen 1:2 en 1:3 bedoelde verbod belet niet dat de vereniging voor haar leden diensten om
niet levert die binnen haar voorwerp en in het kader van haar doel vallen.
Art. 1:5
(…)
Art. 1:6
§ 1 De feitelijke vereniging is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de
overeenkomst tussen partijen.
§ 2 Dit wetboek erkent als verenigingen met rechtspersoonlijkheid:
–de vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VZW;
–de internationale vereniging zonder winstoogmerk, afgekort IVZW.
Art. 1:7
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(…)

Titel 6. Grootte van verenigingen (…)

Hoofdstuk 1. Kleine verenigingen

Art. 1:28
§ 1 Kleine VZW's (…) zijn VZW's (…) die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer
dan één van de volgende criteria overschrijden:
–jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
–jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
–balanstotaal: 4 500 000 euro.
§ 2 Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer
worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende
boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar
gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet
meer werden overschreden.
§ 3 Voor VZW's (…) die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in paragraaf 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. Indien uit deze
schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden gedurende het eerste
boekjaar, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen rekening worden gehouden.
§ 4 Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze
duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de
omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar,
waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 5 Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde van
het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-databank
overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte
van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, per einde
van elke maand van het boekjaar, of indien de tewerkstelling niet behoort tot het toepassingsgebied van
dit koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers uitgedrukt in voltijdse
equivalenten van de in het algemene personeelsregister of een gelijkwaardig document ingeschreven
werknemers per einde van elke maand van het beschouwde boekjaar.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume uitgedrukt in
voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het
contractueel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een
vergelijkbare voltijdse werknemer.
Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een VZW (…) voor meer dan de
helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post “omzet”, dan wordt
voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het totaal van de bedrijfs- en financiële
opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.
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Het in paragraaf 1 bedoelde balanstotaal is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:47. De omzet
bedoeld in de paragrafen 1, 4 en 5 is het bedrag zoals bepaald door dit koninklijk besluit.
§ 6 De Koning kan de in paragraaf 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Art. 1:29
§ 1 Onder “microvzw's” (…) wordt verstaan, kleine vzw's (…) die op balansdatum van het laatst
afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
–jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
–jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;
–balanstotaal: 350 000 euro.
§ 2 Artikel 1:28, §§ 2 tot en met 6, is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2. Kleine stichtingen

Art. 1:30
(…)

Titel 7. Termijnen

Art. 1:32
Tenzij dit wetboek anders bepaalt, zijn de termijnen waarin het voorziet onderworpen aan de volgende
regels.
De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die
van de akte of van de gebeurtenis die hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de
zondag en de wettelijke feestdagen.
De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgend werkdag.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.

Titel 8. De uiteindelijke begunstigde

Art. 1:33
Deze titel is van toepassing op alle vennootschappen en rechtspersonen geregeld in dit wetboek, met
uitzondering van de Europese politieke partijen en de Europese politieke stichtingen.
Art. 1:34
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Onder “uiteindelijke begunstigde(n)” wordt verstaan, de personen vermeld in artikel 4, eerste lid, 27°, a)
en c), van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
Art. 1:35
Vennootschappen en rechtspersonen moeten toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en
bijhouden over hun uiteindelijke begunstigden. De inlichtingen betreffen ten minste de naam,
geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigden evenals, wanneer het een
vennootschap betreft, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.
Het bestuursorgaan maakt de in het vorige lid bedoelde informatie binnen de maand via elektronische
weg over aan het Register van uiteindelijke begunstigden (UBO), opgericht door artikel 73 van
voornoemde wet, op de wijze bepaald door artikel 75 van dezelfde wet.
De informatie over de uiteindelijke begunstigde, bedoeld in het tweede lid, wordt, naast de informatie
over de juridische eigenaar, aan de onderworpen entiteiten, bedoeld in artikel 5, § 1, van voornoemde
wet, verstrekt wanneer deze entiteiten cliëntonderzoeksmaatregelen toepassen overeenkomstig
boek II, titel 3, van dezelfde wet.
Art. 1:36
Worden gestraft met een geldboete van 50 euro tot 5 000 euro, de leden van het bestuursorgaan die
de formaliteiten bedoeld in artikel 1:35, eerste en tweede lid, binnen de in dat artikel vastgelegde termijn
niet uitvoeren.

Titel 9. Algemene strafbepaling

Art. 1:37
Boek I van het Strafwetboek, Hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, is mede van toepassing op
de misdrijven in dit wetboek omschreven.
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Boek 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen
geregeld in dit wetboek
Titel 1. Algemene bepaling

Art. 2:1
De bepalingen van dit boek zijn van toepassing op alle rechtspersonen geregeld in dit wetboek, voor
zover ervan niet wordt afgeweken in de volgende boeken.

Titel 2. Verbintenissen in naam van een rechtspersoon in oprichting

Art. 2:2
Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in naam van een rechtspersoon in oprichting en vooraleer
deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben
aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer binnen twee jaar na het ontstaan
van de verbintenis rechtspersoonlijkheid werd verkregen en de rechtspersoon die verbintenis binnen
drie maanden na voormelde verkrijging van de rechtspersoonlijkheid heeft overgenomen.
Verbintenissen overgenomen door de rechtspersoon worden geacht door hem te zijn aangegaan vanaf
het ontstaan van die verbintenissen.

Titel 3. De naam en de zetel van een rechtspersoon

Art. 2:3
§ 1 Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan
iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen
van de rechtspersoon.
Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan
diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke
belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit
gebruik vorderen.
§ 2 Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de oprichters van een vennootschap of, bij latere
naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot
betaling van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid.

Art. 2:4

De statuten moeten het Gewest bepalen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd. Zij mogen
ook het adres bepalen waarop de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
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Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij
het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar
een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
De statuten kunnen de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid van het bestuursorgaan uitsluiten of
beperken.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Niettegenstaande andersluidende bepalingen zijn rechtspersonen niet gehouden hun statuten te
wijzigen of openbaarmakingsformaliteiten te vervullen naar aanleiding van een administratieve
adreswijziging van hun zetel of hun bijkantoor, tenzij hun statuten voor het eerst worden gewijzigd na
de in artikel III.42/1, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht bedoelde bekendmaking van
de ambtshalve wijziging.

Titel 4. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten

Hoofdstuk 1. Vorm van de oprichtingsakte

Art. 2:5
§ 1 (…)
§ 2 VZW's worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij authentieke of onderhandse akte. In dat laatste
geval moet de akte in afwijking van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek, slechts in twee originelen
worden opgesteld.
De gegevens vermeld onder artikel 2:9, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10°, worden opgenomen in
de statuten van de VZW. De gegevens vermeld onder artikel 2:9, § 2, 1°, 11° en 12°, mogen worden
opgenomen in de andere bepalingen van de oprichtingsakte.
§ 3 (…)
§ 4 Iedere statutenwijziging moet, op straffe van nietigheid, gebeuren in de vorm die voor de
oprichtingsakte is vereist.
(…)

Hoofdstuk 2. Verkrijging van de rechtspersoonlijkheid

Art. 2:6
§ 1 (…)
§ 2 De VZW's verkrijgen rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van de in artikel 2:9,
§ 1, 1°, 3° en 4°, bedoelde stukken.
§ 3 (…)
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§ 4 (…)

Hoofdstuk 3. Openbaarmakingsformaliteiten

Afdeling 1. Belgische rechtspersonen

Onderafdeling 1. Het dossier van de rechtspersoon

Art. 2:7
§ 1 Onverminderd paragraaf 2 met betrekking tot de elektronische bewaring van de eerste versie en de
latere coördinaties van de statuten, wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van
de rechtspersoon, voor iedere rechtspersoon een dossier gehouden.
Het in het eerste lid bedoelde dossier strekt ertoe derden waarmee elke rechtspersoon handelt of te
maken heeft na te gaan of die rechtspersoon geldig is opgericht, of hij het recht heeft zijn activiteiten uit
te oefenen, of zijn vertegenwoordigingsorganen het recht hebben hem te verbinden, en of, in een
vennootschap, de vennoten of aandeelhouders al dan niet onbeperkt aansprakelijk zijn. Dit dossier stelt
elke belanghebbende in staat de leden van de organen belast met het bestuur, het toezicht of de
controle van rechtspersonen ter verantwoording te roepen.
De rechtspersoon wordt ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank
van ondernemingen.
§ 2 De in artikel (…) 2:9 (…) bedoelde tekst van de eerste versie van de statuten uit de oprichtingsakte
en van de gecoördineerde versie van de statuten na elke wijziging, wordt bewaard in een openbaar
raadpleegbaar elektronisch databanksysteem dat deel uitmaakt van het dossier van de rechtspersoon
en dat, voor wat betreft de statuten en de bijwerkingen daarvan die voortvloeien uit in België verleden
notariële akten, wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, en voor de
andere door een door de Koning aan te wijzen instantie.
§ 3 De Koning bepaalt de wijze waarop het dossier moet worden aangelegd en bepaalt de vorm
waaronder akten, de uittreksels en de beslissingen moeten worden neergelegd, alsook de hoogte van
de vergoeding die wordt aangerekend aan de belanghebbende. Hij bepaalt eveneens de modaliteiten
van de geautomatiseerde verwerking van de gegevens van het dossier, alsook de koppeling van de
gegevensbestanden. Onder de voorwaarden bepaald door de Koning, hebben kopieën dezelfde
bewijskracht als originele stukken en kunnen deze in de plaats ervan worden gesteld.
De Koning stelt nadere regels op met betrekking tot de inschrijving van de rechtspersonen en andere
relevante gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
§ 4 De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor
ze worden opgeslagen en volgens de nadere regels bepaald in dit wetboek.
§ 5 Elke oprichter (…) of lid, en, onverminderd artikel 2:54, elk lid van een bestuursorgaan, dagelijks
bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats
waar hij een professionele activiteit voert. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld bij
raadpleging van het dossier.
Art. 2:8
…
Art. 2:9
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§ 1 Met het oog op hun opname in het verenigingsdossier worden voor een VZW binnen dertig dagen,
te rekenen vanaf de dagtekening van de definitieve akte, de uitspraak van het vonnis uitvoerbaar bij
voorraad of het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis, de volgende stukken neergelegd:
1° de oprichtingsakte;
2° de eerste versie van de tekst van de statuten samen met de oprichtingsakte, en de bijgewerkte en
gecoördineerde tekst van de statuten samen met iedere statutenwijziging;
3° het uittreksel uit de oprichtingsakte zoals bedoeld in paragraaf 2;
4° a) het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en,
in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen;
b) in voorkomend geval, het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van
de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen;
c) in voorkomend geval, het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van
de commissarissen.
5° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de VZW, de vereffening ervan, de
benoeming en ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de vereffeningsvoorwaarden, de sluiting of de
heropening van de vereffening en de bestemming van het actief; de rechterlijke beslissingen moeten
slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij
voorraad;
6° het uittreksel uit de onder 5° bedoelde beslissingen, dat de rechter, de datum en het dispositief van
de beslissing vermeldt;
7° het uittreksel uit de akten en beslissingen betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de
vereffenaars, dat hun naam, voornaam en woonplaats, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun
naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel vermeldt;
8° de jaarrekening, opgemaakt overeenkomstig artikel 3:47;
9° de beslissingen en akten betreffende de omzetting van een vennootschap of een IVZW in een VZW
die overeenkomstig boek 14 tot stand komen;
10° de wijzigingen in de in 1°, 4°, 7°, 8° en 9°, bedoelde akten, stukken en beslissingen.
De in het eerste lid, 4°, bedoelde uittreksels vermelden:
a) hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel;
b) in voorkomend geval, de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden en de wijze waarop
zij die uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, ofwel als college.
§ 2 Het uittreksel bedoeld in paragraaf 1, 3°, bevat:
1° de naam, voornaam en woonplaats van iedere oprichter of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de
naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en adres van de zetel;
2° de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de VZW is gevestigd;
3° het minimumaantal leden;
4° de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat zij nastreeft en van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft;
5° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden;
6° de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de
wijze waarop haar besluiten aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht;
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7° a) de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en de duur van hun mandaat;
b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd de
VZW overeenkomstig artikel 9:7, § 2, te vertegenwoordigen, de omvang van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheden en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen, alleen dan wel
gezamenlijk, of als college;
c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen aan wie het
dagelijks bestuur van de VZW is opgedragen overeenkomstig artikel 9:10, en de wijze waarop zij hun
bevoegdheid uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college;
8° het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden;
9° het belangeloos doel waaraan de VZW, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen;
10° de duur van de VZW ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;
11° de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de VZW is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de VZW;
12° de identiteit van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen aan wie het dagelijks
bestuur van de VZW is opgedragen overeenkomstig artikel 9:10, van de personen gemachtigd de VZW
overeenkomstig artikel 9:7, § 2, te vertegenwoordigen en van de commissaris.
Art. 2:10
(…)
Art. 2:11
(…)
Art. 2:12
§ 1 De neerleggingen bedoeld in artikel (…) 2:9 gebeuren voor de authentieke akten door de notaris en
voor de onderhandse akten en rechterlijke beslissingen door een notaris, door een ondernemingsloket
of door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun
gemachtigde.
De Koning kan bepalen dat deze neerleggingen dienen te gebeuren via een uniek digitaal loket,
behoudens overmacht of onbeschikbaarheid van het systeem, in welk geval de neerlegging op papier
kan geschieden bij de bevoegde griffie.
De Koning kan tevens bepalen welke neerleggingen van onderhandse akten en rechterlijke beslissingen
in voorkomend geval enkel via tussenkomst van een notaris of een ondernemingsloket kunnen
gebeuren.
§ 2 Eenieder kan met betrekking tot een bepaalde rechtspersoon kosteloos kennis nemen van de
neergelegde stukken. Tegen betaling van de griffierechten en zonder andere kosten als deze kan, op
mondelinge of schriftelijke aanvraag, een volledig of gedeeltelijk kopie ervan worden verkregen. Deze
kopieën worden eensluidend verklaard met het origineel, tenzij de aanvrager van deze formaliteit afziet.

Onderafdeling 2. Bekendmakingsverplichtingen

Art. 2:13
De bekendmaking gebeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen tien dagen na de
neerlegging, op straffe van schadevergoeding ten laste van de ambtenaren aan wie het verzuim of de
vertraging is te wijten.
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De Koning wijst de ambtenaren of elektronische systemen aan die de akten, de onderdelen van akten,
de uittreksels en de beslissingen zullen ontvangen en stelt de vorm en de vereisten voor de
bekendmaking vast, alsook de hoogte van de vergoeding die wordt aangerekend aan de
belanghebbende. Deze vergoeding blijft verschuldigd, ook als er uiteindelijk geen dossier wordt
aangelegd of geen bekendmaking gebeurt.
Art. 2:14
…
Art. 2:15
Voor VZW's worden de stukken bedoeld in artikel 2:9, § 1, 3°, 4°, 6°, 7° en 9°, en de wijzigingen ervan
bekendgemaakt.
Art. 2:16
(…)
Art. 2:17
(…)

Onderafdeling 3. Tegenwerpelijkheid

Art. 2:18
De stukken die krachtens dit hoofdstuk moeten worden openbaar gemaakt, kunnen aan derden slechts
worden tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging ervan of, indien zij volgens de voorschriften van
dit hoofdstuk ook moeten worden bekendgemaakt, vanaf de dag van bekendmaking ervan in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, behalve indien de rechtspersoon aantoont dat die derden er reeds kennis
van hadden. Derden kunnen zich niettemin beroepen op stukken die niet zijn neergelegd of
bekendgemaakt. Die stukken kunnen met betrekking tot handelingen verricht voor de zestiende dag
volgend op de bekendmaking, niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij er
onmogelijk kennis van hadden kunnen hebben.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en de tekst bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, kan deze laatste niet aan derden worden tegengeworpen. Zij kunnen zich
evenwel erop beroepen tenzij de rechtspersoon aantoont dat zij van de neergelegde tekst kennis
hadden.
Art. 2:19
Na de vervulling van de formaliteiten van de openbaarmaking betreffende de personen die als orgaan
van de rechtspersoon bevoegd zijn om deze te vertegenwoordigen, kan een onregelmatigheid in hun
benoeming niet meer aan derden worden tegengeworpen, tenzij de rechtspersoon aantoont dat die
derden daarvan kennis hadden.

Onderafdeling 4. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen

Art. 2:20
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon moeten de volgende gegevens
vermelden:
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1° de naam van de rechtspersoon;
2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;
7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Art. 2:21
…
Art. 2:22
Hij die namens een rechtspersoon meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan de in
artikel 2:20 bedoelde voorschriften kan, naar gelang van de omstandigheden, aansprakelijk worden
gesteld voor de daarin door de rechtspersoon aangegane verbintenissen.

Afdeling 2. Buitenlandse rechtspersonen met een bijkantoor in België

Onderafdeling 1. Dossier van de buitenlandse rechtspersoon met een bijkantoor in België

Art. 2:23
§ 1 Op de griffie van de ondernemingsrechtbank in het ambtsgebied waarvan het bijkantoor is gevestigd,
wordt voor iedere buitenlandse rechtspersoon met een bijkantoor in België een dossier gehouden.
Ingeval de buitenlandse rechtspersoon in België verscheidene bijkantoren heeft, wordt het dossier
gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank in het ambtsgebied waarvan een van die
bijkantoren is gevestigd is, zulks naar keuze van de buitenlandse rechtspersoon. In dat geval vermeldt
de buitenlandse rechtspersoon in zijn akten en in zijn briefwisseling de plaats waar zijn dossier wordt
gehouden.
Het in het eerste lid bedoelde dossier strekt ertoe derden waarmee elke rechtspersoon handelt of te
maken heeft na te gaan of die rechtspersoon geldig is opgericht, of hij het recht heeft zijn activiteiten uit
te oefenen, of zijn vertegenwoordigingsorganen het recht hebben hem te verbinden, en of, in een
vennootschap, de vennoten of aandeelhouders al dan niet onbeperkt aansprakelijk zijn. Dit dossier stelt
elke belanghebbende in staat de personen die bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen ter
verantwoording te roepen.
De buitenlandse rechtspersoon wordt ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
§ 2 De Koning bepaalt de wijze waarop het dossier moet worden aangelegd en bepaalt de vorm
waaronder akten, de onderdelen van akten, de uittreksels en de beslissingen moeten worden
neergelegd, alsook de hoogte van de vergoeding die wordt aangerekend aan de belanghebbende. Hij
bepaalt eveneens de modaliteiten van de geautomatiseerde verwerking van de gegevens van het
dossier, alsook de koppeling van de gegevensbestanden. Onder de voorwaarden bepaald door de
Koning, hebben kopieën dezelfde bewijskracht als originele stukken en kunnen deze in de plaats ervan
worden gesteld.
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De Koning stelt nadere regels op met betrekking tot de inschrijving van de buitenlandse rechtspersonen
en andere relevante gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
§ 3 De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor
ze worden opgeslagen en volgens de nadere regels bepaald in dit wetboek.
§ 4 Elke persoon die de bevoegdheid heeft de rechtspersoon jegens derden te vertegenwoordigen kan,
naast zijn woonplaats, ook de plaats opgeven waar hij een professionele activiteit voert. In dat geval
wordt uitsluitend dit adres meegedeeld bij raadpleging van het dossier.
§ 5 Dit artikel is ook van toepassing op het buitenlands Europees economisch samenwerkingsverband.
Art. 2:24
…
Art. 2:25
§ 1 Met het oog op hun opname in het dossier van een vereniging met rechtspersoonlijkheid die op
geldige wijze in het buitenland is opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoort en
die een bijkantoor opent in België, worden vóór de opening van het bijkantoor de volgende stukken
neergelegd:
1° de oprichtingsakte en de statuten indien deze laatste in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, ofwel
een bijgewerkte volledige tekst van deze stukken indien hierin wijzigingen werden aangebracht;
2° het adres van de zetel van de vereniging met rechtspersoonlijkheid, de opgave van de doeleinden
en van de activiteiten, het adres van het bijkantoor alsook zijn naam als die niet overeenstemt met de
naam van de vereniging;
3° de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de vereniging met
rechtspersoonlijkheid jegens derden te vertegenwoordigen:
a) als orgaan van de vereniging met rechtspersoonlijkheid waarin de wet voorziet, of als leden van een
dergelijk orgaan;
b) als vaste vertegenwoordigers van de vereniging met rechtspersoonlijkheid voor de werkzaamheden
van het bijkantoor;
4° de omvang van de bevoegdheden van de personen bedoeld in het 3°, alsook of deze personen die
bevoegdheid alleen of slechts gezamenlijk kunnen uitoefenen;
5° de jaarrekening van de vereniging.
De in het eerste lid, 3°, bedoelde akten bevatten hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval het een
rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel.
§ 2 Met het oog op hun opname in het dossier van een vereniging met rechtspersoonlijkheid die op
geldige wijze in het buitenland is opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoort en
die een bijkantoor heeft in België, worden de volgende stukken neergelegd:
1° binnen dertig dagen na de beslissing of de gebeurtenis:
a) elke wijziging van de stukken en gegevens bedoeld in paragraaf 1, 1°, 2°, 3° en 4°;
b) de ontbinding van de vereniging, de benoeming, de identiteit en de bevoegdheden van de
vereffenaars, evenals de afsluiting van de vereffening;
c) elk faillissement, gerechtelijke reorganisatie of elke andere soortgelijke procedure met betrekking tot
de vereniging met rechtspersoonlijkheid;
d) de sluiting van het bijkantoor;
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2° jaarlijks, binnen een maand volgend op de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na
de datum van afsluiting van het boekjaar, de jaarrekening van de vereniging.
De in het eerste lid, 1°, a en b, bedoelde akten bevatten hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval
het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel.
In afwijking van artikel 2:23, legt een buitenlandse vereniging met rechtspersoonlijkheid die in België
een bijkantoor heeft dat op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in
artikel 3:47, § 2, bedoelde criteria overschrijdt, de in het eerste lid, 2°, bedoelde jaarrekening neer bij de
Nationale Bank van België.
Art. 2:26
(…)

Onderafdeling 2. Bekendmakingsverplichting

Art. 2:27
Overeenkomstig artikel 2:13 wordt het onderwerp van de stukken bedoeld in artikel (…) 2:25, § 2 (…)
bekendgemaakt in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Onderafdeling 3. Tegenwerpelijkheid

Art. 2:28
De neergelegde stukken kunnen aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.

Onderafdeling 4. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen

Art. 2:29
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van bijkantoren in België van buitenlandse rechtspersonen
moeten de volgende gegevens vermelden:
1° de naam van de rechtspersoon;
2° de rechtsvorm;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon en van het adres van het bijkantoor;
4° in voorkomend geval, het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven, gevolgd door het
nummer van inschrijving;
5° het ondernemingsnummer;
6° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Indien de in het eerste lid bedoelde stukken het kapitaal van de rechtspersoon vermelden, dient dit het
gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal
is aangetast, dient melding te worden gemaakt van het nettoactief zoals dit blijkt uit de laatste balans.
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Ingeval een hoger bedrag is opgegeven dan overeenkomstig het tweede lid is bepaald en de
rechtspersoon in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, heeft de betrokken derde het recht om
van de persoon die namens de rechtspersoon in de akte of website is opgetreden, het herstel te
vorderen van de daardoor geleden schade.
Hij die namens een buitenlandse rechtspersoon meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan
de in dit artikel bedoelde voorschriften kan, naar gelang van de omstandigheden, aansprakelijk worden
gesteld voor de daarin door de rechtspersoon aangegane verbintenissen.

Afdeling 3. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens

Art. 2:30
Oneigenlijk gebruik van de gegevens ingewonnen uit het dossier bedoeld in de artikelen 2:7 en 2:23
maakt een inbreuk uit op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en stelt de gebruiker aansprakelijk voor gebeurlijke
schade.
Elk gebruik van persoonsgegevens die onder dit hoofdstuk vallen voor prospectie bij natuurlijke
personen en commercialisering van financiële informatie over de daarin opgenomen natuurlijke
personen is verboden.

Hoofdstuk 4. Website van de rechtspersoon en mededelingen

Art. 2:31
Een rechtspersoon kan een e-mailadres opnemen in haar oprichtingsakte. Elke communicatie via dit
adres door de (…) leden (…) wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-mailadres kan in voorkomend
geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
(…)
Een rechtspersoon kan een website opnemen in haar oprichtingsakte.
(…)
Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen zelfs indien zij voorkomen
in de statuten. Deze wijziging wordt aan de (…) leden (…) meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32. Op
dezelfde wijze kan het bestuursorgaan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen
en openbaarmaken indien dit niet is opgenomen in de oprichtingsakte.
Art. 2:32
(…) Het lid (…) kan de rechtspersoon op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De
rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid (…) van een ander
e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van
hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de rechtspersoon te communiceren. Elke
communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De rechtspersoon kan dit adres
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gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van
zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden ver vangen door een ander gelijk waardig
communicatiemiddel.
Met (…) leden (…) of leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, commissarissen voor wie
de rechtspersoon niet over een e-mailadres beschikt, communiceert hij per gewone post, die hij op
dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Hoofdstuk 5. Taal

Art. 2:33
(…) Onder de taalwetgeving vallende VZW's (…) leggen de stukken bedoeld in hoofdstuk 3 van deze
titel (…), al dan niet in elektronische vorm, neer in de taal of in één van de officiële talen van het
taalgebied waar de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.(…) in de artikelen 3:10 en 3:12, worden
vertaald en neergelegd, al dan niet in elektronische vorm, in één of meer officiële talen van de Europese
Unie.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de stukken bedoeld in het eerste lid met de vertaling die krachtens
het tweede lid vrijwillig wordt openbaar gemaakt, kan deze laatste vertaling niet aan derden worden
tegengeworpen. Die derden kunnen zich echter wel beroepen op de vrijwillig openbaar gemaakte
vertaling, tenzij de rechtspersoon aantoont dat de derden kennis droegen van de versie bedoeld in het
eerste lid.

Titel 5. Nietigheid

Hoofdstuk 1. Procedure en gevolgen van de nietigheid van rechtspersonen

Afdeling 1. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van bepalingen in de
statuten en van de oprichtingsakte
Art. 2:34 – 2:39
…

Afdeling 2. Procedure en gevolgen van de nietigheid van verenigingen (…)

Art. 2:40
§ 1 De nietigheid van een vereniging (…) moet bij rechterlijke beslissing worden uitgesproken.
Wanneer het mogelijk is de toestand van de vereniging (…) te regulariseren, kan de rechtbank daarvoor
een termijn toestaan.
§ 2 Onverminderd de artikelen 2:9 (…) en 2:18, heeft de nietigheid gevolgen te rekenen van de dag
waarop zij is uitgesproken.
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De beslissing waarbij de nietigheid van een vereniging (…) wordt uitgesproken, brengt de vereffening
van de vereniging (…) mee overeenkomstig de artikelen 2:109 tot 2:133 of 2:134 tot 2:135.
De nietigheid van de vereniging (…) doet op zich zelf geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van door
of jegens haar aangegane verbintenissen, onverminderd de gevolgen van het feit dat zij zich in
vereffening bevindt.

Hoofdstuk 2. Regels van beraadslaging, nietigheid en opschorting van besluiten van organen
van rechtspersonen (…)

Afdeling 1. Regels van beraadslaging

Art. 2:41
Bij gebrek aan andersluidende statutaire bepalingen, zijn de gewone regels van de beraadslagende
vergaderingen toepasselijk op de colleges en vergaderingen waarin dit wetboek voorziet, tenzij het
wetboek anders bepaalt.

Afdeling 2. Nietigheid van besluiten van organen, van besluiten van de algemene vergadering
van obligatiehouders en van stemmen

Art. 2:42
Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon (…) is nietig:
1° wegens enige onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand komt, indien de eiser
aantoont dat de begane onregelmatigheid hetzij de beraadslaging of de stemming heeft kunnen
beïnvloeden, hetzij met bedrieglijk opzet is begaan;
2° wegens rechtsmisbruik, misbruik, overschrijding of afwending van bevoegdheid;
3° wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens een wettelijke bepaling die
niet in dit wetboek is opgenomen en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het
aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de besluiten ter algemene vergadering niet zou
zijn bereikt;
4° wegens enige andere in dit wetboek vermelde reden.
Art. 2:43
De gronden waarop een stem kan worden nietig verklaard zijn dezelfde als die van rechtshandelingen.
De nietigheid van een stem brengt de nietigheid mee van het genomen besluit indien de eiser aantoont
dat de nietige stem de beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden.
Wanneer een minderheid van de stemgerechtigden haar stemrecht misbruikt derwijze dat een
vergadering niet in staat is een besluit te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid,
kan de rechter, op vordering van een lid van de betrokken vergadering of van de rechtspersoon, zijn
uitspraak laten gelden als een stem uitgebracht door die minderheid.

Afdeling 3. Procedure en gevolgen van nietigheid en opschorting van besluiten van organen (…)
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Art. 2:44
De ondernemingsrechtbank spreekt de nietigheid van een besluit uit op verzoek van de rechtspersoon
of een persoon die belang heeft bij de naleving van de rechtsregel die niet is nagekomen.
Hij die voor het bestreden besluit heeft gestemd of die uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand heeft gedaan
van het recht zich daarop te beroepen, kan de nietigheid ervan niet inroepen, behoudens een gebrek in
de toestemming, tenzij de nietigheid het gevolg is van de overtreding van een regel van openbare orde.
(…)
Art. 2:45
De vordering tot nietigverklaring wordt tegen de rechtspersoon ingesteld.
…
Art. 2:46
In gevallen die hij spoedeisend acht, kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op vordering
van de rechtspersoon of een persoon die belang heeft bij de naleving van de niet nagekomen
rechtsregel, in kort geding de opschorting van een besluit bevelen indien de aangevoerde middelen de
nietigverklaring van het bestreden besluit prima facie kunnen verantwoorden. Artikel 2:45, tweede lid, is
van overeenkomstige toepassing.
Art. 2:47
§ 1 Het vonnis van nietigverklaring en de beschikking tot opschorting hebben gevolg ten aanzien van
allen. Ten aanzien van personen die geen partij zijn in het geding hebben het vonnis van nietigverklaring
en de beschikking tot opschorting slechts gevolg vanaf de bekendmaking van de uitspraak op de wijze
in de volgende paragrafen bepaald, onverminderd het recht van die personen om derdenverzet in te
stellen.
§ 2 Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing
waarbij de opschorting of de nietigheid van een besluit wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de
rechterlijke beslissing waarbij voornoemd bij voorraad uitvoerbare vonnis wordt tenietgedaan, worden
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:7 en 2:13.
Dat uittreksel vermeldt:
1° de naam en de zetel van de rechtspersoon;
2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen.
Art. 2:48
De nietigheid kan niet worden tegengeworpen aan derden die, op grond van het besluit, rechten jegens
de rechtspersoon hebben verkregen zonder dat zij het gebrek waarmee het besluit is behept kenden of
behoorden te kennen. Dit laat het recht op schadevergoeding van de eiser indien daartoe grond bestaat,
onverlet. De nietigheid kan evenwel steeds worden tegengeworpen aan de leden van de
bestuursorganen die, in die hoedanigheid, op grond van het vernietigde besluit rechten jegens de
rechtspersoon hebben verkregen.

Titel 6. Bestuur

Hoofdstuk 1. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 2:49
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De rechtspersonen handelen door hun organen wiens bevoegdheden worden vastgesteld door dit
wetboek, het voorwerp en de statuten. De leden van deze organen verbinden zich niet persoonlijk voor
de verbintenissen van de rechtspersoon.
Art. 2:50
Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, en niettegenstaande elke statutaire bepaling die de
bevoegdheid aan een ander orgaan toewijst, is de algemene vergadering, de vergadering van vennoten
of de algemene vergadering van leden bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend, evenals
de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Art. 2:51
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Art. 2:52
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang
kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden
genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden
te vrijwaren.
Art. 2:53
In alle akten die een rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Art. 2:54
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van
de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18.
Art. 2:55
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met
hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor (…) leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in
eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die tevens vennoot is in een vennootschap onder
firma of een commanditaire vennootschap, is, onverminderd het eerste lid, niet persoonlijk verbonden
voor de verbintenissen van de rechtspersoon in zijn hoedanigheid van vennoot.
…

Hoofdstuk 2. Bestuurdersaansprakelijkheid
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Art. 2:56
De in artikel 2:51 bedoelde personen en alle andere personen die ten aanzien van de rechtspersoon
werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de rechtspersoon aansprakelijk
voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de
begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor
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.
Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of
nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Zelfs indien het bestuursorgaan geen college vormt, zijn diens leden zowel jegens de rechtspersoon als
jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de
bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de rechtspersoon.
Wat fouten bedoeld in het tweede en derde lid betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij
evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan alle
andere leden van het bestuursorgaan, of, in voorkomend geval, aan het collegiaal bestuursorgaan (…).
Indien zij gebeurt aan een collegiaal bestuursorgaan (…), wordt deze melding, evenals de bespreking
waartoe zij aanleiding geeft, opgenomen in de notulen.
Art. 2:57
§ 1 De aansprakelijkheid bedoeld in artikel 2:56, elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit
dit wetboek of andere wetten of reglementen ten laste van de personen vermeld in artikel 2:51, evenals
de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227
van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de volgende bedragen:
1° 125 000 euro, in rechtspersonen die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de
aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie
boekjaren zijn verlopen, een gemiddelde omzet op jaarbasis van minder dan 350 000 EUR, exclusief
de belasting over de toegevoegde waarde, hebben verwezenlijkt, en waarvan het gemiddelde
balanstotaal over diezelfde periode niet hoger was dan 175 000 euro;
2° 250 000 euro, in rechtspersonen die niet onder het 1° vallen en die in de drie boekjaren voorafgaand
aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er
sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen een gemiddelde omzet op jaarbasis van minder dan
700 000 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, hebben verwezenlijkt, en waarvan
het gemiddelde balanstotaal over dezelfde periode niet hoger was dan 350 000 euro;
3° 1 miljoen euro, in rechtspersonen die niet onder het 1° en 2°, vallen en die in de drie boekjaren
voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting
indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen, niet meer dan één van de volgende criteria
hebben overschreden:
– gemiddelde omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde op jaarbasis: 9 000 000 euro;
– gemiddeld balanstotaal: 4 500 000 euro;
4° 3 miljoen euro, in rechtspersonen die niet onder het 1°, 2° en 3°, vallen en die in de drie boekjaren
voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting
indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen de grenzen vermeld in het 3°, overschreden
hebben, maar geen enkele van de grenzen vermeld in het 5°, hebben bereikt of overschreden;
5° 12 miljoen euro, (…) in rechtspersonen die niet onder het 1°, 2°, 3° en 4°, vallen en die in de drie
boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds
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de oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen minstens één van volgende
grenzen bereikt of overschreden hebben:
– gemiddeld balanstotaal van 43 miljoen euro;
– gemiddelde omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde op jaarbasis van 50 miljoen
euro.
Voor rechtspersonen die in toepassing van artikel III.85 van het Wetboek van economisch recht een
vereenvoudigde boekhouding voeren, moet onder omzet worden verstaan het bedrag van de andere
dan niet-recurrente ontvangsten en onder balanstotaal het grootste van de twee bedragen vermeld
onder de bezittingen en de schulden.
Telkens als de stijgingen of dalingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 januari van het
volgende jaar leiden tot een stijging of daling van 5 % of meer, worden de hierboven vermelde bedragen
betreffende balanstotaal en omzet vanaf dezelfde datum met hetzelfde percentage verhoogd of
verlaagd. Die aanpassingen worden bij een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het
indexcijfer van december 2017 geldt als basis.
§ 2 De aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in paragraaf 1 geldt zowel tegenover de rechtspersoon als
tegenover derden, en ongeacht de contractuele of buitencontractuele grondslag van de
aansprakelijkheidsvordering. De maximale bedragen gelden voor alle in paragraaf 1 bedoelde personen
samen. Zij gelden per feit of geheel van feiten dat aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, ongeacht
het aantal eisers of vorderingen.
§ 3 De aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in paragraaf 1 geldt niet:
1° in geval van lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, van zware fout, van bedrieglijk
opzet of oogmerk om te schaden in hoofde van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld;
2° …
3° voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 442quater en 458 van het Wetboek
van inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 73sexies en 93undeciesC van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde;
4° voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in artikel XX.226 van het Wetboek van economisch
recht.
Art. 2:58
De aansprakelijkheid van een lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan niet verder worden
beperkt dan vermeld in artikel 2:57.
De rechtspersoon, zijn dochtervennootschappen of de door hem gecontroleerde entiteiten mogen de in
het eerste lid vermelde personen niet vooraf exonereren of vrijwaren voor hun aansprakelijkheid jegens
de vennootschap of jegens derden.
Elke bepaling in de statuten, in een overeenkomst of een eenzijdige wilsuiting die strijdig is met de
bepalingen van dit artikel wordt voor niet geschreven gehouden.

Hoofdstuk 3. Intern reglement

Art. 2:59
Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen mits statutaire machtiging. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten:
1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
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2° over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;
3° die raken aan de rechten van de (…) leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en
de werkwijze van de algemene vergadering.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de (…) leden meegedeeld overeenkomstig
artikel 2:32. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaarmaken.

Titel 7. Geschillenregeling
…

Titel 8. Ontbinding en vereffening

Hoofdstuk 1. Ontbinding en vereffening van vennootschappen
…

Hoofdstuk 2. Ontbinding van verenigingen en stichtingen

Afdeling 1. Ontbinding van VZW's en van IVZW's

Onderafdeling 1. Algemene bepaling

Art. 2:109
De VZW (…) wordt ontbonden:
1° door een besluit van de algemene vergadering;
2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet of de statuten omschreven feit of gebeurtenis;
3° door een gerechtelijke beslissing.

Onderafdeling 2. Vrijwillige ontbinding

Art. 2:110
§ 1 Een VZW kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering
genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos
doel van de vereniging.
(…)
§ 2 In de VZW's (…) die overeenkomstig artikel 3:47, § 6, één of meer commissarissen moeten
aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag
dat wordt vermeld in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
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Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de
vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. Voor de gevallen waarin
de vereniging besluit haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan
dat de vereniging haar bedrijf zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens gemotiveerde
afwijking, opgesteld overeenkomstig de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van artikel 3:1.
De commissaris controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin
een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vereniging.
§ 3 Een kopie van de in paragraaf 2 bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de
leden verzonden overeenkomstig artikel 2:32.
§ 4 Wanneer de in dit artikel bedoelde verslagen ontbreken is het besluit van de algemene vergadering
nietig.
§ 5 In de notulen van de algemene vergadering die tot ontbinding beslist, worden de conclusies
overgenomen van het verslag dat de commissaris overeenkomstig paragraaf 2 heeft opgemaakt.

Onderafdeling 3. Ontbinding van rechtswege

Art. 2:111
De VZW (…) wordt van rechtswege ontbonden:
1° door het verstrijken van de duur waarvoor zij zijn aangegaan;
2° door de verwezenlijking van een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde waaraan de statuten de
vereniging hebben onderworpen.
Art. 2:112
De verlenging van de duur van een VZW (…) die voor een bepaalde duur is aangegaan, kan slechts
worden bewezen door een geschrift opgemaakt in de vorm vereist voor de oprichtingsakte.

Onderafdeling 4. Gerechtelijke ontbinding

Art. 2:113
§ 1 De rechtbank kan op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar
ministerie de ontbinding uitspreken van een VZW (…) die:
1° niet in staat is haar verbintenissen na te komen;
2° haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor
zij is opgericht;
3° het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel als
bedoeld in artikel 1:2 schendt, of in strijd handelt met dit wetboek of de openbare orde, of in ernstige
mate in strijd handelt met de statuten;
4° niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 2:9,
§ 1, 8°, (…), tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden
gesloten;
5° minder dan twee leden telt.
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§ 2 In geval van paragraaf 1, 4°, kan de rechtbank ook worden gevat na verwijzing door de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het Wetboek van economisch recht. In dat
geval roept de griffie de vereniging op per gerechtsbrief die de tekst van dit artikel weergeeft.
De vordering tot ontbinding bedoeld in paragraaf 1, 4°, kan slechts worden ingesteld na het verstrijken
van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar.
§ 3 De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening
beslissen, hetzij één of meer vereffenaars aanwijzen. In dit laatste geval bepaalt de rechtbank de
bevoegdheden van de vereffenaars en de vereffeningswijze.
§ 4 De rechtbank kan de vernietiging van de verrichting bedoeld in paragraaf 1, 3°, uitspreken ook indien
zij de eis tot ontbinding afwijst.

Afdeling 2. Ontbinding van stichtingen
Art. 2:114
(…)

Hoofdstuk 3. Vereffening van verenigingen (…)

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Art. 2:115
§ 1 Een VZW (…) wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging (…) vermelden dat zij in vereffening is.

Art. 2:116
Een VZW in vereffening (…) mag haar naam niet wijzigen.

Art. 2:117
Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een VZW in vereffening (…) kan niet worden uitgevoerd
dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vereniging of stichting.
De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaars.
De rechtbank doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken en na het openbaar ministerie te
hebben gehoord. Zij verleent de homologatie wanneer zij oordeelt dat de zetelverplaatsing dienstig is
voor de vereffening.
Een akte houdende verplaatsing van de zetel van een VZW (…) in vereffening kan slechts geldig worden
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9 (…) en 2:15 (…) wanneer er een kopie
wordt bijgevoegd van de beslissing tot homologatie door de rechtbank.

Afdeling 2. Vereffening van VZW's (…)
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Onderafdeling 1. Aanstelling van de vereffenaar

Art. 2:118
§ 1 De VZW (…) wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
§ 2 Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding en tenzij de statuten anders bepalen, worden in de
VZW de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid.
(…)
§ 3 Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, is artikel 2:55 van overeenkomstige toepassing.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vereniging worden goedgekeurd.
§ 4 Indien geen vereffenaars werden aangeduid overeenkomstig paragraaf 2 of paragraaf 3, benoemt
de rechtbank op gemotiveerd verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar
ministerie de vereffenaars.
Art. 2:119
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:110, § 2, tweede lid, blijkt
dat niet alle schulden integraal kunnen worden betaald, dan moet de benoeming van de vereffenaars in
de statuten dan wel door de algemene vergadering of door het door de statuten aangewezen orgaan
ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank. De bevoegde rechtbank is die
van het arrondissement waar de VZW (…) op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.
Indien de zetel van de vereniging binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding werd verplaatst,
is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vereniging haar zetel had zes maanden
voorafgaandelijk aan het besluit tot ontbinding.
De voorzitter van de rechtbank bevestigt de benoeming pas nadat hij heeft vastgesteld dat de
vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit
bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel
gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
Eenieder die werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het Strafwetboek
dan wel wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen mag in geen geval
tot vereffenaar worden aangewezen, net zomin als enige bewaarder, voogd, bestuurder of
rekenplichtige die niet tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan en niet tijdig heeft afgerekend.
Dit verbod geldt voor een termijn van tien jaar, te rekenen van een definitief vonnis van veroordeling
dan wel van het uitblijven van het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig afrekenen.
Tenzij de voorzitter van de bevoegde rechtbank daartoe homologatie verleent, mag evenmin tot
vereffenaar worden benoemd eenieder die failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben
verkregen, alsook wie een gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een van de
strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934
betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten,
beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van
het Wetboek van economisch recht of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk op de
fiscale wetgeving.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaars kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van een vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de
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bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze
alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel
omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vereniging, dat
wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het
eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaars, door een advocaat, door een notaris
dan wel door een bestuurder de vereniging. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk
binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.
Deze termijn wordt opgeschort voor de duur van het uitstel aan de verzoeker toegekend of vereist na
een heropening van de debatten. Bij gebrek aan een uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming
van de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als zijnde bevestigd dan wel gehomologeerd.
De voorzitter van de rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van het openbaar
ministerie dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 2:120
De voorzitter van de bevoegde rechtbank kan op verzoek van het openbaar ministerie of van iedere
belanghebbende derde één of meer vereffenaars vervangen wegens wettige reden, na hen te hebben
gehoord.

Onderafdeling 2. Bevoegdheden van de vereffenaar

Art. 2:121
§ 1 Tenzij de statuten of de akte van benoeming anders bepalen, zijn de vereffenaars bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de VZW (…).
De statuten of het benoemingsbesluit kunnen de bevoegdheden van de vereffenaars beperken. Zodanig
beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
§ 2 De vereffenaars vertegenwoordigen de VZW (…) jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De statuten of het benoemingsbesluit kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen
aanbrengen. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook al is die beperking
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig (…) de artikelen 2:9 en 2:15 (…).
§ 3 De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de VZW (…) enkel verkopen indien zij de
verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vereniging. Onverminderd wat is bepaald
in artikel 2:122, § 1, 5°, worden de onroerende goederen steeds openbaar verkocht.
Art. 2:122
§ 1 In afwijking van artikel 2:119 en niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling kunnen de
vereffenaars van een VZW (…) de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene
vergadering respectievelijk het door de statuten aangewezen orgaan, verleend overeenkomstig
artikel 2:118, § 2:
1° de voortzetting van de activiteiten tot de gebeurlijke tegeldemaking ervan;
2° kredieten aangaan voor de betaling van de schulden van de vereniging;
3° de goederen van de vereniging hypothekeren of in pand geven;
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4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vereniging, indien de vereffenaars deze
niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vereniging;
5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vereniging, ongeacht of de vereffenaars
deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vereniging.
De machtiging bedoeld in het eerste lid kan zowel in het benoemingsbesluit van de vereffenaars als bij
later afzonderlijk besluit worden verleend.
§ 2 In geval van toepassing van artikel 2:118, § 4, kan de in paragraaf 1 bedoelde machtiging worden
verleend door de rechtbank.

Onderafdeling 3. College van vereffenaars

Art. 2:123
Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig artikel 2:41.
De statuten kunnen evenwel bepalen dat elke vereffenaar individueel handelend bevoegd is om alle
handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de VZW (…). In dat geval
bepalen de statuten tevens of de vereffenaars de vereniging individueel, gezamenlijk dan wel collegiaal
handelend vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder, bij
gebrek waaraan de vertegenwoordigingsmacht op collegiale wijze wordt uitgeoefend. Deze regeling kan
aan derden worden tegengeworpen mits neerlegging en bekendmaking overeenkomstig (…) de
artikelen 2:9 en 2:15 (…).
De statuten of het benoemingsbesluit kunnen deze individuele of gezamenlijke
vertegenwoordigingsbevoegdheid kwantitatief en kwalitatief beperken. Zodanige kwantitatieve en
kwalitatieve beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze neergelegd en
bekendgemaakt overeenkomstig (…) de artikelen 2:9 en 2:15 (…).

Onderafdeling 4. Verrichtingen van de vereffening

Art. 2:124
De vereffenaars vervullen hun opdracht hetzij overeenkomstig de statuten, hetzij krachtens een besluit
van de algemene vergadering, hetzij krachtens een rechterlijke beslissing die door een lid, een
belanghebbende derde of door het openbaar ministerie kan worden gevorderd.
Art. 2:125
In de VZW's (…) die overeenkomstig artikel 3:47, § 6, één of meer commissarissen moeten aanstellen,
zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde
maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vereniging haar zetel heeft.
Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten en de uitgaven vermeldt en wat nog moet worden
vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 2:7 bedoelde verenigingsdossier gevoegd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie
overgezonden en bij het verenigingsdossier gevoegd.
Art. 2:126
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Elk jaar leggen de vereffenaars van de VZW (…) aan de algemene vergadering respectievelijk aan het
in de statuten aangewezen orgaan de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de
vereffening niet kon worden voltooid.
Art. 2:127
De vereffenaars van de VZW (…) moeten binnen drie weken de algemene vergadering respectievelijk
het in de statuten aangewezen orgaan bijeenroepen wanneer één vijfde van de leden het vragen. De
vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
Art. 2:128
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars van de VZW (…)
alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden,
onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Art. 2:129
§ 1 Wanneer er meerdere vereffenaars zijn die elk individueel bevoegd zijn, en zij een beslissing moeten
nemen of zich over een verrichting moeten uitspreken die onder hun bevoegdheid vallen, waarbij een
vereffenaar een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig
is met het belang van de VZW (…), moet de betrokken vereffenaar dit mededelen aan de andere
vereffenaars. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de
notulen van een vergadering van die andere vereffenaars. Die andere vereffenaars nemen de beslissing
of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de vereffenaar met het belangenconflict niet deelnemen
aan de vergadering van de andere vereffenaars over deze beslissingen of verrichtingen.
Wanneer alle vereffenaars een belangenconflict hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan
de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kunnen de vereffenaars ze uitvoeren.
§ 2 Is er een college van vereffenaars en heeft een lid van het college rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het college behoort, dan is het college gehouden artikel 9:8 na te komen, die van
overeenkomstige toepassing is.
§ 3 Is er slechts één vereffenaar en heeft hij een belangenconflict, dan wordt de beslissing of de
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing
of de verrichting goedkeurt, kan de vereffenaar ze uitvoeren.

Onderafdeling 5. Sluiting en heropening van de vereffening

Art. 2:130
Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief.
Art. 2:131
De bestemming van het actief mag de rechten van derden niet schaden.
Art. 2:132
Het vereffeningssaldo mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden uitgekeerd aan de leden of
aan de bestuurders.
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Bij ontstentenis van statutaire bepalingen, wordt de bestemming van het vereffeningssaldo vastgesteld
door de algemene vergadering van de VZW (…).
Bij ontstentenis van een besluit van de algemene vergadering respectievelijk van het in de statuten
aangewezen orgaan, geven de vereffenaars aan het vereffeningssaldo een bestemming die zoveel
mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht. De leden, de belanghebbende
derden en het openbaar ministerie kunnen bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de
vereffenaars.
Art. 2:133
Indien uit de in artikel 2:134, § 1, bedoelde rekeningen van de VZW's (…) die overeenkomstig
artikel 3:47, § 6, één of meer commissarissen moeten aanstellen, blijkt dat niet alle schulden integraal
kunnen worden betaald, leggen de vereffenaars vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig
verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor
aan de rechtbank van het arrondissement waar de vereniging op het ogenblik van de indiening van dit
eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat of door een notaris.
De rechtbank kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Art. 2:134
§ 1 Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering van
de VZW (…), leggen de vereffenaars op de zetel van de vereniging een cijfermatig verslag over de
vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen, samen met de stukken tot staving. In
voorkomend geval worden deze documenten gecontroleerd door de commissaris. Als er geen
commissaris is, beschikken de leden over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten
bijstaan door een bedrijfsrevisor of externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts
worden verzaakt met instemming van alle leden, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering
waarop tot sluiting zal worden beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering
voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de vergadering
over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de
kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris en over de sluiting van de
vereffening.
§ 2 In afwijking van paragraaf 1, brengen de vereffenaars, in geval van gerechtelijke ontbinding, bij de
beëindiging van de vereffening, verslag uit aan de rechtbank, waarbij zij, in voorkomend geval, aan de
rechtbank een overzicht voorleggen van de waarden van de vereniging en van het gebruik ervan.
De rechtbank spreekt de sluiting van de vereffening uit.
§ 3 In geval van ontbinding op grond van artikel 2:113 § 1, 4°, bepaalt de Koning welke procedure moet
worden gevolgd voor de consignatie van de activa die de vereniging zouden toebehoren en wat er met
die activa moet gebeuren ingeval nieuwe passiva aan het licht komen.
Art. 2:135
Onverminderd artikel 2:110, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving
van de volgende voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:110, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris die overeenkomstig artikel 2:110, § 2, derde lid, een verslag opmaakt,
of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, bevestigt deze betaling of
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consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor
wat betreft de schulden aan leden of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:110, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van artikel 2:135; de commissaris die overeenkomstig artikel 2:110, § 2, derde lid,
een verslag opmaakt, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant, bevestigt
dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3° alle leden zijn op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd en besluiten met
eenparigheid van stemmen.
Het resterend actief wordt bestemd voor het daartoe in de statuten aangewezen belangeloos doel, of
bij gebrek daaraan, aan het belangeloos doel dat de algemene vergadering aanwijst, met naleving van
de aanwezigheids- en de meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Art. 2:136
De sluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:7 en 2:13.
Deze bekendmaking behelst bovendien opgave:
1° van de plaats, aangewezen door de algemene vergadering van de VZW (…), waar de boeken en
bescheiden van de vereniging moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;
2° van de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers
toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.
Art. 2:137
Voor elke vereffening worden ter griffie in het in artikel 2:7 bedoelde dossier, de volgende stukken
neergelegd:
1° in voorkomend geval, de kopie van de in artikel 2:110, § 2, bedoelde verslagen;
2° in voorkomend geval, een kopie van de in artikel 2:125 bedoelde vereffeningsstaten;
3° de uittreksels van de in de artikelen 2:9, § 1, 7° (…) en 2:136 bedoelde bekendmakingen;
4° in voorkomend geval, het in artikel 2:133 bedoelde en goedgekeurde plan voor de verdeling van de
activa;
5° in voorkomend geval, de lijst van de in artikel 2:119 bedoelde homologaties en bevestigingen.
Elke belanghebbende kan kosteloos inzage nemen van het dossier en er tegen betaling van de
griffiekosten een kopie van verkrijgen.
Art. 2:138
§ 1 Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt dat één
of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de VZW (…) werden vergeten, kan elke schuldeiser
wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen.
De vordering tot heropening van de vereffening wordt ingesteld tegen de vereffenaar die laatst in functie
was.
De rechtbank beveelt slechts de heropening van de vereffening indien de waarde van het vergeten
actieve vermogensbestanddeel de kosten van de heropening overschrijdt. De rechtbank kan de
vereffenaar vervangen.
§ 2 Onverminderd de rechten van derden te goeder trouw, verkrijgt de VZW (…) door de heropening
opnieuw rechtspersoonlijkheid en wordt zij van rechtswege eigenaar van het vergeten actieve
vermogensbestanddeel. De vereffenaar die laatst in functie was verkrijgt opnieuw deze hoedanigheid.
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§ 3 Tussen partijen heeft de heropening gevolgen vanaf de dag dat zij is uitgesproken. Aan derden kan
zij slechts worden tegengeworpen vanaf de bekendmaking bedoeld in paragraaf 4 en de artikelen 2:7
en 2:13.
§ 4 Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing
waarbij de heropening van de vereffening wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke
beslissing waarbij voornoemd vonnis wordt tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:9 en 2:15 (…).
Dat uittreksel vermeldt:
1° de naam en de zetel van de VZW (…);
2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen;
3° de naam, de voornaam en de woonplaats van de vereffenaars en ingeval de vereffenaar een
rechtspersoon is, de vaste vertegenwoordiger.
§ 5 Alle bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de aldus heropende vereffening.

Onderafdeling 6. Aansprakelijkheid van de vereffenaar

Art. 2:139
De vereffenaars zijn zowel jegens derden als jegens de VZW (…) verantwoordelijk voor de vervulling
van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Afdeling 3. Vereffening van stichtingen

Art. 2:140
(…)

Titel 9. Rechtsvorderingen en verjaring

Art. 2:142
De rechtsvorderingen tegen (…) verenigingen (…) verjaren door verloop van dezelfde tijd als de
rechtsvorderingen tegen natuurlijke personen.
Art. 2:143
§ 1 (…)
§ 2 Met betrekking tot verenigingen (…)verjaren door verloop van vijf jaren:
– alle rechtsvorderingen tegen bestuurders, dagelijks bestuurders, commissarissen, vereffenaars, tegen
vaste vertegenwoordigers van rechtspersonen die één van de voornoemde functies bekleden, of tegen
alle andere personen die ten aanzien van de vereniging (…) werkelijke bestuursbevoegdheid hebben
gehad wegens verrichtingen in verband met hun taak, te rekenen vanaf die verrichtingen of, indien ze
met opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen vanaf de ontdekking;
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– alle rechtsvorderingen tegen de vereffenaars als zodanig, te rekenen van de bekendmaking van de
sluiting van de vereffening voorgeschreven bij artikel 2:136 of 2:17;
– de vorderingen van schuldeisers bedoeld in artikel 2:133, te rekenen van de bekendmaking van het
besluit betreffende de bestemming van het actief.
§ 3 De vordering tot heropening van de vereffening verjaart na het verstrijken van een termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de vereffening. Zij kan niet meer worden
ingesteld na het verstrijken van een termijn van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop het vergeten
actieve vermogensbestanddeel werd ontdekt.
§ 4 De vorderingen tot nietigverklaring van een fusie of splitsing, bedoeld in artikel (…) 13:7, kunnen
niet meer worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen van de dag
waarop de fusie of de splitsing kan worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid inroept, dan
wel wanneer de toestand is geregulariseerd.
De vorderingen tot nietigverklaring van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon bedoeld in
artikel 2:44 kunnen niet meer worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zes maanden te
rekenen van de dag waarop de besluiten kunnen worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid
inroept of van de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.
Art. 2:144
(…)
Art. 2:145
(…)

Titel 10. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen

Art. 2:146
Dit wetboek is van toepassing op rechtspersonen die hun statutaire zetel in België hebben.
Art. 2:147
De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te
kiezen op de statutaire zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen
kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor
hun bestuur en hun toezicht.
Art. 2:148
De rechtspersonen die hun statutaire zetel in het buitenland hebben, kunnen in België hun
werkzaamheden verrichten en in rechte optreden, en er een bijkantoor oprichten.
De rechtsvorderingen ingesteld door buitenlandse rechtspersonen die in België een bijkantoor hebben,
zijn evenwel niet ontvankelijk indien zij hun oprichtingsakte niet hebben neergelegd overeenkomstig
artikel 2:24.
Art. 2:149
Zij die in België met het bestuur van een bijkantoor van een buitenlandse rechtspersoon zijn belast,
dragen jegens derden dezelfde aansprakelijkheid als degenen die een Belgische rechtspersoon
besturen.
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Boek 3. De jaarrekening
Titel 1. Jaarrekeningen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
(…)

Titel 2. Jaarrekeningen en begrotingen van verenigingen

Art. 3:47
§ 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.
§ 2 Kleine VZW's (…) kunnen hun jaarrekening opmaken overeenkomstig een door de Koning bepaald
vereenvoudigd model indien op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van
de volgende criteria worden overschreden:
1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;
2° in totaal 334 500 euro aan andere dan niet recurrente ontvangsten, exclusief de belasting over de
toegevoegde waarde;
3° in totaal 1 337 000 euro aan bezittingen;
4° in totaal 1 337 000 euro aan schulden.
De Koning kan de in het eerste lid bedoelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer
van de consumptieprijzen.
§ 3 Kleine VZW's (…) kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat de Koning
vaststelt.
§ 4 MicroVZW's of microIVZW's kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een microschema dat de
Koning vaststelt.
§ 5 Paragraaf 1, derde lid, en paragrafen 2 tot 3 zijn niet van toepassing op:
1° VZW's (…) die wegens de aard van hun hoofdactiviteit zijn onderworpen aan bijzondere, uit een
wetgeving of een overheidsreglementering voortvloeiende, regels betreffende het houden van hun
boekhouding en betreffende hun jaarrekening, voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald
op grond van deze titel;
2° verenigingen als bedoeld in artikel 1, 1°, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en
de open boekhouding van de politieke partijen.
§ 6 Andere dan kleine VZW's (…) moeten één of meer commissarissen belasten met de controle van
de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de
statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.
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De commissaris wordt door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen
of rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren.
§ 7 Binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering wordt de jaarrekening
van de andere VZW's (…) dan de VZW's (…) die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar
niet meer dan één van de in paragraaf 2 bedoelde criteria overschrijden door de bestuurders neergelegd
bij de Nationale Bank van België.
Overeenkomstig het eerste lid worden gelijktijdig neergelegd:
1° een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van de
commissarissen die in functie zijn;
2° in voorkomend geval, het verslag van de commissaris;
3° in voorkomend geval, het jaarverslag.
De Koning bepaalt de modaliteiten en de voorwaarden voor de neerlegging van de in het eerste en het
tweede lid bedoelde stukken, evenals het bedrag en de wijze van betaling van de kosten van de
openbaarmaking. De neerlegging wordt alleen aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde
bepalingen worden nageleefd.
Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in
een door de Nationale Bank van België aangelegd bestand op een drager en volgens de nadere regels
die de Koning vaststelt. De tekst van de vermelding wordt door de Nationale Bank van België neergelegd
ter griffie van de ondernemingsrechtbank die het dossier van de VZW (…) als bedoeld in artikel 2:7
aanlegt en wordt bij dat dossier gevoegd.
De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een kopie in de
door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar op grond van het eerste en het
tweede lid worden overgezonden, hetzij van de stukken als bedoeld in het eerste en het tweede lid die
haar worden overgezonden en betrekking hebben op de met name genoemde verenigingen en op
bepaalde jaren. De Koning stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank van België moet worden
betaald voor de verkrijging van de in dit lid bedoelde kopieën.
De griffies van de rechtbanken ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos en onverwijld
een kopie van alle stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid in de vorm die door de Koning is
vastgesteld.
De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die de Koning vaststelt,
algemene en anonieme statistieken op te maken en bekend te maken over het geheel of een gedeelte
van de gegevens vervat in de stukken die haar met toepassing van het eerste en het tweede lid worden
overgezonden.
§ 8 Paragraaf 7, eerste lid, is niet van toepassing op de in paragraaf 5, 2°, bedoelde verenigingen.
§ 9 De minister bevoegd voor Justitie of zijn afgevaardigde kan in bijzondere gevallen, na een
gemotiveerd advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt afgeweken
van de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen wordt in kennis gesteld van het besluit van de minister
of zijn afgevaardigde.
De VZW (…) waarvoor de afwijking werd toegestaan vermeldt deze afwijking onder de
waarderingsregels in de toelichting bij de jaarrekening.
Art. 3:48
§ 1 De bestuursorganen van de andere dan de kleine VZW's (…) stellen een verslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid.
§ 2 Het jaarverslag bedoeld in paragraaf 1 bevat:
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1° ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en van de
positie van de vereniging, evenals een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden
waarmee zij wordt geconfronteerd. Dit overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de
ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en van de positie van de vereniging die in
overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van deze activiteiten.
In zoverre noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de
vereniging, omvat de analyse zowel financiële als, in voorkomend geval, niet-financiële essentiële
prestatie-indicatoren die betrekking hebben op de specifieke activiteiten van de vereniging, met inbegrip
van informatie over milieu- en personeelsaangelegenheden.
In deze analyse verwijst het jaarverslag in voorkomend geval naar en aanvullende uitleg over de
bedragen vermeld in de jaarrekening;
2° informatie over de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden;
3° inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vereniging aanmerkelijk kunnen
beïnvloeden, voor zover deze inlichtingen niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen
aan de vereniging;
4° informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
5° gegevens over het bestaan van bijkantoren van de vereniging;
6° ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende twee
opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing
van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit;
7° wat betreft het gebruik door de vereniging van financiële instrumenten en voor zover zulks van
betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat:
a) de doelstellingen en het beleid van de vereniging inzake de beheersing van het financieel risico, met
inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties waarvoor
hedge accounting wordt toegepast, alsook
b) het door de vereniging gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico.
Art. 3:49
§ 1 De jaarrekening, zelfs goedgekeurd door de algemene vergadering en ingediend overeenkomstig
artikel 3:47, kan niet alleen worden gecorrigeerd in geval van materiële fouten, valse of dubbel geboekte
posten als bedoeld in artikel 1368 van het Gerechtelijk Wetboek, maar ook in geval van dwaling in rechte
of in feite, met inbegrip van een dwaling in de waardering van een post of een inbreuk op het
boekhoudrecht.
Zij moet worden gecorrigeerd indien de verrichte boeking een inbreuk op het boekhoudrecht impliceert,
waardoor de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en het
resultaat van de VZW (…).
§ 2 Tenzij de correctie resulteert uit de rechtzetting door het bestuursorgaan van loutere materiële
fouten, moet zij ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering wanneer dat wettelijk
is vereist.
Art. 3:50
Elke buitenlandse vereniging, die een bijkantoor heeft in België, is gehouden haar jaarrekening over het
laatst afgesloten boekjaar neer te leggen bij de Nationale Bank van België, in de vorm waarin deze
rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat
waaronder de vereniging valt.
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Deze neerlegging gebeurt jaarlijks, binnen de maand volgend op de goedkeuring ervan, en ten laatste
zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Titel 3. Jaarrekeningen en begrotingen van stichtingen

Art. 3:51
(…)
Titel 4. De wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
(de bepalingen in deze titel zijn van toepassing op VZW’s die een commissaris benoemd hebben)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen inzake wettelijke controle

Afdeling 1. Definities

Art. 3:55
(…)
Art. 3:56
Onder “netwerk” wordt verstaan de grotere structuur:
1° die op samenwerking is gericht en waartoe een bedrijfsrevisor of een geregistreerd auditkantoor
behoort, en
2° die duidelijk is gericht op winst- of kostendeling, of het delen van gemeenschappelijke eigendom,
zeggenschap of bestuur, een gemeenschappelijk beleid en procedures inzake kwaliteitsbeheersing, een
gemeenschappelijke bedrijfsstrategie, het gebruik van een gemeenschappelijke merknaam of een
aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen.
Art. 3:57
Onder “geregistreerd auditkantoor” wordt verstaan, een auditkantoor dat is erkend in een andere lidstaat
van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte en dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 10, § 2, van de wet van
7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren, en dat apart wordt vermeld in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren.

Afdeling 2. Benoeming

Art. 3:58
§ 1 De commissaris wordt benoemd, door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren, voor de opdracht van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval,
van de geconsolideerde jaarrekening.
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§ 2 Onverminderd de rol toegekend aan de ondernemingsraad zoals omschreven in de artikelen 3:88
en 3:89, beslist de algemene vergadering op basis van een voorstel geformuleerd door het
bestuursorgaan.
§ 3 Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt het
voorstel voor benoeming tot commissaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgaan aan de
algemene vergadering te worden voorgelegd, geformuleerd op aanbeveling van het auditcomité.
De aanbeveling van het auditcomité wordt gemotiveerd.
Indien het voorstel van het bestuursorgaan verschilt van de voorkeur zoals vermeld in de aanbeveling
van het auditcomité, licht het bestuursorgaan de redenen toe waarom de aanbeveling van het
auditcomité niet wordt gevolgd.
§ 4 Elk besluit inzake benoeming of vernieuwing van het mandaat van een commissaris zonder naleving
van de paragrafen 1 tot 3 is nietig. De nietigheid wordt uitgesproken door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
§ 5 Contractuele bepalingen die de keuze van de algemene vergadering beperken tot bepaalde
categorieën of lijsten van bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoren of geregistreerde auditkantoren
met betrekking tot de benoeming van een bepaalde commissaris of van een bepaalde bedrijfsrevisor
belast met de controle van de geconsolideerde jaarrekening van die vennootschap, zijn verboden.
Ingeval zulke bepalingen bestaan, zijn zij nietig.
Art. 3:59
Als er geen commissarissen zijn of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden
om hun taak uit te voeren wordt onmiddellijk in de benoeming of vervanging van de commissarissen
voorzien. Bij gebreke hiervan, benoemt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zitting houdend
zoals in kort geding, bij verzoekschrift van ieder belanghebbende, een bedrijfsrevisor wiens honoraria
hij vaststelt en die met de taak van commissaris wordt belast totdat op wettige wijze in zijn benoeming
of vervanging is voorzien. Zodanige benoeming of vervanging zal evenwel slechts gevolg hebben na de
eerste jaarvergadering die volgt op de benoeming van de bedrijfsrevisor door de voorzitter.
Art. 3:60
Ingeval een bedrijfsrevisorenkantoor als bedoeld in artikel 3, 2°, van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, of een geregistreerd
auditkantoor wordt aangesteld als commissaris, wordt ten minste één bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon
aangesteld als vaste vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor of van het geregistreerd
auditkantoor met handtekeningsbevoegdheid.
Voor de aanstelling en de opdrachtbeëindiging van de vaste vertegenwoordiger van het
bedrijfsrevisorenkantoor of van het geregistreerd auditkantoor die als commissaris wordt benoemd,
gelden dezelfde bekendmakingregels als wanneer hij deze vaste vertegenwoordiger die opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Afdeling 3. Duur van het mandaat en aantal opeenvolgende mandaten

Art. 3:61
§ 1 De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
§ 2 (…)
§ 3 (…)
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§ 4 Na het verstrijken van de maximale termijnen bedoeld in de paragrafen 2 en 3 en onverminderd
paragraaf 5, mogen noch de commissaris, noch, indien van toepassing, een lid van het netwerk in de
Europese Unie waartoe hij behoort, de wettelijke controle van dezelfde organisatie van openbaar belang
als bedoeld in artikel 1:12 uitvoeren in de daaropvolgende periode van vier jaar.
§ 5 Na het verstrijken van de maximale termijnen bedoeld in de paragrafen 2 en 3, kan de organisatie
van openbaar belang bedoeld in artikel 1:12, op uitzonderlijke basis, het College van toezicht op de
bedrijfsrevisoren bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren verzoeken een verlenging toe te staan
op basis waarvan de organisatie van openbaar belang opnieuw dezelfde commissaris kan benoemen
voor de wettelijke controleopdracht overeenkomstig de voorwaarden van paragraaf 3. De duur van dit
nieuw mandaat bedraagt ten hoogste twee jaar.

Afdeling 4. Verplichtingen

Onderafdeling 1. Principes van onafhankelijkheid

Art. 3:62
§ 1 Diegenen die zich in een positie bevinden die een onafhankelijke taakuitoefening, overeenkomstig
de regels geldend voor het beroep van bedrijfsrevisoren, in het gedrang kan brengen, kunnen niet tot
commissaris benoemd worden. De commissarissen moeten er op toezien dat zij na hun benoeming niet
in een dergelijke positie worden geplaatst. Hun onafhankelijkheid is in elk geval vereist zowel gedurende
de periode waarop de te controleren jaarrekening betrekking heeft, als gedurende de periode waarin de
wettelijke controle wordt uitgevoerd.
§ 2 Aldus mogen de commissarissen in de vennootschap die aan hun wettelijke controle is
onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bedoeld in artikel 1:20,
een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden, die zal worden vervuld tijdens de duur van hun
mandaat of erna, en die de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang zou
kunnen brengen.
§ 3 Zij kunnen gedurende een tijdvak van twee jaar na het einde van hun mandaat van commissaris,
noch in de vennootschap die aan hun wettelijke controle is onderworpen, noch in een daarmee
verbonden vennootschap of persoon zoals bedoeld in artikel 1:20, een mandaat van lid van het
bestuursorgaan of enige andere functie aanvaarden.
De bedrijfsrevisor die als vennoot, medewerker of werknemer van de commissaris direct betrokken was
bij de wettelijke controle, kan de mandaten of functies bedoeld in het eerste lid pas aanvaarden nadat
een periode van ten minste één jaar is verstreken sinds zijn directe betrokkenheid bij de wettelijke
controle.
§ 4 Paragraaf 2 is eveneens van toepassing op de personen met wie de commissaris een
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat,
alsook de leden van het netwerk bedoeld in artikel 3:56 waartoe de commissaris behoort en op de met
de commissaris verbonden vennootschappen of personen zoals bepaald in artikel 1:20.
§ 5 Gedurende twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot commissaris, mag de bedrijfsrevisor of
mogen de leden van het netwerk bedoeld in artikel 3:56 waartoe de bedrijfsrevisor behoort, geen
prestaties verrichten die zijn onafhankelijkheid als commissaris in het gedrang zouden kunnen brengen.
Behalve in uitzonderlijke naar behoren gemotiveerde gevallen, zal de bedrijfsrevisor niet als
commissaris kunnen benoemd worden wanneer hij of een lid van het netwerk bedoeld in artikel 3:56
waartoe hij behoort, binnen de twee jaar voorafgaand aan de benoeming als commissaris:
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1° regelmatig bijstand heeft verleend of heeft deelgenomen aan het voeren van de boekhouding of aan
de opstelling van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van de betrokken vennootschap,
van een Belgische vennootschap die haar controleert of één van haar belangrijke Belgische of
buitenlandse dochtervennootschappen;
2° tussengekomen is in de werving van personen die deel uitmaken van een orgaan of van het
leidinggevend personeel van de betrokken vennootschap, van een Belgische vennootschap die haar
controleert of van één van haar belangrijke Belgische of buitenlandse dochtervennootschappen.

Onderafdeling 2. Niet-controlediensten

Art. 3:63
§ 1 Een commissaris alsook ieder lid van het netwerk bedoeld in artikel 3:56 waartoe een commissaris
behoort, mogen noch direct, noch indirect verboden niet-controlediensten verstrekken aan de
vennootschap onderworpen aan de wettelijke controle, haar moedervennootschap en de
ondernemingen waarover zij de controle heeft binnen de Europese Unie tijdens:
1° de periode tussen het begin van de gecontroleerde periode en het uitbrengen van het controleverslag;
en
2° het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan de oder 1° bedoelde periode, voor de diensten bedoeld
in paragraaf 2, 3°.
§ 2 Voor de toepassing van paragraaf 1 wordt onder “verboden niet-controlediensten” verstaan:
1° diensten die de vervulling van een rol bij het bestuur of de besluitvorming van de vennootschap,
onderworpen aan de wettelijke controle, inhouden;
2° boekhouding en de opstelling van boekhoudkundige documenten en financiële overzichten;
3° de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van procedures voor interne controle en risicobeheer die
verband houden met de opstelling en/of controle van financiële informatie of de ontwikkeling en
tenuitvoerlegging van financiële informatietechnologie-systemen;
4° waarderingsdiensten, met inbegrip van waarderingen in verband met actuariële diensten of
ondersteuningsdiensten bij rechtsgeschillen;
5° diensten in verband met de interne auditfunctie van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke
controle;
6° diensten met betrekking tot:
a) onderhandelingen namens de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle;
b) het optreden als belangenbehartiger bij de oplossing van geschillen;
c) vertegenwoordiging van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle, bij de afwikkeling
van fiscale of andere geschillen;
7° personeelsdiensten met betrekking tot:
a) leidinggevenden die zich in een positie bevinden waarin zij wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op
de opstelling van boekhoudkundige documenten of financiele overzichten waarop de wettelijke controle
betrekking heeft, indien dergelijke diensten het volgende behelzen:
i) de zoektocht naar of de benadering van kandidaten voor een dergelijke functie; of
ii) de controle van de referenties van kandidaten voor dergelijke functies;
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b) de structurering van de opzet van de organisatie; en
c) kostenbeheersing.
§ 3 (…)
§ 4 Met toepassing van artikel 5, lid 3, van de verordening (EU) nr. 537/2014, zijn de nietcontrolediensten bedoeld in paragraaf 2, 4°, en § 3, 1°, a) en d) tot en met g), tóch toegelaten op
voorwaarde dat cumulatief aan de volgende vereisten is voldaan:
a) de diensten hebben, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, geen direct effect op, of ze zijn, hetzij
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, niet van materieel belang voor de gecontroleerde jaarrekening;
b) de schatting van het effect op de gecontroleerde jaarrekening wordt uitvoerig gedocumenteerd en
toegelicht in de aanvullende verklaring aan het auditcomité zoals bedoeld in artikel 11 van de
verordening (EU) nr. 537/2014;
c) de commissaris voldoet aan de algemene onafhankelijkheidsbeginselen.
§ 5 Krachtens artikel 5, lid 4, van de verordening (EU) nr. 537/2014, mag de commissaris van een
organisatie van openbaar belang bedoeld in artikel 1:12 en, indien de commissaris tot een netwerk
behoort bedoeld in artikel 3:56, een lid van dat netwerk, niet-controlediensten die niet verboden zijn
slechts leveren aan de betrokken organisatie van openbaar belang, aan haar moedervennootschap of
aan ondernemingen waarover zij de controle heeft, op voorwaarde dat het auditcomité zijn goedkeuring
verleent.
Het auditcomité vaardigt in voorkomend geval richtsnoeren uit met betrekking tot de in paragraaf 4
bedoelde diensten.
§ 6 Indien een lid van het netwerk bedoeld in artikel 3:56 waartoe de commissaris behoort, één van de
in paragrafen 2 of 3 bedoelde niet-controlediensten levert aan een onderneming met
rechtspersoonlijkheid in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte die wordt beheerst door de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke
controle, beoordeelt de commissaris of zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou worden gebracht door
de levering van zulke diensten door het lid van het netwerk.
Als zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt, past de commissaris in voorkomend geval
veiligheidsmaatregelen toe om de bedreigingen als gevolg van het leveren van zulke diensten in een
land dat geen lid is van de Europese Unie in te perken. De commissaris mag de wettelijke controle
uitsluitend blijven uitvoeren als kan gewaarborgd worden dat het verlenen van deze diensten zijn
professionele oordeelsvorming en controleverslag niet beïnvloedt.
Voor de toepassing van deze paragraaf:
a) worden betrokkenheid bij de besluitvorming van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke
controle, en het leveren van de diensten bedoeld in paragraaf 2, 1° tot 3°, in alle gevallen geacht deze
onafhankelijkheid in het gedrang te brengen en niet te kunnen worden ingeperkt door welke
veiligheidsmaatregel ook;
b) wordt het verstrekken van de diensten andere dan deze bedoeld in paragraaf 2, 1° tot 3°, geacht
deze onafhankelijkheid in het gedrang te brengen en worden derhalve veiligheidsmaatregelen nodig
geacht om de daardoor veroorzaakte dreigingen in te perken.
Onderafdeling 3. Verhouding tussen de honoraria voor wettelijke controles en overige honoraria
Art. 3:64
§ 1 Onverminderd de verbodsbepalingen die voortvloeien uit artikel 3:63, mag de commissaris in
organisaties van openbaar belang geen andere diensten verrichten dan de opdrachten die door de wet
of door de wetgeving van de Europese Unie werden toevertrouwd aan de commissaris, voor zover het
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totale bedrag van de honoraria voor deze diensten meer dan zeventig procent bedraagt van het
totaalbedrag van de in artikel 3:65, § 2, bedoelde honoraria.
§ 2 Op verzoek van de commissaris kan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, zoals bedoeld
in artikel 32 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren bij wijze van uitzondering toestaan dat de commissaris voor een
periode van maximaal twee boekjaren wordt vrijgesteld van het verbod bedoeld in paragraaf 1.
In dit geval wordt de afwijking en de verantwoording ervan vermeld:
a) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening of, bij gebrek aan geconsolideerde jaarrekening,
in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien
in artikel 3:26, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap
die gebruik maakt van de voornoemde vrijstelling,
b) in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die geen moedervennootschap is of
vrijgesteld is van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen krachtens
artikel 3:25 en waarvan de commissaris de afwijking van het verbod bedoeld in deze paragraaf gekregen
heeft, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.
Ingeval de vennootschap deze informatie niet vermeldt in de toelichting bij de jaarrekening, neemt de
commissaris deze informatie zelf op in zijn controleverslag.
§ 3 Voor de vennootschappen die niet als organisaties van openbaar belang worden beschouwd, maar
die deel uitmaken van een groep die verplicht is geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en te
publiceren geldt dat, onverminderd de verbodsbepalingen die voortvloeien uit artikel 3:63, de
commissaris geen andere diensten mag verrichten dan de opdrachten die door de wet of door de
wetgeving van de Europese Unie werden toevertrouwd aan de commissaris, voor zover het totale
bedrag van de honoraria voor deze diensten hoger ligt dan het totaalbedrag van de in artikel 3:65, § 2,
bedoelde honoraria.
§ 4 Van het bijkomend verbod bedoeld in paragraaf 3, kan worden afgeweken in elk van de volgende
gevallen:
1° na een gunstige beslissing van het auditcomité van de betrokken vennootschap of van een andere
vennootschap die haar controleert, indien deze vennootschap Belgisch is of een vennootschap is
volgens het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Organisatie voor de
Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om
een auditcomité op te richten, wordt de bovenvermelde beslissing genomen door het auditcomité als
bedoeld in artikel 7:99. Ingeval de taken die aan het auditcomité zijn opgedragen, worden uitgevoerd
door de raad van bestuur als geheel, is evenwel de goedkeuring vereist van de onafhankelijke
bestuurder of, indien er meerdere onafhankelijke bestuurders zijn benoemd, van de meerderheid van
de onafhankelijke bestuurders;
2° als op verzoek van de commissaris het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, zoals bedoeld
in artikel 32 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren bij wijze van uitzondering toestaat dat de commissaris voor een
periode van maximaal twee boekjaren wordt vrijgesteld van het verbod bedoeld in paragraaf 3;
3° indien de vennootschap niet krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, als binnen
de vennootschap een college van elkaar onafhankelijke commissarissen is opgericht.
In de in het eerste lid bedoelde gevallen wordt de afwijking en de verantwoording ervan vermeld:
a) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening of, bij gebrek aan geconsolideerde jaarrekening,
in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien
in artikel 3:26, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap
die gebruik maakt van de voornoemde vrijstelling;
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b) in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die geen moedervennootschap is of
vrijgesteld is van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen krachtens
artikel 3:25 en waarvan de commissaris de afwijking van het verbod bedoeld in deze paragraaf gekregen
heeft, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.
Ingeval de vennootschap deze informatie niet vermeldt in de toelichting bij de jaarrekening, neemt de
commissaris deze informatie zelf op in zijn controleverslag.
§ 5 Met de prestaties geleverd om de economische en financiële gegevens van een derde onderneming
die de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen wenst te verwerven of verworven heeft,
te controleren, wordt voor de toepassing van paragrafen 3 en 4 geen rekening gehouden.
De beoordeling van de verhouding tussen de honoraria voor wettelijke controle en de overige honoraria,
zoals bedoeld in paragrafen 1 tot 4, moet worden uitgevoerd voor het geheel bestaande uit de
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle, haar moedervennootschap en de
dochtervennootschappen, met dien verstande dat de honoraria voor de wettelijke controle van de
rekeningen van buitenlandse moeder- of dochtervennootschappen deze zijn die voortvloeien uit de
wettelijke en/of contractuele bepalingen die van toepassing zijn op deze moeder- of
dochtervennootschappen.
De beoordeling van de verhouding tussen de in het tweede lid bedoelde honoraria, moet worden
begrepen als uit te voeren door globaal, voor de duur van de drie boekjaren van het mandaat van de
commissaris, de vergelijking te maken tussen:
– enerzijds, het totaal van de honoraria die betrekking hebben op de drie boekjaren en betreffende
andere diensten dan de opdrachten die door de wet of door de wetgeving van de Europese Unie zijn
toegekend aan de commissaris en die in hun globaliteit gedurende de drie boekjaren door de
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle, haar moedervennootschap en haar
dochtervennootschappen zijn toegekend aan de commissaris en
– anderzijds, het totaal van de honoraria bedoeld in artikel 3:65, § 2, die betrekking hebben op de drie
boekjaren, en die in hun globaliteit gedurende de drie boekjaren, zijn toegekend door de vennootschap,
onderworpen aan de wettelijke controle, haar moedervennootschap en haar dochtervennootschappen,
aan de commissaris.

Afdeling 5. Honoraria
Art. 3:65
§ 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
1° “met de commissaris verbonden persoon”: iedere persoon die deel uitmaakt van het netwerk bedoeld
in artikel 3:56 waartoe de commissaris behoort alsook iedere vennootschap of persoon verbonden met
de commissaris bedoeld in artikel 1:20;
2° “gelijkgesteld mandaat”: een mandaat uitgevoerd in een vennootschap naar buitenlands recht dat
vergelijkbaar is met dat van commissaris in een Belgische vennootschap.
§ 2 Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen worden hun honoraria vastgesteld door de
algemene vergadering. Deze honoraria bestaan in een vast bedrag dat de naleving van de
controlenormen waarborgt. De honoraria kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van
partijen. Ze worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.
De honoraria moeten voldoende zijn om de commissaris toe te laten zijn opdracht uit te voeren in alle
onafhankelijkheid en met naleving van de beroepsnormen en -aanbevelingen, zoals goedgekeurd
overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep
van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.
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§ 3 De bedragen van de honoraria verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere
opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert,
bedoeld in artikel 3:77, door de commissaris enerzijds, en door een met de commissaris verbonden
persoon anderzijds, worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening volgens de volgende
categorieën:
1° andere controle-opdrachten;
2° belastingadviesopdrachten; en
3° andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten.
§ 4 Het bedrag van de honoraria van de commissaris bedoeld in paragraaf 2 enerzijds, en het bedrag
van de honoraria verbonden aan de mandaten van commissaris of aan gelijkgestelde mandaten
uitgevoerd door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, in een Belgische
vennootschap onderworpen aan de wettelijke controle van haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld
in artikel 3:77, en binnen de dochtervennootschappen van deze laatste, worden vermeld:
1° in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, of, bij gebrek aan geconsolideerde jaarrekening,
in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien
in artikel 3:26, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap
die gebruik maakt van de voornoemde vrijstelling;
2° alsook in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die vrijgesteld is van de verplichting
om een geconsolideerde jaarrekening krachtens artikel 3:25 op te stellen, tenzij deze vennootschap een
dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.
§ 5 De bedragen van de honoraria verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere
opdrachten uitgevoerd binnen een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke
controle van haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in artikel 3:77, en binnen de
dochtervennootschappen van deze laatste, door de commissaris enerzijds, en door een met de
commissaris verbonden persoon anderzijds, worden vermeld volgens de volgende categorieën:
1° andere controle-opdrachten;
2° belastingadviesopdrachten; en
3° andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
1) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, of, bij gebrek aan geconsolideerde jaarrekening,
in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien
in artikel 3:26, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap
die gebruik maakt van de voornoemde vrijstelling;
2) alsook in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die vrijgesteld is van de verplichting
om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen krachtens artikel 3:25, tenzij deze vennootschap een
dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.
§ 6 De honoraria van de commissaris bedoeld in paragraaf 2 mogen niet worden bepaald of beïnvloed
door het verlenen van bijkomende diensten aan de vennootschap waarvan hij de jaarrekening, bedoeld
in artikel 3:73, controleert of van een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke
controle van haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in artikel 3:77. Buiten deze honoraria mogen
de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. De
vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen
stellen of geven.
Wanneer er opdrachten worden uitgevoerd door de commissaris of door een lid van het netwerk bedoeld
in artikel 3:56 waartoe de commissaris behoort, in een vennootschap waarin de commissaris belast is
met de wettelijke controle, of in een vennootschap die haar controleert of die zij controleert binnen de
Europese Unie, mag de commissaris of een lid van het netwerk waartoe hij behoort geen opdrachten
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uitvoeren tegen vergoeding
veiligheidsmaatregelen.

van

resultaatgebonden
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(…)

Afdeling 6. Ontslag en opzegging

Art. 3:66
§ 1 Op straffe van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige
redenen worden opgezegd door de algemene vergadering. Meer in het bijzonder is een verschil van
mening over een boekhoudkundige verwerking of een controleprocedure op zich geen wettige reden
voor opzegging.
In geval van een wettelijke controle van een organisatie van openbaar belang bedoeld in artikel 1:12,
kan een verzoek worden ingediend voor de opzegging van de commissaris, indien daartoe gegronde
redenen bestaan, bij de ondernemingsrechtbank door:
1° elke aandeelhouder die minstens vijf procent van de stemrechten of van het kapitaal
vertegenwoordigt;
2° het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet 7 december 2016
houdende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.
Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris tijdens zijn opdracht geen ontslag
nemen tenzij ter algemene vergadering en na deze schriftelijk te hebben ingelicht over de
beweegredenen van zijn ontslag.
§ 2 De gecontroleerde vennootschap en de commissaris stellen het College van toezicht op de
bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet 7 december 2016 houdende de organisatie van het
beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, in kennis hetzij van het ontslag, hetzij van
de opzegging van de commissaris tijdens zijn opdracht en zetten op afdoende wijze de redenen hiervoor
uiteen, ongeacht of de voortijdige onderbreking van het mandaat al dan niet in onderling overleg is
overeengekomen.
Art. 3:67
Wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over de opzegging van een commissaris,
wordt aan de betrokkene onmiddellijk kennis gegeven van de inschrijving van deze aangelegenheid op
de agenda. De commissaris kan aan de vennootschap schriftelijk kennis geven van zijn opmerkingen.
Deze opmerkingen worden aangekondigd op de agenda, ter beschikking gesteld van de
aandeelhouders, overeenkomstig de artikelen 5:84 en 7:132. In voorkomend geval wordt zonder verwijl
ook een kopie gezonden aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die voor de toelating
tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.
De vennootschap kan, bij een verzoekschrift waarvan vooraf aan de commissaris kennis wordt gegeven,
aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank toestemming vragen om de aandeelhouders geen
kennis te geven van de opmerkingen die niet ter zake dienen of het aanzien van de vennootschap op
onverantwoorde wijze kunnen schaden. De voorzitter van de rechtbank hoort de vennootschap en de
commissaris in raadkamer en doet uitspraak in openbare terechtzitting. Tegen die beslissing staat geen
verzet of hoger beroep open.

Afdeling 7. Bevoegdheden
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Art. 3:68
§ 1 De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven,
notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van
het bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle
ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.
Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen ter zetel van de vennootschap in het bezit te worden
gesteld van inlichtingen betreffende verbonden vennootschappen of betreffende andere
vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, voorzover zij deze inlichtingen nodig
achten om de financiële toestand van de vennootschap te controleren.
Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen dat het aan derden de bevestiging vraagt van het bedrag
van de vorderingen op, de schulden tegenover of van andere betrekkingen met de gecontroleerde
vennootschap.
§ 2 De bevoegdheden bedoeld in paragraaf 1 kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk
handelend, worden uitgeoefend.
Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd vormen zij een college. Zij kunnen de controle
op de vennootschap onder elkaar verdelen.
Ten minste halfjaarlijks bezorgt het bestuursorgaan hun een boekhoudkundige staat, opgesteld volgens
het schema van balans en resultatenrekening.
Art. 3:69
De commissarissen die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten
vaststellen die de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap in het gedrang kunnen
brengen, moeten het bestuursorgaan hiervan schriftelijk en op een omstandige wijze op de hoogte
brengen.
In dat geval moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen
om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf
maanden te vrijwaren.
Indien binnen een maand na de kennisgeving van de melding bedoeld in het eerste lid, de
commissarissen niet werden ingelicht over de beraadslaging door het bestuursorgaan over de genomen
maatregelen of de in het vooruitzicht gestelde maatregelen om de continuïteit van de economische
activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren, of indien ze oordelen dat de
maatregelen de continuïteit van de economische activiteit niet kunnen vrijwaren voor een minimumduur
van twaalf maanden, kunnen ze hun vaststellingen schriftelijk meedelen aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing.
Art. 3:70
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

Afdeling 8. Aansprakelijkheid

Art. 3:71
Onverminderd de aansprakelijkheidsbeperking overeenkomstig artikel 24, § 1, van de wet van
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren zijn
de commissarissen jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor de fouten die zij in de uitoefening van
hun taak begaan. Zij zijn zowel jegens de rechtspersoon als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten.
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Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die
aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer zij aantonen dat zij hun taak naar behoren hebben vervuld
en zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, indien
daar geen passend gevolg werd gegeven, op de eerste daaropvolgende algemene vergadering van
aandeelhouders of leden nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Hoofdstuk 2. Wettelijke controle van de jaarrekening

Art. 3:72
(…)
Art. 3:73
De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid,
ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt
opgedragen aan een of meer commissarissen.
Art. 3:74
De commissarissen stellen naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag op.
Met het oog daarop overhandigt het bestuursorgaan van de vennootschap hen de nodige stukken, en
dit ten minste één maand of, bij genoteerde vennootschappen, vijfenveertig dagen vóór de geplande
datum van de algemene vergadering.
Indien het bestuursorgaan in gebreke blijft om hen deze stukken binnen de wettelijke termijn, bedoeld
in het eerste lid, te overhandigen, stellen de commissarissen een verslag van niet-bevinding op,
bestemd voor de algemene vergadering en gericht aan het bestuursorgaan, voor zover zij niet in staat
zijn om de termijnen na te leven die in onderhavig wetboek zijn voorgeschreven in verband met de
terbeschikkingstelling van hun verslag van commissaris.
Art. 3:75
§ 1 Het verslag van de commissarissen bedoeld in artikel 3:74, eerste lid, moet minstens volgende
elementen bevatten:
1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarrekening de wettelijke controle betrekking
heeft, welke vennootschap is onderworpen aan de wettelijke controle, wie tussenkomt in de
benoemingsprocedure van de commissarissen bedoeld in artikel 3:58, de datum van de benoeming van
de commissarissen, de termijn van hun mandaat, het aantal opeenvolgende boekjaren dat het
bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd auditkantoor, of, bij gebrek eraan, de bedrijfsrevisor belast
is met de wettelijke controle van de jaarrekening van de vennootschap sinds de eerste benoeming, en
volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel de jaarrekening werd opgesteld, alsook de periode
waarop de jaarrekening betrekking heeft;
2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt aangegeven welke
normen voor de controle bij de uitvoering ervan zijn in acht genomen en of zij van het bestuursorgaan
en aangestelden van de vennootschap de toelichtingen en de informatie hebben bekomen die nodig is
voor hun controle;
3° een vermelding die aangeeft dat de boekhouding is gevoerd in overeenstemming met de wettelijke
en reglementaire voorschriften die daarop van toepassing zijn;
4° een oordeel waarin de commissarissen aangeven of volgens hen de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap
overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel en, in voorkomend geval, of de
jaarrekening aan de wettelijke vereisten voldoet. Het oordeel kan de vorm aannemen van een oordeel
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zonder voorbehoud, een oordeel met voorbehoud, een afkeurend oordeel, of indien de commissarissen
zich geen oordeel kunnen vormen, een onthoudende verklaring;
5° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen in het bijzonder de
aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd opgenomen in het oordeel;
6° (…)
7° een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of
omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap
om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten;
8° (…)
9° de vermelding dat zij geen kennis hebben gekregen van verrichtingen gedaan of beslissingen
genomen met overtreding van de statuten of van de bepalingen van dit wetboek. Kregen zij wel kennis
van dergelijke overtredingen, dienen zij daarvan melding te maken. Deze laatste vermelding kan echter
worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van de overtreding aan de vennootschap
onverantwoorde schade kan berokkenen, onder meer omdat het bestuursorgaan gepaste maatregelen
heeft genomen om de aldus ontstane onwettige toestand te verhelpen;
10° een vermelding die aangeeft of de documenten die overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 5°, 7°, 8°, en
§ 2 moeten worden neergelegd zowel qua vorm als inhoud de door dit wetboek verplichte informatie
bevatten;
11° een vermelding ter bevestiging, enerzijds, dat zij geen opdrachten hebben verricht die
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening en dat zij in de loop van hun mandaat
onafhankelijk zijn gebleven tegenover de vennootschap en, anderzijds, dat de bedragen voor de
bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in
artikel 3:65 desgevallend correct zijn vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening. Indien
dit niet het geval is, vermelden de commissarissen de gedetailleerde informatie zelf in hun verslag van
commissaris(sen);
12° een vermelding van de vestigingsplaats van de commissaris(sen).
Het verslag wordt ondertekend en gedagtekend door de commissarissen.
§ 2 Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan meer dan één commissaris, dienen zij
overeenstemming te bereiken over de resultaten van de wettelijke controle en geven zij een gezamenlijk
verslag over de wettelijke controle van de jaarrekening en een gezamenlijk oordeel af. In geval van
verschil van mening geeft elke commissaris zijn mening in een afzonderlijke paragraaf van het verslag
met vermelding van de redenen voor het verschil van mening.
Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan meer dan één commissaris, wordt het verslag over de
wettelijke controle van de jaarrekening ondertekend door alle commissarissen.
§ 3 Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan een bedrijfsrevisorenkantoor of aan een
geregistreerd auditkantoor, wordt het verslag over de wettelijke controle van de jaarrekening
ondertekend door ten minste de vaste vertegenwoordiger die de wettelijke controle van de rekeningen
uitvoert namens het bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd auditkantoor.
§ 4 De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de
vennootschap, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de
bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.

Titel 5. De wettelijke controle van de jaarrekening van verenigingen

Art. 3:98
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§ 1 Onder “wettelijke controle van de jaarrekening” wordt verstaan, een controle van de jaarrekening,
voor zover deze controle:
1° door het Belgisch recht wordt voorgeschreven met betrekking tot verenigingen als bedoeld in
artikel 3:47, § 6, overeenkomstig toegepast krachtens paragraaf 2;
2° op vrijwillige basis op verzoek van kleine verenigingen wordt uitgevoerd, wanneer deze opdracht
gepaard gaat met de bekendmaking van het verslag bedoeld in artikel 3:74.
§ 2 De artikelen 3:56 tot 3:64, 3:65, §§ 1 tot 6, 3:66 tot 3:71, 3:73 tot 3:75, met uitzondering van de
artikelen 3:61, §§ 2 en 3, en 3:63, § 3 en van artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6° en 8°, zijn van
overeenkomstige toepassing op de VZW's en IVZW's die een commissaris hebben benoemd. Ten
behoeve van dit artikel moet het woord “vennootschap”, aangewend in voornoemde artikelen, worden
begrepen als “vereniging”.

Titel 6. De wettelijke controle van de jaarrekening van stichtingen
Art. 3:99
(…)

Titel 7. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten, aandeelhouders en leden
(…)
Art. 3:103
Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de VZW (…) alle notulen en
besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met
een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle
boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan
het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken
overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
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Deel 3. De verenigingen en stichtingen

Boek 9. VZW
Titel 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Art. 9:1
De VZW is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de leden in die hoedanigheid niet
aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.
Art. 9:2
De oprichtingsakte bevat ten minste de gegevens die vermeld zijn in het in artikel 2:9, § 2, bedoelde
uittreksel.

Hoofdstuk 2. Leden en ledenregister

Art. 9:3
§ 1 Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register
vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de
naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de
toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de
beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden
in elektronische vorm. De Koning kan voorwaarden opleggen waaraan het elektronische register dient
te voldoen.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten
zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging
van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.
De vereniging moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de
diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges
en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de
leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze
instanties nodig achten.
§ 2 De statuten van de vereniging bepalen onder welke voorwaarden derden die een band hebben met
de vereniging als toegetreden lid van de vereniging kunnen worden beschouwd. De rechten en plichten
van de toegetreden leden worden uitsluitend door de statuten bepaald.

Hoofdstuk 3. Nietigheid
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Art. 9:4
De nietigheid van de vereniging kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken:
1° wanneer het aantal geldig verbonden oprichters minder dan twee bedraagt;
2° wanneer de oprichting niet heeft plaatsgehad bij authentieke of onderhandse akte;
3° wanneer de statuten de vermeldingen bedoeld in artikel 2:9, § 2, 2° en 4°, niet bevatten;
4° wanneer het doel of het voorwerp waarvoor zij is opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, strijdig is
met de wet of met de openbare orde;
5° wanneer zij is opgericht met als doel rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen als bedoeld
in artikel 1:4 te verschaffen aan haar leden, haar toegetreden leden, aan de leden van haar bestuursorgaan
of aan enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Titel 2. Organen

Hoofdstuk 1. Bestuur

Afdeling 1. Samenstelling
Art. 9:5
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt,
die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee
bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Art. 9:6
§ 1 De bestuurders worden door de algemene vergadering van leden benoemd, hetzij voor een
bepaalde, hetzij voor een onbepaalde termijn; zij kunnen voor de eerste maal worden aangeduid in de
oprichtingsakte.
§ 2 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Afdeling 2. Bevoegdheid en werkwijze
Art. 9:7
§ 1 Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet
de algemene vergadering bevoegd is.
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De statuten kunnen de bevoegdheden van het bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge
taakverdeling onder de bestuurders.
§ 2 Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. Onverminderd artikel 9:5, eerste lid, kunnen de statuten aan een of meer bestuurders de
bevoegdheid verlenen om de vereniging alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zodanige
vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald
in artikel 2:18.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt
voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.
Art. 9:8
§ 1 Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de
betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit
neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan
niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
In de vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in
artikel 3:47, § 2, bedoelde criteria overschrijdt, omschrijft het bestuursorgaan in de notulen de aard van
de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor
de vereniging en verantwoordt hij het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel
opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem
meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke
sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vereniging van de besluiten van het bestuursorgaan
waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid bestaat.
In geen enkele vereniging mag de bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in eerste lid
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen,
noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de
verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 2 Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 genoemde personen om de nietigheid
of de opschorting van de beslissing van het bestuursorgaan te vorderen, kan de vereniging de nietigheid
vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit
artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op
de hoogte was of had moeten zijn.
§ 3 Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking
hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden
die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Art. 9:9
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
De statuten kunnen bepalen dat een bestuurder zich op een vergadering van het bestuursorgaan door
een ander bestuurder kan laten vertegenwoordigen.
De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
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Afdeling 3. Dagelijks bestuur
Art. 9:10
De statuten kunnen bepalen dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de
vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op
dit orgaan.
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.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.

Afdeling 4. Overschrijding van het voorwerp
Art. 9:11
De vereniging is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de dagelijks bestuurders
en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 9:7, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vereniging
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Hoofdstuk 2. De algemene vergadering van leden

Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen

Onderafdeling 1. Bevoegdheden
Art. 9:12
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1° de statutenwijziging;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van
de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
6° de ontbinding van de vereniging;
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7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Onderafdeling 2. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Art. 9:13
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet of de
statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.
In voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet die
bijeenroepen wanneer een vijfde van de leden van de vereniging het vragen.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de algemene vergadering bijeen
binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk
gehouden op de veertigste dag na dit verzoek, tenzij de statuten anders bepalen.
Art. 9:14
Alle leden, bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene
vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste
van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.
Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos
een kopie verzonden van de stukken die krachtens dit wetboek aan de algemene vergadering moeten
worden voorgelegd.

Onderafdeling 3. Deelneming aan de algemene vergadering

Art. 9:15
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of,
indien de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is.
Art. 9:16
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

Onderafdeling 4. Verloop van de algemene vergadering

Art. 9:17
Tenzij de statuten anders bepalen, heeft ieder lid op de algemene vergadering een gelijk stemrecht.
Art. 9:18
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De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering,
mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in
het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde
gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging
aangegane vertrouwelijkheidsclausules.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens de vergadering,
mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij
verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer
de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met
zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het
recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.
De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde
onderwerp groeperen.

Afdeling 2. De gewone algemene vergadering

Art. 9:19
Het bestuursorgaan licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe.
Art. 9:20
Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating
of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen
betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Afdeling 3. De buitengewone algemene vergadering

Art. 9:21
De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de
vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Titel 3. Giften
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Art. 9:22
Met uitzondering van handgiften, behoeft elke gift onder de levenden aan de vereniging waarvan de
waarde hoger is dan 100.000 euro een machtiging door de minister van Justitie of zijn
vertegenwoordiger.
De gift wordt geacht te zijn gemachtigd indien de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger niet
heeft gereageerd binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het aan hem gerichte verzoek
tot machtiging.
De minister van Justitie bepaalt welke stukken bij het verzoek moeten worden gevoegd.
Ingeval het door de vereniging toegezonden dossier niet volledig is, stelt de minister van Justitie of zijn
vertegenwoordiger de vereniging daarvan bij aangetekende brief in kennis, met vermelding van de
ontbrekende stukken. De termijn van drie maanden wordt opgeschort met ingang van de datum van die
verzending tot aan de toezending van alle gevraagde stukken.
De machtiging kan enkel worden verleend indien de vereniging heeft voldaan aan de bepalingen van
artikel 2:9.
Het bedrag bedoeld in het eerste lid kan worden gewijzigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk
besluit.

Titel 4. Uittreding en uitsluiting van leden

Art. 9:23
Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.
Onverminderd artikel 2:9, § 2, 5°, kan een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, worden geacht ontslag te
nemen.
De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet worden gehoord. De
uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan
betaalde bijdragen niet terugvorderen. De statuten kunnen evenwel bepalen dat de leden een recht op
terugkeer van hun inbreng hebben.

Titel 5. Erkenning van de VZW als beroepsvereniging

Art. 9:24
§ 1 Een VZW uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de
beroepsbelangen van haar leden kan door de minister die Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft,
worden erkend als “beroepsvereniging” of “federatie van beroepsverenigingen”.
§ 2 De erkenning wordt uitsluitend verleend aan een VZW waarvan het voorwerp in overeenstemming
is met paragraaf 1 en die zelf beroep noch ambacht uit oefent.
Worden haar echter toegelaten:
1° de overeenkomsten, en namelijk de aan- en verkopen nodig tot instandhouding van haar leerwerkhuizen;
2° de aankopen, met het oog op doorverkoop aan haar leden, van grondstoffen, zaden, meststoffen, vee,
machines en andere werktuigen, en, in het algemeen, van alle voorwerpen die tot de uitoefening van het
beroep of het ambacht van deze leden behoren;

58

VSDC vzw – Lauwestraat 166 – 8560 Wevelgem – 0426.099.323 – RPR Gent, afdeling Kortrijk – www.vsdc.be – info@vsdc.be

3° de aankopen van de opbrengsten van het beroep of van het ambacht van haar leden, en hun
doorverkoop;
4° alle commissieverhandelingen, voor haar leden, betreffende de verrichtingen in dit lid, 2° en 3°;
5° de aankopen van vee, machines en andere werktuigen, en, in het algemeen, van alle voorwerpen
bestemd om de eigendom te blijven van de vereniging om te worden gebruikt door haar leden, bij verhuring
of anders, met het oog op de uitoefening van hun beroep of van hun ambacht.
Om te worden erkend moeten de statuten van de vereniging bovendien het volgende vermelden:
1° de voorwaarden voor de in- en uittrede van de verschillende door de statuten erkende categorieën van
leden; ieder lid heeft het recht te allen tijde de vereniging te verlaten; deze laatste kan, in voorkomend geval,
slechts zijn vervallen en lopende bijdragen eisen;
2° de voorwaarden waaraan de leden van het bestuursorgaan moeten voldoen en de duur van hun
mandaat, dat niet langer mag zijn dan vier jaar en op elk ogenblik kan worden beëindigd door de algemene
vergadering;
3° de sancties die de vereniging in voorkomend geval oplegt bij niet-naleving van haar reglementen.
4° de verbintenis om, samen met de tegenpartij, de middelen te zoeken om hetzij bij verzoening, hetzij bij
arbitrage ieder geschil over de werkvoorwaarden dat de vereniging aangaat te beslechten.
De sancties bedoeld onder het derde lid, 3°, mogen geen verband hebben met bepalingen of feiten die
van aard zouden zijn inbreuk te maken op de rechten van personen vreemd aan de vereniging.
Indien om een erkenning als federatie van beroeps-verengingen wordt verzocht, moeten de statuten
bovendien erin voorzien dat de verbonden verenigingen de federatie te allen tijde mogen verlaten, mits
naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden, en de wijze waarop de terugtrekking wordt
geregeld bepalen.
§ 3 De erkenningsprocedure wordt vastgesteld door de Koning.
Art. 9:25
De vereniging erkend als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen mag in rechte
optreden, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, voor de verdediging van de persoonlijke rechten waarop
haar leden aanspraak mogen maken in die hoedanigheid, onverminderd het recht voor die leden om
rechtstreeks op te treden, zich bij het geding aan te sluiten of tussen te komen in de loop van het
rechtsgeding.
Dat is met name het geval voor de rechtsgedingen tot uitvoering van de overeenkomsten gesloten door
de vereniging voor haar leden, en voor de rechtsgedingen tot vergoeding der schade veroorzaakt door
hun niet-uitvoering.
Art. 9:26
Alle akten of stukken uitgaande van de vereniging erkend als beroepsvereniging of federatie van
verenigingen erkend als beroepsvereniging vermelden haar hoedanigheid als VZW erkend als
beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen.

Titel 6. Buitenlandse verenigingen

Art. 9:27
De ondernemingsrechtbank kan op verzoek van het openbaar ministerie of van enige belanghebbende
de sluiting bevelen van een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse vereniging met
rechtspersoonlijkheid waarvan de activiteiten op ernstige wijze strijdig zijn met de statuten van de
vereniging waarvan het afhangt, of met de wet of met de openbare orde. De vereniging, het openbaar
ministerie of elke belanghebbende legt de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing tot
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sluiting van het bijkantoor binnen een maand neer ter griffie van de ondernemingsrechtbank waar het
het in artikel 2:23 bedoelde dossier wordt gehouden.
Elke vordering ingesteld door een bijkantoor of door de vereniging waarvan dat bijkantoor afhangt, wordt
opgeschort indien het bijkantoor of de vereniging de formaliteiten omschreven in artikel 2:25 niet in acht
heeft genomen. Alvorens de vordering niet-ontvankelijk te verklaren, bepaalt de rechter een termijn
waarbinnen het bijkantoor of de vereniging die formaliteiten vooralsnog kan naleven.
Artikel 9:22 is van overeenkomstige toepassing op giften aan buitenlandse verenigingen.
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Boek 13. Herstructurering van verenigingen (…)
Titel 1. De regeling inzake fusies en splitsingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 13:1
§ 1 In afwijking van de bepalingen van boek 2, titel 8, hoofdstuk 2, kunnen de VZW's (…) – onder de in
deze titel bedoelde voorwaarden – beslissen zich te ontbinden zonder vereffening teneinde hun gehele
vermogen in te brengen in één of meer rechtspersonen die hun belangeloos doel verderzetten.
§ 2 Wanneer de verrichting op wettige wijze uitwerking heeft:
– gaat het gehele vermogen van de ontbonden rechtspersoon, zowel rechten als verplichtingen, over op de
verkrijgende rechtspersoon of rechtspersonen, in voorkomend geval, overeenkomstig de verdeling volgens
het verrichtingsvoorstel bedoeld in artikel 13:3;
– houden de ontbonden rechtspersonen van rechtswege op te bestaan; evenwel worden zij geacht te
bestaan gedurende de in artikel 2:143, § 4, bepaalde termijn van zes maanden en, als een vordering tot
nietigverklaring wordt ingesteld, voor de duur van het geding tot op het ogenblik waarop over die
vordering tot nietigverklaring uitspraak is gedaan bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing;
– verliezen de leden van de ontbonden vereniging hun hoedanigheid tenzij het verrichtingsvoorstel bepaalt
dat zij van rechtswege lid worden van de verkrijgende VZW of IVZW.
Indien de verrichting als een splitsing is, zijn de artikelen 12:17 en 12:60 van overeenkomstige
toepassing.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden en procedures die moeten worden gevolgd

Art. 13:2
§ 1 Een VZW (…) kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van haar algemene vergadering
genomen volgens de vereisten voor de wijziging van haar doel of haar voorwerp teneinde haar gehele
vermogen in te brengen in één of meer andere VZW's of IVZW's of in één of meer stichtingen,
universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen die het belangeloos doel ervan of een doel dat daar
zou nauw mogelijk op aansluit moeten nastreven.
§ 2 (…)
§ 3 Over de ontbinding zonder vereffening voor voornoemde doeleinden kan enkel worden beslist mits
de artikelen 13:3 en 13:4 in acht wordt genomen.
Art. 13:3
§ 1 De bestuursorganen van de rechtspersonen die partij zijn bij de verrichting stellen gezamenlijk een
verrichtingsvoorstel op.
Het verrichtingsvoorstel omschrijft de redenen voor die verrichting en alle nadere regels ervan, alsmede
indien het vermogen van de ontbonden rechtspersoon in meerdere verkrijgende rechtspersonen wordt
ingebracht, de wijze waarop het wordt verdeeld.
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Bij dat voorstel wordt een staat van activa en passiva van de te ontbinden rechtspersoon gevoegd, die
niet meer dan drie maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken
rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten en, indien de verkrijgende rechtspersoon een VZW, een
IVZW of een stichting vormt, een staat van activa en passiva ervan.
§ 2 De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of externe accountant, stelt een verslag op over het verrichtingsvoorstel en de staat van
activa en passiva die erbij wordt gevoegd.
Indien geen enkele van de bij de verrichting betrokken rechtspersonen een commissaris heeft, kan in
onderling overleg tussen hen een bedrijfsrevisor of externe accountant worden aangewezen.
In de in deze paragraaf bedoelde verslagen wordt inzonderheid vermeld of in de staten waarop zij
betrekking hebben, de toestand van de betrokken rechtspersoon op volledige, getrouwe en juiste wijze
is weergegeven.
§ 3 Het verrichtingsvoorstel, de staat van activa en passiva van de partijen en het verslag van de
commissaris of van de bedrijfsrevisor of de externe accountant over die staten worden aan de leden
van de betrokken verenigingen of aan de leden van de organen van de andere rechtspersonen die
moeten beraadslagen over de verrichting bezorgd samen met de agenda van die organen.
Art. 13:4
§ 1 De besluiten van het orgaan bedoeld in artikel 13:2, §1 (…), hebben enkel uitwerking indien de
verkrijgende rechtspersoon of rechtspersonen de inbreng aanvaarden.
Indien het om een VZW (…) gaat, moet het besluit worden genomen volgens de vereisten bedoeld in
artikel 13:2, § 1, (…), indien het om een andere rechtspersoon gaat, door het bevoegde orgaan volgens
de vereisten bedoeld in de wettelijke, regelgevende of statutaire bepalingen die erop van toepassing
zijn.
§ 2 De notulen van de organen van de partijen bij de verrichting worden in authentieke vorm opgemaakt
tenzij het om een universiteit of om een publiekrechtelijke rechtspersoon gaat.
§ 3 Deze notulen worden bij uittreksel neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9,
(…) en 2:15 (…) en in voorkomend geval overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de
verkrijgende rechtspersoon indien zij een andere rechtsvorm heeft.

Hoofdstuk 3. Tegenwerpelijkheid aan derden

Art. 13:5
De inbreng van het gehele vermogen van een VZW (…) kan aan derden slechts worden tegengeworpen
onder de in artikel 2:18 bepaalde voorwaarden.
De akten bedoeld in artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851 kunnen aan derden slechts
worden tegengeworpen overeenkomstig deze wet. Daartoe moeten de notulen van de algemene
vergaderingen van alle rechtspersonen die tot de fusie of splitsing hebben besloten, worden
overgeschreven of ingeschreven.
De overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom kan aan derden slechts worden
tegengeworpen overeenkomstig de bijzondere wetten die deze verrichtingen beheersen.

Hoofdstuk 4. Zekerheidstelling

Art. 13:6
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§ 1 Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
de akten houdende vaststelling van de verrichting, kunnen de schuldeisers van elke rechtspersoon die
deelneemt aan de verrichting wiens vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet
opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering heeft ingesteld
vóór de akte houdende vaststelling van de verrichting, zekerheid eisen niettegenstaande
andersluidende bepaling.
De verkrijgende rechtspersoon aan wie deze verbintenis is toebedeeld, en, in voorkomend geval, de
ontbonden rechtspersoon, kunnen elk deze rechtsvordering afweren door de schuldvordering te voldoen
tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen,
legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de schuldplichtige rechtspersoon, zitting houdend in kort geding.
Onverminderd de rechten in de zaak zelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de rechtspersoon moet
stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid moet worden
gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit
van de verkrijgende rechtspersoon.
Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld
opeisbaar, en zijn de verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk gehouden tot nakoming van deze
verbintenis.
Hoofdstuk 5. Nietigheid van de verrichting
Art. 13:7
De ondernemingsrechtbank kan, op verzoek van elke belanghebbende, de nietigheid van de verrichting
uitspreken indien de besluiten van de algemene vergaderingen die ze hebben goedgekeurd niet in de
vereiste vorm zijn vastgesteld of indien die besluiten werden genomen terwijl het door deze titel
voorgeschreven verrichtingsvoorstel of verslag van de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of
externe accountants niet voorlagen.
Wanneer herstel van het gebrek dat tot de nietigheid van de verrichting kan leiden mogelijk is, verleent
de rechtbank daartoe aan de betrokken rechtspersonen een termijn om de toestand te regulariseren.
Art. 13:8
Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing
waarbij de nietigheid van de verrichting wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke
beslissing waarbij het voornoemde bij voorraad uitvoerbare vonnis wordt tenietgedaan, worden
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9 (…) en 2:15 (…).
Dat uittreksel vermeldt:
1° de naam van elk van de rechtspersonen die aan de verrichting hebben deelgenomen;
2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen.
Art. 13:9
De nietigheid doet op zichzelf geen afbreuk aan de geldigheid van de verbintenissen die ten laste of ten
gunste van de verkrijgende rechtspersonen zijn ontstaan tussen het tijdstip waarop de verrichting
uitwerking heeft gehad en de datum waarop de beslissing waarbij de nietigheid wordt uitgesproken,
wordt bekendgemaakt.
De betrokken rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor zodanige verbintenissen die ten laste
van de verkrijgende rechtspersonen zijn ontstaan.

Titel 2. Inbreng om niet van algemeenheid of van bedrijfstak
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Art. 13:10
Ingeval een beroep wordt gedaan op de mogelijkheid vervat in artikel 12:1, § 1, tweede lid, zijn
artikel 12:103 en de artikelen waarnaar het verwijst, op overeenkomstige wijze van toepassing op de
inbreng om niet van algemeenheid of van bedrijfstak, door een VZW, een IVZW, een stichting van
openbaar nut of een private stichting, ten voordele van een rechtspersoon die tot een van de voormelde
categorieën behoort.
Voor deze toepassing op overeenkomstige wijze, moeten in de voormelde artikelen de volgende
wijzigingen worden doorgevoerd:
1° het woord “vennootschap” of het woord “vennootschappen” wordt telkens vervangen door het woord
“rechtspersoon” of het woord “rechtspersonen”;
2° in artikel 12:93, § 2, worden de bepalingen onder 2° en 4°, opgeheven;
3° in artikel 12:93, § 3, worden tussen de woorden “de algemene vergadering” en de woorden “van de
inbrengende vennootschap” de woorden “of, voor de rechtspersonen die geen algemene vergadering
hebben, voor het bestuursorgaan” ingevoegd;
4° in artikel 12:94, § 1, worden na de woorden “die de inbreng doet,” de woorden “of, voor de
rechtspersonen die geen algemene vergadering hebben, het bestuursorgaan,” ingevoegd;
5° in artikel 12:94, § 2, eerste lid, worden na de woorden “vanuit een juridisch en economisch oogpunt,” de
woorden “alsook in het licht van het voorwerp van de betrokken rechtspersonen”, ingevoegd;
6° in artikel 12:94, § 2, tweede lid, wordt de eerste zin vervangen als volgt:
“Wanneer een rechtspersoon leden heeft, wordt hen ten minste één maand vóór de algemene
vergadering een kopie van het voorstel en van dat verslag bezorgd.”;
7° artikel 12:94, § 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt:
“Indien het besluit om de inbreng te doen, wordt genomen door de algemene vergadering, gebeurt zulks
met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een
statutenwijziging vastgelegd in artikel 9:21, tenzij de statuten strengere regels bevatten, dan wel in de
statuten, met toepassing van artikel 2:10, § 2, 8°.”;
8° artikel 12:95 wordt vervangen als volgt:
“De akte tot vaststelling van de inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak wordt in authentieke vorm
opgesteld.
De akte wordt neergelegd bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:9, 2:10 of 2:11. Zij wordt bij
uittreksel bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:15, 2:16 of 2:17.”.
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Boek 14. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en
stichtingen
Titel 1. Omzetting van vennootschappen
(…)

Titel 2. Omzetting van een vennootschap in een VZW (…)

Art. 14:31
Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan worden omgezet in een VZW (…).
Deze omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die blijft voortbestaan in de vorm
van een VZW (…), onverlet.
Art. 14:32
Het bestuursorgaan licht het voorstel tot omzetting, haar redenen en haar gevolgen voor de rechten van
de vennoten of aandeelhouders toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene
vergadering.
Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd:
1° het ontwerp van statuten van de VZW (…) waarin de vennootschap zal worden omgezet;
2° een staat van activa en passiva van de vennootschap, die niet meer dan drie maanden vóór de
algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten;
3° het verslag van de commissaris van de vennootschap of, als er geen commissaris is, een door het
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant over die staat, waarin hij
inzonderheid aangeeft of het nettoactief werd overgewaardeerd.
Art. 14:33
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij worden meegedeeld aan de
vennoten of aandeelhouders samen met de oproeping tot de algemene vergadering overeenkomstig de
artikelen 5:83, 6:70, § 1, 7:128 en 7:129. In de vennootschappen onder firma en in de commanditaire
vennootschappen worden zij gevoegd aan de oproeping tot de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:32 worden die documenten eveneens onverwijld overgezonden aan de
personen die hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te
worden toegelaten.
Iedere vennoot of aandeelhouder of houder van andere effecten heeft bovendien het recht om, vijftien
dagen vóór de vergadering, ter zetel van de vennootschap tegen overlegging van zijn effect of van het
in artikel 7:41 bedoelde attest, kosteloos een exemplaar van diezelfde stukken te verkrijgen.
Art. 14:34
§ 1 Het besluit tot omzetting is pas geldig goedgekeurd mits alle vennoten of aandeelhouders van de
vennootschap unaniem daarmee instemmen.
§ 2 Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vereniging die uit deze omzetting
is ontstaan, met inbegrip van de bepalingen die het voorwerp ervan zouden wijzigen, vastgesteld op
voorwaarde dat alle vennoten of aandeelhouders van de vennootschap eveneens unaniem daarmee
instemmen.
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Indien zulks niet gebeurt, blijft het besluit tot omzetting zonder gevolg.
Art. 14:35
De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.
In die akte worden de conclusies van het verslag van de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe
accountant overgenomen.
De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig
de artikelen 2:8 en 2:14, 1°. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten
worden enkel bij uittreksel bekendgemaakt in haar geheel.
Van de authentieke of onderhandse volmachten alsook van het verslag van de commissaris,
bedrijfsrevisor of externe accountant worden een uitgifte dan wel het origineel neergelegd, samen met
de akte waarop zij betrekking hebben.
(…)
De omzetting kan aan derden slechts worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18.
Art. 14:36
In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap blijven
de vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk ten
aanzien van derden voor alle verbintenissen van de vennootschap voorafgaand aan de dag waarop de
akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.

Titel 3. Omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO

Art. 14:37
De VZW kan worden omgezet in een erkende CVSO of een CV erkend als SO.
Deze omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de VZW die blijft voortbestaan in de vorm van een
coöperatieve vennootschap, onverlet.
Art. 14:38
Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan dat wordt vermeld in
de agenda van de algemene vergadering.
Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd:
1° het ontwerp van de statuten van de coöperatieve vennootschap waarin de VZW zal worden omgezet;
2° een staat van activa en passiva van de VZW, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten waarbij de activa en passiva
worden gewaardeerd tegen werkelijke waarde;
3° het verslag van de commissaris van de VZW of, als er geen commissaris is, een door het
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant over die staat, waarin hij
inzonderheid aangeeft of er overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij worden overeenkomstig
artikel 2:32 gericht aan de leden, tezelfdertijd als de oproepingsbrief voor de algemene vergadering die
zich over de omzetting moet uitspreken.
Art. 14:39
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Het besluit tot omzetting is onderworpen aan de voorwaarden van artikel 9:21, derde en vierde lid.
Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de coöperatieve vennootschap die uit
deze omzetting is ontstaan, vastgesteld onder dezelfde voorwaarden. Bij gebrek daaraan blijft het
besluit tot omzetting zonder gevolg.
In de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt de tekst van het eerste en tweede lid
opgenomen.
Art. 14:40
De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.
In die akte worden de conclusies van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of externe
accountant overgenomen.
De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig
de artikelen 2:8 en 2:14, 1°. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten
worden enkel bij uittreksel bekendgemaakt.
Van authentieke of onderhandse volmachten alsook van het verslag van de commissaris of van de
bedrijfsrevisor of externe accountant worden een uitgifte dan wel het origineel neergelegd, samen met
de akte waarop zij betrekking hebben.
De omzetting kan aan derden worden tegengeworpen volgens de bepalingen van artikel 2:18.
Art. 14:41
De artikelen 6:8, 6:10, 6:12, 6:13, eerste lid, 2°, 5° en 8°, 6:16, 6:17, 6:18, 6:111, 6:112 en 6:113 vinden
geen toepassing in geval van omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO.
Art. 14:42
Het nettoactief van de VZW, zoals dat blijkt uit de staat bedoeld in artikel 14:38, moet in de jaarrekening
van de coöperatieve vennootschap worden uitgedrukt en op een onbeschikbare reserverekening
worden geboekt, waarop artikel 8:5, § 1, 3°, toepassing vindt.
Art. 14:43
Het bedrag bedoeld in artikel 14:42 mag niet aan de aandeelhouders worden terugbetaald of
uitgekeerd, in welke vorm dan ook.
Na voldoening van alle schuldeisers bij de vereffening van de coöperatieve vennootschap geeft de
vereffenaar of, in voorkomend geval, de curator, aan voornoemd bedrag een bestemming die zoveel
mogelijk aansluit bij het doel dat de coöperatieve vennootschap overeenkomstig artikel 8:5, § 1, heeft
vooropgesteld.
Gebeurt dat niet, dan veroordeelt de rechtbank, op verzoek van een aandeelhouder, van een
belanghebbende derde of van het openbaar ministerie, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk tot
betaling van de uitgekeerde sommen of tot herstel van de gevolgen voortvloeiend uit de niet-naleving
van de hierboven gestelde eisen inzake de bestemming van het in artikel 14:42 bedoelde bedrag.
Art. 14:44
Op verzoek van een aandeelhouder, van een belanghebbende derde, of van het openbaar ministerie,
veroordeelt de rechtbank de leden van het bestuursorgaan, de vereffenaar(s) of de curator(s) hoofdelijk
tot betaling van de bedragen die in strijd met artikel 14:43, eerste lid, zijn terugbetaald of uitgekeerd. De
aldus geïnde bedragen worden hetzij op een onbeschikbare reserverekening gestort, hetzij door de
rechtbank overeenkomstig artikel 14:43, tweede lid, toegewezen.
De in het eerste lid bedoelde personen kunnen eveneens tegen de begunstigden een vordering instellen
indien zij bewijzen dat deze laatsten kennis hadden van de onrechtmatigheid van de terugbetaling of
uitkering te hunnen voordele of, gelet op de omstandigheden, daarvan niet onkundig konden zijn.
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Art. 14:45
Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de leden van het bestuursorgaan van de VZW die wordt
omgezet, jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de schade die het
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is:
1° van de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:38 bedoelde staat;
2° hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald
in artikel 2:8, § 2, 1°, 4° en 12°, artikel 6:14, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of
artikel 14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen
voorgeschreven in artikel 6:13, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, en artikel 14:10, tweede
lid.

Titel 4. Omzetting van verenigingen

Hoofdstuk 1. Nationale omzetting

Art. 14:46
Een VZW kan worden omgezet in een IVZW. Een IVZW kan worden omgezet in een VZW.
Die omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de vereniging die in een andere vorm blijft voortbestaan,
onverlet.
Art. 14:47
Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt
en dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering.
Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd:
1° het ontwerp van statuten van de IVZW of de VZW waarin de vereniging zal worden omgezet;
2° een staat van activa en passiva van de vereniging, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten;
3° het verslag van de commissaris van de (I)VZW, of, als er geen commissaris is, van een bedrijfsrevisor
of externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, betreffende die staat, waarin inzonderheid
wordt aangegeven of er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij wordt overeenkomstig
artikel 2:32 gericht aan de leden, tezelfdertijd als de oproepingsbrief voor de algemene vergadering die
zich over de omzetting moet uitspreken.
Art. 14:48
Het besluit tot omzetting is onderworpen aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor de
wijziging van het voorwerp.
Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vereniging die uit deze omzetting is
ontstaan, vastgesteld onder dezelfde voorwaarden. Indien zulks niet gebeurt, blijft het besluit tot
omzetting zonder gevolg.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt de tekst van het eerste en tweede lid opgenomen.
Art. 14:49
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De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.
In die akte worden de conclusies van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of externe
accountant overgenomen.
De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig
de artikelen 2:9, 2:10, 2:15 en 2:16. De akte van omzetting wordt integraal bekendgemaakt; de statuten
worden enkel bij uittreksel bekendgemaakt.
Van de authentieke of onderhandse volmachten alsook van het verslag van de commissaris of van de
bedrijfsrevisor of externe accountant worden een uitgifte dan wel het origineel neergelegd, samen met
de akte waarop zij betrekking hebben.
In geval van omzetting van een VZW in een IVZW heeft de akte van omzetting pas uitwerking na de
goedkeuring door de Koning.
De omzetting kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.
Art. 14:50
Niettegenstaande andersluidende bepaling zijn de leden van het bestuursorgaan van de VZW die wordt
omgezet, ten aanzien van de belanghebbenden hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de schade die
het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van:
1° de overwaardering van het nettoactief in de staat bedoeld in artikel 14:47;
2° de nietigheid van de omzetting.

Hoofdstuk 2. Grensoverschrijdende omzetting

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Art. 14:51
Afdeling 2 van dit hoofdstuk is van toepassing op alle door dit wetboek geregelde verenigingen met
rechtspersoonlijkheid, die hun zetel naar het buitenland willen verplaatsen (emigratie), met uitzondering
van de EUPP en de EUPS.
Afdeling 3 van dit hoofdstuk is van toepassing op alle door buitenlands recht beheerste rechtspersonen,
die hun zetel naar België willen verplaatsen (immigratie), met uitzondering van de EUPP en de EUPS.
Art. 14:52
Wanneer een rechtspersoon haar statutaire zetel over de grenzen heen verplaatst, zet zij zich om in
een rechtsvorm van de jurisdictie waarheen zij haar zetel verplaatst, met continuïteit van haar
rechtspersoonlijkheid.
Art. 14:53
De grensoverschrijdende omzetting is niet toegelaten zolang de om te zetten rechtspersoon is
onderworpen aan een insolventieprocedure.

Afdeling 2. Emigratie

Onderafdeling 1. Formaliteiten die het besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaan
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Art. 14:54
Het bestuursorgaan stelt het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting op. Dit voorstel vermeldt ten
minste de rechtsvorm, de naam en de zetel van de vereniging na omzetting evenals de naam en
standplaats van de notaris voor wie de grensoverschrijdende omzetting zal worden verleden.
Dit voorstel wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9 of 2:10 en 2:15 of
2:16.
Art. 14:55
Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking van het omzettingsvoorstel in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, kunnen de schuldeisers, niettegenstaande andersluidende bepaling, een
zekerheid of enige andere waarborg eisen van de vereniging voor hun schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor hun
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering tegen de vereniging werd ingesteld
vóór de bekendmaking van het omzettingsvoorstel.
Daartoe richt de schuldeiser tegelijkertijd een schriftelijk verzoek aan de vereniging en de notaris
vermeld in het omzettingsvoorstel, op straffe van niet ontvankelijkheid van zijn verzoek.
De vereniging kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen,
legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de schuldplichtige vereniging, zitting houdend in kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vereniging
moet stellen en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid is vereist
gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de
vereniging.
Art. 14:56
Het bestuursorgaan licht het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting, haar juridische en
economische redenen en gevolgen, en haar gevolgen voor de leden, de schuldeisers en de werknemers
toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering (…) die het
omzettingsbesluit moet nemen.
Art. 14:57
Bij het in artikel 14:56 bedoelde verslag voegt het bestuursorgaan een staat van activa en passiva, die
niet meer dan vier maanden vóór de algemene vergadering voor de VZW (…) die over het voorstel tot
grensoverschrijdende omzetting moet besluiten is afgesloten.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of externe accountant, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of het
nettoactief is overgewaardeerd.
Art. 14:58
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris of van de
bedrijfsrevisor of externe accountant, alsook het ontwerp van statutenwijziging, worden meegedeeld
aan de leden samen met de oproeping tot de algemene vergadering voor de VZW (…) overeenkomstig
artikel 2:32.
Iedere schuldeiser die op grond van artikel 14:55 over een verzetsrecht beschikt kan, vanaf de
bekendmaking van het omzettingsvoorstel overeenkomstig artikel 14:54 op de zetel van de vereniging
kosteloos een kopie van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen.
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Onderafdeling 2. Besluit tot grensoverschrijdende omzetting

Art. 14:59
Na het verstrijken van de in artikel 14:55 bedoelde termijn besluit de algemene vergadering voor de
VZW (…) tot de grensoverschrijdende omzetting overeenkomstig de bepalingen van deze
onderafdeling.
Art. 14:60
§1
Onverminderd strengere bepalingen in de statuten en de bijzondere bepalingen van dit artikel, beslist
de algemene vergadering voor de VZW (…) tot de grensoverschrijdende omzetting overeenkomstig de
volgende regels van aanwezigheid en meerderheid:
1° op de vergadering moeten ten minste twee derden van de leden van het bevoegd orgaan aanwezig
of vertegenwoordigd zijn;
2° een voorstel tot grensoverschrijdende omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het vier vijfde
van de stemmen heeft verkregen.
§ 2 Indien het in paragraaf 1 bedoelde aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, kan een tweede
algemene vergadering voor de VZW (…) worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en
besluiten over de grensoverschrijdende omzetting met de meerderheden bedoeld in dit artikel, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§ 3 In afwijking van de bovenstaande regels is de instemming van alle leden vereist:
1° voor het besluit tot grensoverschrijdende omzetting in een vereniging waarin de leden onbeperkt
aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging;
2° indien de vereniging niet ten minste twee jaar bestaat;
3° indien in de statuten is bepaald dat zij geen andere rechtsvorm mag aannemen. Deze bepaling van
de statuten kan slechts met instemming van alle leden worden gewijzigd.
Art. 14:61
De grensoverschrijdende omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld
door de notaris aangeduid in het in artikel 14:54 bedoelde omzettingsvoorstel. In de authentieke akte
wordt de conclusie van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of externe accountant
overgenomen. De staat van actief en passief wordt er aangehecht.
Art. 14:62
De in artikel 14:61 bedoelde notaris geeft op vraag van de vereniging een attest af waaruit blijkt dat de
aan het besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaande handelingen en formaliteiten zijn
vervuld. Deze notaris levert het attest niet af zolang de schuldeisers die binnen de artikel 14:55 bedoelde
termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij
hun aanspraken om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing zijn afgewezen.
Art. 14:63
De vereniging kan pas worden uitgeschreven uit het Belgische rechtspersonenregister bij voorlegging
van het bewijs van inschrijving in het relevante register van het land waarheen de vereniging haar zetel
verplaatst en van het attest van de notaris zoals bedoeld in artikel 14:62. Het Belgische
rechtspersonenregister vermeldt de inschrijving van de vereniging in het buitenlandse register.
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De grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging worden pas van
kracht vanaf de doorhaling van de inschrijving in het Belgische rechtspersonenregister.
Deze doorhaling wordt overeenkomstig artikel 2:15 of 2:16 bekendgemaakt.

Afdeling 3. Immigratie

Art. 14:64
De grensoverschrijdende omzetting van een buitenlandse rechtspersoon naar een vereniging met
rechtspersoonlijkheid geregeld door dit wetboek, wordt in een authentieke akte vastgesteld, op
voorlegging van stukken door de zich omzettende rechtspersoon waaruit blijkt dat deze de
desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften heeft nageleefd.
Deze akte wordt neergelegd en in haar geheel bekendgemaakt; de statuten worden neergelegd en
bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9 (…) en 2:15 (…).
Art. 14:65
De grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging worden van
kracht vanaf de inschrijving van de vereniging in het Belgisch rechtspersonenregister (…).
Art. 14:66
De zich omzettende rechtspersoon legt door toedoen van haar bestuursorgaan een staat van activa en
passiva neer bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik
van de omzetting.
Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de authentieke omzettingsakte is verleden.
Indien de staat van actief en passief niet werd neergelegd zoals bepaald in het tweede lid, wordt de
door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De Koning kan het model van de staat van activa en passiva vaststellen.

Titel 5. Omzetting van stichtingen
(…)
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