Goed samenwerken via vzw,
vennootschap of stichting

Voorwoord
Deze brochure is bedoeld voor de brede cultuursector:
voor artiesten, andere creatievelingen en voor cultuurwerkers die samen
willen ondernemen.
Eerst ontdek je de nieuwe regels rond samen ondernemen. Daarna leggen
we uit onder welke organisatievormen je kan samenwerken en beantwoorden we volgende vragen:
Waarom kiezen voor een organisatie met
rechtspersoonlijkheid?
Wat zijn de kenmerken van en de verschillen tussen
een vereniging, vennootschap en stichting?
Welke organisatievorm is de meest geschikte?

Tot slot lichten we toe hoe je deze organisatievormen kan oprichten en
weer kan ontbinden.
De organisatievormen die in deze brochure worden besproken richten
zich tot private ondernemingen. Publieke rechtspersonen (bijvoorbeeld
de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of openbare instellingen)
worden niet behandeld.
Deze brochure is tot stand gekomen tijdens de voorbereiding van het
wetsontwerp rond Vennootschappen en Verenigingen. Het wetboek
Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) is van toepassing vanaf
1 mei 2019.
Cultuurloket vzw geeft advies op maat & inspiratie voor organisaties en
personen die actief (willen) zijn in de cultuursector. De inhoud van zowel
deze brochure als andere zakelijke informatie is te vinden op
www.cultuurloket.be. Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij een
van onze consulenten.
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I. Wat is nieuw?

In 2018 wijzigde de wetgever het ondernemingslandschap grondig. Zo is
sinds 1 mei 2018 de nieuwe insolventiewet van toepassing. Op 1 november
2018 kreeg het begrip onderneming een volledig nieuwe invulling. Ten
slotte keurde de kamer een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goed. Deze is van toepassing vanaf 1 mei 2019.

1 .1 . N I E U W E I N S O LV E N T I E W E T
Het insolventierecht omvat alle regels voor ondernemers in financiële
moeilijkheden. De nieuwe wet is van toepassing sinds 1 mei 2018.
Dit zijn de voornaamste nieuwigheden:
Ook zelfstandigen en vzw's kunnen failliet verklaard worden
Waar het faillissement vroeger enkel mogelijk was voor
handelaars kunnen nu álle zelfstandigen, vennootschappen en vzw’s failliet verklaard worden, ook als ze werken in
de culturele sector. Voordeel is dat ook zij hun activiteiten
op een georganiseerde manier kunnen stopzetten via de
faillissementsprocedure.

Aansprakelijkheid van bestuurders wordt uitgebreid
Bestuurders kunnen nu ook aansprakelijk zijn zodra ze:
een kennelijk grove fout (zoals bv. fiscale fraude) maken die
1

Deze aansprakelijkheid is niet van toepas-

bijdraagt tot het faillissement1;

sing op vzw’s, ivzw’s of stichtingen met een
vereenvoudigde boekhouding of op ondernemingen met enerzijds een gemiddelde omzet
lager dan 620.000 euro en anderzijds een
balanstotaal lager dan 370.000 euro.
2

hun activiteiten toch verderzetten, ook al weten ze dat een
faillissement nakend is2.

Deze aansprakelijkheid is niet van toepas-

sing op vzw’s, ivzw’s of stichtingen met een
vereenvoudigde boekhouding.
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1.2. NIEUW ONDERNEMINGSRECHT
Sinds 1 november 2018 spreken we niet langer van handelsrecht, maar van
ondernemingsrecht. Dit ondernemingsrecht is bovendien van toepassing
op elke zelfstandige, elke vennootschap en elke vzw of stichting.
Ook zelfstandige creatievelingen en cultuurwerkers zijn ondernemers. Dit
houdt in dat het ondernemingsrecht ook op hen van toepassing is.

! Vallen niet onder het ondernemingsrecht:
De feitelijke vereniging die niets uitkeert aan haar
leden, zoals een quizclub die een paar keer per
maand samenkomt;
Een publiekrechtelijk rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op de markt, bijvoorbeeld een OCMW;
Het normale beheer van je persoonlijk vermogen,
bijvoorbeeld de verkoop van je verzameling strips,
niet te verwarren met het verkopen van strips op
regelmatige basis. Dit laatste vereist een inschrijving als zelfstandige.

Voornaamste kenmerken van het ondernemingsrecht:
Bewijs is vrij: in het ondernemingsrecht kan je de feiten
bewijzen met álle mogelijke middelen, ook bijvoorbeeld met
sms'en en WhatsApp-berichten.
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Protestverplichting: een ondernemer die niet akkoord gaat
met een factuur, moet die factuur schriftelijk én binnen korte
termijn betwisten. Hetzelfde geldt voor de inhoud van brieven
of mails
Protesteert de ondernemer niet binnen een korte termijn, dan
mogen anderen ervan uitgaan dat hij de factuur of de inhoud
van de brief of mail aanvaard heeft.
Kortom, zodra je als ondernemer niet akkoord gaat, reageer
je best snel, schriftelijk én pertinent. Dit betekent dat je
focust op relevante juridische argumenten
Boekhouding als bewijsmiddel: bij conflicten kan ook de
boekhouding als bewijs gebruikt worden. Zorg dus voor een
volledige en transparante boekhouding.

Rechtbank van koophandel wordt ondernemingsrechtbank
Het nieuwe ondernemingsrecht vormt de rechtbank van koophandel om tot
ondernemingsrechtbank. Die is bevoegd voor alle conflicten rond ondernemingen. Er zullen ook rechters die voeling hebben met verenigingen en
stichtingen oordelen.

7

1 . 3. N I E U W W E T B O E K V E N N O OT S C H A P P E N
EN VERENIGINGEN (WVV)
Het nieuwe WVV bevat regels over de structuur en werking van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Het wetboek treedt in werking op
1 mei 2019.
Gevolgen voor nieuwe vennootschappen en verenigingen
Zodra het WVV van toepassing is, moeten nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen aan zijn bepalingen voldoen, dus vanaf 1 mei 2019.
Gevolgen voor bestaande vennootschappen en verenigingen
Bestaande vennootschappen en verenigingen kunnen bij de inwerkingtreding meteen hun statuten aanpassen aan de nieuwe bepalingen (= opt-in).
Ze moeten die dan ook onmiddellijk navolgen.
Past de vennootschap of vereniging haar statuten niet
meteen aan, dan gelden de volgende deadlines:
Dwingende bepalingen gelden vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 zijn automatisch alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing. Dwingende bepalingen
zijn bepalingen waarvan je niet kan afwijken, bijvoorbeeld
bepalingen over winstuitkering en bestuur.

Overige bepalingen
Vennootschappen moeten ten laatste tegen 1 januari 2024
hun statuten volledig hebben aangepast én gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad.
! Let wel op: bij een statutenwijziging vanaf 1 januari 2020 zal
je je statuten moeten aanpassen aan de nieuwe wet.

8

1.3.1 Vennootschappen
Zes basisvormen
De oude regeling telde meer dan vijftien vennootschapsvormen. De nieuwe
wet beperkt zich tot zes basisvormen, namelijk:

Maatschap
Vennootschap onder firma (VOF)
Commanditaire vennootschap (CommV)
Besloten vennootschap (BV)
Naamloze vennootschap (NV)
Coöperatieve vennootschap (CV)

Bestaande vennootschappen worden omgezet, namelijk:
Oude vorm

→

Nieuwe vorm

Tijdelijke handelsvennootschap

Maatschap

Stille handelsvennootschap

Maatschap

CommV onder aandelen

NV

CVOA

VOF

CVBA

BV of CV

BVBA

BV

S-BVBA, E-BVBA

BV

Landbouwvennootschap

VOF, CommV, BV of CV

Bosgroeperingsvennootschap

VOF, CommV, BV, CV of NV

Vennootschap met sociaal oogmerk

CV, erkende CV of CV erkend als SO
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1.3.2. Verenigingen en stichtingen
Het nieuwe WVV bevat nu ook nieuwe bepalingen voor verenigingen
en stichtingen.
Toepasselijke regels
Statutaire zetelleer
Volgens het nieuwe WVV zullen de statuten van een onderneming bepalen welk vennootschapsrecht van toepassing is.
Dit kan het Belgisch vennootschapsrecht zijn, maar evengoed het recht van een andere EU-lidstaat. De wetgever laat
die keuzevrijheid toe om België aantrekkelijker te maken voor
investeerders.
Zo kan een buitenlandse onderneming onderworpen blijven
aan haar buitenlandse vennootschapsrecht indien dit in haar
statuten werd opgenomen en kan een Belgische onderneming in de Europese Unie werken onder haar Belgische
vorm.

Fiscaal recht
De onderneming blijft onderworpen aan het fiscale recht
van het land waar ze effectief haar activiteiten uitoefent. Van
fiscale keuzevrijheid is geen sprake.

Vlotte communicatieregels
Het nieuwe WVV bepaalt dat de statuten een mailadres en
een website kunnen toekennen aan de rechtspersoon.
Dit betekent dat de rechtspersoon met zijn aandeelhouders
of leden geldig kan communiceren via website of mail.
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Zo kunnen bijvoorbeeld uitnodigingen voor de algemene
vergadering nu ook gemaild worden.

UBO-register (Ultimate Beneficial Owner)
Sinds 31 oktober 2018 moeten vennootschappen, vzw’s en stichtingen
toereikende, accurate en actuele informatie over uiteindelijke begunstigden
inwinnen, bijhouden en doorsturen naar het UBO-register.
Ze krijgen tijd tot 30 september 2019 om de volgende
gegevens te registreren:

Naam, voornaam, geboortedatum
Nationaliteit
Verblijfsadres
RSZ-nummer
Datum waarop hij/zij begunstigde is geworden
De categorie waartoe de ubo behoort
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Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

Bij venootschappen:
Aandeelhouders
Leidinggevend personeel
Iedereen die 25 % van de stemrechten,
de aandelen of de eigendom bezit.

Bij verenigingen en stichtingen:
Stichters
Vertegenwoordigers
Dagelijks bestuurders
De leden van het bestuursorgaan
Iedere natuurlijke persoon met zeggenschap
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II. Waarom kiezen voor
een rechtspersoon?

Als je met andere professionals wil samenwerken kan het een voordeel zijn
om dit in gemeenschappelijke naam en voor gemeenschappelijke rekening
te doen. Zowel bij tijdelijke als bij permanente samenwerkingen kan je dit
via een rechtspersoon realiseren. Welke rechtspersoon gepast is, hangt
onder meer af van de duurzaamheid van een project.

Voorbeelden:
Een tijdelijke samenwerking om een film of theaterproductie
te maken.
Een permanente samenwerking tussen 10 acrobaten.

2 .1 . D U I D E L I J K H E I D
Verhouding tussen leden of vennoten
Via een rechtspersoon kan je duidelijk de verhoudingen tussen de leden
of de vennoten vastleggen. Een vzw heeft leden, een vennootschap heeft
vennoten.
Doel van de rechtspersoon
Verder kan je duidelijk het hoofddoel van de rechtspersoon bepalen, bijvoorbeeld samen rendabel zijn of samen een belangeloos doel nastreven.
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2 . 2 . KO S T E N D E L I N G
Ook als leden of vennoten samen kosten willen maken, is een rechtspersoon interessant, bijvoorbeeld om een ruimte te delen, hetzelfde werkingsmateriaal te gebruiken of samen personeel in te zetten. Zo kan voor een
theatervoorstelling de ene partij de ruimte ter beschikking stellen, terwijl
de andere partij gelden inbrengt.

2 . 3. P R I V É V E R M O G E N M I N S T E N S D E E L S B E S C H E R M D
TEGEN SCHULDEISERS
Bij financiële moeilijkheden is een zelfstandige creatieveling persoonlijk
aansprakelijk. Dit betekent dat hij ook met zijn privévermogen eventuele
schulden moet betalen. Om dit privévermogen te beschermen, kan hij kiezen voor een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid.

2.4. PERSOONLIJKE A ANSPRAKELIJKHEID BEPERKT
Ook als je voor mogelijke schade
je persoonlijke aansprakelijkheid
wil beperken of veiligstellen, is een
rechtspersoon een goede keuze.
Zodra je onder een rechtspersoon
werkt, handel je in naam van en voor
rekening van die rechtspersoon.

Voorbeeld: Een producer kan
via een rechtspersoon zijn
privévermogen beschermen
tegen schadeclaims van
derden. Dit is zinvol, omdat
een producer verscheidene
contracten afsluit met derden.

Dit betekent dat je geen verbintenissen aangaat in eigen naam, maar
wel in naam van de rechtspersoon.

Als zijn aansprakelijkheid in het
gedrang zou komen, is zijn privévermogen minstens in eerste
instantie beschermd.

Gevolg is dat de rechtspersoon minstens in eerste instantie aansprakelijk
is. Of het om beperkte of onbeperkte
aansprakelijkheid gaat, hangt af van
de rechtsvorm.
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2 . 5. F I S C A L E O P T I M A L I S AT I E
Elke situatie is anders. Welk belastingstelsel van toepassing is, hangt dus
af van je individuele situatie en van de ondernemingsvorm die je kiest.
Wel worden de winsten van een vennootschap belast in de vennootschapsbelasting. De tarieven van de vennootschapsbelasting kunnen lager liggen
dan die van de personenbelasting. Bovendien kan je mogelijk genieten van
een verlaagd belastingtarief. Na betaling van de vennootschapsbelasting
kunnen deze gelden onder andere uitgekeerd worden via een dividend
of winstuitkering.

! Laat je vooraf goed adviseren door een ervaren account of fiscalist.
Die kan immers nagaan of het interessant is om een vennootschap op te
richten en je daarna begeleiden bij je fiscale optimalisatie.

2 .6. S U B S I D I E S E N B E L A S T I N GVO O R D E L E N
Bepaalde subsidies of belastingvoordelen gelden enkel voor rechtspersonen.
Voorbeelden van subsidies voor rechtspersonen met een
belangeloos doel:
Werkingssubsidies uit het Kunsten- of
Cultureel-erfgoeddecreet.
Bepaalde subsidies uit het Circusdecreet, onder meer subsidies om een circusfestival te organiseren of om circuskunsten te promoten.
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Voorbeelden van subsidies of belastingvoordelen, enkel
voor rechtspersonen:
Structurele werkingssubsidies van het Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF).
Belastingvoordeel uit de Tax Shelter audiovisuele werken en
podiumkunsten enkel voor rechtspersonen onderworpen aan
de vennootschapsbelasting.
Subsidies voor Europese samenwerkingsprojecten voor
culturele of creatieve organisaties.

Voorbeelden van subsidies die openstaan voor zowel individuele zelfstandigen als voor vennootschappen:
Projectsubsidies uit het Kunstendecreet.
Individuele zelfstandigen in Vlaanderen en vennootschappen met maatschappelijke zetel in Vlaanderen kunnen de
kmo-portefeuille aanvragen (uitz: de maatschap).

Deze opsomming is niet limitatief. Er zijn nog verschillende subsidies
mogelijk, zowel voor natuurlijke personen, voor zelfstandigen, als voor
verenigingen en vennootschappen.
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III. Wat zijn de kenmerken van
en verschillen tussen een
vereniging, een vennootschap
en een stichting?

In dit deel bespreken we de bouwstenen van een onderneming. Kies je de
juiste bouwstenen, dan vind je voor jouw activiteiten de meest geschikte
organisatievorm. We behandelen achtereenvolgens:
1.

Rechtspersoonlijkheid

2.

Doel

3.

Winstuitkering

4.

Besturen en vertegenwoordigen

5.

Aansprakelijkheid

3.1 . R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
Om goed te begrijpen wat rechtspersoonlijkheid betekent, vergelijken we
eerst de juridische begrippen natuurlijk persoon en rechtspersoon.
3.1.1. Natuurlijk persoon
Volgens het recht is een natuurlijk persoon een fysiek persoon die in eigen
naam en voor eigen rekening kan handelen. Ieder individu is een natuurlijk
persoon. Een natuurlijk persoon die een zelfstandige activiteit uitvoert,
schrijft zich in als zelfstandige en heeft een eenmanszaak.
Aansprakelijkheid natuurlijk persoon met zelfstandige activiteit
Als een natuurlijk persoon een eenmanszaak heeft en hierbij schulden
maakt, dan staat hij ook met zijn privévermogen in voor die schulden.
Alleen zijn gezinswoning kan hij beschermen, op voorwaarde dat hij een
'verklaring van onvatbaarheid voor beslag op de gezinswoning' opmaakt bij
de notaris. Deze notariële verklaring heeft tot gevolg dat de gezinswoning
niet als onderpand geldt voor eventuele schuldeisers. De notariskosten voor
deze verklaring kunnen oplopen tot 1.000 euro.
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Samenwerking tussen natuurlijke personen
Individuen kunnen ook samenwerken. Zo kunnen scenarioschrijvers
afspreken om samen een opdracht uit te voeren. Om conflicten te vermijden, leggen ze hun afspraken best schriftelijk vast in een contract. Zodra je
een contract ondertekent, ga je akkoord met de inhoud ervan.
Een goed contract bevat de volgende informatie:

De identiteit van de contractpartijen;
Het voorwerp van de overeenkomst;
De duur van de samenwerking (bepaalde of onbepaalde duur);
De rechten en plichten van de partijen;
De vergoedingen en betalingstermijnen;
Het einde van de overeenkomst;
Sancties;
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank of
bemiddelaar;
…

Elke contractpartij krijgt een ondertekend exemplaar van het contract.
Uiteraard kunnen de contractpartijen tijdens de samenwerking overeenkomen om nieuwe afspraken te maken of om bepaalde afspraken te wijzigen,
bij voorkeur opnieuw schriftelijk.
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Conflicten tussen samenwerkingspartners
Conflicten zijn niet volledig uit te sluiten, ook niet als er een contract
is. Bij een conflict houdt men rekening met de afspraken in het contract.
Ontbreken duidelijke afspraken, dan biedt het algemeen contractenrecht
mogelijk een uitweg. Is dat niet zo, dan kunnen de partijen een beroep
doen op een onafhankelijk bemiddelaar of arbiter. Elke partij heeft er
belang bij om pas in laatste instantie naar de rechter te stappen. Juridische
procedures kunnen lang aanslepen en kosten veel geld.

! Bij schulden, kunnen schuldeisers het privévermogen van de partijen
aanspreken. Om dit ondernemersrisico op te vangen, kan het oprichten
van een rechtspersoon interessant zijn.

3.1.2. Rechtspersoon
Een rechtspersoon is een juridische creatie. Het is een aparte juridische
entiteit met een eigen vermogen, een eigen naam en een eigen adres. Het
zijn uiteraard mensen die de rechtspersoon vertegenwoordigen, maar de
rechtspersoon zelf handelt autonoom en heeft rechten en plichten, net als
een natuurlijk persoon.
Dit betekent dat een rechtspersoon 'rechtspersoonlijkheid' bezit
en daardoor:
··

Verbintenissen kan aangaan.

··

Een vermogen kan opbouwen.

··

Lonen kan uitbetalen.

··

Kosten kan maken.

··

Contracten kan afsluiten.

··

Aangesproken kan worden
door schuldeisers.

··

...
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Voorbeeld: Als een zelfstandig artiest een contract afsluit met een
productiehuis, dan is dat een contract tussen het productiehuis als
rechtspersoon én de artiest als natuurlijk persoon.

3. 2 . D O E L
Een rechtspersoon wordt opgericht met een welbepaald doel. Afhankelijk
van dat doel, onderscheiden we drie soorten rechtspersonen: verenigingen,
vennootschappen en stichtingen.
Een vereniging is een samenwerking tussen mensen die met hun activiteiten een belangeloos doel nastreven.

Voorbeeld vereniging: Een vzw die jonge muzikanten een podium
biedt door concerten, bijeenkomsten en opleidingen te organiseren.

Een vennootschap is een samenwerking tussen mensen die met hun inbreng
en activiteiten ook winst nastreven. De inbreng kan in natura zijn, bijvoorbeeld materiaal en goederen. Maar vennoten kunnen ook geld of arbeid
inbrengen. In ruil voor hun inbreng ontvangen ze een aandeel in de vennootschap. Dit aandeel bepaalt hoeveel winst ze uitgekeerd kunnen krijgen.

Voorbeeld vennootschap: Een vennootschap met als doel een
film te produceren of scenarioschrijvers te laten samenwerken of
kunstwerken te verkopen.
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Een stichting gebruikt een vermogen om met haar activiteiten een belangeloos doel na te streven.

Voorbeeld stichting: Het beheer van een kunstcollectie van een
overleden kunstenaar door zijn erfgenamen.

3. 3. W I N S T U I T K E R I N G
Een belangrijk verschil tussen een vereniging en een vennootschap is de
winstuitkering. Vennootschappen mogen winsten uitkeren, verenigingen
niet. Winst is elk vermogensvoordeel zonder tegenprestatie, zoals het
uitkeren van dividenden, winstbewijzen maar ook onrechtstreekse winstuitkeringen zoals een veel te hoge huurprijs kan als een winstuitkering
worden beschouwd...
Verenigingen kunnen dus geen winst uitkeren, maar ze mogen wel economische activiteiten uitoefenen. Zo kan een vzw betaalde concerten organiseren voor jong muzikaal talent. De inkomsten moet de vzw hergebruiken
in functie van haar doel.
Als blijkt dat de vzw hoofdzakelijk winst wil maken, dan kan de fiscus
oordelen dat ze zich gedraagt als een concurrentiële onderneming. In dat
geval kan de vzw vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Ook vermomde waardeoverdrachten zal de fiscus bestempelen als winstuitkering,
bijvoorbeeld buitensporige lonen voor de bestuurders van een vereniging.
Een stichting mag ook geen winsten uitkeren, tenzij aan derden en voor
zover die stroken met haar belangeloos doel. Zo kan een stichting voor
mensen met een handicap de opleiding van haar doelgroep financieren.
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3. 4 . B E S T U R E N E N V E RT E G E N W O O R D I G E N
De wet, de statuten of een overeenkomst bepalen welke organen de
rechtspersoon besturen en vertegenwoordigen én welke bevoegdheden die
organen hebben.
Rechtspersoon besturen
Een vzw heeft altijd een algemene vergadering en een bestuursorgaan. De
algemene vergadering controleert het bestuursorgaan die op zijn beurt de
vzw vertegenwoordigt in contacten met derden.
Ook een vennootschap kan een algemene vergadering van aandeelhouders hebben, eventueel toevertrouwt aan één aandeelhouder. De algemene
vergadering beslist over zaken vastgelegd in de wet of de statuten: bijvoorbeeld bestuurders benoemen en ontslaan.
Een vennootschap of stichting wordt eveneens bestuurd door één of
meer bestuurders.
Rechtspersoon vertegenwoordigen
Dagelijks bestuurders nemen de dagelijkse taken op of zaken waarvoor het
niet nodig is om het bestuursorgaan samen te roepen. Vertegenwoordigers
kunnen de rechtspersoon met andere instanties verbinden, zoals het contact met een btw-kantoor of in bankzaken. Als het bestuursorgaan niet op
tijd kan bijeengeroepen worden, zijn de dagelijks bestuurders ook bevoegd
voor spoedeisende zaken.
Bestuurders in een vennootschap
Bezoldigd bestuurder: een bestuurder van een vennootschap wordt vermoed een zelfstandige te zijn. Elke zelfstandige:
is ingeschreven bij een ondernemingsloket;
is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds waar hij
sociale bijdragen betaalt;
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brengt zijn ziekenfonds op de hoogte van zijn
zelfstandigenstatuut;
is in eerste instantie btw-plichtig.

Onbezoldigd bestuurder: beslist de algemene vergadering dat de bestuurder zijn mandaat toch kosteloos uitoefent, dan moeten de statuten dit uitdrukkelijk vermelden. De bestuurder mag dan geen bezoldiging ontvangen
zoals winstuitkeringen, loon, betalingen voor zijn aanvullende pensioenbijdragen of andere voordelen. Verder hoeft hij zich niet in te schrijven als
zelfstandige, tenzij hij tegelijk als werkend vennoot technische, boekhoudkundige of administratieve taken uitvoert.
Bestuurder-werknemer: een bestuurder kan ook werknemer zijn binnen
zijn eigen vennootschap op voorwaarde dat:
zijn taken als bestuurder strikt gescheiden zijn van zijn taken
als werknemer;
er een band van ondergeschiktheid is met de vennootschap,
bijvoorbeeld via een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Ondergeschiktheid kan uiteraard niet als de bestuurder de enige aandeelhouder van de vennootschap is.

Voorbeeld: De bestuurder van een productiehuis werkt er tegelijk als
regisseur in loondienst. In de statuten kan opgenomen worden dat hij
niet meestemt over personeelsaangelegenheden. Dit garandeert de
gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.
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Bestuurders in een vzw
Onbezoldigd bestuurder: in principe vermelden de vzw-statuten dat het
mandaat van bestuurder onbezoldigd is.
Bezoldigd bestuurder: als de bestuurder zitpenningen of vergoedingen
krijgt voor zijn mandaat, dan wordt hiervoor een fiscale fiche 281.30
opgemaakt. Op de fiche worden de presentiegelden en onkosten (reëel of
forfaitair) ingevuld. Bovendien moet de organisatie hierop bedrijfsvoorheffing inhouden, tenzij de vergoeding enkel bestaat uit werkelijke kosten.
Indien bestuurders regelmatig presentiegelden ontvangen kan dit een zelfstandige activiteit uitmaken waarvoor de bestuurder zich moet inschrijven
als zelfstandige, net als de bestuurder van een vennootschap.
Bestuurder-werknemer: een bestuurder kan tegelijk werknemer bij
een vzw zijn als:
zijn taken als bestuurder strikt gescheiden zijn van zijn taken
als werknemer;
er een band van ondergeschiktheid is met de vzw. De statuten
kunnen vermelden dat de bestuurder niet mag meestemmen
over eigen personeelsaangelegenheden.

3. 5. A A N S P R A K E L I J K H E I D
Binnen een onderneming kunnen verschillende aansprakelijkheden zijn.
We verduidelijken dit met een casus en bespreken achtereenvolgens de:
persoonlijke aansprakelijkheid
hoofdelijke aansprakelijkheid
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beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
oprichtersaansprakelijkheid
contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid

Casus: Otto beslist om met twee partners een vennootschap op te
richten voor de opnames van een film. Met het doel om de film te
produceren en de winst te verdelen onder de drie vennoten, sluiten
zij een huurcontract af voor de set en de rekwisieten en samenwerkingscontracten met acteurs, scenaristen, regisseur... Tijdens de
opnames breekt brand uit: het gebouw stort gedeeltelijk in en enkele
voorbijgangers raken gewond.

3.5.1. Persoonlijke aansprakelijkheid
Persoonlijke aansprakelijkheid betekent dat schuldeisers je privévermogen
kunnen aanspreken.

Als blijkt dat Otto als bestuurder geen brandverzekering heeft afgesloten hoewel het risico op een brand reëel was, dan heeft hij een
persoonlijke fout gemaakt in de uitoefening van zijn mandaat. Voor
deze fout, kan hij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

3.5.2. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hoofdelijke aansprakelijkheid is de regel voor alle partners die samen de
rechtspersoon oprichten. Bij een hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen
álle vennoten aansprakelijk gesteld worden voor de volledige schuld.
Mogelijk richten schuldeisers zich tot de meest solvabele vennoot.
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Achteraf kan de vennoot die betaald heeft, zich verhalen op de andere
vennoten. Elke vennoot afzonderlijk is dus gehouden voor de volledige
schuld van de vennoten samen. Zij zijn elk hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige schuld.

Als blijkt dat Otto nagelaten heeft om sociale bijdragen te betalen
voor de artiesten en regisseurs in dienst, dan zijn hij én zijn twee
partners hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

3.5.3. Beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid
We onderscheiden rechtspersonen met beperkte en met onbeperkte
aansprakelijkheid.
Onbeperkte aansprakelijkheid voor Maatschap, VOF en CommV
Bij vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid kunnen schuldeisers het vermogen van de vennootschap aanspreken, maar ook het
privévermogen van de vennoten. Anders dan bij de Maatschap, moeten de
schuldeisers bij de VOF en de CommV wel een volgorde respecteren. Ze
moeten namelijk eerst het vermogen van de vennootschap uitputten, alvorens ze het privévermogen van de vennoten kunnen aanspreken.

Als blijkt dat het filmhuis een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is, dan kunnen de gewonde slachtoffers hun schade
recupereren via het vermogen van de vennootschap én via het
privévermogen van de vennoten.
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Beperkte aansprakelijkheid voor BV, CV, NV en voor vzw’s en stichtingen
Bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid kunnen schuldeisers
enkel het vermogen van de vennootschap aanspreken. Het privévermogen
van de vennoten is beschermd. Bovendien kan elke vennoot maar aangesproken worden voor zijn eigen inbreng in de vennootschap. Kortom, bij
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid is er een strikte scheiding tussen het vermogen van de vennootschap en het privévermogen van
de vennoten.

Als blijkt dat het filmhuis een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, dan kunnen de acteurs en scenaristen hun schade enkel
recupereren via het vermogen van de vennootschap, niet via het
privévermogen van de vennoten.

Ook een vzw geniet van beperkte aansprakelijkheid. De leden en bestuurders
zijn immers niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vzw.
3.5.4. Bestuurdersaansprakelijkheid
Als de onderneming fouten maakt die door behoorlijk bestuur vermeden
konden worden, dan kunnen de bestuurders hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn. Een bestuurder moet zijn taken immers uitoefenen zoals elke
normale, voorzichtige en zorgvuldige bestuurder in dezelfde omstandigheden zou doen.
Bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor alle bestuurders, zowel die van
een vzw als van een vennootschap, én ook voor de dagelijkse bestuurders.
Wel kan een bestuurder op de vergadering van het bestuursorgaan aangeven dat hij niet akkoord gaat met een bestuurshandeling (voordat deze
gesteld wordt!). Dit wordt opgenomen in de notulen van de vergadering,
waardoor hij van zijn aansprakelijkheid bevrijd wordt.
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Het WVV bepaalt ook de maximale aansprakelijkheid van bestuurders
volgens de omzet exclusief btw. Dit maakt het voor verzekeraars eenvoudiger om de risico's in te schatten en de verzekeringspremies te bepalen.
De premies van deze verzekering kunnen als beroepskost van een vennootschap worden ingebracht.
Wettelijke maxima
Max. aanspr.

Omzet (excl. btw)

Balanstotaal

€ 125.000

< 350.000

en

€ 250.000

< 700.000

en

350.000

€ 1.000.000

< 9.000.000

of

< 4.500.000

€ 3.000.000

> 9.000.000

en

> 4.500.000

€ 12.000.000

> 50.000.000

of

> 43.000.000

Omzet is het totaal aantal opbrengsten van het voorbije jaar. De gemiddelde omzet wordt berekend over de laatste 3 jaren. Balanstotaal: alle
activa of passiva.

! Bij bedrog, lichte herhaaldelijke fout of opzet gelden die maxima niet.
Ook de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de fiscus moeten geen
rekening houden met de maxima. In die gevallen zijn bestuurders dus
onbeperkt aansprakelijk.

3.5.5. Oprichtersaansprakelijkheid van BV, CV en NV
Bij de BV, CV en NV kunnen ook de oprichters van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor:
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··

Ontoereikend startkapitaal;

··

Aandelen die niet volstort zijn;

··

Inbreng die overgewaardeerd is.

Als blijkt dat er bij de oprichting van de productievennootschap te
weinig middelen voorzien waren om de film te maken, dan kunnen
de oprichters hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
Voorwaarde is dat de vennootschap binnen de drie jaar failliet gaat
vanwege dit kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen.

3.5.6. Contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Is er een contract, dan baseren schuldeisers zich hierop om de onderneming aansprakelijk te stellen. Zo kan de verhuurder van de zaal rechten
putten uit het huurcontract dat hij met de vennootschap afsloot.

De verhuurder van de zaal heeft in principe een huurcontract afgesloten
met de vennootschap. Voor de schade die hij geleden heeft, kan hij zich
beroepen op de contractuele aansprakelijkheid van de vennootschap.
Als huurder verzeker je je best voor schade die kan optreden.

Buitencontractuele aansprakelijkheid
Is er geen contract, dan gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
Dit betekent dat de schadelijder recht heeft op een schadevergoeding,
zodra hij kan aantonen dat de ander een fout heeft gemaakt die de schade
veroorzaakte.

De gewonde voorbijgangers kunnen zich bijvoorbeeld beroepen op een
buitencontractuele aansprakelijkheid van de vennoten voor de schade
die ze door de brand hebben geleden, zodra ze kunnen aantonen dat
de vennoten een fout hebben gemaakt die de schade veroorzaakte.
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IV. Welke organisatievorm is
het meest geschikt?

Onderneming

Vereniging

VZW

Vennootschap

Maatschap

VOF

Comm
V

BV

CV

Erkende
CV

Stichting

NV

Privaat

Openbaar nut

CVSO

Erkende
CVSO

4 .1 . V E R E N I G I N G E N
In België is de vrijheid om zich te verenigen een grondrecht. Die vrijheid
kan je gebruiken om een vereniging op te richten. Er zijn drie mogelijke
vormen: de vzw, de internationale vzw en de feitelijke vereniging.
4.1.1. Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
Belangeloos doel
Een vzw is een samenwerking tussen natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos maatschappelijk doel nastreven. Door de nieuwe
wetgeving mag een vzw alle (economische) activiteiten uitoefenen om dit
doel te bereiken. Deze activiteiten moet ze duidelijk omschrijven in haar
statuten.
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Voorbeelden van belangeloze doelen:
Een vzw als platform voor jonge creatievelingen en cultuurwerkers die
opleidingen, samenwerkingen en debatten organiseert.
Een vzw die culturele activiteiten ondersteunt en promoot met als
doel het publiek vertrouwd te maken met kunsten in het algemeen of
met een artistieke activiteit in het bijzonder.

Als de fiscus oordeelt dat de economische activiteiten van de vzw niet in
verhouding staan tot het bereiken van haar belangeloos doel, dan kan hij
die inkomsten onderwerpen aan de vennootschapsbelasting. De fiscus
beoordeelt het volledige plaatje en onderzoekt hoe de vzw haar activiteiten
organiseert en beheert: hoe voert ze reclame, welke verkoopmethoden
gebruikt ze, hoe financiert ze haar activiteiten en hoeveel personeel werft
ze aan.
Minimumkapitaal
Ook de nieuwe wet vereist geen minimumkapitaal om een vzw op te richten. Met de opbrengsten uit haar activiteiten kan de vzw nieuwe projecten
financieren om haar belangeloos doel te blijven realiseren.
Leden
Een vzw heeft stichtende en werkende leden. Sommige vzw's hebben ook
toegetreden leden. Volgens de nieuwe wet moet de vzw de rechten en
plichten van de toegetreden leden in haar statuten opnemen. In de oude wet
volstond hiervoor het huishoudelijk reglement.
Elk lid is vrij om uit de vereniging te treden door zijn ontslag aan te bieden
aan het bestuursorgaan. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt kan geacht
worden ontslag te nemen.
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We onderscheiden volgende soorten leden:
··

De stichtende leden zijn de oprichters van de vzw. Ze zijn meteen ook
de eerste werkende leden van de algemene vergadering.

··

De statuten moeten de voorwaarden omschrijven om als werkend lid
te kunnen toetreden. Werkende leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Ze beslissen autonoom volgens de bevoegdheden
die ze ontlenen aan de wet of de statuten. Van de werkende leden moet
de vzw een ledenregister bijhouden op haar maatschappelijke zetel.
Dit kan in de vorm van een excel- of word-document.

··

De toegetreden leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de
vzw of de faciliteiten van de vzw gebruiken, eventueel na betaling van
een lidgeld. Een theatergezelschap bijvoorbeeld kan faciliteiten als
podium en rekwisieten ter beschikking stellen van haar (betalende)
leden. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene
vergadering.

! Een vzw moet zijn vrijwilligers verzekeren. Het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk biedt voor 1.000 vrijwilligersuren een gratis verzekering
aan startende vzw’s of vzw’s zonder personeel
(https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/).

Organen

Organigram

AV
Verplicht

BO

Dagelijks
bestuurder

...

Vertegenwoordiger

Facultatief
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De verplichte organen van een vzw zijn de algemene vergadering en het
bestuursorgaan. Daarnaast kan een vzw ook een dagelijks bestuurder of
vertegenwoordiger hebben.
In principe telt het bestuursorgaan minstens drie bestuurders. Alleen als de
algemene vergadering twee leden telt, telt het bestuursorgaan ook maximum twee bestuurders. In dat geval heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem. De oude regel dat de algemene vergadering altijd een lid meer
moet hebben dan het bestuursorgaan, verdwijnt.
De algemene vergadering:
··

oefent de bevoegdheden uit die de wet en de statuten haar toekennen.
De werkende leden kunnen deelnemen aan deze vergaderingen.
Volgens de wet heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om:
de statuten te wijzigen;
bestuurders en commissaris te benoemen, hun ambt te
beëindigen en ze te bezoldigen;
kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris;
de jaarrekening en de begroting goed te keuren;
de vereniging te ontbinden;
een lid uit te sluiten;
een vzw om te zetten in een ivzw, een CV erkend als sociale
onderneming of een erkende CVSO;
de vzw vlot te reorganiseren door de procedure 'inbreng om
niet' toe te laten, bijvoorbeeld om een afdeling van een vereniging over te nemen;
andere zaken uit te voeren, bepaald in de wet of in de statuten.
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··

komt samen, zodra de wet of de statuten dit vereisen of zodra een
vijfde van de leden dit vraagt.

··

brengt de bestuurders, leden en de commissaris minstens vijftien
dagen op voorhand op de hoogte van de vergadering (vroeger was dit
minstens acht dagen). In principe heeft elk lid gelijk stemrecht maar
hiervan kan afgeweken worden. Beslissingen worden genomen bij
meerderheid, tenzij de statuten of de wet hiervan afwijken.

··

kan enkel geldig beslissen over zaken die op de agenda werden
geplaatst.

Het bestuursorgaan:
··

oefent de overige bevoegdheden uit, namelijk alle handelingen die het
doel van de vzw ten goede komen, zoals afspraken met leveranciers,
met de subsidiërende overheid of met verzekeraars. Hiervoor kan zij
personeel in dienst nemen.

··

stelt jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de vzw op, die de
algemene vergadering daarna moet goedkeuren.

··

beslist in principe als college. Dit betekent dat een meerderheid van
de bestuurders aanwezig moet zijn, en dat een meerderheid van de
aanwezigen de beslissing moet goedkeuren. De statuten kunnen van
deze dubbele meerderheidsregel afwijken.

··

legt jaarlijks verantwoording af aan de algemene vergadering. Die
kan kwijting verlenen aan de bestuurders die hun taak naar behoren
hebben uitgeoefend of hen eventueel aansprakelijk stellen.

··

wordt gecontroleerd door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiger:
De vzw kan ook een vertegenwoordiger benoemen. Vertegenwoordigings‑
bevoegdheden worden uitdrukkelijk in de statuten omschreven, bijvoorbeeld: de vertegenwoordiger is bevoegd om in naam van de vzw op te
treden voor de rechtbank, om contact op te nemen met de bank, de btwdienst... Een vertegenwoordiger moet niet noodzakelijk in het bestuursorgaan zetelen.
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Dagelijks bestuur:
De nieuwe wetgeving laat toe om een dagelijks bestuurder aan te duiden als
de statuten dit voorzien. Een dagelijks bestuurder kan beslissen over:
minder belangrijke zaken;
spoedeisende zaken waarvoor het bestuursorgaan niet op tijd
kan worden samengeroepen;
dagelijkse handelingen.

Commissaris of bedrijfsrevisor:
Enkel zeer grote vzw's benoemen een commissaris of bedrijfsrevisor.
Statuten
De oprichters van de vzw stellen de statuten op en leggen ze neer op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Ze bevatten de grondbeginselen van de
organisatie van de vzw en alle wettelijk verplichte vermeldingen, namelijk:
naam en aanduiding van het gewest waar de vzw is gevestigd;
het minimum aantal leden;
een precieze omschrijving van het belangeloos doel en van de
activiteiten van de vzw;
de voorwaarden voor toe- en uittreding van de leden;
de bevoegdheden en bijeenroeping van de algemene
vergadering;
de wijze waarop bestuurders benoemd worden en de duur van
het mandaat;
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de eventueel wijze waarop vertegenwoordiger(s) en dagelijks bestuurder(s)
benoemd worden en de wijze waarop hun ambt beëindigd wordt;
de maximum bijdrage van de leden;
het belangeloos doel waaraan de vzw haar vermogen stort bij ontbinding;
de duur van de vzw;
Aansprakelijkheid
Een vzw heeft rechtspersoonlijkheid. De leden handelen dus in naam van
de vzw en verbinden zich niet persoonlijk. De vzw is gebonden door de
handelingen van al haar bestuurders, ook als die buiten haar bevoegdheid
vallen. In dat geval kan de vzw haar bestuurders achteraf wel persoonlijk
aanspreken op basis van de bestuurdersaansprakelijkheid. De oprichters
van een vzw hebben geen oprichtersaansprakelijkheid.
4.1.2. Internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw)
Een ivzw is een rechtsvorm voor een vzw met een internationaal nut. Ze is
bedoeld voor organisaties die in het buitenland actief zijn.
Belangeloos doel
Het doel van de ivzw moet nuttig zijn voor de internationale gemeenschap.
Dit veronderstelt een nut voor mensen, dieren of zaken buiten België.
Verder moet haar doel bijdragen tot internationale vrede en veiligheid,
zoals bedoeld in het Handvest van de Verenigde Naties en in het statuut van
de Raad van Europa.
Leden, inkomsten, statuten, rechtspersoonlijkheid
Een ivzw wordt opgericht door minimum 2 leden. Net als de vzw, mag de
ivzw geen winsten uitkeren aan haar leden. Ze kan haar inkomsten enkel
gebruiken om haar belangeloos doel te realiseren. De statuten bepalen de
samenstelling, vorm, werkwijze en bevoegdheden van de organen van de
ivzw. Een ivzw verwerft rechtspersoonlijkheid door een oprichting via
Koninklijk Besluit.
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4.1.3. Feitelijke vereniging
Belangeloos doel
Zodra mensen beslissen om samen een belangeloos doel te realiseren, ontstaat een feitelijke vereniging. Dit betekent dat er geen enkele formaliteit
vereist is: geen publicatieverplichting, noch de verplichting om statuten
op te stellen. Om discussies te vermijden, stellen de leden bij voorkeur
een intern reglement met afspraken op. Een feitelijke vereniging mag geen
winsten uitkeren aan haar leden, anders herkwalificeert de fiscus haar als
een maatschap.

Voorbeelden:
Een quizclub die maandelijks quizt.
Een carnavalsvereniging die jaarlijks meeloopt in de carnavalsstoet.

Geen rechtspersoonlijkheid
Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Ze heeft dus
geen eigen vermogen en kan niet afzonderlijk optreden. Dit betekent dat
de individuele leden van de vereniging zich persoonlijk verbinden, waardoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bij eventuele
schade of schulden kunnen schuldeisers het persoonlijk vermogen van de
leden aanspreken. De leden genieten bijgevolg weinig bescherming.

Voorbeeld: Als tijdens een carnavalstoet een voorbijganger gewond
geraakt door een praalwagen, dan kunnen de individuele leden van
de feitelijke vereniging persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor
de schade.
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4 . 2 V E N N O OT S C H A P P E N
Voor een vennootschap geldt dat ze wordt opgericht via de inbreng van
haar vennoten met als doel winst te maken, zodat die winst daarna onderling tussen de vennoten verdeeld kan worden. De wet onderscheidt vennootschappen met beperkte en met onbeperkte aansprakelijkheid.
De vennoten kunnen een inbreng doen van geld, een inbreng in natura
(goederen, knowhow) of een inbreng van arbeid.
4.2.1. Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid
4.2.1.1. Maatschap
Winstgevend doel
De maatschap ontstaat door een overeenkomst tussen twee of meer
vennoten die een inbreng doen met als doel winst te maken en die
winst onderling te verdelen.
De vennoten kunnen via een overeenkomst afspreken hoe ze de winst
verdelen. Alle winst mag nooit volledig naar één vennoot gaan en
geen enkele vennoot mag uitgesloten worden van de winst.

Voorbeelden:
Een groep zelfstandige muzikanten die samen op tournee gaan.
Een samenwerking van scenaristen die onder een gemeenschappelijke
naam en voor gemeenschappelijke rekening een contract afsluiten.

Geen minimumkapitaal, wel inbreng
Er is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten moeten wel
geld, goederen of arbeid inbrengen. Wat en hoeveel ze inbrengen,
kunnen ze vrij bepalen. De totale inbreng wordt beschouwd als een
onverdeeld vermogen dat toebehoort aan de vennoten als groep.
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Geen rechtspersoonlijkheid
De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. Ze handelt dus niet
autonoom, maar wordt volledig vertegenwoordigd door haar vennoten
die het statuut van een zelfstandige hebben.
Contractuele afspraken
In een onderlinge overeenkomst kunnen de vennoten vastleggen hoe
ze de maatschap besturen en vertegenwoordigen, bijvoorbeeld via een
volmacht of bekrachtiging door de andere vennoten.
De vennoten kunnen een zaakvoerder aanstellen die de maatschap
vertegenwoordigt of ze kunnen onderling een overeenkomst opstellen
met duidelijke bestuursafspraken. Is er geen zaakvoerder of overeenkomst, dan mogen andere partijen ervan uitgaan dat elke vennoot de
maatschap vertegenwoordigt.

Voorbeeld: Tenzij de overeenkomst hiervan afwijkt, kan elke muzikant
van de band afzonderlijke een platencontract afsluiten in naam van
de maatschap

Andere vennoten zijn maar gebonden door de daden van de zaakvoerder of een vennoot als die binnen zijn bevoegdheid heeft gehandeld.
In principe kunnen de vennoten hun aandelen niet vrij overdragen,
tenzij de overeenkomst hiervan afwijkt.
Bij beslissingen over de maatschap zelf moet elke vennoot instemmen,
tenzij andere afspraken worden gemaakt. Dit geldt ook bij beslissingen
over de besteding van het vermogen dat immers onverdeeld is.
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Aansprakelijkheid is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt
Omdat de maatschap geen rechtspersoon is, blijven de vennoten persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk. Dit houdt in dat:
··

schuldeisers van de maatschap zowel het vermogen van de
maatschap, als het privévermogen van élke vennoot kunnen
aanspreken. Nieuw is bovendien dat elke vennoot ook hoofdelijk
aansprakelijk is. Dit wil zeggen volledig aansprakelijk voor elke
schuld van de maatschap.

··

persoonlijke schuldeisers van een vennoot kunnen zich alleen
verhalen op het aandeel van die vennoot in de maatschap en op
diens privévermogen. Ze kunnen zich niet verhalen op het volledige vermogen van de maatschap.

4.2.1.2. Vennootschap onder firma (VOF)
Winstgevend doel
Ook de VOF heeft als doel om met de inbreng van de vennoten winst
te maken en die onderling te verdelen. Hier wordt in de statuten afgesproken hoe de winst wordt verdeeld. Bepalingen die aan één vennoot
alle winst toekennen of ontzeggen zijn ongeldig.

Voorbeeld: De VOF is een eenvoudige rechtspersoon voor bijvoorbeeld een samenwerkingsproject tussen fotografen, scenaristen
of cultuurwerkers.

Geen minimumkapitaal, wel inbreng
Ook voor de VOF is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten
moeten wel geld, goederen of arbeid inbrengen. Wat en hoeveel ze
inbrengen, kunnen ze vrij bepalen.
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Rechtspersoonlijkheid
Anders dan de maatschap bezit de VOF wél rechtspersoonlijkheid.
Ze bezit dus een eigen vermogen en kan in eigen naam optreden. De
werkende vennoten vertegenwoordigen haar in afspraken met derden.
Zij hebben het statuut van zelfstandige.
Statuten
De statuten kunnen bepalen hoe de vennoten hun bevoegdheid uitoefenen. Tenzij de statuten hiervan afwijken, zijn de andere vennoten
gebonden door bestuurshandelingen van de zaakvoerder of medevennoot op voorwaarde dat die binnen zijn bevoegdheden heeft gehandeld.
Een vennoot kan zich altijd verzetten tegen een geplande bestuurshandeling. Dit protest moet wel gebeuren voordat de handeling wordt verricht.
Tenzij de statuten hiervan afwijken moet elke vennoot instemmen
bij beslissingen over de VOF zelf en kan hij zijn aandelen niet vrij
overdragen.

Voorbeeld: Tenzij de statuten hiervan afwijken, kan elke scenarist van
de VOF een contract afsluiten met een productiehuis.

Aansprakelijkheid is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt
Ook de vennoten van de VOF zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk. Dit houdt in dat:
··

schuldeisers van de VOF hun schuld zowel kunnen verhalen
op het vermogen van de VOF, als op het privévermogen van de
vennoten. Anders dan bij de maatschap, moeten ze wel eerst het
vermogen van de VOF uitputten. Elke vennoot is ook hoofdelijk
aansprakelijk.
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··

persoonlijke schuldeisers van een vennoot kunnen zich alleen
verhalen op het privévermogen van de vennoot, niet op het vermogen van de VOF.

Bestuurdersaansprakelijkheid
De bestuurders van de VOF zijn persoonlijk aansprakelijk voor
bestuurdersfouten in de uitoefening van hun mandaat.
4.2.1.3. Commanditaire vennootschap (CommV)
Winstgevend doel
Een CommV heeft als doel met de inbreng van de vennoten winst te
maken en die winst onderling te verdelen.
Geen minimumkapitaal, wel inbreng
Om een CommV op te richten is geen minimumkapitaal vereist. Wel
moeten de vennoten geld, goederen of arbeid inbrengen. Wat en hoeveel ze inbrengen, kunnen ze vrij bepalen.
Rechtspersoonlijkheid
Net als bij de VOF bezit een CommV rechtspersoonlijkheid. Ze bezit
dus een eigen vermogen en kan in eigen naam optreden. De werkende
vennoten vertegenwoordigen haar in afspraken met derden.
Werkende en stille vennoten
Anders dan bij de Maatschap en de VOF heeft de CommV zowel werkende als stille vennoten.
Werkende vennoten mogen daden van bestuur stellen en de vennootschap vertegenwoordigen in afspraken met derden. De werkende
vennoten hebben het statuut van een zelfstandige. In principe kan elke
werkende vennoot de CommV met derden verbinden.
Ook hier zijn de andere vennoten maar gebonden voor zover die vennoot binnen zijn bevoegdheden heeft gehandeld. De statuten kunnen
omschrijven hoe de vennoten hun bevoegdheden uitoefenen.
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Tenzij de statuten hiervan afwijken, moet elke vennoot instemmen
met beslissingen over de CommV zelf en kan hij zijn aandelen niet
vrij overdragen.
Stille vennoten investeren in de vennootschap om er later de vruchten
van te plukken. Ze kunnen de vennootschap wel adviseren, maar geen
daden van beheer of bestuur stellen. Hun aandelen kunnen ze niet vrij
overdragen, tenzij dit contractueel anders bepaald is.

Voorbeeld: Stille vennoten zijn bijvoorbeeld mensen die willen investeren in een modemerk of kunstproject. In ruil ontvangen ze aandelen.

Aansprakelijkheid werkende vennoten is persoonlijk, hoofdelijk
en onbeperkt
De werkende vennoten zijn onbeperkt en persoonlijk aansprakelijk
met hun privévermogen. Verder zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor
daden in naam van de vennootschap. Dit houdt in dat:
··

schuldeisers van de CommV hun schuld zowel kunnen verhalen op
het vermogen van de CommV als op het privévermogen van de werkende vennoten. Ze moeten wel eerst het vermogen van de CommV
uitputten. Elke werkende vennoot is ook hoofdelijk aansprakelijk.

··

persoonlijke schuldeisers van een werkend vennoot zich enkel
kunnen verhalen op diens privévermogen, niet op het vermogen
van de CommV.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurders van de CommV zijn ook persoonlijk aansprakelijk voor
bestuurdersfouten in de uitoefening van hun mandaat.

46

Aansprakelijkheid stille vennoten is beperkt
De stille vennoot is enkel beperkt aansprakelijk voor zijn inbreng. Als
hij toch daden van bestuur stelt, dan valt hij onder de aansprakelijkheidsregeling van de werkende vennoten.
4.2.2. Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
In principe zijn de vennoten van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid alleen aansprakelijk voor hun inbreng. Deze vennootschappen
zijn dan ook geschikt voor ondernemingen met grotere risico's.
4.2.2.1. Besloten vennootschap (BV)
Toereikend aanvangsvermogen
Van de vroegere BVBA eiste de wetgever een minimumkapitaal van
18.550 euro, waarvan bij de oprichting minstens 6.200 euro werkelijk
volstort moest zijn. Deze voorwaarden vallen met het nieuwe WVV
weg. Het WVV vraagt een toereikend aanvangsvermogen. Hoeveel
hangt af van de activiteiten van de BV.

Voorbeeld: Een BV kan een geschikte vorm zijn voor producenten,
galerieën, bioscoopzalen, organisatoren van concerten, dj’s…

De oprichters moeten bij de start wel over voldoende vermogen
beschikken. Als de BV binnen de 3 jaar na oprichting failliet gaat,
zijn ze immers persoonlijk aansprakelijk. Ze kunnen zich altijd laten
begeleiden door een specialist.
Financieel plan
Bij de oprichting van een BV moet er een financieel plan zijn met een:
omschrijving van de bedrijvigheid;

47

overzicht van financieringsbronnen;
duidelijke begroting op 12 en 24 maanden;
openingsbalans op 12 en 24 maanden;
resultatenrekening op 12 en 24 maanden;
omschrijving van de verwachte rentabiliteit en omzet.

Aandelen op naam
Een vennoot brengt geld, goederen of arbeid in. In ruil hiervoor krijgt
hij aandelen. Die aandelen geven hem stemrecht binnen de algemene
vergadering en bepalen mee zijn aandeel in de winst.
Elke vennoot krijgt minstens één aandeel met minstens één stem.
Normaal hebben alle aandelen dezelfde rechten, tenzij de statuten
voorzien in aandelen met meervoudig stemrecht of aandelen
zonder stemrecht.
Aandelenregister
Op haar maatschappelijke zetel houdt de vennootschap een aandelenregister bij dat de aandeelhouders op elk moment kunnen opvragen.
Aandelenoverdracht
Volgens de nieuwe wet kunnen de statuten bepalen dat de aandelen
vrij mogen worden overgedragen. Volgens de oude regel was dat niet
mogelijk. Dit komt omdat de vroegere BVBA traditioneel beschouwd
werd als een vennootschap met een familiaal karakter. Haar vennoten
wilden vermijden dat de onderneming in vreemde handen zou vallen.
Bij gebrek aan een regeling in de statuten, blijft de oude regel gelden.
Die stelt dat de aandeelhouder zijn aandelen pas kan overdragen als
minstens de helft van de aandeelhouders dit beslissen. Bovendien
moet die helft samen minstens 3/4 van de aandelen bezitten.
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Deze bijzondere instemming is dan weer niet nodig bij een
overdracht aan:
··

andere aandeelhouders;

··

de echtgenoot van de overdrager;

··

bloedverwanten van de overdrager in de rechte of
neerdalende lijn.

Andere waardepapieren
Naast aandelen kan de BV ook volgende waardepapieren uitgeven:
··

obligaties voor leningen;

··

converteerbare obligaties, om te zetten in aandelen;

··

inschrijvingsrechten bij uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor elke categorie wordt een apart register bijgehouden.
Bestuurders
De BV wordt bestuurd door een of meer bestuurders. Een bestuurder kan zaakvoerder of dagelijks bestuurder zijn. Ze kunnen daden
van bestuur stellen en in naam van de BV overeenkomsten afsluiten.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Algemene vergadering van aandeelhouders
De bevoegdheden van de algemene vergadering liggen vast bij wet of
in de statuten. Ze is bevoegd om:
statuten te wijzigen;
het voorwerp van de BV te wijzigen;
te bepalen wat er met de winst gebeurt;
jaarverslagen en jaarrekeningen te controleren.
Als er maar één aandeelhouder is, oefent die al deze bevoegdheden
zelf uit.
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Vergaderen en stemmen
Zodra aandeelhouders met minstens 10 % van de aandelen een algemene vergadering willen, wordt die bijeengeroepen. In de oude wet is
dat 20%.
De aandeelhouders hebben gelijk stemrecht, namelijk één stem per
aandeel, tenzij het aandelenregister hiervan afwijkt. Terwijl onthoudingen in de vorige wet beschouwd werden als tegenstem, tellen ze nu
niet langer mee.
Liquiditeits- en balanstest
Winsten mogen maar uitgekeerd worden na een positieve liquiditeitsen balanstest. De liquiditeitstest geeft aan of het redelijk te verwachten
valt dat de BV de volgende 12 maanden haar schulden kan betalen. De
balanstest controleert of het netto-actief positief blijft.
Het netto-actief is het totaal van de activa verminderd met de voorzieningen, schulden en uitzonderlijke kosten, bijvoorbeeld voor uitbreiding, onderzoek en ontwikkeling.
Aansprakelijkheden van oprichters, aandeelhouders en bestuurders
De oprichtersaansprakelijkheid houdt onder andere in dat
de oprichters:
··

de inbreng moeten volstorten;

··

een voldoende toereikend vermogen moeten voorzien voor de activiteiten van de BV. Als de BV binnen de 3 jaar na oprichting failliet
gaat vanwege een gebrek aan financiële middelen, kunnen de
oprichters hiervoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders van een BV blijft
beperkt tot hun inbreng. Dit betekent dat eventuele schuldeisers het
privévermogen van de aandeelhouders niet kunnen aanspreken.
De bestuurders van een BV kunnen wél persoonlijk aansprakelijk
zijn met hun privévermogen voor bestuurdersfouten in de uitoefening
van hun mandaat.
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4.2.2.2. Coöperatieve vennootschap (CV)
Doel
Het voornaamste doel van de CV is inspelen op de gemeenschappelijke behoeften van haar aandeelhouders of van derden door met hen
overeenkomsten af te sluiten om goederen te leveren, diensten te verrichten of werken uit te voeren voor de activiteiten van de coöperatie.
Het WVV reserveert de oprichting van een CV voor vennootschappen
die de beginselen van de Internationale Coöperatieve Alliantie respecteren, namelijk:
vrijwillig en open lidmaatschap;
democratische controle door de leden;
economische participatie door de leden;
autonomie en onafhankelijkheid;
onderwijs, vorming en informatieverstrekking;
samenwerking tussen coöperaties;
aandacht voor de gemeenschap.

Er bestaan verschillende coöperatiemodellen, waaronder: werkerscoöperaties, ondernemingscoöperaties, consumentencoöperaties.
Geen minimumkapitaal, wel toereikend aanvangsvermogen
Ook voor de oprichting van een CV is niet langer het minimumkapitaal van 18.550 euro vereist. Wel moet de CV volgens het WVV
beschikken over een toereikend aanvangsvermogen. Daarbij moeten
de oprichters van een CV een financieel plan hebben (zie de BV).
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Aandelen
Anders dan bij de BV verlenen de aandelen van een CV altijd stemrecht. Ze zijn vrij overdraagbaar tussen de leden, tenzij de statuten
hiervan afwijken. Aan derden kunnen de aandeelhouders hun aandelen niet vrij overdragen. De statuten bepalen de voorwaarden om
aandeelhouder te worden. Aandeelhouders hebben het recht om uit de
CV te treden, tenzij de statuten bepaalde voorwaarden opleggen.
Oprichters en bestuurders
Een CV telt minstens drie oprichters. Ze wordt in principe bestuurd
door een of meer bestuurders. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurders voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Een bestuurder heeft de bevoegdheid om daden van bestuur te
stellen en de vennootschap te verbinden met derden. Naast een zaakvoerder-bestuurder kan er ook een dagelijks bestuurder of vertegenwoordiger worden aangesteld.
Algemene vergadering van aandeelhouders
De bevoegdheden van de algemene vergadering liggen vast bij wet of
in de statuten. Ze is bevoegd om:
statuten te wijzigen;
het voorwerp van de CV te wijzigen;
te bepalen wat er met de winst gebeurt;
jaarverslagen en jaarrekeningen te controleren.

Vergaderen en stemmen
Zodra aandeelhouders met minstens 10 % van de aandelen een algemene vergadering willen, wordt die bijeengeroepen. De aandeelhouders hebben gelijk stemrecht, namelijk één stem per aandeel, tenzij de
statuten aandelen met meervoudig stemrecht toestaan.
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Liquiditeits- en balanstest
Winsten mogen maar uitgekeerd worden na een positieve liquiditeitsen balanstest. De liquiditeitstest geeft aan of het redelijk te verwachten
valt dat de CV de volgende 12 maanden haar schulden kan betalen. De
balanstest controleert of het netto-actief positief blijft.
Aansprakelijkheden van oprichters, aandeelhouders en bestuurders
De oprichtersaansprakelijkheid houdt onder andere in dat
de oprichters:
··

de inbreng moeten volstorten;

··

een voldoende toereikend vermogen moeten voorzien voor de activiteiten van de CV. Als de CV binnen de 3 jaar na oprichting failliet
gaat vanwege een gebrek aan financiële middelen, kunnen de
oprichters hiervoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders van een CV blijft
beperkt tot hun inbreng. Dit betekent dat eventuele schuldeisers het
privévermogen van de aandeelhouders niet kunnen aanspreken.
De bestuurders van een CV kunnen wél persoonlijk aansprakelijk
zijn met hun privévermogen voor bestuurdersfouten in de uitoefening
van hun mandaat.
4.2.2.2.1. Erkenning van de CV
Volgens de nieuwe wet kan een coöperatieve vennootschap een erkenning krijgen al dan niet als sociale onderneming. We onderscheiden
drie specifieke ondernemingsvormen: de erkende CV, de CV erkend
als sociale onderneming (CVSO) en de erkende CVSO. De bestaande
vennootschap met sociaal oogmerk verdwijnt en wordt, afhankelijk
van haar doel, een vennootschap of een vereniging. Als ze haar vennoten vergoedt in ruil voor een beperkte inbreng, dan kan ze omgezet
worden in een CVSO . Bepalen haar statuten dat winstuitkering verboden is, dan wordt ze een vzw.

53

Erkenning door Nationale Raad voor de Coöperatie van de Federale
Overheidsdienst Economie (FOD Economie)
De minister van Economie kent de erkenningen toe via de
Nationale Raad voor de Coöperatie. Meer info leest u op de website van de FOD economie (https://economie.fgov.be/nl/publicaties/
erkenning-van-cooperatieve).
Fiscale voordelen
Eenmaal erkend, geniet de CV van een aantal fiscale voordelen, zoals
een verlaagd belastingtarief. Ook de coöperanten krijgen fiscale
voordelen, bijvoorbeeld een vrijstelling van belasting op een deel van
de dividenden.
Verschillende vormen
Vorm

Erkende CV

CVSO

Erkende CVSO

Hoofddoel

Aandeelhouders economisch of sociaal voordeel
verschaffen

Positieve impact
hebben op
mens, milieu of
samenleving.

Positieve impact
hebben op
mens, milieu of
samenleving.
Voornaamste doel is
niet in behoefte van
haar aandeelhouders
te voorzien.

Erkenning

De Nationale Raad voor de Coöperatie controleert of de coöperatie aan de
voorwaarden voldoet en verleent de erkenningen bij Ministerieel Besluit.

Voorwaarden

·· vrijwillige toetreding;
·· aandelen creëren
dezelfde rechten en
plichten;
·· algemene vergadering
stemt democratisch;
·· uitgekeerd dividend
is beperkt tot 6% van
waarde van aandeel;
·· mandaat van bestuurder
is onbezoldigd;
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Koninklijk Besluit met
toepassingsvoorwaarden volgt later.

Heeft zowel de
erkenning van een
erkende CV als die
van een CV erkend
als een sociale
onderneming (CVSO).

Vorm

Erkende CV

CVSO

Erkende CVSO

Voorwaarden

·· algemene vergadering
benoemt bestuurders;
·· CV voorziet in
economische of sociale
behoefte van vennoten;
·· gedeelte van jaarlijks
inkomen is bestemd
voor opleiding en
informatieverstrekking.

Ontbinding

Bij ontbinding wordt het resterende vermogen bestemd om de inbreng
van de aandeelhouders te voldoen. Daarna zal het vermogen een bestemming krijgen die nauw aansluit bij het voorwerp van de erkende (sociale)
onderneming.

Gevolgen

Na een erkenning mag de CV het logo van de NRC gebruiken om haar
identiteit te benadrukken.
Bestuurders moeten jaarlijks een verslag opmaken om toezicht te houden
op de erkenningsvoorwaarden.

Voorbeelden

Een erkende coöperatie
van gedeelde fietsen in
de stad.

Ondernemingen die
kwetsbare groepen
in de samenleving
tewerkstellen.

Een onderneming die
onverkochte groenten en fruit van lokale
handelaars wenst te
verkopen.

4.2.2.4. Naamloze vennootschap
Winstgevend doel
De naamloze vennootschap is de enige kapitaalvennootschap die
overeind blijft in het nieuwe WVV. Ze is gericht op een groot aantal
aandeelhouders die een inbreng in de vennootschap doen. De winst
uit haar economische activiteiten, kan worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders.

Voorbeeld: Grote productiehuizen of bioscopen die zo rendabel
mogelijk willen zijn door zoveel mogelijk winst te maken.
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Minimumkapitaal en voorkeurrecht aandeelhouders
Voor de oprichting van een NV moeten de vennoten minstens een
kapitaal van 61.500 euro storten. Bij kapitaalverhoging na de oprichting genieten de aandeelhouders een voorkeurrecht om als eerste in te
schrijven op deze aandelen.
Financieel plan
De oprichters leggen een financieel plan voor waarin ze voor minstens
twee jaar verantwoording afleggen voor het bedrag waarmee ze de
vennootschap willen oprichten (zie de BV).
Effectenregister
Zolang ze bij wet niet verboden zijn, kan de NV kiezen voor allerlei
effecten, bijvoorbeeld obligaties, aandelen of winstbewijzen. Op haar
maatschappelijke zetel houdt de NV een effectenregister bij én de
gegevens van de effectenhouders.
Vrij overdraagbare effecten
Als algemeen principe geldt dat effecten vrij kunnen worden overgedragen. De aandelen van een NV zijn dus vrij overdraagbare effecten,
met of zonder stemrecht. De NV moet wel minstens één aandeel met
stemrecht uitgeven. In principe hebben alle aandelen dezelfde rechten,
maar het nieuwe WVV laat toe dat de statuten hiervan afwijken via bijvoorbeeld aandelen met meervoudig stemrecht of zonder stemrecht.
Door winstbewijzen uit te geven, kan de NV investeerders aantrekken.
Winstbewijzen verlenen in principe enkel deelname in de winst, geen
stemrecht. In ruil voor een lening keert de vennootschap obligaties uit.
Hieraan kan een omzettingsrecht naar aandelen worden verbonden.
Organen
Het nieuwe WVV voorziet in drie manieren om een NV te besturen:
··

Een raad van bestuur met minstens drie bestuurders. Zij hebben
allen het statuut van zelfstandige. De raad wordt gecontroleerd
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door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bevoegdheden hiervan zijn opgesomd in de statuten. Zo kan de aandeelhoudersvergadering bestuurders benoemen en statuten wijzigen.
Alle andere bevoegdheden liggen bij de raad van bestuur. Die vertegenwoordigt de NV bijvoorbeeld in haar contacten met derden.
··

Een enige bestuurder. Dit kan zowel een rechtspersoon als een
natuurlijke persoon zijn.

··

Duaal bestuur. Een raad van toezicht en een directieraad. Beide
raden tellen minstens drie leden met het statuut van zelfstandige.
De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de
strategie van de vennootschap. Deze leden worden benoemd door
de algemene vergadering van aandeelhouders. Verder oefent de
raad alle bevoegdheden uit die de wet of de statuten hem toekennen. Zo benoemt hij de leden van de directieraad en oefent
er toezicht op uit. De directieraad oefent de overige bestuursbevoegdheden uit. Verder kan er een zaakvoerder-bestuurder en
een dagelijks bestuurder worden aangesteld.

Winst en reserve
Voor haar reservefonds houdt de algemene vergadering jaarlijks een
bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst. De winst
mag pas uitgekeerd worden na een balanstest waaruit blijkt dat het
netto-actief niet lager is dan het gestorte kapitaal.
Aansprakelijkheden van oprichters, aandeelhouders en bestuurders
zijn dezelfde als bij de BV en de CV
De NV heeft dezelfde aansprakelijkheidsregels als de BV en de CV. Bij
een enige bestuurder kunnen de statuten bepalen dat die hoofdelijk
en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap. De bestuurder kan pas persoonlijk veroordeeld worden, nadat
de vennootschap veroordeeld is.
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4 . 3. S T I C H T I N G E N
We onderscheiden de private stichting en de stichting van openbaar nut.
Vorm

Private stichting

Erkenning

Stichting van openbaar nut
Erkend door de minister van Justitie

Doel

Belangeloos doel

Een levensbeschouwelijk, religieus,
filantropisch, wetenschappelijk,
artistiek, pedagogisch of cultureel
werk realiseren.

Geen minimumkapitaal, wel inbreng
van vermogen

Een minimumkapitaal is niet vereist, wel de inbreng van een vermogen
waarmee de stichting haar activiteiten kan verrichten. Aandelen of winstuitkeringen zijn niet mogelijk. Wel mag de stichting derden vergoeden voor
doelgerichte prestaties.

Bestuur

Het bestuur is in handen van een of meer bestuurders. Zij kunnen alle handelingen stellen om het doel van de stichting te realiseren. Naast een bestuurder
kan er ook een dagelijks bestuurder zijn.

Aansprakelijkheid

De bestuurders handelen in naam en voor rekening van de stichting. Alleen
bij bestuurdersfouten kan het privévermogen van de bestuurder in kwestie
worden aangesproken.

Voorbeelden

De erfgenamen van een kunstenaar
die via een private stichting het patrimonium van die kunstenaar beheren.
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De Koning Boudewijnstichting is een
stichting van openbaar nut die op
duurzame wijze bijdraagt tot meer
rechtvaardigheid, democratie en
respect voor diversiteit.

V. Hoe richt je een vereniging,
vennootschap of stichting op?

Elke vennootschap of vzw moet een bankrekening openen waarmee ze
kan deelnemen aan het economisch ondernemingsleven. Een vereniging,
vennootschap of stichting kan verbintenissen - aangegaan door natuurlijke personen vóór de oprichting - overnemen binnen de drie maanden na
publicatie van de oprichtingsakte.

5.1 . V E R E N I G I N G ZO N D E R W I N S TO O G M E R K ( V Z W )
Opstellen oprichtingsakte
Om een vzw op te richten, moet je een oprichtingsakte met statuten opstellen. Je kan dit zelf doen, via een onderhandse oprichtingsakte of je kan
een authentieke oprichtingsakte laten opstellen door een notaris. Zelf een
onderhandse oprichtingsakte opstellen is goedkoper dan een authentieke
akte laten opstellen.
Neerleggen oprichtingsakte en publicatie in Belgisch Staatsblad
Een vzw kan opgericht worden na neerlegging van de oprichtingsakte op
de griffie van de ondernemingsrechtbank of online via www.e-griffie.be.
De neerlegging online is goedkoper dan de neerlegging op de griffie van
de rechtbank. Tot slot maakt de griffie de oprichtingsakte bekend via
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
Verenigingen moeten zich bij een ondernemingsloket zelf inschrijven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Voor hen is deze inschrijving
gratis. In de Kruispuntbank vind je informatie over alle ondernemingen terug.
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5. 2 . V E N N O OT S C H A P
5.2.1. Maatschap
Geen oprichtingsakte, noch statuten vereist
De oprichters van een maatschap moeten geen statuten of oprichtingsakte
opstellen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Een
onderhands contract met afspraken tussen partijen kan volstaan.
Inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
Sinds 1 november 2018 moet de maatschap zich wél zelf inschrijven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen. Bestaande maatschappen krijgen tijd tot
30 april 2019 om zich via een ondernemingsloket in te schrijven.
5.2.2. VOF en CommV
Opstellen oprichtingsakte
Om een VOF of CommV op te richten, moet je een oprichtingsakte met statuten opstellen. Je kan dit zelf doen via een onderhandse oprichtingsakte, of
je kan een authentieke oprichtingsakte laten opstellen door een notaris. Zelf
een onderhandse oprichtingsakte opstellen is goedkoper.
Neerleggen oprichtingsakte en publicatie in Belgisch Staatsblad
Een VOF of CommV kan opgericht worden na neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank of online via
www.e-griffie.be. De neerlegging online is goedkoper dan de neerlegging
op de griffie van de rechtbank. Tot slot maakt de griffie de oprichtingsakte
bekend via publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
Ook een VOF of CommV moet zich via een ondernemingsloket inschrijven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
5.2.3. BV, CV en NV
De BV en de NV kunnen opgericht worden door één oprichter. Voor de
oprichting van een CV zijn er minstens drie aandeelhouders nodig.
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Opstellen en neerleggen authentieke oprichtingsakte
De oprichtingsakte moet een authentieke akte zijn, opgesteld door een
notaris. Die legt de authentieke akte neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank of online via www.e-griffie.be. Tot slot maakt de griffie
de oprichtingsakte bekend via publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Opstellen financieel plan
Naast de authentieke akte moet er bij de oprichting ook een financieel
plan zijn. Dit wordt door de notaris bijgehouden en moet niet worden
gepubliceerd.

5. 3. S T I C H T I N G
Private stichting
Voor een private stichting gelden dezelfde oprichtingsformaliteiten als
voor een BV, CV of NV (zie 5.2.3) zonder dat er een financieel plan moet
worden opgesteld. Een stichting kan opgericht worden via authentieke
akte of bij testament.
Stichting van openbaar nut
Om een stichting van openbaar nut op te richten, moeten de oprichters
eerst een erkenningsprocedure opstarten bij de FOD Justitie. Pas na haar
erkenning kan de oprichtingsakte neergelegd worden bij de griffie van
de ondernemingsrechtbank.
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VI. Hoe ontbind je een vereniging,
vennootschap of stichting?

6.1 . O N T B I N D I N G VA N D E R E C H T S P E R S O O N
Een rechtspersoon kan op verschillende manieren ontbonden worden.
Ontbinding van vennootschappen en verenigingen kan:
··

vrijwillig, na akkoord van de vennoten of op initiatief van de algemene vergadering;

··

van rechtswege, vanwege een gebeurtenis of omdat de wet het zo
bepaalde, bijvoorbeeld omdat de duur verstreken is;

··

door een gerechtelijke beslissing vanwege een wettige reden, zoals
verbintenissen niet nakomen of een vzw die minder dan twee leden telt.

Ontbinding van een stichting kan in de gevallen bij wet bepaald, bijvoorbeeld omdat haar doel verwezenlijkt is of omdat ze het verbod op uitkeringen
geschonden heeft.

! Houd rekening met mogelijk bijkomende kosten zoals een verslag van
de revisor, het opmaken van de boekhouding, kosten van de notaris en
van de neerlegging van documenten.

6. 2 . V E R E F F E N I N G VA N D E R E C H T S P E R S O O N
Een vereffening is een procedure waarbij een vereffenaar de activa en de
passiva van de rechtspersoon aanzuivert. Na haar ontbinding wordt de
rechtspersoon dus geacht verder te bestaan om de vereffening mogelijk te
maken. De onderneming moet wél op alle documenten vermelden dat ze
in vereffening is.
De algemene vergadering of de rechter stelt een vereffenaar aan. Die leidt
de aanzuivering en vertegenwoordigt de rechtspersoon tegenover derden.
Verder stelt hij een cijfermatig verslag op dat hij voorlegt aan de algemene
vergadering. Die kan op basis van dit verslag een goedkeuring geven tot
vereffening van de rekeningen.
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Nadat de algemene vergadering de vereffening heeft goedgekeurd, worden
de documenten van de vereffening neergelegd op de ondernemingsrechtbank.

! Als er geen schulden aan derden, vennoten of aandeelhouders zijn,
kunnen de ontbinding en vereffening geregeld worden in één akte.

6. 3. B E S T E M M I N G VA N D E OV E R G E B L E V E N AC T I VA
Als er na de vereffening nog activa overblijven, dan krijgen deze een bestemming die aansluit bij het doel van de onderneming.
Activa van vereniging of sociale onderneming
De overgebleven activa van een vzw of een (erkende) CVSO worden niet
uitgekeerd aan haar bestuurders of leden. De algemene vergadering moet
ervoor zorgen dat deze activa terechtkomen bij een doel dat zo dicht mogelijk aansluit bij het doel van de ontbonden vereniging of sociale onderneming. De statuten kunnen deze bestemming voorzien.
Activa van vennootschap
De overgebleven activa van een vennootschap kunnen onder de vennoten
verdeeld worden.
Activa van stichting
De overgebleven activa moeten ook bestemd worden voor een doel dat zo
dicht mogelijk aansluit bij het doel van de ontbonden stichting.

! Als er na de vereffening toch nog activa opduiken, dan kan de vereffeningsprocedure heropend worden, op voorwaarde dat deze activa meer
waarde hebben dan de kosten van de heropeningsprocedure.
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6. 4 . O P E N E N VA N E E N FA I L L I S S E M E N T ?
Sinds 1 mei 2018 kan een onderneming met betalingsmoeilijkheden die aan
de voorwaarden voldoet het faillissement aanvragen. De procedure verloopt
volledig elektronisch via de website www.regsol.be.
Het faillissement zal enkel worden toegestaan indien je:
··

een ondernemer bent;
Ook vzw’s, stichtingen en vrije beroepen zullen naast zelfstandigen
en vennootschappen het faillissement kunnen aanvragen.

··

en op duurzame wijze opgehouden hebt te betalen en je krediet
geschokt is.

Dit houdt in dat het niet meer mogelijk is om je schulden in de toekomst
te voldoen. Als deze betaalmoeilijkheden van tijdelijke aard zijn, kan een
gerechtelijke reorganisatie gevraagd worden.
Een curator wordt aangesteld die de boedel van je onderneming zal beheren
en de schuldeisers van je onderneming zal trachten te voldoen.
Iedere natuurlijke persoon zelfstandige die steeds te goeder trouw heeft
gehandeld kan bovendien vragen om een kwijtschelding te krijgen van schulden die na het faillissement overblijven.
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