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Het WVV brengt het vennootschapsrecht en het 
verenigingsrecht samen in één wettelijk kader, waarbij 
heel wat hiaten opgevuld worden. Opvallend is het nieuwe 
onderscheidingscriterium tussen vennootschappen en 
verenigingen: is winstuitkering het doel of integendeel verboden?

Integratie en harmonisatie 
Het vennootschapsrecht en het verenigingsrecht bestonden van 
oudsher naast elkaar en werden elk beheerst door een eigen 
wettelijk kader. Terwijl vennootschappen waren onderworpen aan 
het Wetboek van vennootschappen, werd het wettelijk kader voor de 
verenigingen gevormd door de Wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen en 
de stichtingen. Omdat hervormingen in het vennootschapsrecht niet 
steeds consequent werden doorgevoerd in het verenigingsrecht (en 
vice versa), kende het verenigingsrecht een aantal moeilijk verklaarbare 
discrepanties en hiaten ten opzichte van het vennootschapsrecht.

Het WVV brengt hierin verandering en zorgt voor een structurele 
integratie van het vennootschaps- en verenigingsrecht in 
hetzelfde wetboek. Deze integratie neemt niet weg dat de eigenheid 
van het verenigingsrecht, waar nodig, wordt gerespecteerd. De 
driedeling tussen verenigingen zonder winstoogmerk, internationale 
verenigingen en stichtingen blijft hierbij behouden, met voor elk 
vorm een apart boek in het WVV waarin de bepalingen worden 
opgenomen die specifiek zijn voor de betrokken verenigingsvorm.
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Het 
verenigingsrecht 
wordt volledig 
geïntegreerd in  
het WVV.
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De structurele integratie gaat gepaard met een inhoudelijke 
harmonisatie tussen het verenigings- en vennootschapsrecht. 
Het WVV voorziet op een hele reeks punten in een sterk 
eengemaakte, dan wel gelijklopende regeling voor 
vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid. 
Dit blijkt bijvoorbeeld met betrekking tot de oprichting, 
openbaarmakingsformaliteiten, de benaming, het bestuur, en de 
ontbinding en vereffening. Een aantal hiaten en discrepanties die 
in het verenigingsrecht bestonden, worden daarbij weggewerkt. 
Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de afwezigheid 
van een belangenconflictenregeling voor bestuurders of de 
afwezigheid van een notuleringsplicht voor het bestuursorgaan.

Op het vlak van het bestuur van VZW’s wordt de voor koepel-VZW’s  
hinderlijke regel dat het aantal bestuurders kleiner moet zijn dan het aantal 
leden, afgeschaft. De meerhoofdigheid van het bestuur blijft een vereiste, 
waarbij het collegiaal bestuursorgaan van de vereniging ten minste drie 
bestuurders moet tellen. Een vereniging die slechts twee leden telt, hoeft echter 
slechts twee bestuurders te hebben, al kan ook zij meer dan twee bestuurders 
aanstellen. Verder zijn bestuurders van verenigingen voortaan onderworpen 
aan een dwingende wettelijke regeling voor belangenconflicten, wordt 
de mogelijkheid gecreëerd tot coöptatie van verenigingsbestuurders en vallen 
verenigingsbestuurders grotendeels onder dezelfde aansprakelijkheidsregeling  
als bestuurders van vennootschappen. Daarnaast wordt de mogelijkheid 
ingevoerd van een schriftelijke besluitvorming in de schoot van het 
bestuursorgaan. Voor vergaderingen van het bestuursorgaan geldt 
een notuleringsplicht. Vorderingen tegen bestuurders en vereffenaars 
van de vereniging vallen voortaan onder dezelfde bijzondere 
aansprakelijkheidstermijn van vijf jaar die al sedert lang bestaat 
voor bestuurders en vereffenaars van vennootschappen.

Ook op het vlak van de algemene vergadering zijn er nieuwigheden.  
Het zal bijvoorbeeld niet langer mogelijk zijn de algemene vergadering te laten 
beraadslagen en besluiten over punten die niet in de agenda werden opgenomen. 
Bestuurders zullen verplicht moeten antwoorden op vragen die hen door de leden 
van de vereniging worden gesteld in het kader van de algemene vergadering.

Het WVV biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor de herstructurering 
van verenigingen. Gelet op het belang hiervan, behandelt het WVV deze 
materie in een apart boek. Het zal voortaan mogelijk zijn om verenigingen te 
fuseren of te splitsen door middel van specifiek uitgewerkte procedures die in 
grote mate gebaseerd zijn op de bestaande procedures voor vennootschappen 
met rechtspersoonlijkheid. Ook een omzetting van een vereniging in een 
andere verenigingsvorm wordt onder bepaalde voorwaarden toegestaan. 
Vooral de grensoverschrijdende omzetting is op dit punt vernieuwend.

Het bestuur van 
de VZW moet 
meerhoofdig zijn, 
maar het aantal 
bestuurders kan 
het aantal leden 
overtreffen.

De 
herstructurering 
van verenigingen 
is voortaan 
wettelijk 
geregeld.
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Het nieuwe onderscheidingscriterium  
tussen verenigingen en vennootschappen: 
verbod tot winstuitkering
Het WVV bevat een nieuwe definitie van verenigingen. Een vereniging 
wordt gedefinieerd als een overeenkomst tussen twee of meer personen, 
waarbij de vereniging een belangeloos doel nastreeft in het kader van 
één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Hierbij 
mag de vereniging rechtstreeks, noch onrechtstreeks vermogensvoordelen 
uitkeren of bezorgen aan haar oprichters, leden, bestuurders of enige andere 
persoon, behalve in het kader van het statutair bepaald belangeloos doel. 

Onder het WVV volstaan derhalve twee leden. De voorwaarde dat minstens 
drie leden nodig zijn om een vereniging op te richten, wordt geschrapt.

De belangrijkste nieuwigheid betreft echter de afschaffing van het verbod 
voor een vereniging om commerciële of industriële handelingen te 
ontplooien. Dit verbod gaf in de praktijk en in de rechtspraak aanleiding 
tot talloze discussies en toepassingsproblemen. Voortaan zal het voor 
een vereniging toegestaan zijn om onbeperkt commerciële of industriële, 
of algemener economische, activiteiten te ontplooien, op voorwaarde dat 
deze activiteiten kaderen in het onbaatzuchtig doel van de vereniging.

Het verbod op winstuitkering blijft behouden, maar wordt aangescherpt. 
Concreet is voortaan elke uitkering of bezorging van vermogensvoordelen 
– het weze rechtstreeks of onrechtstreeks – aan leden, bestuurders 
of derden uitdrukkelijk verboden, behalve indien en voor zover deze 
kadert in het in de statuten van de vereniging opgenomen belangeloos 
doel. Elke verrichting die in strijd met dit verbod gebeurt, is nietig.

Aangezien verenigingen voortaan dezelfde activiteiten kunnen ontplooien 
als vennootschappen, werd voorzien in de mogelijkheid om verenigingen 
om te vormen tot vennootschappen en omgekeerd. De mogelijkheid tot 
omvorming van een vereniging in een vennootschap wordt hierbij wel beperkt 
tot een omvorming naar een vennootschap met een sociaal oogmerk, om te 
vermijden dat het vermogen van de vereniging onrechtstreeks zou worden 
uitgekeerd ten gevolge van haar omvorming tot een vennootschap.

Het onderscheid 
tussen een 
vennootschap en 
een vereniging is 
voortaan in essentie 
terug te brengen 
tot (het verbod op) 
winstuitkering.
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OVER EUBELIUS
Eubelius is het grootste onafhankelijk advocatenkantoor in België, met kantoren in Brussel, Kortrijk en Antwerpen. 
Onze 20 partners, 18 (senior) counsels en meer dan 100 medewerkers bieden advies en vertegenwoordiging in 
Belgisch en Europees recht. 

We hebben geprivilegieerde relaties met gereputeerde onafhankelijke advocatenkantoren in een groot aantal 
buitenlandse rechtsgebieden. Ook al zijn we een onafhankelijk Belgisch kantoor, toch is een aanzienlijk deel van 
onze zaken grensoverschrijdend omwille van internationale aspecten in de dossiers die we behandelen of omdat 
we betrokken worden in dossiers die zich in essentie buiten België afspelen. We bedienen een heel divers scala 
aan cliënten, gaande van Fortune 500 multinationals tot lokale ondernemers, een heel aantal publiekrechtelijke 
vennootschappen, en talloze Belgische vennootschappen die deel uitmaken van grote internationale groepen. We 
vertegenwoordigen alle Belgische taalgroepen, en behandelen zaken in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. 
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T +32 56 23 51 11

www.eubelius.com

Vennootschappen met sociaal oogmerk blijven 
behouden, maar moeten de vorm van een 
coöperatieve vennootschap aannemen
De vennootschap met een sociaal oogmerk, die in 1995 werd 
ingevoerd in het vennootschapsrecht, was geen zelfstandige 
vennootschapsvorm, maar een bijzondere variant van de bestaande 
vennootschapsvormen, waarbij een vennootschap met sociaal oogmerk 
de rechtsvorm kon aannemen van een bestaande vennootschapsvorm 
met rechtspersoonlijkheid, zoals de BVBA, CVBA of NV.

Het WVV behoudt de basisgedachte van de vennootschap met sociaal oogmerk, 
doch laat deze bijzondere modaliteit slechts toe voor vennootschappen die de 
rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap aannemen. Het WVV biedt de 
coöperatieve vennootschap inderdaad de mogelijkheid om een erkenning als 
sociale onderneming aan te vragen. Deze mogelijkheid staat open voor zowel 
coöperatieve vennootschappen die als dusdanig erkend zijn (en, indien zij tevens 
erkend worden als sociale onderneming, worden aangeduid als “erkende CVSO”), 
als niet-erkende coöperatieve vennootschappen (die, indien zij een erkenning als 
sociale onderneming verkrijgen, worden aangeduid als “CV erkend als SO”).

https://meemethetwvv.be/

