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1. Inleiding 

Welke mogelijkheden zijn er voor de PWA-

VZW’s? 

 

1) Ontbinding en vereffening 

2) Fusioneren met RP Wijk-Werken 

3) “Slapend” laten voortbestaan 



Toepassing maken van VZW – wet van 27 

juni 1921, tenzij strengere bepalingen in 

statuten 

 

 

2. Ontbinding en Vereffening 



• Vrijwillige ontbinding (artikel 4, 6° VZW-

wet) 

• Beslissing exclusief door AV 

• Formaliteiten (artikel 8 en 20 VZW-wet): 
 Oproepingsbrief met vermelding van voorstel tot ontbinding 

 Aanwezigheidsquorum: 2/3 leden is aanwezig of vertegenwoordigd 

Zo niet? 2e vergadering, minstens 15 dagen later, waarbij geen 

aanwezigheidsquorum  

 Meerderheidsquorum: goedkeuring door 4/5 van de stemmen van 

aanwezige/vertegenwoordigde leden 

Opmerking: Onthoudingen = tegenstemmen 

A. Ontbinding 



• Samen met ontbinding ook beslissen over: 

 Benoeming vereffenaars door AV 

 Voorwaarden vereffening 

 Bestemming van vermogen, tenzij statutair 

geregeld (hier: plaatselijk werkgelegenheidsinitiatief) 

 Eventueel tijdstip van ontbinding 

 

A. Ontbinding 



• Vereffenaars 

 Wie? Iedereen, ook derden. Best iemand met kennis van zaken  

• Bevoegdheden vereffenaars 
 Treden in bevoegdheden RvB 

 3 taken: 

1) Ten gelde maken van actief 

2) Aanzuiveren passief 

3) Bestemming geven aan netto-actief  

 Aansprakelijk t.o.v. VZW en t.o.v. derden 

 Mandaat eindigt bij sluiting van vereffening 

B. Vereffening 



• Na ontbinding: enkel handelingen gericht 

op vereffening 
 PWA-vzw kan NIET vereffend worden voor 01/01/2018!  

• Alle stukken uitgaande van vzw: 

vermelding “VZW in vereffening” (artikel 

23 lid 3 VZW-wet)  persoonlijke 

aansprakelijkheid 

• Ten gelde maken actief en aanzuiveren 

passief (artikel 24 VZW-wet) 

C. Vereffening - 

Vereffeningswerkzaamheden 



• Tenzij ontbinding en vereffening in 1 

beslissing kunnen 

• AV moet afsluiting van vereffening 

vaststellen 

• Artikel 25 lid 2 VZW-wet: 
“De vordering van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te 

rekenen van de bekendmaking van de beslissing betreffende de 

bestemming van het actief.” 

D. Vereffening – Sluiting van 

vereffening 



3. Fusie bij VZW’s 

• A) Fusie door ontbinding en andere 

rechtshandelingen 

 

• B) Fusie door inbreng om niet van een 

algemeenheid (artikel 58 VZW wet) 



A) Fusie door ontbinding en 

andere rechtshandelingen 

  

• 1) Opmaak en goedkeuring fusieprotocol 

– Fusie operatie regelen (draaiboek) 

– Goedkeuring door AV van verschillende PWA 

VZW’s, best onder opschortende voorwaarde 

– Machtiging door AV van verschillende PWA 

VZW’s aan RVB 



A) Fusie door ontbinding en 

andere rechtshandelingen 
• 2) Ontbinding en vereffening PWA VZW’s 

– Exclusieve bevoegdheid AV (artikel 4,6° en 

20 VZW-wet) 

– Oproepingsbrief vermeldt voorstel tot 

ontbinding 

– Enkel geldige beslissing indien aantal 

voorwaarden zijn vervuld (aanwezigheids- en 

meerderheidsquorum van 2/3) 

– Benoeming vereffenaar 

– Bestemming vermogen 

 

 

 



A) Fusie door ontbinding en 

andere rechtshandelingen 
• 3) overdracht onder algemene titel 

– Regels van het gemeen recht: schuldenaars 

in kennis stellen van overdracht 

schuldvorderingen 

– Overdracht onder algemene titel: geen 

toestemming van de schuldeisers of 

kennisgeving aan de schuldenaars 

– Inbreng in kader van fusie ≠ schenking zodat: 

overdracht in onderhandse akte (uitz. 

onroerende goederen) 



A) Fusie door ontbinding en 

andere rechtshandelingen 
 

• 4) de aanvaarding van de overdracht door 

de ontvangende VZW:  

– Aanvaarding door RVB 

– Aangeraden ook AV: indien veel passiva 

 

• 5) Afsluiting vereffening PWA-VZW’s 

– AV bij gewone meerderheid 

 

 



B) Fusie door inbreng om niet 

van een algemeenheid (art. 58 

VZW-wet 

 
 

• Artikel 770 W. Venn is naar analogie toep. 

• 1) Voorstel tot inbreng (art. 760 W. Venn.) 

– Opgesteld door bestuursorgaan 

– Minimale vermeldingen (o.a. naam, 

rechtsvorm, doel,…) 

– Minimale vermeldingen verder aanvullen 

– Geen bindende verplichtingen 

– Neerlegging ter griffie rechtbank van 

koophandel 



B) Fusie door inbreng om niet 

van een algemeenheid 
 

• 2) Omstandig schriftelijk verslag RVB 

inbrengende VZW 

– Uiteenzetting toestand van de betrokken 

VZW’s, wenselijkheid en voorwaarden 

inbreng, wijze van inbreng en gevolgen 

– Maand voor AV inbrengende VZW 

toegezonden worden aan alle leden AV 



B) Fusie door inbreng om niet 

van een algemeenheid 
• 3) Goedkeuring van de inbreng om niet 

• Door de inbrengede VZW: door de AV 

met: 

– Aanwezigheidsquourm (2/3de  van de leden) 

– Meerderheidsqourum (2/3de van de aanwezig 

leden) 

• Door de verkrijgende VZW volstaat 

gewone meerderheid RVB 

 



B) Fusie door inbreng om niet 

van een algemeenheid 
 

• 4) Akte van inbreng opstellen (artikel 762 

W. Venn.) 

– Authentieke vorm 

– Neergelegd griffie van de rechtbank van 

koophandel en bekendgemaakt in bijlagen BS 

binnen 15 dagen na neerlegging  



4. VZW “slapend” laten 

voortbestaan 
 

• Indien geen enkele actie  VZW blijft 

voortbestaan 

 

• Verplichtingen uit VZW-wet blijven 

 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 



5. Mededeling minister Muyters 

• Januari 2018 zou minister Muyters een 

omzendbrief aan de gemeenten versturen 

met de mededeling om het doel van de 

PWA-VZW’s te veranderen. 
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