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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Verschillende vormen
 Samenwerkingsvormen
- Samenwerken veronderstelt samenwerking op voet van gelijkheid

- Indien geen voet van gelijkheid:
• Aannemingsovereenkomst
• Concessie-overeenkomst
- Samenwerken op gelijke voet:
• Geen band van ondergeschiktheid
• Men streeft een gemeenschappelijk doel na
• Elke participant verricht een deel van het werk
• Beslissingen worden gezamenlijk of bij meerderheid genomen

Samenwerkingsverbanden, fusies en splitsingen
Verschillende vormen van samenwerking
1. Functionele samenwerking
2. Structurele samenwerking
3. Personele unie
4. Kostendelende vereniging
5. BTW-eenheid

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Functionele samenwerking
1. Functionele samenwerking
• Participanten vormen feitelijke vereniging (zonder rechtspersoonlijkheid)
 participanten zijn persoonlijk gebonden door verplichtingen aangegaan door feitelijke vereniging
Daarom enkel geschikt voor risicoloze projecten
• Obv samenwerkingsovereenkomst/statuten/reglement
• Participanten/leden: diegenen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend
• Toetreden nieuwe leden:
- Volgens regels samenwerkingsovereenkomst of
- Indien geen regels in samenwerkingsovereenkomst: unanieme beslissing leden

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Functionele samenwerking
• Uittreden:
- Recht om op elk ogenblik uit te treden
- Eventueel formaliteiten (schriftelijk, opzeggingstermijn,…)
- Aansprakelijk voor schulden ontstaan tijdens duur lidmaatschap

• Duur feitelijke vereniging
- In principe onbepaalde duur
- Uitzondering: samenwerkingsovereenkomst (bepaalde duur, bepaald project,…)

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Functionele samenwerking
• Geen rechtspersoonlijkheid
- Kan niet in rechte optreden als rechtssubject
- Samenwerking handelt via haar leden die door de samenwerking samen optreden of via volmacht alleen
optreden
- Goederen behoren in onverdeeldheid toe aan de leden: doelgebonden vermogen
- Rechten van de leden op deze goederen: samenwerkingsovereenkomst
 afstand doen van hun rechten ten voordele van het gemeenschappelijk doel
- Participanten met hun volledig vermogen aansprakelijk voor schulden feitelijke vereniging  geen
hoofdelijkheid
- Schuldeisers moeten alle leden dagvaarden  indien SE niet alle leden kent: de gekende leden dagvaarden en
aan rechtbank vragen de gekende leden te veroordelen tot het bekendmaken van de identiteit van de andere
leden

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Functionele samenwerking
• Instellen van vordering: alle leden gezamenlijk optreden ofwel volmacht
- Volmacht: specifiek voor deze vordering
algemeen via samenwerkingsovereenkomst of nadien via beslissing algemene vergadering
- Volmacht: eenparigheid vereist van alle leden
- Bestuur: vermoeden bevoegd te zijn in rechte op te treden

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Functionele samenwerking
• Beslissingsbevoegdheid en uitvoeren van beslissingen
- Samenwerkingovereenkomst voorziet geen regeling: beslissingen moeten met unanimiteit worden genomen
- Samenwerkingovereenkomst voorziet een regeling
• Belangrijke beslissingen: AV
• Uitvoering beslissingen: bestuur
• Bevoegdheidsverdeling minutieus uitwerken
- Volledig bestuur aan bestuur opdragen  bestuur kan alle contracten afsluiten ikv doel vereniging en nodig
voor werking  bestuur treedt op in naam en voor rekening van alle leden (risico leden  onbeperkte
aansprakelijkheid)
- Indien niets geregeld  algemene vergadering lasthebber aanstellen (algemene of bijzondere volmacht)

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Functionele samenwerking
• Volmacht
- Gedetailleerd
- Zijn voorwaarden niet specifiek omschreven: lasthebber kan verbintenis aangaan en leden zijn gehouden deze
na te komen
- Voorwaarden wel omschreven en verbintenis overschrijdt voorwaarden:
• Lasthebber overeenkomst aangaan onder opschortende voorwaarde van bekrachtiging door leden +
tijdsbepaling
• Leden gedurende termijn optie
• Sterkmaking = resultaatverbintenis  instemming van leden bekomen
- Lasthebber steeds duidelijk optreden in naam en voor rekening van feitelijke vereniging  zo niet mag men
aannemen dat hij in eigen naam en voor eigen rekening optreedt

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Functionele samenwerking
Samenwerkingsovereenkomst, Afspraken i.v.m. goederen
-

Wie betaalt wat?
Indien lening afgesloten: wie?
Wie ontvangt de bestelling?
Waar wordt het goed ondergebracht?
Wie gebruikt het goed wanneer?
Hoe worden beslissingen genomen over het goed?
Wie sluit de verzekering af?
Wie draagt welke kosten?
Wat met schade toegebracht aan het goed?
…

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Functionele samenwerking
• Goederen bij ontbinding
- In principe wordt vermogen niet verdeeld onder de leden; krijgt bestemming overeenkomstig contract van de
vereniging
- Indien niets voorzien in contract en leden nemen geen beslissing: verdeling vermogen onder leden vorderen
voor rechtbank
- Feitelijke vereniging doel dat nauw aansluit bij de deelnemende vzw’s  verdeling vermogen onder leden geen
probleem

Functionele samenwerking =
 Samenwerking op aantal terreinen (bv samenaankoop, gemeenschappelijk gebouwenbeheer,
gemeenschappelijk secretariaat,…)
 Geen aparte juridische structuur
 Samenwerking gebaseerd op een contract
 Betrokken verenigingen blijven als zelfstandige rechtspersonen voortbestaan

Samenwerkingsverbanden, fusies en splitsingen
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Structurele samenwerking
2. Structurele samenwerking
- VZW, IVZW, VSO, handelsvennootschap, beroepsvereniging,…
Uitzondering: vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid: niet verzoenbaar met statuut (i)vzw 
vennootschap vereenzelvigt zich met de vennoten  vennoten vereenzelvigen zich met het winstoogmerk van
de vennootschap + indien vennootschap handelsactiviteit heeft krijgt de vennoot van rechtswege de
hoedanigheid van handelaar
- Voordeel: rechtspersoonlijkheid + juridisch kader
- Modaliteiten: bepaald door de gekozen juridische structuur

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Structurele samenwerking
• Statutaire aandachtspunten
-

Bevoegdheid AV en R.v.B.
Samenstelling AV en R.v.B. (gegarandeerde ‘zitjes’ per participant?)
Wijze van voordracht bestuurders
Modaliteiten afzetting bestuurder (beperkt veto voordragend lid?)
Wijze waarop beslissingen worden genomen (unanimiteit of bijzondere meerderheid voor alle of bepaalde
beslissingen)
- Minimum aanwezigheidsquorum om geldig te kunnen beslissen

Delicaat evenwicht: waarborgen deelnemers  werkbaarheid

Structurele samenwerking =
 Participanten richten een nieuwe juridische structuur op (bv koepelorganisatie)
 Nieuwe rechtspersoon neemt taken van participanten op zich (bv voeren boekhouding) of beperkt zich
tot behartigen belangen leden
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Personele unie
3. Personele unie
-

Bijzondere vorm van samenwerkingsverband
De bestaande juridische structuren blijven behouden
Beide verenigingen hebben dezelfde leden en bestuurders
Doel: zich verzekerd weten van het beleid gevoerd door andere vereniging
Waardevol alternatief voor fusie
Voordeel: laat toe bepaalde activiteiten af te zonderen zonder de greep er op te verliezen
Statutair identieke samenstelling verankeren
 voorwaarde om als lid erkend te worden: bv. lid zijn van andere juridische structuur
 voorwaarde om als bestuurder benoemd te kunnen worden: bv. bestuurder zijn in andere juridische entiteit

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Personele unie
• Voorbeeld
‒ Woonzorgcentrum
‒ Doel vereniging: permanent verblijf aan ouderen in een professioneel kader
‒ Wenst zelf te starten met dienst gezinszorg
‒ Bestaande vereniging gezinszorg wordt ‘overgenomen’
‒ AV en R.v.B. is voor beide verenigingen identiek

• Nadeel:
‒ 2 juridische structuren
‒ Bestuurders en leden hebben ‘dubbel petje’

Samenwerkingsverbanden, fusies en splitsingen
Verschillende vormen van samenwerking
1. Functionele samenwerking
2. Structurele samenwerking
3. Personele unie
4. Kostendelende vereniging
5. BTW-eenheid

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Kostendelende vereniging
4. Kostendelende vereniging

•
•
•
•

Permanente belangengemeenschap, met of zonder rechtspersoonlijkheid
Rationalisering van beheers- en exploitatiekosten
Hoofdkenmerk: gemeenschappelijk maken van uitgaven
Loutere kostendekking

Ingrijpende wijziging wat betreft de vrijstellingsregeling voor kostendelende verenigingen vanaf
01/07/2016 op basis van NIEUW artikel 44, §2 bis Wbtw
•
•
•
•

Diensten aan niet-leden ook mogelijk met toepassing van btw
Kostendelende vereniging kan dus een gemengde btw-plichtige zijn
Aangifte- en informatieplicht
…

 Circulaire nr 31/2016 (nr. E.T.127,540) mbt draagwijdte van de vrijstelling
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
BTW-eenheid
5. BTW-eenheid
= Btw-technische groepering die bij onderlinge prestaties geen Btw dient aan te rekenen, onder
voorwaarden
Voorwaarden waar cumulatief aan moet voldaan zijn:
• Financiële verbondenheid;
• Organisatorische verbondenheid;
• Economische verbondenheid.
Doel?
- Cashflow groep optimaliseren
- Recht op aftrek optimaliseren
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Boekhoudkundige aspecten
 Juridische aard samenwerkingsvorm determinerend voor boekhoudkundige bepalingen
• Samenwerkingsvorm = vennootschap
Wet 17 juli 1975/Wetboek van Economisch recht + KB 30 januari 2001 tot uitvoering wetboek vennootschappen

• Samenwerkingvorm = vzw, ivzw, stichting
Wet van 27 juni 1921
Wet 2 mei 2002 + KB 26 juni 2003: kleine
Wet 2 mei 2002 + KB 19 december 2003 + KB 18 december 2012: grote en heel grote

• Samenwerkingsvorm = feitelijke vereniging
Geen wettelijke normen vastgelegd
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FUSIES en SPLITSINGEN
1.

Procedure in discontinuïteit

2.

Procedure in continuïteit: Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Fusie/splitsing: geen apart juridisch statuut (vennootschappen)
Soms partiële regelingen (bv. Ziekenhuizen)
• Fusie door oprichting of zuivere fusie: alle fuserende verenigingen worden ontbonden en hun
vermogen ingebracht in een nieuwe vzw
• Fusie door opslorping of fusie door overneming: één van de fuserende verenigingen blijft bestaan en
vermogen van de andere verenigingen die ontbonden worden, wordt ingebracht
• Kenmerkend:
 Minstens een aantal van de leden en van de bestuurders van de verdwijnende verenigingen gaan over naar de
ontvangende vereniging
 Overdracht van activiteit en vermogen (bedrijfstak)

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Zuivere splitsing of splitsing door oprichting: bestaande vereniging wordt ontbonden en haar
activiteiten en vermogen wordt overgedragen naar twee of meer nieuw opgerichte verenigingen
• Splitsing door afscheiding: de oorspronkelijke vereniging blijft bestaan en een deel van haar
activiteiten en vermogen wordt overgedragen naar een nieuw opgerichte vereniging
• Kenmerkend:
 Minstens een aantal van de leden en van de bestuurders van de verdwijnende verenigingen gaan over naar de
ontvangende vereniging
 Overdracht van activiteit en vermogen (bedrijfstak)

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Geen eigen procedure  aaneenschakeling van rechtshandelingen die elk op zich het voorwerp zijn
van een wettelijke regeling
-

Fusieovereenkomst
Eventueel oprichting van 1 of meer vzw’s
Eventueel ontbinding en vereffening van 1 of meer vzw’s
Eventueel aanpassen statuten
Inbreng vermogen en activiteit (geheel of gedeeltelijk)
Wijziging lidmaatschap en bestuurstructuur

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Fusieovereenkomst
-

Raamakkoord tussen de raden van bestuur
Doel van de operatie
Draaiboek van gehele fusieproject
Timing
Raamakkoord is inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis
Alle beslissingen nemen bij opschortende voorwaarde (moet gerealiseerd zijn tegen uiterlijk…, alle betrokken
partijen moeten uiteindelijk in het project stappen…)

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Essentiële elementen fusieovereenkomst:
-

Deelnemende partijen (volledige identiteit rechtspersonen + hun vertegenwoordigers)
Reden en doel van de operatie
Rechtsvorm, naam, zetel en doel nieuwe entiteit (statuten en huishoudelijk reglement in bijlage toevoegen)
Regeling kosten operatie bij niet realisatie
Samenstelling AV en R.v.B. nieuwe entiteit + procedure
Tijdsschema
Controleorgaan om er over te waken (bv stuurgroep)
Organogram nieuwe vereniging

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Samenstelling en bevoegdheid stuurgroep, bijvoorbeeld:
-

Aanpassen tijdsschema
Aanpassen inhoudelijk concept
Aanpassen organogram nieuwe vereniging
De mogelijkheid met werkgroepen, subcommissies… te
werken; een beroep te doen op derde-experts,…
- Onder opschortende voorwaarde daden stellen en
verbintenissen aangaan ter realisatie project
- Welke beslissingen kunnen de raden van bestuur niet meer
nemen zonder goedkeuring stuurgroep (investeringen,
aanwerving bijkomend personeel, beëindigen
arbeidsovereenkomsten, afsluiten leningen,…)
- Opstellen financieel plan

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Wijze waarop stuurgroep geldige beslissingen kan nemen
-

Welk deel van het vermogen wordt overgedragen (splitsing)
Ogenblik van overdracht vermogen
Als voor overdracht van vermogen toelating nodig is van derden, wat indien die toelating niet wordt gegeven?
Wat als subsidiërende overheid bij de statuten nieuwe vereniging opmerkingen heeft
Sociale luik: werkzekerheid personeelsleden

AV van elke participerende entiteit moet fusieovereenkomst goedkeuren

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Fusie door opslorping
- Voordelen:
• Geen vereffening en ontbinding overnemende vereniging
• Indien deze vereniging onroerende goederen heeft: geen overdracht (geen registratierechten, geen melding
overname milieuvergunning, …)
• Geen overdracht vorderingen en schulden van deze vereniging
• Geen oprichtingsprocedure en kosten nieuwe vereniging (wel aanpassing statuten)
• Geen nieuwe erkenning subsidiërende overheid
• Geen nieuwe aanvraag BTW-nummer
• …
- Nadeel
• Psychologisch

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Ontbinding
-

Ontbinding: beslissing AV
Ontbindingsbeslissing afzonderlijk vermelden op agenda AV
2/3 aanwezig of vertegenwoordigd  zoniet 2° AV (niet binnen de 15 dagen)
4/5 meerderheid
Tenzij in statuten strengere aanwezigheids- of meerderheidsquora
Samen met besluit tot ontbinding:
• 1 of meerdere vereffenaars benoemen
• bestemming van vermogen bepalen
• evt. het tijdstip bepalen waarop de ontbinding intreedt
- Besluit van ontbinding binnen maand neerleggen ter griffie rechtbank van koophandel en publicatie in BS
- Idem benoeming vereffenaars
- KBO

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Vereffening
- Vzw blijft als rechtspersoon bestaan met oog op vereffening (beperkte rechtsbekwaamheid) tot vereffening
wordt afgesloten
- Vereffenaars:
• Lopende verbintenissen uitvoeren
• Activa ten gelde maken
• Netto-actief overdragen
- Vereffening ikv fusie slechts formeel daar het totale vermogen wordt overgedragen
- Sluiting vereffening: afsluitende AV
- Ikv fusie beslissing genomen onder opschortende voorwaarde
- Afsluiting vereffening en bestemming actief binnen de maand ter griffie rechtbank van koophandel en uittreksel
BS en KBO
- Publicatie BS bestemming vermogen: start 5-jarige verjaringstermijn aansprakelijkheid vereffenaars
- KBO

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Bestemming vermogen
- Ontvangende vereniging moet gelijkaardig doel hebben
- Niet gelijkaardig doel: inbrengende of ontvangende vereniging
doel wijzigen  procedure statutenwijziging

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Inbreng om niet
- Geen animus donandi ihv inbrengende vzw
- Inbreng moet worden aanvaard door ontvangende vzw
 bevoegdheid R.v.B.
• Voorzichtigheid geboden indien aanzienlijke passiva worden
overgedragen  laten bekrachtigen door AV
• Ontvangende vzw kan vzw in oprichting zijn
- Onderhandse akte volstaat: geen schenking
- Uitzondering: onroerende goederen
- Ontvangende vereniging geen administratieve machtiging nodig
- Geen schenking  geen schenkingsrechten

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Tegenwerpelijkheid overdracht
-

Schulden niet aanzuiveren n.a.v. fusie of splitsing
Toestemming schuldeisers overdracht schuldvernieuwing (art 1275 BW)
Schuldenaars in kennis brengen overdracht (art 1690 BW)
Wederkerige contracten: regels overdracht schuld en schuldvordering combineren
Contracten intuitu personae: goedkeuring contracterende partij
Erkenningen: intuitu personae  vervallen

FUSIES en SPLITSINGEN
Procedure in discontinuïteit
• Continuïteit lidmaatschap en bestuurders
-

Enkel sprake van fusie als van de ontbonden vereniging een aantal leden lid worden in ontvangende vereniging
Idem m.b.t. bestuurders
Regeling vastleggen in fusieovereenkomst
Eventueel statutair verankeren:
• Vaste verhouding bestuurders vastleggen
• Verschillende categorieën leden obv de vzw waaruit ze afkomstig zijn en elke categorie heeft recht een aantal
bestuurders voor te dragen => mag geen afbreuk doen aan recht AV bestuurders te benoemen
(keuzemogelijkheid laten)
• Overgangsbepaling enkel van toepassing bij start nieuwe entiteit

FUSIES en SPLITSINGEN
1.

Procedure in discontinuïteit

1.

Procedure in continuïteit: Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Wet diverse bepalingen dd 30/12/2009 (BS 15/1/2010)
- De regeling in discontinuïteit blijft bestaan naast procedure in continuïteit.
Keuzestelsel

- Procedure in continuïteit: inbreng om niet mogelijk van algemeenheid of bedrijfstak zonder
ontbinding  rechtspersoonlijkheid gaat niet verloren
 rechten, erkenningen, contracten,… gaan zonder meer over naar ontvangende vereniging

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Procedure in continuïteit van toepassing op:
- Vzw’s
- Ivzw’s
- Stichtingen

• Verplichte tussenkomst notaris (2x)
Inbreng algemeenheid of bedrijfstak enkel via authentieke akte
- Wettelijke procedure
- Moet strikt gevolgd

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Nieuwe titel Titel IIIbis ’Inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak => procedure
W.Venn ook van toepassing VZW
• Geen allesomvattende procedure vennootschappen
• Enkel vermogen wordt overgedragen => geen automatische doorstroming leden overgenomen vzw
naar AV overnemende vzw
• Overdragende vereniging blijft bestaat, weliswaar zonder vermogen
• Ontbindingbeslissing: geen ontbinding van rechtswege
• Geen vermogen: ontbinding en vereffening in één
• Geen verplichte tussenkomst commissaris  vennootschappen

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Door de wet geregeld:
- ‘Van rechtswege’ overdracht van alle activa en passiva
- Tegenwerpelijkheid inbreng vanaf bekendmaking akte van vaststelling
- Beschermingsregeling schuldeisers

• Inbreng om niet geregeld: inbreng om niet geen machtiging artikel 16 VZW-wet

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Inbreng algemeenheid: rechtshandeling waarbij het hele vermogen, zowel activa als passiva, zonder
ontbinding van de inbrengende vereniging wordt overgedragen aan één of meer bestaande vzw’s
• Inbreng bedrijfstak: rechtshandeling waarbij bedrijfstak, alsook aan die bedrijfstak verbonden activa
en passiva, worden overgedragen aan een andere vereniging, zonder dat de overdragende vereniging
wordt ontbonden
• Bedrijfstak: één geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent
en op eigen kracht kan werken
- Bv. een onderwijsinstelling die de kleuterafdeling afsplitst en de afdeling lager onderwijs behoudt

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Procedure
Stap 1: Voorstel raad van bestuur
- Zowel R.v.B. inbrengende als ontvangende vereniging moet dergelijk voorstel opmaken
Uitzondering: zuivere fusie of splitsing waarbij nieuwe vereniging wordt opgericht en inbreng
gebeurt bij oprichting: enkel R.v.B. inbrengende vereniging moet voorstel maken
- Authentieke akte  vennootschappen

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Inhoud voorstel
- Rechtsvorm, naam, doelstellingen en maatschappelijke zetel van alle verenigingen betrokken bij inbreng
algemeenheid of bedrijfstak
- Datum vanaf wanneer verrichtingen overdragende vereniging boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht
voor verkrijgende vereniging
- Indien inbreng gebeurt in verschillende vzw’s, aangeven hoe vermogensbestanddelen worden verdeeld onder
de verschillende ontvangende vzw’s
- Bij inbreng bedrijfstak: welke vermogensbestanddelen overgaan naar ontvangende vzw
- Uitdrukkelijk vermelden dat inbreng om niet gebeurt volgens bepalingen van W.Venn

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
- Voorstellen moeten minimum zes weken voor inbreng én voor AV inbrengende vereniging die over inbreng
moet beslissen, neergelegd ter griffie rechtbank van koophandel waaronder inbrengende vereniging ressorteert
Leden inbrengende vereniging moeten minstens één maand voor AV die over inbreng zal beslissen voorstel
ontvangen

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
Stap 2: Verslag raad van bestuur
Raad van bestuur inbrengende vzw omstandig verslag waarbij inbreng om niet wordt toegelicht en
verantwoord
Niet vereist bij inbreng om niet van een bedrijfstak
Inhoud verslag
- Stand vermogen van de bij inbreng om niet betrokken verenigingen
- Toelichting, vanuit juridisch en economisch oogpunt alsook vanuit de doelstellingen van bij operatie betrokken
verenigingen, waarom inbreng om niet wenselijk is
- Voorwaarden waaronder inbreng om niet zal gebeuren
- Wijze waarop inbreng om niet zal gerealiseerd
- Gevolgen van inbreng om niet

Verslag 1 maand voor AV die zal beslissen over inbreng om niet aan leden bezorgen

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
Stap 3: AV
- AV inbrengende vzw moet beslissen over inbreng om niet
- Uitnodiging: uitdrukkelijk vermelden dat daarover zal beslist

Geldige beslissing
-

2/3 leden aanwezig of vertegenwoordigd
Indien aanwezigheid niet bereikt: 2° AV niet binnen de 15 dagen
Tweede AV beslist rechtsgeldig ongeacht aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden
Beslissing: 2/3 meerderheid aanwezige of vertegenwoordigde leden
Statuten andere aanwezigheid- of meerderheidsquora

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Bij inbreng om niet van een bedrijfstak: geen goedkeuring van algemene vergadering vereist
• Inbreng bedrijfstak  residuaire bevoegdheid raad van bestuur
• Ingrijpende beslissing: opportuniteit beslissing algemene vergadering?

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
Stap 4: akte tot vaststelling
• Inbreng algemeenheid en bedrijfstak moet vastgesteld bij authentieke akte
• Akte bij uittreksel:
- Neerleggen griffie rechtbank van koophandel
- Publicatie bijlagen bij BS

• Tegenstelbaarheid aan derden: publicatie bijlagen bij BS
Uitzondering: eerder als men kan bewijzen dat derde eerder kennis had

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Bescherming rechten schuldeisers
-

Schulden en verplichtingen gaan automatisch over  geen toestemming schuldeisers
Schuldeisers hebben recht voor hun rechten zekerheid te eisen 
Vraag tot zekerheid: binnen 2 maand te rekenen vanaf publicatie in bijlagen BS
Vraag tot zekerheid kan gericht naar alle bij operatie betrokken verenigingen
Zekerheid: enkel voor vorderingen die bestonden vóór bekendmaking BS én voor zover vorderingen nog niet
vervallen zijn
- Zekerheid kan worden afgeweerd door bestaande schuld te voldoen => schuld wordt voortijdig betaald: te
betalen bedrag = nominale waarde – disconto

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Wordt geen overeenkomst bereikt over zekerheid  rechtbank eerste aanleg
• Rechter:
-

Oordeelt of vraag gerechtvaardigd is
Als in kortgeding
Bepaalt termijn voor stellen zekerheid
Wordt zekerheid niet binnen deze termijn gegeven: schuld onmiddellijk opeisbaar

Alle verkrijgende verenigingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor inlossen schuld

FUSIES en SPLITSINGEN
Inbreng om niet van een algemeenheid of een bedrijfstak
• Indien geen uitvoering aan rechterlijke beslissing: vordering onmiddellijk eisbaar
• Aansprakelijkheid inbrengende vereniging
- Inbrengende vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor overgedragen schulden die op dag van inbreng om niet
zeker en opeisbaar zijn
- Aansprakelijkheid beperkt tot netto-actief dat inbrengende vereniging behoudt na inbreng om niet
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Waarom kiezen voor SBB?

Deskundigheid, sectorkennis
en persoonlijke service

Innovatieve boekhoudoplossingen
voor alle gebruikers

Duidelijke afspraken over
takenpakket en prijszetting

Centrale ondersteuning met eigen
kenniscentrum en
consultingafdeling

SBB-kantoren
Hoogstraten
Brecht

Eeklo

Loppem
Diksmuide
Roeselare
Ieper

Antwerpen
Beveren

Turnhout

Boechout

Lochristi
Tielt

St-Katelijne-Waver

Gent

Oudenaarde
Zwevegem

Geel
Hasselt
Diest

Aalst
Ternat
Schepdaal

Leuven

Bree

Lanaken

St-Truiden
Tongeren

Sankt Vith

Dank voor uw aandacht

