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Op 1 januari 2019 zou het nieuwe Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen (hierna: Wetboek) in werking moeten tre-
den. Ondernemingen krijgen dan tot 1 januari 2020 de tijd 
om volgens de nieuwe regels te werken. Het wetsontwerp ligt 

bij het schrijven van dit artikel nog ter bespreking en goedkeuring voor in 
het federaal parlement waardoor de finale bepalingen nog niet helemaal 
gekend zijn. Het nieuwe Wetboek wijzigt evenwel het statuut van de ver-
enigingen zonder winstoogmerk. Dit zal impact hebben op belendende 
domeinen. Een tijdige analyse dringt zich dan ook op. Want indien het 
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking treedt 
zonder de nodige aanpassingen op andere terreinen of zonder de nodige 
sensibilisering, dreigt een valse start.

Het hoofddoel van het nieuwe Wetboek is het bieden van een stabiel en ef-
ficiënt juridisch kader aan ondernemingen. Hiervoor wordt door minister 
Geens ingezet op vereenvoudiging en flexibilisering, wat het ondernemer-
schap moet stimuleren. De vereenvoudiging houdt het samenbrengen van de 
reglementering en het beperken van het aantal rechtsvormen in. De flexibili-
sering uit zich in minder dwingende bepalingen en meer ruimte voor statu-
taire vrijheid.
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nieuwe Vzw
De vzw’s zullen in de toekomst anders worden gedefinieerd. Verenigingen en 
vennootschappen worden namelijk gegroepeerd onder de term onderneming. 
Deze wijziging is niet louter semantisch. Het onderscheidend criterium tussen 
een vereniging en een vennootschap wordt gewijzigd. De overgangstermijn is 
op dit punt wel langer. Vzw’s krijgen tot ten laatste 2029 de tijd om zich aan 
te passen.
Het onderscheidend criterium is tot nog toe de activiteit die wordt ontplooid 
door de rechtspersoon. De wet stelt het als volgt: “De vereniging zonder 
winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke 
niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen.” Een vzw 
ontplooit dus geen economische activiteiten, tenzij ondergeschikt aan haar 
hoofddoel. De vzw kan en moet zich bezighouden met haar sociale kernacti-
viteit.

In de nieuwe wetgeving wordt het onderscheidend criterium gewijzigd. Het 
ingediende ontwerp bepaalt het volgende: “Een vereniging […]streeft een 
belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die 
zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermo-
gensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuur-
ders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belan-
geloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.” De beperking 
op economische activiteiten wordt bijgevolg opgeheven. Als onderscheidend 
criterium wordt gekozen voor de manier waarop de middelen worden aange-
wend.

Tegelijk wordt het statuut van de vennootschap 
met sociaal oogmerk (VSO) afgeschaft. VSO-
ondernemingen zijn economische actoren die 
het sociaal doel belangrijker achten dan de 
winst. Deze ondernemingen worden door de 
nieuwe regelgeving gedwongen om te kiezen 
voor ofwel een vzw-statuut, waar onbeperkt 
economische activiteiten mogelijk worden ge-
maakt maar winstuitkering volledig is uitgeslo-
ten, ofwel een normale economische vorm. 

de vraag stelt zich dan ook terecht 
wat te doen met ‘sociale’ inkom-
sten? de inkomsten die geen ver-
goeding zijn voor een economische 
dienst, maar een bijdrage voor de 
realisatie van een sociaal doel.
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Een uitzondering is er voor de coöperatieve vennootschappen die wel als so-
ciale ondernemingen erkend kunnen worden.

mAAr wAArom? 
Waarschijnlijk zal voor de minister de rechtszekerheid voorop staan. Het hui-
dige criterium is juridisch niet glashelder en er bestaat dan ook heel wat juri-
dische betwisting over.

Een aantal recente evoluties in de sector wijzen in dezelfde richting. Onder 
druk van besparingen voelen verenigingen een toenemende druk om ‘meer 
ondernemend te worden’. Ook is er een groeiende druk vanuit subsidieverle-
ners op vzw’s om efficiënt te functioneren. Aan de kant van de vrijwilligers is 
er de wet op het onbelast bijverdienen, die het eenvoudiger maakt om vrijwil-
ligers een betaald statuut te geven. We zien hiermee de werking in de sociale 
sector richting marktdenken verschuiven. Impact assessment, nieuwe finan-
cieringsmodellen en meer managementmatig beheer van de organisaties 
doen hun intrede. 

Ook de sociale economie In Vlaanderen ondergaat eenzelfde evolutie: van 
gesubsidieerde economie die mensen met een afstand tot arbeidsmarkt te-
werkstelt richting sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Europa deelt deze groeiende aandacht, ook zij promoten bij 
economische spelers een sociaal ondernemerschap met aandacht voor het 
realiseren van sociale doelen.

geVolgen?
Het lijkt logisch dat wetgeving de maatschappelijke evoluties volgt.  Dit moet 
echter wel op een coherente manier gebeuren. Dit betekent dat ook de im-
pact op belendende domeinen moet worden nagegaan. De vraag is of dit 
voldoende is gebeurd. Zowel de Verenigde Verenigingen als de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven uiten hieromtrent hun bezorgdheid.

 We overlopen hieronder dan ook even de domeinen  waar de impact van de 
wijzigingen aan het statuut van de vzw nog moeten worden bekeken. Dit zijn 
de fiscaliteit, vrijwilligerswetgeving, subsidies en Europese staatssteunre-
gels.
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belAStingen op SoCiAle inkomSten?
Fiscaliteit blijft onder het nieuwe Wetboek onveranderd. De vzw’s blijven 
rechtspersonenbelasting betalen zolang de economische activiteiten bijkom-
stig zijn. Tot nog toe is de bijkomstige aard van de economische activiteiten 
een voorwaarde om als vzw te kunnen werken. De echte vzw valt dan ook 
onder de rechtspersonenbelasting. Toch blijkt dat er in de praktijk vele vzw’s 
nu al zodanig economisch handelen dat ze aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen zijn.

Als de beperking op economische activiteiten wegvalt zou elke vzw onbe-
perkt economische activiteiten kunnen ontplooien. In dat geval is de econo-
mische activiteit niet meer bijkomstig en valt ook een zuivere vzw niet meer 
onder de rechtspersonenbelasting maar onder de hogere vennootschapsbe-
lasting. Bovendien worden dan ook alle inkomsten belast. Dit betekent dat er 
belastingen zullen worden geheven op subsidies, giften, legaten, enz. Slechts 
een heel beperkt aantal subsidies zijn immers tot nog toe fiscaal vrijgesteld. 
Gezien deze middelen ook zouden kunnen worden aangewend voor het uit-
bouwen van de economische activiteit zou het vanuit het oogpunt van zui-
vere marktspelers logisch zijn dat alle inkomsten worden belast.

Vanuit het oogpunt van sociale ondernemers is dat echter problematisch. Ze 
ontvangen immers geen vergoeding voor diensten maar een gift om hun so-
ciaal doel te realiseren. Ondanks hun blijvend sociaal doel worden ze toch 
plots veel zwaarder belast. De vraag stelt zich dan ook terecht wat te doen 
met ‘sociale’ inkomsten? De inkomsten die geen vergoeding zijn voor een 
economische dienst, maar een bijdrage voor de realisatie van een sociaal 
doel.

Tom Bonne van de UHasselt reikt in deze discussie een aantal interessante 
denksporen aan. Hij verkent hiervoor een aantal pistes voor een hervorming 
van de fiscale behandeling van de vzw’s. 

Piste 1: Naar aanleiding van het nieuwe Wetboek zou men kunnen stellen 
dat de verenigingen nooit onder de vennootschapsbelasting vallen aangezien 
ze geen winst uitkeren. Omdat de middelen worden aangewend voor een 
sociaal doel moet de overheid hier geen vennootschapsbelasting op heffen. 
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Hier stelt zich echter mogelijk een probleem van concurrentie tussen een 
onbelaste vzw en een belaste economische speler die eenzelfde activiteit 
zouden ontplooien.

Piste 2: Men kan ook werken met een gemengd belastingsysteem. De manier 
waarop btw wordt geheven kan als inspiratie dienen. Een deel van de inkom-
sten wordt dan onder rechtspersonenbelasting en ander deel onder vennoot-
schapsbelasting belast, afhankelijk van de bron. Dit is een interessante piste 
die een oplossing biedt voor de bezorgdheid van zowel de vzw als de econo-
mische speler. Wel blijft de vraag hoe de middelen van elkaar worden onder-
scheiden? Wat als de sociale inkomsten worden ingezet voor de uitbouw van 
de economische activiteit?

Piste 3: Een meer fundamentele vraag is of twee belastingregimes wel nodig 
zijn? Een blik bij de buurlanden leert ons dat dit niet noodzakelijk zo is. In 
landen als Duitsland en Nederland werkt men met één tarief, maar kunnen 
meer inkomsten worden vrijgesteld. Wanneer zowel verenigingen als ven-
nootschappen als ondernemingen worden beschouwd, stelt zich inderdaad 
de vraag of we niet moeten evolueren naar één ondernemingsbelasting.

VrijwilligerS Voor eConomiSCHe ACtiViteiten?
Een tweede vraagstuk is het inzetten van vrijwilligers. De reglementering 
voorziet nu dat elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon 
zonder winstoogmerk vrijwilligers kan inzetten. Gezien de sociale aard van 
vzw’s is hier zo goed als geen maatschappelijke weerstand tegen. Maar wat 
als vzw’s economische activiteiten ontplooien? Is het de bedoeling dat de vzw 
haar vrijwilligers hiervoor kan inzetten? En wat als deze dan nog via de nieuwe 
reglementering onbelast bijverdienen? Komt dit dan neer op de inzet van 
goedkope arbeid? Bestaat het risico dat gezonde economische ondernemin-
gen onrechtmatig worden beconcurreerd? De inzet van vrijwilligers voor eco-
nomische activiteiten, ook al is het binnen een vzw, is dan ook geen eviden-
tie. 

Stringente SubSidieVoorwAArden?
Als de overheid de marktwerking wil bijsturen of sociale doelen wil realiseren 
kan ze tussenkomen via subsidies. Door voorwaarden te verbinden aan de 
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subsidies kan ze de gewenste beleidsdoelstelling realiseren. Het al dan niet 
verkrijgen van subsidies hangt dan af van de subsidievoorwaarden. De nieuwe 
wetgeving zou hier geen impact op hebben. 

We zien evenwel dat de overheid niet altijd happig is om subsidies toe te ken-
nen indien deze kunnen worden aangewend voor economische activiteiten. Zo 
zien we nu al in reglementering opduiken dat subsidies worden toegekend aan 
aanvragers met een “niet-commercieel karakter”. 

We moeten dan ook vermijden dat door de nieuwe werking van verenigingen 
de zuivere toelage onder druk komt te staan. Het zal minder evident zijn voor 
de overheid om aan een vzw middelen te geven om vrij te besteden, omwille 
van het risico dat het geld naar economische activiteiten wordt georiënteerd. 
In deze context zullen de subsidievoorwaarden potentieel veel strenger wor-
den. Verenigingen vragen ondertussen juist voldoende vrijheid om hun doelen 
te realiseren los van te stringente subsidievoorwaarden. 

Een mogelijke oplossing vinden we in de sui generis afdeling van de Europese 
staatssteunregels. Een sui generis afdeling heeft een specifieke verantwoor-
delijke voor die activiteiten en registreert de inhoudelijke en financiële activi-
teiten afzonderlijk. De subsidie wordt dan aan deze afdeling gegeven. Zo 
wordt de subsidie ook specifiek voor het gewenste doel gebruikt.

In het kader van de Europese staatssteunregels wordt deze techniek reeds 
toegepast in de Vlaamse reglementering inzake sociale economie, zoals bij-
voorbeeld het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Dit 
om te vermijden dat overheidssteun de marktwerking zou hinderen.

Een alternatief zal zijn dat de overheid minder met subsidies zal werken maar 
met een marktbevraging. Dat deze piste niet onrealistisch is wordt geïllus-
treerd door de discussie vorig jaar in Antwerpen rond het uitbesteden van 
daklozenopvang aan een commerciële partner. De verenigingen worden dan 
als ondernemingen gezien die zo efficiënt mogelijk de gewenste beleidsdoel-
stellingen moeten behalen. Recente voorbeelden illustreren echter dat dit 
nefast is voor het bereiken van de sociale doelstelling, die dan ondergeschikt 
wordt aan economische belangen. Denk maar aan de ervaring bij Senior As-
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sist waar geldgewin voorging op de zorg van de 
bewoners van de woonzorgcentra die ze uitba-
ten, of de gevangenis van Birmingham waar de 
situatie onder G4S danig uit de hand liep.

de europeSe StAAtSSteunregelS AlS 
obStAkel?
De Europese staatssteunregels vertrekken vol-
ledig vanuit een economische benadering. De 
marktwerking moet beschermd worden tegen 
de tussenkomst van de overheid. De Europese 
regels zijn wat dat betreft strikt. Volgens vaste 
rechtspraak omvat het begrip onderneming elke eenheid, zowel rechtsper-
soon als natuurlijke persoon, die een economische activiteit uitoefent, onge-
acht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Het begrip 
economisch wordt op Europees vlak ook vrij breed geïnterpreteerd. Als er op 
nationaal vlak een markt voor een goed of dienst bestaat wordt het als eco-
nomisch beschouwd. Ook vzw’s die een sporadische economische activiteit 
ter ondersteuning van hun sociaal doel uitvoerden vallen hier dus onder. 

Als verenigingen meer economische activiteiten ontplooien bestaat het risico 
dat ze vaker onder deze stringente kaders zullen vallen. Dit zal impact hebben 
op de manier waarop ze in aanmerking zullen komen voor subsidies. 

mAAtSCHAppijViSie
Hoe kijken we hier als samenleving naar? Het middenveld heeft een brede 
opdracht. Het bereikt talrijke sociale doelen op verschillende manieren, af-
hankelijk van tijd en context. Hiervoor zijn voldoende vrijheid, vertrouwen en 
middelen nodig. Een sterk dirigistische overheid ondergraaft een veerkrachtig 
middenveld. Neem maar de haperende werking van het Agentschap Integra-
tie en Inburgering. Verschillende organisaties boden dienstverlening aan om 
nieuwkomers te integreren in de samenleving. Deze werden door de overheid 
vastgezet in een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). Voordien konden 
de organisaties steeds inspelen op de lokale noden. Met de vaste overheids-
aansturing is het aanbod nu verstard in een aantal vaste afspraken. De kriti-
sche blik naar de samenleving, de spontane antwoorden op lokale noden, de 

de winst die een vzw zou moeten na-
streven is een winst op levenskwa-
liteit voor de mensen en verbinding 
in de samenleving. winstgevende 
verenigingen lopen het gevaar om 
winst in cijfers te willen uitdrukken. 
Het is dan ook belangrijk dat de fo-
cus van de organisaties blijft op het 
realiseren van hun sociaal doel.
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bruisende vrijwilligerswerking kwamen hierdoor onder druk. Zoals hoger ver-
meld houdt anderzijds ook een te economische benadering grote risico’s in. 
Het zal aan beleidsmakers zijn om te waken dat de verenigingen voldoende 
vrijheid en middelen blijven krijgen voor hun sociale activiteiten, los van het 
ontwikkelen van economische activiteiten. 

Ook de verenigingen zelf staan voor een uitdaging. De winst die een vzw zou 
moeten nastreven is een winst op levenskwaliteit voor de mensen en verbin-
ding in de samenleving. Winstgevende verenigingen lopen het gevaar om 
winst in cijfers te willen uitdrukken. Het is dan ook belangrijk dat de focus van 
de organisaties blijft op het realiseren van hun sociaal doel. Dit zal een aan-
dachtspunt zijn voor de vele bestuurders. Ze zullen moeten beoordelen hoe 
ver ze kunnen meegaan in efficiëntie- denken zonder dat dit hun doel domi-
neert of zelfs compromitteert. Ook zullen ze moeten opletten dat hun econo-
mische werking hun politiserende werking niet ondergraaft. 

ConCluSie
Het nieuwe Wetboek heeft voor de vzw impact op verschillende domeinen. 
Voor het Wetboek in werking treedt, is het belangrijk dat over deze andere 
aspecten het debat wordt gevoerd. Zowel de fiscale wetgeving, de wet van 3 
juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, of de interpretatie van 
‘niet-commercieel karakter’ bij subsidies moeten worden afgestemd op de 
nieuwe vereniging.

Ook zal het nodig zijn om de vzw’s op de hoogte te brengen van de gevolgen 
van het ontplooien van economische activiteiten. Enerzijds zijn er de gevolgen 
op financieel vlak rond fiscaliteit en subsidies. Anderzijds zijn er de mogelijke 
gevolgen voor hun maatschappelijke rol. De bestuurders van de vzw’s zullen 
er immers over moeten waken dat de economische activiteit niet te koste gaat 
van hun sociaal doel of hun politiserende werking. 

Deze debatten en sensibilisering zullen heel wat tijd in beslag nemen. De 
inwerkingtreding kan pas vlot verlopen als deze achter de rug zijn. Een snelle 
inwerkingtreding van het Wetboek is dan ook weinig opportuun. Een te snelle 
start zal anders al snel een valse start blijken te zijn.




