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1 Kader 

Een fusie van besturen1 brengt met zich mee dat besturen ofwel een nieuwe vzw oprichten ofwel 

een van de vzw’s behouden waarin zij vervolgens de activiteiten van de andere vzw’s integreren. 

In het eerste geval betekent dit dat er volledig nieuwe statuten moeten opgesteld worden. In het 

tweede geval betekent dit dat de statuten van de vzw die behouden blijft, moeten aangepast 

worden. Zowel het opstellen van de nieuwe als het aanpassen van de bestaande statuten moet 

heel bewust gebeuren. De statuten zijn immers de formele bestaansgrond van de vzw. Alles wat 

erin staat zou ‘op maat’ verwoord moeten zijn. Zijn de statuten conform de (nieuwe) vzw-wetge-

ving? Welke bepalingen willen we eventueel opnemen in een intern reglement? Belangrijk is de 

tijd te nemen om afspraken te maken en principes vast te leggen over hoe de nieuwe organisatie, 

de nieuwe vzw geleid en gecontroleerd zal worden. Deze afspraken en principes worden vastge-

legd in de statuten, (eventueel) een intern reglement en verder uitgewerkt en verfijnd in een 

code van goed bestuur. Op die manier zijn statuten, intern reglement en code van goed bestuur 

drie instrumenten die samen kwaliteitsvol besturen ondersteunen. 

 

De voorliggende nota wil hierbij een leidraad zijn voor besturen.  

                                                 

1 Als we in deze nota de term ‘bestuur’ gebruiken, dan hebben we het over een schoolbestuur, een inter-
naatsbestuur of een centrumbestuur 
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Wij beperken ons in deze nota tot die zaken die relevant zijn voor besturen in het kader van een 

fusieoperatie. Wat het onderdeel statuten betreft, dient deze nota aanvullend gelezen te worden 

bij ‘Fusieprocedures van vzw’s juridisch bekeken’. 

Het wettelijk kader van deze nota wordt gevormd door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen 

en Verenigingen (afgekort WVV), goedgekeurd door het federaal parlement op 28 februari 2019 en 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019.  

De nieuwe WVV treedt in werking op 1 mei 2019.Er dient wel een onderscheid gemaakt te worden 

tussen vzw’s die reeds bestaan voor 1 mei 2019 en deze die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht. 

 verenigingen opgericht op of na 1 mei 2019: WVV is onmiddellijk van toepassing 

 

 verenigingen die al voor 1 mei 2019 bestaan:  

o Het WVV is voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020, tenzij ervoor wordt geko-

zen, door een aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de nieuwe WVV, het 

nieuwe wetboek reeds vroeger toe te passen dan 1 januari 2020; 

o Vanaf 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van de WVV van toepassing en de 

aan vullende bepalingen in zoverre zij niet door statutaire bepalingen worden uitge-

sloten; 

o 1 januari 2024 is de uiterlijke datum om de statuten in overeenstemming te brengen 

met de bepalingen van de WVV. Bij het niet tijdig aanpassen van de statuten kan het 

bestuursorgaan aansprakelijk worden gesteld. 

o Als je als bestaande vzw een statutenwijziging doorvoert tussen 1 mei 2019 en 1 janu-

ari 2020, ben je nog niet verplicht om alles te conformeren. Als je een statutenwijzi-

ging doet na 1 januari 2020, ben je wel verplicht alles te conformeren aan de bepa-

lingen van de nieuwe WVV. 

 

Eerst gaan we in op de statuten, vervolgens gaan we dieper in op het intern reglement en tot slot 

op de code van goed bestuur.  

 

2 Statuten van een vzw 

Elke vereniging is wettelijk verplicht statuten op te stellen en neer te leggen. Statuten zijn im-

mers een essentieel gegeven voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid voor de vereniging.2 

2.1 Statuten bij de oprichting van een nieuwe vzw 

Indien de fuserende besturen beslissen om een nieuwe vzw op te starten, moeten zij volledig 

nieuwe statuten opstellen. Zij kunnen beslissen om de statuten te beperken tot de wettelijk voor-

ziene bepalingen of om ook nog andere, niet wettelijk verplichte bepalingen op te nemen. 

                                                 

2 Overeenkomstig artikel 2:6 § 2 van de WVV bezit de vereniging rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar 
statuten en de akten m.b.t. de benoeming van de bestuurders zijn neergelegd ter griffie van de onderne-
mingsrechtbank. 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/fusieprocedures-van-vzws-juridisch-bekeken
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Welke bepalingen moeten wettelijk voorzien opgenomen worden in de statuten3?  

1° de naam, voornamen en woonplaats, (...) van iedere stichter, of ingeval het een 

rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het adres 

van de zetel; Als één van de stichters een rechtspersoon is, moeten ook de gegevens ver-

meld worden van de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt.  

2° de naam van de vereniging, alsook de vermelding van het gewest (Vlaams of Brussels 

Hoofdstedelijk) waaronder zij ressorteert;  

NIEUW sinds WVV: het adres van de zetel van de vereniging mag, maar moet niet meer 

opgenomen worden in de statuten. Indien het adres niet opgenomen is in de statuten, is 

er ook geen statutenwijziging nodig bij een eventuele verhuis van de zetel, maar dan kan 

het bestuursorgaan dit zelf regelen.  

3° het minimumaantal leden, dat niet minder mag zijn dan twee; 

NIEUW sinds WVV: het minimum aantal leden bedraagt niet langer drie, maar twee leden. 

4° de precieze omschrijving van het voorwerp of van de doeleinden waarvoor zij is opge-

richt; 

NIEUW sinds WVV: we spreken niet meer over het doel, maar wel over het voorwerp 

waarvoor de vereniging is opgericht.  

5° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de le-

den; 

6° de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, 

alsook de wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden ter kennis worden 

gebracht; 

7° a) de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging  van de bestuurders en de duur 

van hun mandaat, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die 

uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en de duur van 

hun mandaat; 

b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging  van de 

personen gemachtigd de vereniging overeenkomstig artikel 9:7 §2 WVV , te verte-

genwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uit-

oefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college; 

c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging  van de per-

sonen aan wie het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen overeenkom-

stig artikel9:10 WVV, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij 

die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college; 

8° het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden; 

9° de bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden, welk 

vermogen tot een belangeloze doelstelling moet worden aangewend; 

10° de duur van de vereniging ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan. 

 

In de rechtsleer vinden we zowel argumenten voor eerder beknopte statuten, beperkt tot de wet-

telijk voorziene bepalingen, als voor meer uitgebreide statuten4 Volgens de voorstanders van de 

                                                 

3 Artikel 2:9 §2 2° tot 10° van de WVV 
4 Voor de wetswijziging van 2002 werd de overweging om beknopte statuten op te stellen ook ingegeven van-
uit financiële overweging omdat toen, in tegenstelling tot nu, voor de publicatie werd betaald per blad dat 
werd neergelegd. 
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meer uitgebreide statuten “leert de praktijk (…) immers dat het niet overbodig is om de wette-

lijke bepalingen toch in de statuten op te nemen bij wijze van herinnering aan de regels van dwin-

gend recht. Anders dan de WVV, zullen de statuten immers wel gelezen worden. Alzo kunnen ze 

bijdragen tot het doordringen van de elementaire spelregels van dwingend recht, ook als ze recht-

streeks uit de WVV komen.”5   

Het is uiteraard aan de besturen om te beslissen hoe beknopt of hoe uitgebreid zij de statuten van 

de nieuwe vzw wensen op te stellen. Aandachtspunt hierbij is dat wijzigingen van  bepalingen die 

opgenomen staan in de statuten een veel zwaardere procedure vergen dan bepalingen die opgeno-

men staan in het intern reglement (zie verder). 

2.2 Statuten bij het behoud van een bestaande vzw 

Indien de besturen beslissen om een van de bestaande vzw’s te behouden en de activiteiten  van 

de andere vzw’s in deze te laten integreren, dan moeten de statuten van de bestaande vzw aan-

gepast worden.  

Het is in eerste instantie uiteraard zeer belangrijk dat de bepalingen die volgens de wet opgeno-

men moeten zijn in de statuten (zie boven), correct aangepast worden. Een vereniging kan nietig 

verklaard worden indien bv. het voorwerp en de doeleinden waarvoor zij is opgericht niet precies 

omschreven zijn. Deze zullen dus zeker grondig moeten bekeken worden in het kader van de fu-

sie.  

Verder beslissen besturen samen om extra bepalingen in te voeren zoals bv. rond de aanstelling 

van een persoon als dagelijks bestuurder. Indien de besturen als aanstellingsvoorwaarde zouden 

wensen dat deze ofwel bestuurder is ofwel lid van de vereniging, moet dit expliciet opgenomen 

staan in de statuten. (Zie ook verder onder artikels 16, 18 en 19) 

Het spreekt voor zich dat voor de wijziging van de statuten de wettelijke bepalingen moeten ge-

volgd worden. Art 9:21 van de WVV zegt hierover het volgende:  

“Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraad-

slagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en 

wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegen-

woordigd zijn. 

Als dit quorum niet worden bereikt, dan volt een tweede bijeenroeping, waarbij de 

nieuwe vergadering geldig kan stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-

digde leden. Er moet minstens 15 dagen tussen de twee vergaderingen zitten. 

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van 

de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer 

worden meegerekend. 

Wanneer de wijziging eventueel betrekking heeft op het voorwerp of de doeleinden waar-

voor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid 

van vier vijfde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller 

noch in de noemer worden meegerekend. 

Tot slot moeten de gewijzigde statuten gepubliceerd worden. 

                                                 

5 DENEF, M., Vormingssessie ‘Bespreking modelstatuten’, 2004’,  
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2.3 Statuten inbrengende vzw’s 

Bij fusieoperaties moeten de besturen zich niet alleen buigen over de statuten van de nieuwe vzw 

of de vzw die behouden wordt en waar de andere vzw’s in zullen integreren. Ook de statuten van 

de inbrengende vzw’s moeten grondig bekeken worden. 

Zo moet de overdracht van een inbrengende vzw steeds in overeenstemming zijn met het voor-

werp van de inbrengende vzw. Indien dat niet het geval is, moet het doel aangepast worden en 

moet de procedure gevolgd worden zoals beschreven onder 2.2.  

Indien de inbrengende vzw’s niet zouden ontbinden na fusie, maar blijven verder bestaan, spreekt 

het voor zich dat ook in dat geval de statuten grondig onder de loep genomen zullen moeten wor-

den. Indien wijzigingen zich opdringen, moet ook daar de procedure gevolgd worden zoals be-

schreven onder 2.2. 

2.4 Voorbeeldstatuten vzw 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor haar besturen voorbeeldstatuten uitgewerkt. Wij plei-

ten er voor om deze niet louter aan te vullen met of aan te passen volgens de nieuwe gegevens, 

maar om de nodige aandacht te besteden aan elk onderdeel van de statuten. Zoals eerder reeds 

gesteld zijn de statuten immers de formele bestaansgrond van de vzw.  

We bespreken de voorbeeldstatuten hier artikelsgewijs en geven waar nodig commentaar en toe-

lichting. Het zijn voorbeeldclausules met keuzemogelijkheden die aangepast kunnen worden aan 

de concrete situatie. Het hiernavolgende dient dan ook samen gelezen te worden met de voor-

beeldstatuten. 

‘De hierna genoemde personen’ 

De ‘hierna genoemde personen’ slaat op  de stichters of oprichters van een vzw, m.n. die-

genen die bij de oprichting de statuten en het intern reglement opstellen en onderteke-

nen en die als eerste leden van de algemene vergadering beschouwd moeten worden. Er 

moeten minimaal twee stichtende leden zijn. Hun namen moeten opgenomen worden in 

de ledenlijst die bijgehouden wordt op de zetel van de vzw.  

Vermelding van de stichters in het oprichtingsdocument en neer te leggen uittreksel   

In het geval van ‘eerste statuten’, dus bij de oprichting van een nieuwe vzw, moeten alle 

stichters in het oprichtingsdocument en neer te leggen uittreksel, te publiceren in het 

Belgisch Staatsblad, vermeld worden met naam, voornamen en woonplaats6 of ingeval het 

rechtspersonen betreft, de naam, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het adres 

van de zetel. Als één van de stichters een rechtspersoon is, moeten ook de gegevens ver-

meld worden van de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt.  

De stichters moeten enkel vermeld worden in het eerste oprichtingsdocument en uittreksel te 

publiceren in het Belgisch Staatsblad. Wanneer later een nieuwe gecoördineerde versie moet 

neergelegd worden, moeten de gegevens van de stichters dus niet telkens herhaald worden.  

Wanneer na de stichting nieuwe leden worden opgenomen, moeten de statuten niet meer worden 

gewijzigd. Deze nieuwe leden moeten enkel in de ledenlijst worden vermeld.  

                                                 

6 De woonplaats moet duidelijk omschreven worden: straat, huisnummer, brievenbusnummer, postcode en 
gemeente 

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Bes-20190423-19
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Titel 1 – De vereniging 

Artikel 1  De rechtsvorm 

Artikel 2 Naam 

De statuten moeten de naam vermelden van de vereniging. De naam alleen is voldoende, 

zonder de vermelding van vzw. ‘vzw’ maakt immers strikt genomen geen deel uit van de 

naam zelf, maar is slechts een verwijzing naar de rechtsvorm. Wel zal de vereniging ‘vzw’ 

verplicht moeten vermelden bij haar naam op alle stukken die van de vereniging uitgaan. 

Indien de vereniging haar naam zou willen afkorten of een vertaling gebruiken, dan kan 

dit, maar dan moet die afkorting of vertaling ook in de statuten zijn opgenomen. Alleen 

dan mag de vzw er gebruik van maken in officiële documenten.  

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, 

brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm uitgaande 

van de vereniging, samen met volgende vermeldingen: de rechtsvorm (voluit of afgekort), 

de nauwkeurige aanwijzing van de zetel, het ondernemingsnummers, het woord ‘rechts-

personenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van 

de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in 

vereffening is. (zie art. 2:20 van de WVV) 

De vzw kan vrij haar naam kiezen, maar waakt er over dat zij door haar naamkeuze geen 

derden schaadt en geen verwarring schept. Zij kan dus niet de naam van een andere 

rechtspersoon overnemen. De gekozen naam moet verschillen van die van elke andere 

rechtspersoon. Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er ver-

warring kan ontstaan , kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe 

grond bestaat; schadevergoeding eisen van de rechtspersoon. (art. 2:3 §1 WVV).  

Besturen die dat wensen, vinden meer duiding en inspiratie rond het aspect ‘naamgeving’ 

in de nota ‘BOS & Naamgeving’.  

Indien de fuserende besturen beslissen om één van de vzw’s te behouden en de activitei-

ten van de andere vzw’s daar in verder te zetten of als, na een fusie, een inbrengende 

vzw blijft bestaan, kan het nuttig zijn om te verifiëren of de naam van de betreffende vzw 

de lading nog dekt. Indien er bv. een plaatsnaam vervat zit in de benaming, geldt die dan 

ook voor de scholen, centra of internaten die door de fusie geïntegreerd worden in het ge-

heel? Of als een inbrengende vzw een van zijn activiteiten, afstoot, is de overblijvende 

activiteit dan nog conform met de naam?   

Artikel 3  Zetel 

Het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging is nodig om de vzw te kunnen 

identificeren.  

De maatschappelijke zetel is de plaats van waaruit de vzw geleid wordt. Het is in ieder 

geval de plaats waar verplicht een aantal belangrijke documenten bewaard moeten wor-

den: het ledenregister, de verslagen van de algemene vergadering en van het bestuursor-

gaan. Ook alle boekhoudkundige stukken moeten er beschikbaar of alleszins raadpleegbaar 

zijn.  

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Bes-20170510-36
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De zetel van de vzw moet in België gesitueerd zijn. In de statuten moet zeker het gewest 

vermeld worden waar de zetel van de vzw zich bevindt. Het adres van de zetel mag ver-

meld worden in de statuten, maar de vermelding is niet meer wettelijk verplicht sinds de 

inwerkingtreding van de nieuwe WVV. Merk op dat, indien het adres vermeld staat in de 

statuten, bij een eventuele adreswijziging de statuten moeten aangepast worden volgens 

de procedure van de statutenwijziging (i.e. beslissing van AV met nodige quora en publica-

tie in het Belgisch Staatsblad). Als het adres niet in de statuten vermeld staat, kan het ge-

woon gewijzigd worden door een beslissing van het bestuursorgaan.  

Bepaalde vzw’s geven het adres van hun voorzitter op als maatschappelijke zetel. Wij ra-

den dit af. Dit houdt immers een risico in. Indien er ooit schulden gemaakt worden, kun-

nen de schuldeisers beslag leggen op alle goederen die zich op de maatschappelijke zetel 

bevinden, dus ook op de persoonlijke goederen van dat lid indien het niet kan bewijzen 

dat dit geen eigendom is van de vzw.  

De vereniging kan een website en een emailadres opnemen in de statuten. Het bestuursor-

gaan kan het adres van de website en het emailadres van de vereniging ten allen tijde wij-

zigen zelfs al zijn ze in de statuten opgenomen (zie art. 2:31 5de lid van de WVV). 

 

Artikel 4   Voorwerp en doeleinden 

De statuten omschrijven het voorwerp waarvoor de vereniging is opgericht. Dit is voor 

vzw’s een wezenlijk deel van de statuten. Hierin wordt bepaald wat de leden die zich ver-

enigen bindt en wat zij met hun vereniging willen bereiken. Bij het formuleren van het 

voorwerp zal de vzw een evenwichtsoefening maken tussen een precieze en correcte om-

schrijving van haar voorwerp en ervoor zorgen dat de doeleinden niet te eng worden ge-

formuleerd, zodat alle activiteiten die de vzw wenst te ontplooien eronder kunnen vallen. 

Het volstaat om het voorwerp te omschrijven. De activiteiten die de vzw zal ontplooien 

om dit voorwerp of deze doeleinden te bereiken, moeten niet uitdrukkelijk worden opge-

somd. . In de modelstatuten staan het voorwerp en de doeleinden van de vzw-schoolbe-

stuur duidelijk en voldoende ruim omschreven. Om geen problemen te hebben op vlak van 

het uitvoeren van winstgevende activiteiten werd, in vergelijking met de vorige versie van 

modelstatuten, het woord ‘bijkomstig’ in ‘bijkomstige commerciële en winstgevende acti-

viteiten’ evenwel geschrapt. 

In geval van een fusieoperatie is het belangrijk  om te verifiëren in hoeverre de omschrij-

ving van de voorwerpen van de vzw’s die behouden blijven nog sluitend is voor de activi-

teiten  die onder het bestuur ressorteren. 

 

Artikel 5 Duur  

De duur van de vereniging moet eveneens worden opgenomen in de statuten, tenminste 

voor zover zij niet voor onbepaalde tijd is opgericht. Ook al is dit wettelijk gezien niet 

verplicht, adviseren wij om in de statuten uitdrukkelijk op te nemen dat de vzw voor on-

bepaalde tijd is opgericht. 
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Titel 2  Lidmaatschap 

Artikel 6  Leden 

Met de leden bedoelt men de leden van de algemene vergadering.  

De statuten vermelden het minimum aantal leden. NIEUW WVV: De wet vereist niet langer 

een minimum van drie leden, maar van twee leden. Toch raden wij aan om een voldoende 

aantal leden op te nemen. Dit stelt de algemene vergadering in staat om haar controleop-

dracht naar behoren uit te voeren. Zeker in het geval van schaalvergrote besturen lijkt 

het evident dat het aantal leden in verhouding staat tot de omvang en grootte van de acti-

viteiten die onder het bestuur ressorteren. Vanuit die optiek stellen wij voor om in de sta-

tuten een minimum aantal leden te vermelden, een aantal dat sowieso hoger ligt dan 

twee, maar dat uiteraard bepaald wordt door de initiatiefnemende besturen zelf. 

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging. 

Alle (werkende) leden van een vzw zetelen in de algemene vergadering.  

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit re-

gister vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een 

rechtspersoon betreft, naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. Het bestuursorgaan 

schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat re-

gister binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursor-

gaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. 

 

Artikel 7 Voorwaarden tot toetreding 

De voorwaarden en formaliteiten ivm hoe werkende leden kunnen toetreden staan ver-

plicht vermeld in de statuten. Het is niet toegestaan om hiervoor te verwijzen naar het 

intern reglement.  

Zo moet duidelijk omschreven staan hoe en bij wie de kandidatuurstelling dient te gebeu-

ren en wie in staat voor de aanvaarding. In de voorbeeld statuten staan, wat de aanvaar-

ding betreft, twee opties vermeld m.n. ‘nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van het 

bestuursorgaan’ of ‘nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de algemene vergade-

ring, op voordracht van het bestuursorgaan’. Besturen kunnen dit uiteraard vrij kiezen. 

Wij suggereren om te kiezen voor de tweede optie. Deze veronderstelt immers een gro-

tere transparantie tussen algemene vergadering en bestuursorgaan en leidt tevens tot 

meer betrokkenheid van het laatstgenoemde orgaan.  

Verenigingen kunnen, indien zij dat wensen, specifieke voorwaarden stellen opdat iemand 

zich kandidaat zou kunnen stellen bv. ‘geen bloedband met’ of ‘specifieke ervaring 

met..’. Dit is niet wettelijk verplicht, maar kan hier opgenomen worden. Deze specifieke 

voorwaarden kunnen ook in het intern reglement worden opgenomen. Let wel dat het 

wettelijk niet toegelaten is om leeftijdsvoorwaarden op te nemen. Dit is immers in strijd 

met de anti-discriminatiewetgeving.  
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Artikel 8  Ontslag 

Een lid kan op elk ogenblik zelf ontslag nemen of vrij uittreden  door het indienen van zijn 

ontslag bij het bestuursorgaan (cfr. art. 9:23 WVV) Deze bepaling wordt verplicht opgeno-

men in de statuten.  

Verenigingen kunnen, indien zij dat wensen,  bepaalde voorwaarden koppelen aan het 

ontslag , bv. dat het ontslag aangetekend moet verstuurd worden of dat er een bepaalde 

opzegtermijn is.  Deze voorwaarden zijn optioneel en kunnen er nooit toe leiden dat een 

vrijwillig ontslag onmogelijk wordt. Dit zou immers indruisen tegen de vrijheid van vereni-

ging. 

Artikel 11 - Bijdragen 

De maximum ledenbijdrage die gevraagd wordt aan de leden van de algemene vergadering 

om te mogen deel uitmaken van dat orgaan is een andere verplichte vermelding in de sta-

tuten. In  onderwijs is het niet de gewoonte om een bijdrage te vragen. Dit moet dan wel 

expliciet in de statuten vermeld staan. 

 

Titel 3 -  Algemene vergadering 

De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vzw en heeft altijd een con-

trolerende functie over het bestuur. De statuten bevatten de bevoegdheden van de alge-

mene vergadering, de wijze van bijeenroeping ervan en de wijze waarop de beslissingen 

aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht. Aan deze wettelijke bepaling 

wordt opvolging gegeven in de artikelen 12 tot en met 15 van de voorbeeldstatuten. 

Artikel 12   Bevoegdheid 

De wet heeft een aantal bevoegdheden exclusief voorbehouden voor de algemene verga-

dering (cfr. Art. 9:12 WVV). Deze moeten verplicht in de statuten worden opgenomen 

zelfs al zijn ze niet allemaal van toepassing op alle vzw’s.  

NIEUW: Het WVV heeft op dit vlak twee wijzigingen aan gebracht. De algemene vergade-

ring wordt in de toekomst bevoegd om de inbreng om niet van een algemeenheid te doen 

en te aanvaarden. Het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden 

vereniging is niet langer een door de wet voorbehouden bevoegdheid voor de algemene 

vergadering. Wanneer het schoolbestuur deze bevoegdheid wil voorbehouden aan de alge-

mene vergadering dan moet het schoolbestuur dit expliciet opnemen in haar statuten. 

De statuten kunnen daarnaast nog andere bevoegdheden toevertrouwen aan de algemene 

vergadering. Wanneer bv. van de algemene vergadering wordt verwacht dat zij een intern 

reglement opstelt, moet deze bevoegdheid vastgelegd worden in de statuten. Alle be-

voegdheden die niet uitdrukkelijk in de statuten aan de algemene vergadering zijn toege-

kend, zullen door de raad van bestuur worden opgenomen. 

Artikel 13 Vergaderingen 

Hoe de algemene vergadering samengeroepen wordt, wordt eveneens verplicht opgeno-

men in de statuten. Het bestuursorgaan beslist om de algemene vergadering samen te roe-

pen, maar hoe gebeurt dit? Per gewone brief of per mail?  Een uitnodiging kan via mail ge-
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stuurd worden indien betrokken lid een e-mailadres heeft doorgegeven om te communice-

ren. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda 

en wordt uiterlijk (NIEUW) vijftien kalenderdagen voor de vergadering bezorgd. 

 

Artikel 14  Quorum en stemming 

Alle leden hebben een gelijk stemrecht, tenzij dit anders zou zijn bepaald in de statuten 

(zie art. 9:17 WVV) 

De wet voorziet geen beperking van het aantal volmachten waarover een lid kan beschik-

ken. Toch raden wij aan om hierbij voorzichtig te zijn en het aantal volmachten in hoofde 

van één lid te beperken tot één volmacht.  

In de statuten mag worden bepaald dat een lid zich mag laten vertegenwoordigen door 

een derde, geen lid van de vereniging. Om de continuïteit en de betrokkenheid bij de ver-

eniging te waarborgen is die mogelijkheid niet opgenomen in de modelstatuten.  

In principe is voor een algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist. Indien 

de vergadering geldig is bijeengeroepen dan kan ze worden gehouden ongeacht het aantal 

leden dat komt opdagen. Een aanwezigheidsquorum van twee derden is wel vereist voor 

een statutenwijziging, wijziging van het voorwerp en/of doeleinden van de vzw en voor 

een ontbinding van de vzw met of zonder vereffening. 

Met uitzondering van de in het WVV voorziene gevallen, inzonderheid de artikelen 2:110, 

2:135 en 13:2 (alle die artikelen betreffen ontbinding vzw), 9:21 (statutenwijziging), 9:21 

lid 4 (wijziging voorwerp), 9:23 (uitsluiting lid), 13:10 (inbreng van een algemeenheid of 

bedrijfstak) en 14:39 (omzetting van de vzw) van het WVV, is de vergadering geldig sa-

mengesteld en worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

In geval van statutenwijziging, de uitsluiting van een lid, de inbreng om niet van een alge-

meenheid of de omzetting van de vzw, is een beslissing alleen aangenomen wanneer zij 

twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in 

de teller noch in de noemer worden meegerekend. Voor een statutenwijziging m.b.t. het 

voorwerp of het belangloos doel van de vereniging, de vrijwillige ontbinding en de ontbin-

ding zonder vereffening is zelfs een vier vijfden meerderheid nodig, waarbij onthoudingen 

noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Voor een ontbinding en veref-

fening in één akte dienen alle leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en moet de be-

slissing bij eenparigheid van stemmen genomen worden.  

Artikel 15 Verslag 

Van de algemene vergadering wordt verplicht een verslag gemaakt. In de statuten moet 

uitgelegd staan hoe de beslissingen van de algemene vergadering kenbaar gemaakt zullen 

worden. 

Verenigingen die dat wensen kunnen eventueel in de statuten ook opnemen wie er alle-

maal inzicht heeft in de verslagen naast de leden van de algemene vergadering zelf en be-

langhebbende derden zoals de fiscus. Dit is optioneel.  
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Titel 4 – Bestuur en vertegenwoordiging 

Artikel 16 Samenstelling van het bestuursorgaan 

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders, eventueel de gemanda-

teerden of de leden van het dagelijks bestuur, moeten  in de statuten opgenomen worden.  

Volgens art. 9:5 van de WVV wordt de vereniging bestuurd door een collegiaal bestuursor-

gaan dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersoon zijn. Indien en 

zolang de vereniging minder dan  drie leden heeft, dan mag het bestuursorgaan bestaan 

uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest de bepaling dat 

bij staking van de stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is haar werking. Wij 

raden aan dat de vereniging altijd meer leden heeft dan bestuurders. Zo vermijdt de ver-

eniging het risico dat het bestuursorgaan zichzelf controleert. De statuten kunnen uiter-

aard hogere minima opleggen.  

NIEUW WVV: Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuurs-

orgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegen-

woordiger die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening 

van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden vol-

doen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrok-

ken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegen-

woordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere 

rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de 

vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. 

Verenigingen kunnen er voor opteren om, naast de individuele bestuurders, adviseurs te 

laten deel uitmaken van het bestuursorgaan. Deze mogelijkheid is optioneel, maar moet 

wél uitdrukkelijk opgenomen worden in de statuten.  

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, hetzij voor een be-

paalde, hetzij voor een onbepaalde termijn. 

NIEUW WVV: Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn man-

daat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, 

tenzij de statuten dit uitsluiten. De eerstvolgende algemene vergadering moet het man-

daat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöp-

teerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er 

anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde 

bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de 

regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

Het is ook wettelijk verplicht om de regels over de duur van het mandaat van de bestuur-

ders in de statuten op te nemen. Verenigingen kunnen er voor opteren om voor alle be-

stuurders een zelfde minimumtermijn te bepalen. Verenigingen kunnen ook voor een for-

mule kiezen waarbij bv. om de drie jaar de helft van de bestuurders wordt gewisseld. In 

de voorbeeldstatuten staat alleen de eerste optie vermeld. Indien verenigingen zouden 
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kiezen voor de tweede optie, kan deze best als volgt geformuleerd worden: ‘De bestuur-

ders zijn benoemd voor een bepaalde duur van zes jaar, waarvan de helft van de leden 

start met een mandaat voor drie jaar en de andere helft met een mandaat voor zes jaar. 

 

Artikel 17, 3. voorziet in een belangenconflictregeling   

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet 

uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of 

onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang 

van een vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuur-

ders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de 

aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het 

bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten 

deze beslissing te delegeren. 

In een grote vereniging omschrijft het bestuursorgaan in de notulen de aard van de in het 

eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan 

voor de vereniging en verantwoordt hij het genomen besluit. Dit deel van de notulen 

wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarre-

kening wordt neergelegd. 

Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergade-

ring aan hem meegedeeld. In zijn verslag omschrijft de commissaris, in een afzonderlijk 

hoofdstuk, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vereniging van de besluiten van het 

bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang bestaat. 

In geen enkele vereniging mag de bestuurder met een belangenconflict, deelnemen aan de 

beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan 

de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoor-

digde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting 

aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing 

of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 

Artikel 18 Bevoegdheid en vertegenwoordiging 

De bevoegdheden en de wijze waarop (alleen, gezamenlijk of als college?) de bestuurders, 

eventueel de gemandateerden of de leden van het dagelijks bestuur die uitoefenen, moe-

ten eveneens expliciet opgenomen zijn in de statuten. Het bestuursorgaan heeft alle be-

voegdheden die niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn 

toegewezen (in de voorbeeldstatuten aangeduid als ‘residuaire bevoegdheid’). 

Artikel 19  Dagelijks bestuur.7 

De WVV  voorziet in de mogelijkheid van een facultatief orgaan van dagelijks bestuur. Als 

het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vereniging wil opdragen aan één of meer 

personen moet dit statutair verankerd zijn. 

                                                 

7 Art 9:10 WVV  
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De statuten zullen bepalen wie er deel kan uitmaken van het dagelijks bestuur. Iedereen 

kan benoemd worden als dagelijks bestuurder: bestuurders, leden, derden, natuurlijke 

personen of rechtspersonen. In de praktijk zullen het vaak de voorzitter, de secretaris en 

de penningmeester zijn die deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Het kan ook gaan om 

één enkele persoon die met het dagelijks bestuur belast wordt of daarvoor speciaal wordt 

aangetrokken. Die wordt meestal de gedelegeerd bestuurder genoemd.. Wanneer het da-

gelijks bestuur uit meer dan een persoon bestaat, moet in de statuten worden bepaald of 

de leden van het dagelijks bestuur hun bevoegdheid alleen, gezamenlijk of als college zul-

len uitoefenen. . Indien ze alleen kunnen optreden, dan vormen ze elk een orgaan van da-

gelijks bestuur. Dit is niet aangewezen omwille van het risico van tegenstrijdige beslissin-

gen die alle vzw’s verbinden. Indien ze gezamenlijk moeten optreden, dan vereist elke be-

slissing de instemming van elkeen. Het meest aangewezen is dat de personen belast met 

het dagelijks bestuur een college vormen dat bij meerderheid beslist. 

Het is wettelijk niet verplicht om de duur van het mandaat van het dagelijks bestuur in de 

statuten op te nemen. Wij adviseren om dit toch te doen aangezien het de mogelijkheid 

creëert om het dagelijks bestuur te evalueren en eventueel te wijzigen/bij te sturen.   

Het orgaan van het dagelijks bestuur is het orgaan van de vzw dat zich bezighoudt met de 

dagelijkse werking  van de vereniging. Het dagelijks bestuur kan dus de vereniging verte-

genwoordigen zolang het binnen de grenzen van het dagelijks bestuur blijft. 8 

De WVV beschrijft welke handelingen als dagelijks bestuur wordt beschouwd: het dagelijks 

bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de be-

hoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen 

die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun 

spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.(art. 

9:10 WVV). Men kan deze bevoegdheden van het dagelijks bestuur altijd inperken. 

Titel 6 – Ontbinding en vereffening 

Artikel 22  

In geval van ontbinding, moet het vermogen een bestemming hebben: waar gaat het ver-

mogen waarover de vereniging op dat moment beschikt naartoe? De bestemming van het 

vermogen moet op voorhand in de statuten vastgelegd worden. Dit kan in vrij algemene 

bewoordingen zoals ‘een vereniging met een gelijkaardig doel’. Op het moment van de 

ontbinding zelf kan de algemene vergadering of het bestuursorgaan, afhankelijk van de 

bepalingen in de statuten,  dan concreet beslissen welke bestemming het vermogen zal 

krijgen, rekening houdend met het belangeloos doel van de vereniging. (NIEUW WVV) 

In geval van fusies van vzw’s (o.a. in toepassing van art. 13: 1 § 1  WVV – ontbinding zon-

der vereffening) is het belangrijk te verifiëren of de omschrijving van de bestemming van 

het vermogen van de inbrengende vzw’s wel compatibel is met de doelstellingen van de 

nieuwe vzw. 

 

                                                 

8  
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3 Intern reglement 

 

Zoals eerder in deze nota vermeld, kan een statutenwijziging alleen maar mits het volgen van een 

vrij zware procedure (zie 2.2.). Om die reden opteren sommige besturen er voor om bepaalde za-

ken die niet wettelijk opgenomen moeten worden in de statuten, te regelen via interne reglemen-

ten. Een wijziging van bepalingen opgenomen in het intern reglement gaat immers veel vlotter. 

Concreet betekent dit dat wijzigingen bij gewone meerderheid gestemd kunnen worden (tenzij 

anders bepaald in de statuten) en dat zij niet onder de publicatieverplichting vallen.   

Besturen opteren er soms ook voor om zaken die heel specifiek met hun concrete werking te ma-

ken hebben, op te nemen in het intern reglement. Bv. besturen die werken met lokale of themati-

sche comités, omschrijven de samenstelling en de bevoegdheden van deze comités in hun intern 

reglement. Ook worden deontologische bepalingen (bv. in verband met discretieplicht of belan-

genvermenging) vaak opgenomen in het intern reglement.  

In de WVV wordt bepaald dat het bestuursorgaan een intern reglement kan opstellen. Het be-

stuursorgaan moet hiervoor machtiging hebben gekregen in de statuten (zie art. 2:59).. Derhalve 

impliceert dit dat een vereniging geen wettelijke verplichting heeft om een intern reglement op 

te stellen. Elke vereniging is m.a.w. vrij om al dan niet een of meerdere interne reglementen op 

te stellen. Het bijzonder statuut van het intern reglement moet in dat geval echter wel worden 

geregeld in de statuten. Zie voorbeeldstatuten vzw artikel 13 punt 4 en artikel 18 punt 5. De sta-

tuten moeten een verwijzing bevatten naar de laatst goedgekeurde versie. Het bestuursorgaan 

kan deze verwijzing in de statuten zelf aanpassen en openbaar maken.  

In het algemeen kan men twee situaties onderscheiden: ofwel dient het intern reglement om de 

werking van de vereniging in het algemeen te regelen, ofwel om de werking van een van de orga-

nen, werkgroepen of comités  nader uit te werken. 9 

Zowel de algemene vergadering als het bestuursorgaan kunnen een intern reglement opstellen 

m.b.t. die aangelegenheden die tot hun respectievelijke bevoegdheid behoren. Indien andere lo-

kale of thematische werkgroepen, comités of commissies  ook een intern reglement wensen op te 

stellen, dan moeten deze finaal uitgevaardigd en goedgekeurd worden door het bestuursorgaan.  

 De algemene vergadering kan in het intern reglement die zaken regelen die wettelijk of 

statutair aan haar zijn toevertrouwd. Wanneer het de bedoeling is dat het intern regle-

ment niet zomaar kan worden gewijzigd door een meerderheid van stemmen, dan moeten 

de statuten een bijzondere meerderheid opleggen voor de punten die in het intern regle-

ment worden geregeld. Bij gebrek aan een dergelijke expliciete bepaling wordt het intern 

reglement bij gewone meerderheid goedgekeurd en gewijzigd. 

 Het zelfde geldt m.b.t. de raad van bestuur. Ook de raad van bestuur kan een intern re-

glement aannemen in zaken die tot zijn bevoegdheid behoren. Wanneer statutair niet an-

ders is bepaald, wordt het intern reglement goedgekeurd zoals elke andere beslissing van 

de raad van bestuur.   
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Wij adviseren om een intern reglement op te stellen voor de vereniging in het algemeen waarin de 

werking en de samenwerking van de verschillende organen, comités, werkgroepen en commissies  

gedefinieerd wordt. Een dergelijk intern reglement komt volgens ons de transparantie en open-

heid ten goede. Een intern reglement voor de vereniging in het algemeen moet door de verschil-

lende organen goedgekeurd worden voor die elementen die tot hun bevoegdheden behoren. 

In het voorbeeld van intern reglement voor het bestuursorgaan (nakijken en link leggen!!) en in 

het voorbeeld van intern reglement voor de vereniging in het algemeen (wordt nog uitgewerkt) 

geven wij, zonder exhaustief te zijn, enkele suggesties rond zaken die kunnen opgenomen worden 

in het intern reglement als aanvulling bij de statuten. 

 

4 Code van goed bestuur 

In een fusieproces groeien besturen vanuit verschillende structuren en culturen naar één nieuw 

schaalvergroot bestuur. Er zal een nieuwe cultuur ontstaan, er zal een nieuwe organisatiestruc-

tuur opgezet worden, er zullen nieuwe functies, teams en diensten gecreëerd worden,   Om dit 

alles op een professionele manier te kunnen aansturen en opvolgen zal het nieuwe bestuur afspra-

ken moeten maken. Afspraken ‘rond hoe gaan wij besturen?’ enerzijds en ‘hoe gaan wij controle-

ren’ anderzijds?. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft in 2015 al expli-

ciet aangegeven het belangrijk te vinden dat ieder bestuur werkt aan een manier van besluitvor-

ming en organisatie die een vlotte werking faciliteert en voldoende ‘checks and balances’ in-

bouwt. De besturen leggen hiervoor een aantal afspraken en regels vast. Dat geheel van afspraken 

en regels vormt de code van goed bestuur.  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft geen code van goed bestuur met regels en afspraken willen 

opstellen voor haar besturen. Zij wil wel een aantal principes meegeven, principes die zij gebun-

deld heeft in een charter van goed bestuur. Deze principes dienen als uitgangspunt voor de verta-

ling naar een concrete code van goed bestuur. Besturen zijn uiteraard vrij om te beslissen of zij 

die regels effectief opnemen onder de vorm van een code van goed bestuur. Even goed kunnen zij 

kiezen voor een deontologische code, een kwaliteitshandboek of andere formaten. Het is niet de 

vorm, maar de inhoud die primeert. 

Een heel duidelijk en inspirerend artikel vinden besturen in het artikel ‘Een charter van goed be-

stuur’, verschenen in het tijdschrift ‘In Dialoog’. De auteur schetst er de verschillende principes 

geclusterd in de vier dimensies ‘identiteit’, ‘impact’, ‘integriteit’ en ‘inspraak’. Daarnaast geeft 

hij ook een concrete invulling van de principes, een invulling die heel herkenbaar is en onmiddel-

lijk vertaalbaar is naar de eigen  concrete bestuurlijke werking en code van goed bestuur.  

 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/CharterGoedBestuur
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/InDialoog-2016-2017-2_06-12
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/InDialoog-2016-2017-2_06-12

