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Wijk-werken 

Samen nadenken over een plan 

van aanpak 

Module 3: juridische toelichting over het 

beëindigen van de activiteiten van de PWA-vzw 

Inleiding 

 Vlaanderen werd bevoegd voor PWA – stelsel 

naar aanleiding van de 6e staatshervorming 

Nieuw instrument: wijk-werken 

 Belangrijkste gevolgen: 
 Verplichting gemeenten te voorzien in PWA wordt opgeheven 

 Geen detachering vanuit VDAB van PWA-beambten  wel 

engagement 

 Opdracht PWA-vzw tot organisatie PWA wordt opgeheven 

 Lokale besturen vervullen rol van lokale organisator 

Overgangsperiode tot 30/06/2017 
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1. Aansprakelijkheid 

Toepassing maken van VZW -wet van 27 

juni 1921, tenzij strengere bepalingen in 

statuten 

 

 Statuten voegen niets toe aan de 

wettelijke voorwaarden 

 

1.1. Aansprakelijkheid PWA-vzw 

 VZW = juridische entiteit met volkomen 

rechtspersoonlijkheid 

 Deelname aan rechtsverkeer: door natuurlijke 

personen (organen van de VZW) 

 Contractuele aansprakelijkheid: VZW draagt 

rechtsgevolgen van verbintenissen afgesloten door 

haar organen. 

 Buitencontractuele aansprakelijkheid: Artikel 14 

vzw-wet 

 Strafrechtelijke aansprakelijkheid: artikel 5 Sw. 
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1.2. Aansprakelijkheid bestuurders 

 Een handeling, door een orgaan binnen zijn 

bevoegdheid gesteld, vormt een handeling van de 

rechtspersoon zelf 

 

 Bestuurders zijn aansprakelijk voor de wijze waarop 

ze hun bestuurstaak vervullen (interne 

aansprakelijkheid, t.o.v. vzw) en ze zijn 

aansprakelijk voor fouten ten aanzien van derden 

(externe aansprakelijkheid) 

 

1.2. Aansprakelijkheid bestuurders 

– Wie is bestuurder? 

Bestuurders = leden van Raad van Bestuur 

Opgelet: einde mandaat ≠ einde aansprakelijkheid 

Personen belast met dagelijks bestuur 
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1.2. Aansprakelijkheid bestuurders 

– Interne aansprakelijkheid 
= in principe contractuele aansprakelijkheid 

 Bestuursmandaat: heeft de bestuurder zijn bestuursfunctie 

correct vervuld? 

Opmerking: slechts uitzonderlijk buitencontractuele 

aansprakelijkheid t.o.v. vzw 

 Individuele aansprakelijkheid 

 Persoonlijke fout bestuurder vereist, GEEN 

aansprakelijkheidsvermoeden 

 Actieve of passieve fout 

 Gemeenschappelijke fout = hoofdelijk 

 Samenlopende fout = in solidum 

 

1.2. Aansprakelijkheid bestuurders 

– Interne aansprakelijkheid 
 Marginale toetsing door rechter 

 Bestuurder heeft middelenverbintenis 

 Ex ante – perspectief  

 Aansprakelijkheidsgronden 
 Nalatig handelen: bv. niet afsluiten brandverzekering, RSZ-schulden 

niet betalen waardoor hoge interesten, laksheid bij innen van 

schuldvorderingen,… 

 Miskennen statuten of vzw-wet: bv. foutieve kwijting aan commissaris, 

beslissing nemen zonder vereiste meerderheden,… 

 Handelen zonder machtiging van orgaan 

 Aansprakelijkheid: fout – schade – OV 

 Procedure: AV beslist tot interne 

aansprakelijkheidsvordering 
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1.2. Aansprakelijkheid bestuurders 

– Externe aansprakelijkheid 
= Buitencontractuele aansprakelijkheid 

 Artikel 1382 BW: fout – schade – OV  

 Fout: schending wet of algemene zorgvuldigheidsnorm 

 Individuele aansprakelijkheid 
 Bewijs individuele fout, GEEN aansprakelijkheidsvermoeden 

 Gemeenschappelijke fout = hoofdelijk 

 Samenlopende fout = in solidum 

 Marginale toetsing: ex ante – perspectief  

 Derde kiest: vzw en/of bestuurder aanspreken,  
mogelijk regres door VZW tegen bestuurder (o.b.v. regels interne 

aansprakelijkheid) 

 

 

1.2. Aansprakelijkheid bestuurders 

– Externe aansprakelijkheid 
 Quasi – immuniteit van de uitvoeringsagent  

(Cass. 7 november 1997) 
= Correctie op externe aansprakelijkheid van bestuurder t.o.v. 

medecontractant van VZW  Een REM op externe aansprakelijkheid 

Medecontractant kan bestuurder slechts aanspreken 

indien: 

1) Schending algemene zorgvuldigheidsnorm (naast 

contractuele schending) 

2) Andere schade dan contractuele schade 

Dit is een buitencontractuele vordering en geen 

contractuele vordering! 
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1.2. Aansprakelijkheid bestuurders 

– Aanvang en einde 

Aanvang = opnemen bestuurstaak 

Einde = einde mandaat, tijdstip is moeilijk 

vast te stellen 

 Bestuurder moet ZELF bewijzen dat mandaat is 

geëindigd! 

Einde mandaat ≠ einde aansprakelijkheid 

Toepassen verjaringstermijnen gemeen recht 

 Contractuele aansprakelijkheid: 10 jaar 

 Buitencontractuele aansprakelijkheid: 5 jaar, vanaf 

kennis schade + verantwoordelijke (maar steeds 20 

jaar na schadeveroorzakende fout) 

 

1.2. Aansprakelijkheid bestuurders 

– Beperking aansprakelijkheid 

Kwijting: artikel 4, 4° VZW-wet, jaarlijks 

door AV 

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid 

 BA-polis volstaat niet (dekt enkel 

buitencontractuele schade) 

 Polis bestuurdersaansprakelijkheid: dekt 

ALLE beslissingsfouten bestuurders 

(contractuele en buitencontractuele fouten) 
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2. Ontbinding en vereffening 

Toepassing maken van VZW-wet van 27 juni 1921, 

tenzij strengere bepalingen in statuten 

 

Statuten: 

Artikel 23: “De ontbinding en vereffening worden geregeld door 

de voormelde wet van 27 juni 1921” 

Artikel 24: “In geval van ontbinding van de vereniging, benoemt 

de AV die de ontbinding heeft beslist, indien nodig, de 

vereffenaars, de AV bepaalt hun bevoegdheden en draagt de 

waarden en goederen van de ontbonden vereniging over aan 

een plaatselijk werkgelegenheidsinitiatief” 
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2.1. Ontbinding 

 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 

 

2.1. Ontbinding 

Samen met ontbinding ook beslissen over: 

 Benoeming vereffenaars  

 Voorwaarden vereffening 

 Bestemming van vermogen, tenzij statutair 

geregeld (hier: plaatselijk werkgelegenheidsinitiatief) 

 Eventueel tijdstip van ontbinding 

Bekendmakingsformaliteiten: artikel 23 

VZW-wet 
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2.2. Vereffening 

 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 

 

2.2. Vereffening - 

Vereffeningswerkzaamheden 
 Na ontbinding: enkel handelingen gericht op 

vereffening 

 PWA-vzw kan NIET vereffend worden voor 30/06/2017!  

 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) 

 Schulden in de boedel ≠ boedelschulden 

 Goederen met voorwaardelijk eigendomsrecht 
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2.2. Vereffening - 

Vereffeningswerkzaamheden 

Bestemming netto-actief 

 Artikel 24 statuten bepaalt bestemming actief bij 

ontbinding 

 Wijziging kan, mits voorwaarden statutenwijziging 

(artikel 8 vzw-wet: 2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid)  

 Bestemming = belangeloze doelstelling dus geen 

stoffelijk voordeel voor leden 

BELANGRIJK: omzendbrief i.v.m. 

bestemming van het saldo van goederen en 

waarden bij vereffening/ontbinding PWA-vzw 

in november-december 2016! 

 

2.2. Vereffening – Sluiting van 

vereffening 

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.” 
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3. Doelwijziging 

 Doel PWA-vzw (cfr. statuten): 

“Het beheer van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap 

overeenkomstig artikel 8 en 8 bis van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de 

uitvoeringsbesluiten.” 

 Behouden van VZW kan, maar dan doelwijziging nodig 

 Formaliteiten (artikel 8 vzw-wet): 

 Oproepingsbrief vermeldt uitdrukkelijk doelwijziging 

 Aanwezigheidsquorum: 2/3 leden aanwezig of 

vertegenwoordigd. Zo niet? 2e vergadering, minstens 15 dagen 

later, waarbij geen aanwezigheidsquorum geldt 

 Meerderheidsquorum: goedkeuring door 4/5 van aanwezige of 

vertegenwoordigde leden 
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4. Fusie van VZW’s 

 Kan een optie zijn wanneer men VZW’s wil 

behouden (mits doelwijziging) en op grotere schaal 

wil samenwerken 

 Verschillende vormen van samenwerking 
 Functionele samenwerking: geen aparte juridische structuur 

 Structurele samenwerking: nieuwe rechtspersoon waarin 

deelnemende vzw’s participeren 

 Personele unie: bestaande VZW’s blijven behouden, maar 

krijgen elk dezelfde leden en dezelfde structuur 

 Fusie: activiteiten en vermogen van betrokken VZW’s worden 

ondergebracht in 1 enkele rechtspersoon (betrokken VZW’s 

houden op te bestaan) 

 



3/11/2016 

14 

4. Fusie van VZW’s 

 Fusie = operatie waarbij één of meer VZW’s worden 

ontbonden en hun vermogen inbrengen resp. hun 

activiteiten voortzetten in een bestaande of nieuwe VZW 

met aanverwant doel, terwijl minstens een aantal van de 

leden en bestuurders van de verdwijnende VZW’s 

overgaan naar de ontvangende VZW. 

 2 soorten fusie: 

 Zuivere fusie/fusie door oprichting: alle deelnemende VZW’s 

verdwijnen en hun vermogen wordt ingebracht in nieuwe VZW 

 Fusie door opslorping/overneming: vermogens van 

deelnemende VZW’s worden ingebracht in 1 van de 

deelnemende VZW’s 

 

4. Fusie van VZW’s 

Geen uitgewerkte regeling in VZW-wet 

Verschillende stappen nodig voor fusie, dus 

wettelijke regels volgen die gelden voor elke 

aparte stap: 
 Fusieovereenkomst (raamovereenkomst tussen RvB van 

betrokken vzw’s): draaiboek 

 Fusievoorstel: goed te keuren door AV, best onder opschortende 

voorwaarde van uitvoering van fusievoorstel door andere VZW’s 

 Ontbinding en vereffening van één of meer VZW’s 

 Inbreng van vermogen in één of meer andere VZW’s 

 Aanpassing lidmaatschaps- en bedrijfsstructuur van betrokken 

VZW’s 

 Eventueel oprichting van nieuwe VZW 
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5. Deelname PWA-vzw’s aan 

andere rechtspersonen 
 Vaak deelname in CVBA met sociaal oogmerk 

 Bij ontbinding en vereffening PWA-vzw moet er 

uitgetreden worden 

 Artikel 664 W.Venn.: regels CVBA van toepassing 

 Recht op scheidingsaandeel (waarde o.b.v. boekjaar waarin 

uittreding) 

 Uittreding slechts gedurende eerste 6 maanden van boekjaar 

 Overdacht aandelen 

 Artikel 362 W.Venn. 

 Kosteloos of tegen vergoeding 

 Opgepast: omzendbrief inzake bestemming van het saldo van 

goederen en waarden bij ontbinding/vereffening PWA-vzw 
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Vragen? 

Sophie Valkenborghs 

Stafmedewerker juridische dienst IOK 

 

Tel.: 014-56 42 65 

@: sophie.valkenborghs@iok.be 

 

Bedankt voor uw aandacht! 

mailto:sophie.valkenborghs@iok.be

