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Is de “VSO-vorm” verplichtend ? 
Luc STOLLE 

N E W S L E T T E R  februari 2012 

Een aantal recente gerechtelijke uitspraken

hebben het belang aangetoond van het respect

voor de wettelijke specialiteit van de rechts-

vorm.  Zo stelde het Hof van Beroep te Gent

dat het beginsel van de wettelijke specialiteit

inhoudt dat een rechtspersoon enkel drager

kan zijn van rechten en plichten in de mate dat

de aangegane verbintenissen verenigbaar zijn

met het werkterrein dat de wetgever voor deze

categorie van rechtspersonen heeft voorbe-

houden.  Wanneer men bijvoorbeeld kiest voor

een vennootschapsvorm, dan houdt dit, aldus

het Gentse Hof, in dat de vennoten, en dus ook

de vennootschap zelf, winst nastreven.  Men

spreekt van het zgn. winstoogmerk.  Het Hof

oordeelde dat elke handeling die de vennoot-

schap noch rechtstreeks noch onrechtstreeks

enig vermogensvoordeel kan bezorgen (bvb.

een schenking), in die optiek strijdig is met het

wettelijk specialiteitsbeginsel, zodat de ven-

nootschap niet geldig verbonden kan zijn door

een dergelijke rechtshandeling (Gent  12 janua-

ri 2009).  Deze stelling werd bevestigd door het

Hof van Beroep te Luik dat stelde dat een ven-

nootschap niet gebonden kan zijn door een

kosteloze borgstelling wanneer niet kan worden

aangetoond dat zij enig (onrechtstreeks) maat-

schappelijk belang heeft gehad bij het toestaan

van deze borgstelling (Luik 4 december 2009). 
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VZW’s met winstoogmerk lopen grote risico’s ! 
Maar ook aan het andere spectrum van de

wettelijke specialiteit loeren de problemen. Zo

stelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Antwerpen vast dat een VZW in werkelijkheid

winst nastreefde en daartoe openlijk en duur-

zaam handel dreef.  De rechtbank herkwalifi-

ceerde de VZW om deze reden in een ven-

nootschap.  Vermits de statuten van de VZW

uiteraard niet correspondeerden met de wette-

lijke regeling van enige andere vennootschaps-

vorm, kwalificeerde de rechtbank haar in een

zgn. commerciële maatschap. Dit had verre-

gaande gevolgen voor de bestuurders en de

oprichters: de bestuurders werden niet alleen

persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de scha-

de die hun foutieve handelen had veroorzaakt,

maar bovendien werden bestuurders en oprich-

ters als “maten” in de commerciële maatschap

(hoofdelijk) aansprakelijk gesteld voor de

schulden (Antwerpen 22 december 2009). 

Meteen komt vast te staan dat er in ons rechts-

stelsel een “typendwang” bestaat: men moet

kiezen voor de rechtsvorm die past bij de inten-

tie om al dan niet winst na te streven.  Dit prin-

cipe vindt men trouwens terug in enerzijds art.

1 W.Venn. en in art. 1 VZW-wet: art. 1 Venn.W.

stelt dat een vennootschap wordt opgericht

door een contract op grond waarvan twee of

meer personen overeenkomen iets in gemeen-

schap te brengen met als doel één of meer

nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefe-

nen en met het oogmerk aan de vennoten een

rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoor-

deel te bezorgen; art. 1 VZW-wet stelt dan weer

dat een VZW een vereniging is die geen nijver-

heids- of handelszaken drijft en welke niet

tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te

verschaffen.   

Vennootschappen hebben winstoogmerk ! 
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Maar wat dan te doen wanneer personen welis-

waar op permanente wijze, net zoals de venno-

ten van een vennootschap, winst nastreven,

maar deze winst niet aan zichzelf uitkeren, maar

wel willen besteden aan de ontwikkeling van een 

sociaal doel ?  Het betreft hier initiatieven die 

men vaak tegenkomt in de zogenaamde sociale 

economie. 

Welnu, sinds de Reparatiewet van 1995 voorziet

de wetgever in een tussenvorm (tussen de ven-

nootschap en de vereniging).  Het betreft de 

zogenaamde vennootschap met sociaal oogmerk 

of VSO.  Volgens het  W.Venn. kan een VSO om 

het even welke rechtsvorm van een “normale” 

vennootschap (CV, BVBA, NV, etc.) aannemen. 

Ze onderscheidt zich evenwel van deze “norma-

le” vennootschappen omdat zij niet gericht is op 

de verrijking van haar vennoten. 

De VSO als het midden tussen twee werelden … 

De VSO die VSO wil blijven 

moet alle daartoe geldende 

wettelijke statutaire regels 

naleven, zoniet kan, op vor-

dering van een vennoot, van 

een belanghebbende derde 

of van het O.M. de rechtbank 

de ontbinding van de VSO 

uitspreken.  Ook hier komt 

m.a.w. de zgn. typendwang 

om de hoek kijken. 

VSO: verplichte statutaire vermeldingen 
De statuten van een VSO moeten een aantal

bijzondere vermeldingen bevatten.  Zij moeten

(1) uitdrukkelijk vermelden dat de vennoten geen

of een beperkt vermogensvoordeel nastreven,

(2) nauwkeurig omschrijven wat het sociale

oogmerk is, en (3) op welke wijze de winst wordt

besteed overeenkomstig dit interne en/of externe

oogmerk.  Daarbij moeten ook de regels omtrent

de hiërarchie van besteding en de vorming van

de reserves worden opgenomen.  Voor het geval

de vennoten een beperkt rechtstreekse vermo-

gensvoordeel kunnen bekomen (hetgeen fiscaal

wordt gesanctioneerd door de toepassing van de

Ven.B.), moet uitdrukkelijk worden vastgesteld

dat (4) dit voordeel niet hoger mag zijn dan de

rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoe-

ring van de wet van 20 juli 1955 houdende instel-

ling van een Nationale Raad voor de Coöperatie,

toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van

de aandelen.  Verder moeten de statuten bepa-

len dat (5) niemand aan de stemming in de al-

gemene vergadering mag deelnemen met meer

dan 1/10de van het aantal stemmen verbonden

aan de vertegenwoordigde aandelen, en moet

(6) aan de bestuurders of zaakvoerders worden

opgelegd om ieder jaar een bijzonder verslag uit

te brengen over de wijze waarop de vennoot-

schap toezicht heeft uitgeoefend op het sociaal

oogmerk en hoe haar middelen werden besteed.

Dit verslag moet worden ingevoegd in het jaar-

verslag.  Tenslotte moeten de statuten bepalen

dat (7) na de aanzuivering van het hele passief

en de terugbetaling aan de vennoten van hun

inbreng, hetgeen na de vereffening overblijft, een

bestemming krijgt die zo nauw mogelijk aansluit

bij het sociaal oogmerk. 

Let op !  De personeelsleden van een VSO heb-

ben een bijzonder statuut.  Zij moeten m.n. de

mogelijkheid verkrijgen om te participeren in het

beslissingsproces op het niveau van de algeme-

ne vergadering door de verwerving van aande-

len.  De ter zake geldende wettelijke regels moe-

ten worden opgenomen in de statuten en verder

worden uitgewerkt.  Indien een personeelslid de

hoedanigheid van vennoot heeft ontvangen, dan

mag niemand aan de stemming in de algemene

vergadering deelnemen met meer dan 1/20ste

van het aantal stemmen verbonden aan de ver-

tegenwoordigde aandelen. 

De VSO die VSO wil blijven moet alle daartoe

geldende wettelijke en statutaire regels naleven,

zoniet kan, op vordering van een vennoot, van

een belanghebbende derde of van het O.M. de

rechtbank de ontbinding van de VSO uitspreken.

Ook hier komt m.a.w. de zgn. typendwang om de

hoek kijken. 

De CVBA als meest aangewezen vennootschapsvorm 
Hoewel, zoals hierboven gezegd, de oprichters

van een VSO vrij zijn om het even welke ven-

nootschapsvorm te kiezen, ziet men in de prak-

tijk dat meestal gekozen wordt voor de CVBA.

Uiteraard vertolkt de CVBASO het best de co-

operatieve gedachte die vaak speelt in de sector

van de sociale economie.  Voordeel van de keu-

ze voor een CVBA is dat het minimale netto-

actief – en meteen ook het minimale vaste kapi-

taal – niet 6.150 euro, maar slechts 2.500 euro

bedraagt.  Het feit dat, boven het vast gedeelte

van het kapitaal, het kapitaal variabel is, biedt de

vennoten de mogelijkheid eenvoudig in en uit te

treden. 
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VSO: boekhoudkundig en fiscaal 

Voor wat betreft het voeren van de boekhouding 

zal de VSO, zoals alle vennootschappen, onder-

worpen zijn aan de Wet van 17 juli 1975 betref-

fende de boekhouding en de jaarrekening van

ondernemingen.  De VSO zal m.a.w. een boek-

houding moeten voeren en een jaarrekening

moeten neerleggen alsof zij een gewone ven-

nootschap was. 

Het fiscale regime van de VSO werd omschreven

in een Bericht dat in het Belgisch Staatsblad van 

13 juli 1996 is verschenen.  Daarin staat te lezen

dat, bij ontstentenis van bijzondere bepalingen

ter zake, de beginselen gelden die het fiscaal

regime van de andere vennootschappen bepa-

len. 

Uiteraard zullen de meeste VSO’s de rechtsper-

sonenbelasting (RPB) willen toepassen.  Daartoe

zullen de statuten, aldus het bericht, een verbod

tot uitkering van enig dividend, hoe gering ook,

moeten opleggen (zie ook hoger). 

Daarenboven dienen de VSO’s ofwel aange-

merkt te worden als een rechtspersoon die geen 

onderneming exploiteert of zich niet bezighoudt

met verrichtingen van winstgevende aard, ofwel

zich beperkt tot de toegelaten verrichtingen zoals

bedoeld in art. 182 WIB/92, ofwel uitsluitend

werkzaam is binnen de in art. 181 WIB/92 be-

doelde bevoorrechte gebieden. 

M.b.t. de fiscale behandeling van de personeels-

leden van de VSO die de hoedanigheid van ven-

noot hebben gekregen, vestigt het bericht er de

aandacht op dat hun inkomsten in principe wor-

den aangemerkt als bezoldigingen van werkende

vennoten.  Evenwel stelt het bericht dat van die

regel kan worden afgeweken voor loon- en wed-

detrekkers die, alhoewel zij in die hoedanigheid

tewerkgesteld blijven, vennoot zijn geworden van

de vennootschap, en dit wanneer zij aan de vol-

gende 2 voorwaarden voldoen: 

- zij bezitten slechts een beperkt aantal deelbe-

wijzen van de vennootschap; 

- zij vervullen geen enkele leidende functie in de

VSO. 

De omvorming van de VZW 

in een VSO verschaft m.a.w. 

niet de mogelijkheid (een 

deel van) het netto-actief van 

de VZW aan haar leden uit te 

keren.  Zulks mag trouwens 

ook niet bij een latere even-

tuele ontbinding of faillisse-

ment van de VSO.  De veref-

fenaar of de curator zal in 

voorkomend geval aan het 

initïële netto-actief een be-

stemming moeten geven die 

zo nauw mogelijk aansluit bij 

het sociaal oogmerk van de 

VSO. 

Omzetting van VZW naar VSO: strikte regels 

En wat met VZW’s die zich niet meer veilig voe-

len in hun VZW-jasje en zich willen omvormen tot

een VSO ?  Wel, dat kan !  Het Wetboek van

vennootschappen en de VZW-wet voorzien een

bijzondere omvormingsprocedure.   

Opmerkenswaardig is dat, indien deze procedure

nauwkeurig wordt gevolgd, de initiële rechtsper-

soonlijkheid wordt behouden, zodat alle be-

staande rechten en verplichtingen (inclusief het

KBO-nummer) van de VZW onveranderd blijven

bestaan. 

In voorkomend geval wordt het netto-actief van

de VZW opgenomen in het maatschappelijk kapi-

taal van de VSO of op een onbeschikbare reser-

verekening geboekt.  Dit bedrag mag nimmer

aan de vennoten worden terugbetaald of uitge-

keerd, in welke vorm dan ook.  De omvorming

van de VZW in een VSO verschaft m.a.w. niet de

mogelijkheid (een deel van) het netto-actief van

de VZW aan haar leden uit te keren.  Zulks mag

trouwens ook niet bij een latere eventuele ont-

binding of faillissement van de VSO.  De vereffe-

naar of de curator zal in voorkomend geval aan

het initïële netto-actief een bestemming moeten

geven die zo nauw mogelijk aansluit bij het soci-

aal oogmerk van de VSO. 

Om het netto-actief bij de omvorming van VZW

naar VSO te kunnen beoordelen en om te ver-

mijden dat er naar aanleiding van deze omvor-

ming toch netto-actief aan de voormalige VZW-

leden of andere personen zou worden uitge-

keerd, voorziet de wetgever de opstelling van

een controleverslag door de bedrijfsrevisor of

een IAB-accountant.  Dit controleverslag wordt

opgesteld op basis van een staat van activa en

passiva die niet ouder dan 3 maanden mag zijn. 

De omvormingsbeslissing wordt genomen door

de algemene vergadering van de VZW.  Onmid-

dellijk na de omvorming moeten de statuten van

de VSO worden vastgesteld.  Zonder vaststelling

van deze statuten is de omvorming onbestaand.

De wet voorziet daartoe bijzondere meerderhe-

den. 
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Is een VSO nu een must ? 

Kan een “normale” vennootschap een VSO worden ? 
De vraag stelt zich of ook een “normale” ven-

nootschap met winstoogmerk kan worden omge-

vormd in een VSO.  Het is immers denkbaar dat

de vennoten beslissen om de toekomstige win-

sten niet aan zichzelf uit te keren, maar te beste-

den aan een sociaal oogmerk. 

Wij zijn van mening dat dergelijke wijziging van

de wettelijke finaliteit de toestemming van alle

vennoten moet bekomen.  Immers, dergelijke

wijziging heeft tot gevolg dat het initiële oogmerk

van elke vennoot wordt gewijzigd en dat hij ook

afstand doet van het opgebouwde netto-actief.

Dergelijke “onteigening” kan dan ook niet zonder

de uitdrukkelijk toestemming van elke vennoot. 

Zij die blijven zweren bij de 

VZW moeten weten dat hen 

mogelijks persoonlijke en 

hoofdelijke aansprakelijkheid 

als vennoot van een com-

merciële maatschap boven 

het hoofd hangt. 

 

VZW’s die commerciële activiteiten voeren die

niet louter ondersteunend zijn voor de financie-

ring van hun onbaatzuchtige doelstellingen, maar

waar de commerciële activiteiten een doel op

zich zijn, moeten zich inderdaad bezinnen over

een eventuele omvorming in een VSO.  Organi-

saties die winst nastreven teneinde niet alleen

zichzelf in stand te houden, maar ook om exter-

ne sociale doelstellingen mede te financieren of

ondersteunen, zouden o.i. sowieso voor de VSO-

vorm moeten kiezen.  Hier heeft men nl. te ma-

ken met de sociale economie die in vele gevallen

(niet allemaal) in concurrentie komt met de regu-

liere economische actoren.  De wetgever – en

ook de rechtspraak – dwingen dergelijke organi-

satie meer en meer tot de VSO-vorm (typen-

dwang).  Zij die blijven zweren bij de VZW moe-

ten weten dat hen persoonlijke en hoofdelijke

aansprakelijkheid als vennoot van een commer-

ciële maatschap boven het hoofd hangt. 

Kan een VSO failliet worden verklaard of een WCO vragen ? 
Zoals gezegd kan een VSO de vorm aannemen

van om het even welke handelsvennootschap.

Bovendien zijn haar activiteiten erop gericht

winst te realiseren, zij het dat deze winst niet tot

een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogens-

voordeel voor de vennoten mag leiden, maar wel

moet worden besteed aan het interne of externe

sociaal oogmerk van de VSO. 

Een VSO kan m.a.w. als koopman failliet worden 

verklaard  wanneer er sprake is van staking van 

betaling en wankelen van krediet. 

Daarenboven laat niets veronderstellen dat een 

VSO geen WCO zou kunnen aanvragen.  De 

VSO past zonder probleem in het materiële toe-

passingsgebied van de WCO-wet. 
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