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De aanpak in dit webinar
1. Een casus als concreet materiaal: 3 sociale ondernemers…

2. De simulatie van een intake gesprek met de 2 experten
o

Duiding bij de essentie van vzw en cv

3. Een vergelijkende checklist op basis van vier relevante
kenmerken
4. De conclusie: vzw or coop, what’s it gonna be ?
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1. CASUS: Drie ondernemers met een plan

Drie sociale ondernemers willen een onderneming opstarten in
de evenementensector. WorldEcho zal hun bedrijf heten. Ze
willen duurzame themafeesten organiseren voor al wie iets
bijzonder te vieren heeft en werken met gerecycleerd
materialen en met langdurig werklozen.
•

Ze twijfelen over de keuze van
onderneming: een vzw of een cv ?

•

Ze laten zich dan ook adviseren door 2 experten.

Cera
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rechtsvorm

voor

4

hun

Wat denk jij over WorldEcho?
1. Je ziet van ver dat dit over een coöperatie gaat, het
gaat over ondernemen.
2. Het is evident dat deze ondernemers WorldEcho best
organiseren als vzw, het gaat over het realiseren van
maatschappelijke impact.
3. Ik heb te weinig informatie over deze case om me
hier nu al een mening over te vormen.
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Een absolute noodzaak bij elke advisering !

Vorm volgt inhoud !
Structure follows strategy !
(lieve, eventueel cartoon toevoegen ?)

Cera
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2. Het intake gesprek met 2 experten
1. Duiding over essentie (definitie) van vzw en cv
Vzw → art. 1:2 + 9:1 WVV
Vzw : een vereniging met
rechtspersoonlijkheid waarvan de
leden in die hoedanigheid niet
aansprakelijk zijn.
Een vereniging : wordt opgericht bij een
overeenkomst tussen twee of meer
personen, leden genaamd.
Zij 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 vermogensvoordeel
uitkeren of bezorgen aan de oprichters,
de leden, de bestuurders of enig andere
persoon behalve voor het in de statuten
bepaald belangeloos doel.
Elke verrichting in strijd met dit verbod
is nietig.
Cera
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2. Het intake gesprek met 2 experten
• Toegepast op onze case
✓ VZW
1. “belangeloos doel” ?

2. verbod op rechtstreekse of
onrechtstreekse winstuitkering ?
3. vermogensklem (‘asset lock’) ?
4. handels-/markt-activiteiten ?

Cera

-

impact advocaten©

8

2. Het intake gesprek met 2 experten
1. Duiding over essentie (definitie) van vzw en cv
CV → art. 6:1 §1 WVV
De coöperatieve vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de
behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende
partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te
ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over
de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering
van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve
vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. De coöperatieve
vennootschap kan tevens tot doel hebben aan de behoeften van haar
aandeelhouders of haar moedervennootschappen en hun
aandeelhouders dan wel hun derde belanghebbende partijen te voldoen,
al dan niet via de tussenkomst van dochtervennootschappen. Zij kan
tevens tot doel hebben hun economische en/of sociale activiteiten te
bevorderen middels een deelneming in één of meer andere
vennootschappen. De hoedanigheid van aandeelhouder kan zonder
statutenwijziging worden verkregen en de aandeelhouders kunnen,
binnen de door de statuten bepaalde grenzen, ten laste van het
vennootschapsvermogen uittreden of uit de vennootschap worden
uitgesloten.

ICA-definitie: Een coöperatie is een
autonome organisatie van personen die
zich vrijwillig verenigen om hun
gemeenschappelijke economische,
sociale en culturele behoeften en
ambities te behartigen
door middel van een onderneming
waarvan ze samen eigenaar zijn en
die ze democratisch controleren.
Cera
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2. Het intake gesprek met 2 experten
• Toegepast op onze case
✓ Coöperatie

User-benefit
Gebruik maken van de dienstverlening

WorldEcho
User-owned

User-controlled

Mede-eigenaar van de
onderneming

(be)stuurder van de
onderneming, democratische
controle
Cera
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Zit jij vandaag zelf met een concrete vraag over de keuze
vzw – cv?
1. JA
2. NEEN

Cera
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3. Relevante kenmerken
1. Belangeloos doel

2. Winstuitkering
3. Opgebouwd vermogen
4. Type activiteiten

Cera

-
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3.1. Belangeloos doel

belangeloos doel vzw?

Coöperatieve finaliteit

Extern
gericht

Naar de
leden gericht
(belangenbehartiging &
kostenbesparing)

14
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3.2. Winstuitkering
✓VZW
• Verbod op uitkering
vermogensvoordelen
= uitkering winst/vermogen:
o op rechtstreeks wijze (1:2)
o op onrechtstreekse wijze (1:4)
• Toelating onrechtstreekse voordelen
bezorgen
= belangenbehartiging &
kostenbesparing
Verwarrende wettekst !

Cera
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Winstuitkering 3.2. bestemming van het resultaat
✓Coöperatie
•

User-benefit + user-owner =
doelmaximalisatie

•

Het resultaat in een coöperatie
komt anders: vennoten
investeren in functie van het
doel, om gebruik te kunnen
maken van de dienstverlening
van hun coöperatie.
– Werkerscoöperaties
– Ondernemingencoöperaties

– Multistakeholdercoöperaties
– Burgercoöperaties

Cera

-

•

Indirecte transactie?

•

Dividend?

impact advocaten©
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3.3. Opgebouwd vermogen
✓VZW
• Opgebouwd vermogen zit in
een “vermogensklem”.
– Wettelijke specialiteit
– Statutaire specialiteit

• Grenzen reserve-opbouw ?
– Reserves opbouwen
mag/moet
– Maar: bijzondere
regelgeving kan
beperkingen bevatten

Cera

-
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3.3. Opgebouwd vermogen
✓Coöperatie
• Opgebouwd vermogen is in
handen van de coöperatie.
• Scheidingsaandeel:
– Kan beperkt worden tot
max. de inbreng
– Deelname in de reserves
– Dode hand
• Behoort tot de autonomie van
de coöperatie

Cera
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3.4. Type activiteiten
✓VZW
• Geen beperking meer in
WVV
(i.t.t. oude vzw-wet)
• Toch voorzichtig zijn:
– fiscaliteit
o VenB
o Fiscaal aftrekbare giften
– inzet vrijwilligers
– rechtspraak “oneerlijke
marktpraktijken” = enkel
ter verwezenlijking
belangeloos doel
– specifieke
sectorreglementering
– …
Cera

-
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3.4. Type activiteiten
✓Coöperatie
• Geen enkele beperking
• Art. 6:1 WVV legt op:
– de coöperatieve finaliteit en
waarden → WHY
– statutaire doel = voldoen aan
behoeften van de vennoten
(werkers-, ondernemingen-, burger- of
multistakeholdercoöperatie)

→ HOW

– één of meer activiteiten tot
voorwerp → WHAT

Cera

-
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4. Conclusie
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Om verder over na te denken
✓ Opstart: kost, risico en financiering ?
– Kost: notaris ?
– Risico: oprichtersaansprakelijkheid ?
– Financiering:
o inbreng in vermogen: aandelen of inbreng om niet ?
o vreemd vermogen:
✓ investeringen of leningen
✓ giften, donaties, venture philanthropy ?

✓ Valorisatie van het ondernemerschap?

Cera
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Om verder over na te denken
✓ Overheidsmiddelen voor werking ?
– Subsidies en erkenningen
o steeds te controleren: toepassingsgebied

✓ Vrijwilligerswerking ?
✓ Werking: toepasselijk recht
o “quasi-geen” onderscheid
o bestuursaansprakelijkheid ook “quasi-gelijk” getrokken

Cera
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WorldEcho cv

WorldEcho vzw

WorldEcho hybrid

Cera
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VZW or CV…

… always an interesting question !
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Tot later en veel succes!
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_________________________
Prof. Dr. KU Leuven – campus Brussel
Oprichter impact advocaten

Voor mijn opdrachten als advocaat benut ik ook mijn expertise als:
•
•
•
•
•
•

Professor aan de KU Leuven – campus Brussel
Bestuurder van het Europees netwerk ESELA – the network for social
impact
Auteur van gespecialiseerde publicaties over sociale ondernemingen
Partner van BE-impact: netwerk voor sociale innovatie en sociale
ondernemers in België
Veelgevraagd gastspreker op seminaries en opleidingen
Expert stakeholder- en participatiemanagement (2019)

Selecties en prijzen:

•
•
•

Leading individual Legal 500 Europe, category not-for-profit Belgium
(2017 & 2018 & 2019 & 2020)
Team selection as Tier 1 law firm by Legal 500 Europe, category notfor-profit Belgium (2017 & 2018 & 2020)
Doctoraatsprijs: Laureaat van de driejaarlijkse ARCO-prijs voor
wetenschappelijk onderzoek over de non-profit en de sociale economie
(2002)

Studies:
•
•
•
•

Doctor in de Rechten (KU Leuven, 2002)
Licence en Droit International et Européen (U.C.L., 1992-1993)
Licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1989-1992)
Kandidatuur rechten (F.N.D.P. Namen, 1987-1989)

Loopbaan:
•
•
•
•

Impact advocaten, 2019Curia, 2006-2018
Dewallens & partners, vennoot 2003-2006
Doctoraat aan de KU Leuven op het Jan Ronse Instituut voor
vennootschapsrecht onder promotor-schap van professor Koen Geens

Expertise van ons team
U kunt bij ons terecht met juridisch-technische vragen over:
• uiteenlopende organisatie- en vormgevingsvraagstukken ivm vzw,
stichting, ivzw, cv, sociale ondernemingen…;
• de optimalisatie van organisatie- en groepsstructuren in België of in
het buitenland;
• uw overheidserkenning en -subsidiëringsvoorwaarden;
• het statuut en de aansprakelijkheid van bestuurders en directies;
• procedures voor rechtbanken, Raad van State en Grondwettelijk Hof;
Wij adviseren u ook als strategisch adviseur en procesbegeleider bij:
• diverse formules van hybride samenwerkingen (not-for, for profit,
Bcorp);
• partnerships zoals associaties, netwerken en coöperaties;
• publiek-private samenwerking en (gevarieerde formules van)
overheidsopdrachten;
• doorstarttrajecten, reorganisaties en schaalvergrotingen zoals fusies
of joint ventures;
• commercialisering en vermarkting in social profit organisaties;
• financieringstechnieken zoals obligatieleningen en prospectusopmaak;
• governance-trajecten voor socialprofit ondernemingen.
Waar mogelijk streven wij naar multidisciplinaire samenwerking in
• veranderingstrajecten met participatie-experten of change-managers
Onze opdrachtgevers zijn onder meer:
• ziekenhuizen, welzijns- en zorgvoorzieningen, woonzorgcentra;
• sociale ondernemers en initiatiefnemers voor sociale innovatie
• nationale en internationale beroepsverenigingen en sectorfederaties;
• ondernemingen werkzaam in de sociale economie (maatwerk,
werkplekleren,,…);
• sociale secretariaten en dienstenorganisaties;
• overheden en agentschappen;
• fondsenwervers, sociale ondernemers en social impact investeerders;
• sportfederaties en culturele instellingen;
• bedrijven met een project rond CSR en MVO.

Presentatie
PresentatieCuria
Curia©

Contact: marleen.denef@impactadvocaten.beLinkedIn: Marleen DenefTwitter @DenefMarleen

impactadvocaten.be
Presentatie Curia ©
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Partner voor ondernemingen met maatschappelijke impact

Cera

-
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Toelichting: algemene expertise kantoor
•

Impact advocaten heeft 15+ jaar gewerkt aan een reputatie van professionele kwaliteit,
efficiëntie, co-creatie en innovatie.

•

Kennisdeling staat centraal in dit team en is een absolute noodzaak gelet op de vele
wijzigingen in de regelgeving van toepassing in de diverse (sub)sectoren van de socialprofit.
Wij staan bekend voor onze opleidingen, seminaries en nieuwsbrieven.

•

Efficiëntie en effectiviteit zijn sleutelwoorden in onze dienstverlening:
✓ geen dubbel werk, maar een verdeling van rollen en opdrachten volgens expertise en
ervaring;
✓ geen taaie dikke adviezen, als het advies ook in een didactische powerpoint kan gevat
worden.

•

Impact advocaten kan tevens beroep doen op een (inter)nationale netwerken van
(complementaire) experten inzake dienstverlening aan sociale ondernemingen. Zo onder meer
Esela – The legal network for social impact, BE-impact.be en een eigen opgebouwd
informeel netwerk van aanvullende experten (revisoren, accountants, participatiedeskundigen,
crisismanagers, marketing & communicatiespecialisten…)

Presentatie Curia ©
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Toelichting: algemene expertise kantoor
•

Impact advocaten is het enige niche kantoor in België gespecialiseerd in vzw’s & sociale
ondernemingen. Onze opdrachtgevers zijn ondernemingen of instellingen in de vorm van
vzw’s, stichtingen, overheidsinstellingen en –agentschappen met activiteiten in België of in
Europa. Cliënten zijn meer specifiek ziekenhuizen, zorg- en welzijnsvoorzieningen,
onderwijsinstellingen, religieuze congregaties, beroepsverenigingen, koepelorganisaties,
werkgeversfederaties, en zo meer… alsook besturen op verschillende niveau’s (lokaal,
provinciaal, regionaal, federaal).

•

Wij worden dagelijks geraadpleegd voor proactief advies en consultancy (keuze
rechtsvorm, uitbouw van groepsstructuur, governance-vraagstukken, enz.) en voor begeleiding
van juridische processen en voorafgaande strategische denkoefeningen rond alle varianten van
samenwerking (fusies, reorganisaties, netwerkorganisaties, enz.). Impact advocaten heeft een
eigen netwerk van experten uit andere disciplines met relevante know-how inzake sociale
ondernemingen (bv. fiscalisten, boekhouders, revisoren) en werkt ook geregeld mee aan
transdisciplinaire projecten (bv. met changemanagers, participatie-experten…). In het
kader van procedures verlenen wij ook bijstand bij geschillen en (administratieve)
procedures, met ervaring in bemiddeling.

•

Gezien de “beweeglijke regelgeving” die hun opdrachtgevers omkadert, houdt impact
advocaten ook steeds de vinger aan de pols van het komend recht door opvolging van
ontwerpteksten van regelgeving, deelname aan adviesraden, lerende netwerken… Wij hebben
de voorbije 15 jaar een netwerk uitgebouwd door goede contacten en gezamenlijke projecten
met onderzoeksinstellingen en universiteiten, werkgeversfederaties van de (sub)sectoren van
de Vlaamse socialprofit.
Presentatie Curia ©
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Cera is ook een coöperatie.
Word jij van onze 400.000
vennoten?

https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Aandelen-kopen

Waar kan Cera jou bij helpen?
Cera informeert, inspireert en adviseert over coöperatief
ondernemen.
1. Informeren & sensibiliseren
www.cera.coop/Cooperaties/Vorming-en-Ontmoeting

2. Onderzoek & ontwikkeling
www.cera.coop/Cooperaties/Info-en-Onderzoek

3. Adviesverlening, coaching & vorming
www.cera.coop/Cooperaties/Advies-op-maat
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Meer weten? Aan de slag?

•

Contacteer de sprekers

•

Hou onze Cera Coop activiteiten in de gaten:
-

Cursus voor bestuurders van coöperaties 2021
Incompanytrainingen
Onderzoek via website

 Schrijf je in op de nieuwsbrief dienstverlening
coöperatief ondernemen van Cera:
https://www.cera.coop/nl/Cooperaties/
Over-cera-en-cooperaties/Nieuwsbrief

infocoop@cera.coop
35
016/27.96.88

www.cera.coop/cooperaties

www.cera.coop

Cera investeert in maatschappelijke projecten
@ceracoop
#ceragram
Contactpersoon: lieve.jacobs@cera.coop
+32 473 366 357
Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en
beleid over coöperatief ondernemen.
Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde
coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt Cera een uitgebreid
vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke
uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief
ondernemen.
Meer info over coöperatief ondernemen:
www.cera.coop/cooperaties

