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Programma van vandaag

Marleen Denef, partner Curia

Getuigenissen uit de praktijk: De Landgenoten 
CVBA-SO en Collectief Goed CVBA-SO

Alain François, partner Eubelius

 Lieve Jacobs in gesprek met Marleen Denef en 
Alain François

Reflectie door Ann Gaublomme, algemeen 
directeur Verso

Receptie en netwerkmoment
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#sociaaloogmerk



4

Marleen Denef



De VSO: lelijk eendje voor 

Belgische juristen ?

Ook in de toekomst nog plaats voor 

VZW én VSO ?

Marleen Denef
Vennoot Curia

Docent KU Leuven – campus Brussel



De VSO in het licht van de ambitie voor VZW’s

• BCV-nota – geen ontwerpteksten

• VZW: Welk oogmerk ?

– Ideëel doel van VZW (versus: economisch voordeel voor 

aandeelhouders)

– Beschermd door: verstrenging winstuitkeringsverbod (heden: verbod op 

verschaffen van vermogensvoordelen aan leden uit art. 1 VZW-wet)

• Welke activiteiten ?

– Afschaffing : beperking op “commerciële” activiteiten in art. 1 VZW-wet 

– Vervanging : onbeperkte “ondernemingsactiviteiten” of “economische 

activiteiten” (cfr in ruime betekenis volgens RS EHvJ) vanuit  

afschaffing onderscheid handelsactiviteiten en burgerlijke activiteiten 

– “wie ondernemer is, kan dan ook failliet worden verklaard, ongeacht de 

rechtsvorm”
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Ambitie voor VZW’s?

• Juridische gevolgen (van liberalisering VZW-activiteiten)

– Impact liberalisering op de (verstrenging in) andere regelgeving: 

• de fiscaliteit 

– Inkomstenbelasting: “bijkomstigheid” als criterium voor RPB ?

– Fiscaal aftrekbare giften ?

• de vrijwilligerswetgeving

• de subsidiereglementering

• de faillissementsreglementering 

• uitbreiding van (vermoedens van) aansprakelijkheid voor oprichters 

en bestuurders naar analogie van vennootschappen 

=> Nood aan coördinatie en synchronisatie met andere regelgeving
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Ambitie voor VZW’s?

• Persoonlijke bedenkingen bij voorstel liberalisering:

1. Wenselijkheid voor de sector ? 

• Zijn werkgevers socialprofit sectoren vragende partij ?

2. Lessen uit eerdere voorstellen ?  

• gelijkaardig voorstel gesneuveld in parlement (aanloop naar Wet tot 

wijziging VZW-wet van 2 mei 2002)

• Polariseringseffecten?

8Marleen Denef © 



Ambitie voor VZW’s?

3. Impact op subsidiekader ?

• Complexere controle van de aanwending igv “gemengde 

activiteiten”

• Gevolg: verstrenging in specifieke subsidiereglementering ?

4. Besmettingsgevaar ?

= risico’s van deficitaire ondernemingsactiviteiten die interen op 

inkomsten/reserves uit subsidies, giften, legaten…

5. Risico op stakingsvorderingen ogv VI.104 WER ?

• Huidige discussie over “onwettige” mededinging 

= schending van de beperking in art. 1 VZW-wet als hefboom

• toekomstige discussie over “oneerlijke” mededinging 

= perceptie van onrechtmatige concurrentievoordelen blijft 

bestaan (fiscaliteit, subsidiëring, …) 
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Ambitie voor de VSO?

• Lelijk eendje voor Belgische juristen

– afschaffen want hybride, hermafrodiet, niet gebruikt…

• Persoonlijke bedenkingen

1. Onbekend = onbemind 

• Traditional corporate thinking?
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Ambitie voor de VSO?

2. Ongebruikt = onjuist argument

• Aantal ? Bijna 800 (vergelijkbaar met private stichtingen)

• Als rechtsvorm voor ? 

– Initiatieven in de “sociale economie”: 

o opleiding & tewerkstelling (bv. Passwerk CVBA-SO, Duet 

CVBA-SO…)

o Armoedebestrijding (bv, de Sociale Kruidenier CVBA-SO)

– Initiatieven in nieuwe zorgorganisaties

o Personen met beperking (Inclusie-Invest CVBA-SO)

• Als alternatief voor ?
– Bestaande VZW’s met commerciële ambities

• Hoe ?

– Meestal als CVBA-SO

– Mede dankzij pragmatische toepassing door de Ruling 

Commissie !
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Positie van de VSO?

3. VSO is meer dan een “label” dat enkel marketingdoelen dient

– Authentieke toepassingen met reëel “sociaal oogmerk” samen met 

commerciële, financiële, niet-zorggebonden…activiteiten 

– Vaststelling in dagelijkse praktijk : 

• Klassieke vennootschap te groot contrast met VZW

• VSO als organisatievorm slaat een logische brug vanuit de wens 

om “sociaal oogmerk” te verankeren
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Positie van de VSO?

4. CVBA-new style is geen alternatief voor de afgeschafte VSO

– CVBA = vervanger VSO?

– Is dat wel zo ? 

1. NRC-erkenning 

= ingegeven door coöperatieve logica (incl. aanmoedigingspremie 

voor ingebracht kapitaal via beperkte vrijstelling RV)

2. VSO-statuut 

= ingegeven door sociaal oogmerk en sociaal ondernemerschap

= niet noodzakelijk coöperatieve logica (vaak zelfs zonder 

dividenduitkering)

3. Conclusie: CVBA-new style en VSO hebben elk hun plaats
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Nut van de VSO?

5. Vlaams perspectief: structuur voor de “sociale onderneming”?

– In specifieke reglementering: 

• vb. Maatwerkdecreet 12 juli 2013

• vb. Besl. Vl. Reg. 24 juni 2016 vergunde zorgaanbieders van niet-

rechtstreeks toegankelijke zorg

– Natuurlijke bondgenoot voor samenwerking in de zorg

• Statutaire verankering van sociaal oogmerk dat doelgroepen en 

organisaties (VZW & VSO) kan verbinden

• Voorbeelden: (organisaties voor) personen met een beperking 

zoeken naar nieuwe organisatieverbanden nav de wijziging van 

financieringssysteem …

– Vb. ondersteunende diensten, onthaalloket, samenaankoop, 

investeringsstructuren voor infrastructuur…

6. Zuiverheid en risicospreiding van verschillende activiteiten:

– zorg = VZW

– aanvullende (commerciële/economische) activiteiten = VSO
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Toekomst voor de VSO ?

7. Are times changing ?

– Consumentendruk, nieuwe generatie werknemers, Tripple P, MVO, 

CSR…

= druk op verantwoording door ondernemingen over “dubbele 

impact” : financieel & sociaal rendement

– Zoektocht naar antwoorden ? 

= bewegingen rond social impact investing, social impact bonds,  

nieuwe netwerken (bv. ESELA),…

= diverse landen nemen nu initiatieven voor nieuwe organisatievormen 

die tegemoet komen aan “dubbele impact” 
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Toekomst voor de VSO?

7. Are times changing ?

– Diverse landen nemen initiatieven voor nieuwe organisatievormen die 

tegemoet komen aan dubbele impact (financieel + sociaal)

• Benefit Corporation (US) 

• Società Benefit (Italy)

• Société d’impact sociétal (Lux) 

• …

– Diverse landen creëren bijzondere werkvormen of labels

• ESS, ESUS, … (France), 

• B-Corp, 

• EUsEF-label (EU)  …

=> En België: afschaffing VSO en geen vennootschap “zonder 

winstoogmerk”
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Toekomst voor de VSO ?

• Persoonlijke overtuiging: 

– Maatschappelijke relevantie van vennootschap zonder/met beperkt 

winstoogmerk + met reëel sociaal oogmerk

– Privileged partner voor VZW

• Persoonlijk pleidooi: VSO behouden mits herwerking kenmerken, bv.:

– Werknemersparticipatie: optie ipv verplichting

– Stemkrachtbeperking: optie ipv verplichting

– Verslaggeving over realisatie sociaal oogmerk: verscherpen

– …
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Bedankt voor uw aandacht !

Nog vragen ?

marleen.denef@curia.be

18Marleen Denef © 

mailto:marleen.denef@curia.be


19

Getuigenissen in een 
notendop
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De vennootschap met een sociaal oogmerk (VSO): 

sitting duck of moving target?

Alain François 

Partner Eubelius en docent VUB

Cera Actualiteitsdebat - 17 november 2016



Plan van de uiteenzetting: de VSO…

 Eergisteren – Calimero

 Gisteren – de vreemde eend

 Vandaag – het lelijke eendje

 Morgen – de zwanenzang?



1. Eergisteren - Calimero

 Vóór de Reparatiewet van 13 april 1995

– Summa divisio

– Lacune: geen vehikel met een economische activiteit in 
hoofddoel, doch zonder of met een (sterk) verminderd 
winstoogmerk

Vennootschap Vereniging

Winstoogmerk Geen stoffelijk voordeel aan leden

Hoofddoel: economische activiteiten Hoofddoel: niet nijverheids- of 

handelszaken
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1. Eergisteren - Calimero

 Ondernemingen uit de “sociale economie” hadden nochtans nood 

aan dergelijk vehikel
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2. Gisteren – de vreemde eend

(kapitalistische) vennootschap VSO 

(artt. 1 juncto 661-669 W.Venn.)

VZW

Winstverdelingsoogmerk Geen of beperkt winstoogmerk

(“winstbestedingsoogmerk”)

Geen stoffelijk voordeel aan 

leden

Hoofddoel: economische activiteiten Hoofddoel: economische activiteiten Hoofddoel: niet nijverheids- of 

handelszaken

Tal van vormen: BVBA, NV, CVBA… Variant op één van de 

handelsvennootschappen met 

rechtspersoonlijkheid

(CVBA is voornaamste entvorm)

VZW

Werknemersparticipatie

Stemkrachtbeperking

Gerechtelijke ontbinding (sanctie)

Omzetting in VZW niet mogelijk Omzetting in VSO mogelijk
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Na de Reparatiewet van 13 april 1995:



3. Vandaag – het lelijke eendje

 Emeritaat prof. Nelissen-Grade in 2010: Koen Geens breekt een lans voor

een “lean & mean, fit & proper” Wetboek van vennootschappen en

verenigingen

 Zijn voorstellen steunen op drie pijlers:

© Eubelius26

Materiële unificatie van het 
vennootschapsrecht 

• Afschaffing van het 
onderscheid tussen 
burgerlijke en 
handelsvennootschappen

Fundamentele hervorming 
van het verenigingsrecht

• Focus wettelijke specialiteit 
op het oogmerk, niet op de 
activiteit

• Afschaffing VSO en 
beroepsvereniging

• Omvorming van VZW naar 
vennootschap en vice versa 
mogelijk maken

• Incorporatie in een Wetboek 
van vennootschappen en 
verenigingen

• …

Verregaande vereenvoudiging 
van het vennootschapsrecht

• Snoeien in aantal 
personenvennootschappen 
zonder en met 
rechtspersoonlijkheid (van 6 
naar 3)

• Herleiden van 
vennootschappen met 
volkomen 
rechtspersoonlijkheid naar 2

• Verstrengen van de 
regelspecificiteit van de NV, 
die voorbehouden wordt aan 
grote ondernemingen

• Versoepelen van de 
regelspecificiteit van de 
BVBA

• …



3. Vandaag – het lelijke eendje (vervolg voorstellen Geens)

 Focus wettelijke specialiteit op het oogmerk, niet op de 

activiteit

 Afschaffing VSO

– “amfibie”

– Weinig succes

– Geen nood meer aan VSO

Vennootschap Vereniging

Winstverdelingsoogmerk Uitkeringsverbod

Hoofddoel: één of meer welbepaalde 

activiteiten

Hoofddoel: één of meer welbepaalde 

activiteiten
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3. Vandaag – het lelijke eendje (vervolg voorstellen Geens)

 Incorporatie in een Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen

– V&S-wet integreren in het Wetboek van vennootschappen

 Herleiden van vennootschappen met volkomen 

rechtspersoonlijkheid naar 2

– Enkel NV en BVBA blijven over; veranderlijk kapitaal wordt 

modaliteit
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3. Vandaag – het lelijke eendje (voorstellen BCV)

 Het pleidooi van Koen Geens valt niet in dovemansoren

 14 professoren en gewezen professoren in het vennootschapsrecht van

zowat alle Belgische rechtsfaculteiten verenigen zich eerst feitelijk,

vervolgens in de vzw Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht / asbl

Centre belge du droit des sociétés

 Diverse werkvergaderingen leiden tot eerste, door het BCV gedragen

voorstellen tot modernisering van ons vennootschapsrecht

– Colloquium 28 maart 2014 NBB

– Tweetalig boek, gepubliceerd door Larcier

 Niet alle voorstellen van Koen Geens krijgen steun:
– Behoud van VSO als variant

 (relatief gering) aantal is geen voldoende argument om af te schaffen

 VSO kan worden geplaatst in rechtspersonenlandschap middels verfijning winstoogmerk

(winstverdelingsoogmerk <-> winstbestedingsoogmerk)

 Rechtsvergelijking: opgang van benefit corporations
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3. Vandaag – het lelijke eendje (vervolg voorstellen BCV)

• De voorstellen werden vervolgens besproken tijdens werkbezoeken van een delegatie
van het BCV bij diverse (belangen)organisaties zoals het IBR, VBO, Voka, Euronext,
Febelfin, de FSMA, de Nationale Raad voor de Coöperatie en de Koninklijke Federatie
van het Belgisch Notariaat

• Reacties werden ook ontvangen van o.m. advocatenkantoren en jonge academici

• De voorstellen werden, mede rekening houdend met de reacties, verder besproken in
drie werkgroepen:

 Werkgroep I – “Algemene problemen”

– Met subwerkgroepen “gemeen vennootschapsrecht”, “verenigingen” en “IPR”

 Werkgroep II – “Genoteerde vennootschappen”

 Werkgroep III – “Kapitaalvennootschappen”

– Met subwerkgroepen “aandelen”, “governance” en “kapitaal en
schuldeisersbescherming”

• De voorstellen werden geïnventariseerd in een Beleidsnota d.d. 2 oktober 2015 die
door de Minister van Justitie aan de Kamercommissie is voorgelegd (www.bcv-cds.be)

• Voorstellen worden thans omgezet in wettekst
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http://www.bcv-cds.be/


4. Morgen – de zwanenzang?

 Disclaimer

 Hypothese: voorstellen uit Beleidsnota BCV d.d. 2 

oktober 2015 worden wet

– T.a.v. de summa divisio vennootschap – vereniging

 Beide kunnen zonder beperking economische activiteiten stellen en 

ondernemingen zijn (en in voorkomend geval failliet worden verklaard)

 Vennootschappen blijven gericht op verrijking van hun leden 

(“winstverdelingsoogmerk”)

 Verenigingen zijn onderworpen aan een streng verbod van rechtstreekse en 

onrechtstreekse uitkering van winst aan hun leden

– T.a.v. de volkomen rechtspersonen

 Behoud van de “échte” CVBA; coöperatief gedachtegoed wordt wettelijk 

verankerd

 Uittreding en uitsluiting t.l.v. de vennootschap wordt ook mogelijk voor BVBA
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4. Morgen – de zwanenzang? (vervolg)

– T.a.v. de inkanteling van het verenigingsrecht

 Het verenigingsrecht wordt structureel geïntegreerd in één Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen

– T.a.v. de VSO

 “De CVBA heeft voortaan coöperatieve kenmerken, en maakt, door haar grote 

flexibiliteit, het ook mogelijk de kenmerken van de huidige VSO te integreren” 

(Beleidsnota BCV, nr. 22)

 “De hybride vorm tussen vennootschap en vereniging, met name de vso 

(vennootschap met sociaal oogmerk), zou zonder technische bezwaren 

kunnen worden afgeschaft. 85 % van de huidige vso’s bestaat als 

coöperatieve vennootschap. Bovendien zijn de vereisten om een vso op te 

richten nagenoeg dezelfde als die voor een erkende coöperatieve 

vennootschap. Sociaal gerichte economische activiteiten  – waarvoor de vso 

was bedoeld – kunnen vandaag bijgevolg perfect worden gevoerd in het kader 

van de erkende coöperatieven.” (Kamerverslag d.d. 3 december 2015, p. 7)
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4. Morgen – de zwanenzang? (vervolg)

 Kritische vraagstelling:

 Is er nog nood aan een VSO, wanneer ook de VZW zonder 

beperking economische activiteiten kan stellen?
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• Om eigen vermogen aan te trekken?

• Om vreemd vermogen aan te trekken/in aanmerking te komen voor steun?

• Te relativeren in licht van afschaffing kapitaal en verdere integratie VZW in 
vennootschapsrecht?

Betere marketing? 

(Beperkte) uitkeringsmogelijkheid aan vennoten vs
verstrengd uitkeringsverbod

Genieten van vrijheid van vestiging



4. Morgen – de zwanenzang? (vervolg)

 Is de VSO écht in te passen in de échte CVBA?
Hypothese: coöperatieve gedachte wordt gesteund op erkende coöperatie: “de 

vennootschap heeft als voornaamste doel een economisch of sociaal voordeel te 

verschaffen aan de vennoten ter bevrediging van hun professionele of persoonlijke 

behoeften”
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• Hangt ervan af hoe breed de invulling is die wordt gegeven aan “sociaal voordeel” van 
een vennoot en aan “persoonlijke behoeften”

Laat deze doelomschrijving een sociaal oogmerk toe dat extern is 
aan de vennoten (vb. dienstverlening aan de gemeenschap)? 

• Moet dan niet logisch voor de VZW worden gekozen?

• Moet de wettelijke definitie van de (coöperatieve) vennootschap hierin voorzien?

Is een volledige (statutaire) uitsluiting van het 
winstverdelingsoogmerk nog wel mogelijk?

Kan de “VSO” nog als keurmerk/marketingtool worden gebruikt als 
de wet eventuele misbruiken niet meer sanctioneert?

Zijn, benevens een goed overgangsrecht, begeleidende maatregelen 
nodig?



4. Morgen – de zwanenzang? (vervolg)

Uw input is meer dan welkom!!

35 © Eubelius



Vragen? 

Voor meer informatie, contacteer:

Alain François

T +32 2 543 31 00

E alain.francois@eubelius.com

www.eubelius.com
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Lieve Jacobs, Cera
Marleen Denef
Alain François
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 Beperkt of geen dividend

 Eén man één stem of niemand meer dan 10% 
van de aanwezige stemmen

Geen deelname in de reserves

Een coöperatie ziet er vaak uit als 
een VSO, maar is het niet
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Coöperaties die het algemeen 
belang dienen
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Ann Gaublomme, Verso
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De coöperatieve dienstverlening van Cera informeert, 
inspireert en adviseert over coöperatief ondernemen. 

1. Adviseren, coachen & opleiden www.coopburo.be/diensten

2. Informeren & sensibiliseren www.coopburo.be/vorming-ontmoeting

3. Onderzoek & ontwikkeling www.coopburo.be/info-en-onderzoek

Traject coöperaties en zorg: 

• Sensibiliseren van de sector zorg en welzijn: twee studiedagen (John Restakis en 

dit actualiteitsdebat VSO)

• Kennisontwikkeling: Coop Tour naar Nederland in het voorjaar 2017 

• Begeleiding innovatieve pilots

Coöperatieve dienstverlening

http://www.coopburo.be/diensten
http://www.coopburo.be/vorming-ontmoeting
http://www.coopburo.be/info-en-onderzoek
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info@coopburo.be
016/27.96.88

www.coopburo.be
www.cera.be
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