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TOELICHTING BIJ DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VAN 
ONTBINDING VAN EEN VZW 
 
1. Voorafgaandelijke formaliteiten 
 

a. Nagaan of de VZW nog verplichtingen, rechten of verbintenissen heeft lopen, zoals : 
erfpacht, personeelverplichtingen, leningen, huurcontracten, lopende DIGO-dossiers.  
Eerst moet aan al deze verplichtingen een einde worden gemaakt.  Deze handelingen 
kunnen ook na de officiële beslissing tot ontbinding worden uitgevoerd, maar ze 
dienen dan te gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van de vereffenaars. 
 

b. Nagaan of de VZW nog in orde is om geldig te kunnen vergaderen: 
- is de laatste bijwerking van het register van de leden van de vereniging  nog 

geldig?  Zo niet, eerst een aangepaste ledenlijst aan het register toevoegen. 
- is de raad van bestuur nog geldig aangesteld, m.a.w. indien deze voor een bepaalde 

tijd werd aangesteld, is de periode nog niet verstreken?  Indien de VZW om aan 
punt a. te kunnen voldoen géén beslissingen nodig heeft van de Raad van Bestuur, 
dan is het niet nodig een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen. 

      Zijn dergelijke beslissingen wel nodig dan moet vooraf de nieuwe Raad van  
       Bestuur door de algemene vergadering worden gekozen en bekendgemaakt in het   
      Belgisch Staatsblad (via de rechtbank van koophandel). 

 
 
2. Formaliteiten i.v.m. de ontbinding 
 
a. De beslissing 
 Tot vrijwillige ontbinding moet worden beslist door de (bijzondere) algemene  
 vergadering.  Dit kan op volgende wijze gebeuren: 

      (opgelet: indien de statuten van de te ontbinden VZW strengere voorwaarden 
       opleggen moeten deze worden gerespecteerd.  Indien deze echter minder streng zijn  
      dan moet toch aan onderstaande minimum voorwaarden worden voldaan). 
� uitnodiging tot de (buitengewone) algemene vergadering met vermelding van de 

ontbinding als agendapunt. (voorbeeld: uitnodiging algemene vergadering); 
� minstens 2/3e van het aantal leden moet aanwezig zijn of vertegenwoordigd met 

een geldige volmacht (zie volmachtformulier algemene vergadering). Indien er niet 
voldoende leden aanwezig zijn moet er een tweede bijzondere algemene 
vergadering worden samengeroepen.  Zijn er opnieuw minder dan 2/3e van het 
aantal leden aanwezig is, dan kan er toch geldig worden beslist mits deze nieuwe 
vergadering plaatsvindt ten vroegste veertien dagen na de vorige; 

� om te kunnen beslissen tot ontbinding moet minstens 4/5e van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden akkoord gaan; 

� Verslag (notulen) van deze vergadering moet worden opgemaakt en ondertekend 
door de aanwezige leden (zie verslag algemene vergadering). 

 
b.    De vereffening 

Na de beslissing tot ontbinding dienen er één of meerdere vereffenaar(s) te worden  
aangesteld.  Indien de statuten de procedure tot aanstelling voorschrijven moet deze  
worden gevolgd.   
Als dat niet zo is dan dient de algemene vergadering, bij gewone meerderheid, de  
vereffenaars aan te stellen.  Dit mogen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.   
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De vereffenaars moeten het passief vereffenen (of vaststellen dat alle passief is  
vereffend), het netto actief bepalen en het bestemmen volgens de bepalingen in de  
statuten.  Indien de bestemmeling niet in de statuten voorkomt dient deze door de  
algemene vergadering te worden aangeduid tijdens de beslissing tot ontbinding.  Het  
maatschappelijk doel van de bestemmeling moet zo goed mogelijk aansluiten bij het doel  
van de te ontbinden vzw.  Het netto actief dient dan door de vereffenaars aan de  
bestemmeling worden overgemaakt. 

 


