
Wetsvoorstel 3.550

Mehmet Saygin

Juridisch adviseur

4 oktober 2019

Unie van socialprofitondernemingen

Union des entreprises à profit social

Rue C/Kolonel Bourgstraat 122 bte/bus 5, 1140 Evere, T. 02/739.10.72, F. 02/736.75.06, info@unisoc.be, www.unisoc.be



Waar gaat het over?



Wetsvoorstel 3.550

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met 
betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen

Wie?

– (I)VZW

– Buitenlandse verenigingen

– Stichtingen

– Buitenlandse stichtingen

Wat?

– Jaarrekeningen bij de NBB

– Giftenregister

Waarom?

– Transparantie financiering

– Strijd tegen oplichting

– Strijd tegen witwassen

– Strijd tegen financiering van terrorisme



Jaarrekeningen



Jaarrekeningen

Momenteel mogen kleine vzw’s hun jaarrekeningen gratis bij de griffie van
de ondernemingsrechtbank indienen

Het Wetsvoorstel voorziet in de veralgemeende neerpleggingsplicht bij de 
Nationale Bank van België

Een “standaardschema” zou nog opgesteld moeten worden

Geen garantie dat dit systeem gratis zou zijn

Sanctie als jaarrekeningen niet neergelegd worden (al in het WVV): ontbinding
van de vzw door de ondernemingsrechtbank

– Op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het openbaar ministerie

– Tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten 
worden gesloten



Giftenregister



Giftenregister

Verplichting voor de vzw’s tot het houden van een register van 

de inkomende en uitgaande “giften”, van en naar het 

buitenland

Moet ook als bijlage bij de jaarrekeningen gevoegd worden

Gift = “Enige vorm van schenkingen of legaten, enige 

rechtshandeling die betrekking heeft op een overdracht of een 

afstand van een recht, om niet, die voor de begiftigde persoon 

leidt tot een verrijking die correlatief is met de verarming van 

de beschikker”

➔ erg ruim!



Giftenregister

Elke gift moet in dat register ingeschreven worden binnen 30 
dagen na ontvangst of verzenden ervan met de volgende 
inlichtingen:

➢ Naam en voornaam

➢ Geboortedatum en –plaats

➢ Woonplaats

➔ Niet werkbaar!

Vrijstelling voor vzw’s met in totaal minder dan 3.000€ giften in 
een boekjaar

➔ Valse vrijstelling!

Sanctie: // niet neerleggen jaarrekeningen



Acties van Unisoc



Acties van Unisoc

Jaarrekeningen bij de NBB = financiële meerkost

Giftenregister = administratieve overlast (BS, KBO, 

Jaarverslagen, UBO, enz.)

Unisoc is dus tegen dit wetsvoorstel

Schriftelijk advies bij de Commissie voor Handels- en 

Economisch Recht



Giftenregister

Plenaire vergadering Kamer op 24 april (discussie) en 25 april 
(stemming)

Unisoc heeft een opiniestuk gepubliceerd in La Libre Belgique
op 17 april

Unisoc heeft samen met VEF een persbericht gepubliceerd op 
23 april

Last minute amendementen ➔ Raad van State ➔ goedkeuring 
van dit wetsvoorstel voorkomen (voor deze legislatuur)

Waakzaamheid



Jaarrekeningen

Beroep Raad van State

Probleem: artikelen 3:186 en volgende van het KB WVV van 29 

april 2019 (B.S., 30 april 2019)

Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State

Brief naar kabinet Geens inzake de interpretatie van 

sommige griffies (jaarrekeningen + statutenwijzigingen)

Reactie van het kabinet



Bonus



Bonus

Op aanvraag van Unisoc apart wetsvoorstel coördinatie "vzw”-

artikels van het WV. Goedgekeurd in plenaire vergadering van 

het Federaal Parlement op 25 april

Wet gepubliceerd in het BS op 19/08/2019 (zie website Unisoc)

Coördinatie gepubliceerd op 29/08/2019 (zie website Unisoc)



Bedankt voor jullie aandacht!


