
Zorgnet Vlaanderen vzw  –  Guimardstraat 1, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 417659828 

Icuro vzw  –  Handelsstraat 82, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 0879988552 

www.zorgneticuro.be  –  post@zorgneticuro.be 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Q&A locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken in 
VZW-vorm 
13 maart 2019 
 
Vragen en Antwoorden document ter begeleiding van het model voor de oprichtingsakte van 
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Deze Q&A gaat uit van de nieuwe regelgeving voor: 
 
1. de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken, goedgekeurd in plenaire zitting van de 

Kamer op 14 februari 2019, inwerkingtreding te bepalen bij KB en uiterlijk 1 januari 2020; 
2. vzw’s conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedgekeurd in plenaire 

zitting van de Kamer op 28 februari 2019, inwerkingtreding op 1 mei 2019. 
 

 

Vragen 
1. Heeft het zin om reeds een netwerk-vzw op te richten vooraleer zekerheid te hebben over de 

erkenning ? Kan een netwerk-vzw worden opgericht onder opschortende voorwaarde van het 
verkrijgen van de erkenning ? ..................................................................................................... 3 

2. Is er een minimale inbreng vereist bij oprichting ? .................................................................... 3 

3. Garandeert de erkenning als locoregionaal klinisch netwerk de “netwerkloyauteit” ? Of dient 
men nog extra garanties  in te bouwen? .................................................................................... 3 

4. In de raad van bestuur van het netwerk moet minstens een derde van de bestuurders een 
expertise in zorgverlening hebben. Wat moet hier concreet onder verstaan worden? ........... 4 

5. Kan men in de raad van bestuur ook bestuurders-rechtspersonen aanstellen ? ...................... 5 

6. Bestaat er een wettelijke belangenconflictenregeling ? ............................................................. 6 

7. Welk regime van bestuursaansprakelijkheid geldt voor de bestuurders van een netwerk-
vzw? ............................................................................................................................................. 7 

8. Kan een ziekenhuis uittreden en welk gevolg zal dit hebben op de erkenning als 
ziekenhuisnetwerk en op het voortbestaan van de vereniging? .............................................. 10 

9. Kan een ziekenhuis als lid worden uitgesloten ? ...................................................................... 10 

10. Heeft een uitgesloten/uitgetreden lid recht op terugname van de inbreng of is het een vrije 
keuze om dit op te nemen in de statuten? ............................................................................... 11 

 
 

 



Zorgnet Vlaanderen vzw  –  Guimardstraat 1, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 417659828 

Icuro vzw  –  Handelsstraat 82, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 0879988552 

www.zorgneticuro.be  –  post@zorgneticuro.be 

3

1. Heeft het zin om reeds een netwerk-vzw op te richten vooraleer zekerheid te hebben over 
de erkenning ? Kan een netwerk-vzw worden opgericht onder opschortende voorwaarde 
van het verkrijgen van de erkenning ? 

 
Een netwerk-vzw kan, maar moet niet, worden opgericht onder opschortende voorwaarde van 
het verkrijgen van de erkenning.  
 
Eerste ervaringen op het terrein leren dat ziekenhuizen door de opstartgesprekken over 
mogelijke netwerkvorming ook de opportuniteiten ontdekken van gezamenlijke aansturing van 
bepaalde operationele ondersteunende diensten: IT, HR, boekhouding… De mogelijkheid om 
operationeel krachten te bundelen, staat los van de al dan niet erkenning. 
   
Ook voor samenwerking voor bepaalde ziekenhuisdiensten (apotheek, labo…) of projecten kan 
een vzw, zelfs zonder erkenning, van toegevoegde waarde zijn.  
 
In deze netwerken heeft men als uitgangspunt genomen dat de samenwerking voor deze 
onderdelen altijd nuttig kan zijn, ongeacht of men erkend zal worden als locoregionaal klinisch 
ziekenhuisnetwerk. 
 
 
2. Is er een minimale inbreng vereist bij oprichting ? 
 
De wetgeving legt geen vereisten op van minimale inbreng. Dit betekent niet dat men kan 
oprichten zonder enig doordachte financiële planning.  
 
In het vennootschapsrecht wordt dit bij wet verplicht. Zo geldt op basis van artikel 5:16 WVV dat 
de oprichters van een besloten vennootschap (‘BV’) die binnen de 3 jaar na oprichting failliet zou 
gaan, hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor een geheel of een deel van de verbintenissen van 
de vennootschap, indien uit het financieel plan blijkt dat het aanvangsvermogen kennelijk 
ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen activiteit gedurende de 
eerste 2 jaar.  
 
Voor vzw’s geldt deze regeling niet, maar kan artikel 1382 B.W. een grondslag zijn voor mogelijke 
(pseudo-)oprichtersaansprakelijkheid.  
 
Na oprichting kan (blijvende) onder-financiering, in hoofdzaak dan de kennelijk onredelijke 
verderzetting van een verlieslatende werking, ook een grond vormen voor mogelijke 
bestuurdersaansprakelijkheid. 
 

 
3. Garandeert de erkenning als locoregionaal klinisch netwerk de “netwerkloyauteit” ? Of 

dient men nog extra garanties  in te bouwen? 
 

De erkenning op zich bevestigt juridisch dat het netwerk aan de wettelijke voorwaarden voldoet, 
maar waarborgt niet automatisch de netwerkloyauteit van de deelnemende ziekenhuizen.  
 
Het begrip “netwerkloyauteit” doelt op het actief engagement van de deelnemende 
ziekenhuizen om de interactie en hiërarchie tussen de besluitvorming van de raad van bestuur 
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van de netwerk-vzw, enerzijds, en van de stichtende leden-ziekenhuizen, anderzijds, te 
respecteren. Dit om te garanderen dat een geldig genomen beslissing van de raad van bestuur 
van de netwerk-vzw voorrang heeft op een andersluidende beslissing van de raad van bestuur 
van de individuele ziekenhuizen.  
 
We denken hier o.m. aan: 
 
- de uitvoering te goeder trouw door de raad van bestuur en het operationele team van de 

individuele ziekenhuizen van de beslissingen genomen (middels de nodige informatie-, 
toezicht- en rapporteringsprocedures) 

- geen beslissingen door de raad van bestuur en het operationele team van de individuele 
ziekenhuizen  die indruisen tegen beslissingen genomen door de raad van bestuur van het 
netwerk 

- … 
 

Door de netwerkloyauteit te verankeren in de statutaire doelstellingen van elk ziekenhuis dat lid 
is, wordt de verantwoordelijkheid (zo nodig: aansprakelijkheid) verduidelijkt van de raad van 
bestuur van elk ziekenhuis dat deelneemt aan het netwerk. 
 
 
4. In de raad van bestuur van het netwerk moet minstens een derde van de bestuurders een 

expertise in zorgverlening hebben. Wat moet hier concreet onder verstaan worden?  
 
 
Volgens de letter van de wettekst is “expertise in de gezondheidszorg” vereist. Volgens de 
memorie van toelichting is de “expertise in zorgverlening” te bewijzen met “een professionele 
activiteit van minstens vijf jaar binnen de gezondheidssector”... (onze onderlijning). 
 
Het lijkt er sterk op dat de regelgever bovenal garanties wil dat er in de raad van bestuur 
competenties aanwezig zijn om de  “klinische” activiteiten van de netwerken met voldoende 
inzicht & kwaliteit/checks & balances strategisch en operationeel te kunnen aansturen.   
 
De vraag is of de gebruikte bewoordingen ruim mogen geïnterpreteerd worden en dus de strikte 
lezing   van de vereiste dat de bestuurder zelf een ervaring als “zorgverlener” (ruime zin van het 
woord: arts, verpleegkundige, therapeut…) heeft, kunnen overstijgen. Het is niet omdat men 
ervaring als zorgverlener heeft dat men goed kan besturen. Evenmin is het zinvol dat men enkel 
bestuurders zou aanstellen zonder enig inzicht in de klinische activiteiten en operationele 
werking van ziekenhuizen.  
 
Nu de vereiste expertise in de gezondheidszorg slechts geldt voor een derde van de bestuurders, 
blijven er in elk geval nog voldoende bestuurders over die de overige competenties kunnen 
invullen (management, financiële planning, organisatie, personeelsbeleid en juridische 
aspecten…).  In het licht van die vaststelling mag men dus aannemen dat de vereiste “expertise 
in zorgverlening” strikt geïnterpreteerd moet worden en minstens een vorming in een 
gezondheidszorgberoep veronderstelt en, bij voorkeur, ook ervaring in de uitoefening ervan.  
 
Vanuit de aanbevelingen goed bestuur is het vooral relevant dat de raad van bestuur bij alle 
beslissingen over de klinische activiteiten voldoende gedocumenteerd en geïnformeerd 
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beslissingen kan nemen door een goede voorbereiding van dergelijke beslissingen in 
samenspraak met ervaringsdeskundigen in de zorgverlening, maar evenzeer in de 
managementaspecten en financiële gevolgen van bepaalde beslissingen. Allicht is dit beter 
gewaarborgd in deskundige adviescomités met vertegenwoordigers van de betrokken 
ziekenhuizen, zowel vanuit zorgverlening als vanuit operationeel management. 
 
5. Kan men in de raad van bestuur ook bestuurders-rechtspersonen aanstellen ? 

 
 In een vzw behoort het tot de juridische mogelijkheden om een rechtspersoon  tot bestuurder 
te benoemen.  Daar zitten een aantal gevolgen aan vast: 
- de rechtspersoon moet een natuurlijke persoon-vertegenwoordiger afvaardigen. Vanaf 1 

mei 2019, wordt dit onder toepassing van artikel 2:55 van het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen de verplichting om een “vaste” vertegenwoordiger aan 
te duiden: deze vaste vertegenwoordiger is  hoofdelijk aansprakelijk is alsof hij/zij het 
mandaat in eigen naam  en voor eigen rekening uitoefent. De vaste vertegenwoordiger kan 
niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-
bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De regels inzake belangenconflicten voor 
zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden toepassing op de vaste 
vertegenwoordiger. 

- de besluitvorming zal trager verlopen omdat de vertegenwoordiger zijn/haar instructies in 
beginsel zal krijgen van de eigen raad van bestuur. 

 
 In een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk zal volgens het nieuw artikel 17/1 
Gec.Ziekenhuiswet volgende regeling gelden: 
 

“Elk ziekenhuis dat deel uitmaakt van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk 
beschikt over minstens een vertegenwoordiger in het beheersorgaan van het 
locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.  De vertegenwoordigers van de 
ziekenhuizen binnen dit beheersorgaan (…) zijn tevens lid van een beheersorgaan 
van het ziekenhuis dat ze vertegenwoordigen. Daarnaast moet het beheersorgaan 
(..) minstens een onafhankelijke bestuurder bevatten. Minstens een derde van de 
leden van het beheersorgaan van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk 
beschikt over een expertise in de gezondheidszorg en minstens een van de leden is 
een arts die geen ziekenhuisarts is in één van de ziekenhuizen van het betrokken 
locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk” (onze onderlijning). 
 

 De samen lezing van de onderlijnde passages leidt ons inziens tot de vaststelling dat de 
algemene mogelijkheid om rechtspersonen in het bestuur van een vzw te benoemen, niet 
zonder meer op alle bestuursmandaten in een netwerk-vzw kan worden toegepast. 
De bestuurders die worden afgevaardigd door een ziekenhuis als hun vertegenwoordiger 
moeten immers zelf lid zijn van een beheersorgaan van het ziekenhuis dat ze 
vertegenwoordigen. Ook expertise in de gezondheidszorg is bedoeld als persoonlijke expertise 
van een individu door bewezen professionele activiteit voor minstens een derde  van de raad 
van bestuur van de netwerk-vzw. 
 
Kortom, de ziekenhuizen dienen vertegenwoordigd te worden door natuurlijke personen die zelf 
in het eigen beheersorgaan zetelen en minstens een derde van de bestuurders dient te 
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beschikken over expertise in gezondheidszorg door persoonlijke beroepservaring (“professionele 
activiteit”). 
 
Voor de overige mandaten in de raad van bestuur is het theoretisch wel mogelijk dat er één of 
meer rechtspersonen als bestuurder worden benoemd. Uiteraard gelden hier dan dezelfde 
gevolgen als hoger vermeld. 
 
 
6. Bestaat er een wettelijke belangenconflictenregeling ? 
 
Boek 9 van het WVV bevat de bepalingen die specifiek zijn voor de vzw. Wat het bestuur van de 
vzw betreft introduceert artikel 9:8 WVV een volledig nieuwe regeling inzake 
belangenconflicten.  
 
Deze regeling moet toegepast worden in alle vzw’s en in elke situatie waarbij een bestuurder in 
het kader van een beslissing of een verrichting die onder de bevoegdheid valt van het 
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig 
is met het belang van de vzw.  
 
Bij wijze van voorbeeld heeft de bestuurder een rechtstreeks vermogensrechtelijk belang 
wanneer hij of zij leverancier is van goederen en diensten (bv. schoonmaakbedrijf of maaltijden) 
en deze zou aanbieden aan de vzw. Er is sprake van een onrechtstreeks vermogensrechtelijk 
belang wanneer de bestuurder aandeelhouder is in een aannemingsbedrijf waarmee de vzw 
voor een bouwproject in zee gaat. In beide gevallen heeft de bestuurder baat bij de verrichting. 
 
Nu de nadruk in artikel 9:8 WVV ligt op het “vermogensrechtelijk” belang van de bestuurder, valt 
de bestuurder die in het netwerkbestuur zetelt als vertegenwoordiger van één van de 
aangesloten ziekenhuizen in beginsel niet onder de belangenconflictenregeling als een beslissing 
wordt genomen met een (voordelig of nadelig) effect op het ziekenhuis dat hij /zij 
vertegenwoordigt. Dit zou anders zijn indien de bestuurder in kwestie een bonus zou ontvangen, 
berekend op bepaalde beslissingen in het voordeel van het ziekenhuis dat hem/haar 
afvaardigde. In deze theoretische optie zou de bestuurder wel een onrechtstreeks 
vermogensrechtelijk belang hebben. 
 
De wettelijke belangenconflictenregeling bestaat erin dat de bestuurder dergelijk conflicterend 
belang dient te melden aan de overige bestuurders vooraleer het bestuursorgaan een besluit 
neemt over de transactie. Zijn/haar verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang 
dient te worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de 
beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en 
de stemming. Het bestuursorgaan mag de beslissing ook niet delegeren. 
 
In de vzw’s die als “groot” kwalificeren (volgens de nieuwe parameters bepaald in artikel 3:48 
juncto 1:28 WVV) gelden er bijkomende verplichtingen: 
 
 Het bestuursorgaan moet in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de 

vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vzw toelichten en het genomen besluit 
verantwoorden.  
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 Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat 
samen met de jaarrekening wordt neergelegd.  

 De notulen van deze vergadering dienen ook aan de commissaris te worden meegedeeld.  
 De commissaris moet vervolgens in een afzonderlijke sectie van zijn verslag bij de 

jaarrekening de vermogensrechtelijke gevolgen van de besluiten van het bestuursorgaan 
beoordelen. 

 
Indien de meerderheid van de bestuurders een conflicterend vermogensrechtelijk belang heeft 
dan dient de beslissing of verrichting te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien 
de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt dan kan het bestuursorgaan 
(waarin meerderheid bestuurders geconflicteerd zijn) ze toch uitvoeren. 
 
De sanctie voor het niet-naleven van deze belangenconflictenregeling is de nietigheid van de 
beslissing van het bestuursorgaan als gevolg van een nietigheidsvordering ingesteld door, hetzij 
elke belanghebbende, hetzij de vereniging zelf indien de wederpartij op de hoogte was of had 
moeten zijn van de overtreding van de belangenconflictenregeling. 
 
De belangenconflictenregeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het 
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de 
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke 
verrichtingen. Verrassend is dat de wetgever de controle van deze marktconformiteit niet aan 
een ander orgaan toewijst: het is dus de raad van bestuur zelf die daarover beslist. Bestuurders 
die van slechte wil zijn of onder één hoedje spelen kunnen dus gemakkelijk ontsnappen aan de 
regeling.  
 
7. Welk regime van bestuursaansprakelijkheid geldt voor de bestuurders van een netwerk-

vzw? 
 
De algemene bestuurdersaansprakelijkheid wordt geregeld in de artikelen 2:56-58 WVV die 
gemeenschappelijk zijn aan alle rechtspersonen geregeld in het WVV.  
 
Volgens art. 2:56 WVV is elke lid van een bestuursorgaan, elke dagelijkse bestuurder alsook elke 
feitelijke bestuurder aansprakelijk voor fouten begaan in de uitvoering van hun opdracht. Dit 
betreft zowel de “interne” aansprakelijkheid van de bestuurder t.a.v. de vzw, als de “externe” 
aansprakelijkheid van de bestuurder t.a.v. derden.  
 
Wat het foutbegrip betreft, geldt als criterium de beslissing, daad of gedraging die zich “kennelijk 
buiten de marge bevindt waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst 
in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen”.  
 
Dit foutbegrip erkent dat er onenigheid en onzekerheid mag bestaan en dat een vereniging 
besturen nu eenmaal het nemen van risicovolle beslissingen impliceert. Negatieve gevolgen 
maken de beslissing daarom niet noodzakelijk foutief. De rechter heeft dan ook een louter 
marginaal toetsingsrecht en moet zich behoeden voor wijsheid na de feiten, post factum.  
 
Dit algemeen aansprakelijkheidsregime is vergelijkbaar met wat vandaag voor de vzw geldt 
onder de principes van het gemene recht, zoals geïnterpreteerd door rechtspraak en rechtsleer. 
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Wel nieuw is dat deze aansprakelijkheid ook voor de vzw als hoofdelijk wordt bepaald in plaats 
van individueel. Een enkele bestuurder van de vzw kan dus aangesproken worden voor de 
schade, ook al zijn er meerdere bestuurders aansprakelijk. In de praktijk dient deze vernieuwing 
echter gerelativeerd te worden aangezien er reeds hoofdelijke aansprakelijkheid bestond onder 
het gemeenrechtelijke regime voor gemeenschappelijke fouten of in solidum aansprakelijkheid 
voor samenlopende fouten die oorzaak zijn van dezelfde schade. Zonder hier de juridisch-
technische vergelijking te maken tussen “hoofdelijkheid” en “in solidum” aansprakelijkheid, mag 
hier gesteld worden dat beide regimes in essentie ook onder de VZW-wet al afweken van de 
theoretische individuele aansprakelijkheid. 
 
Bestuurders die de hoofdelijkheid willen vermijden dienen aan te tonen dat zij geen deel hebben 
aan de fout door deze beweerde fout te melden aan alle andere collega-bestuurders. Om 
bewijsredenen dient dit schriftelijk te gebeuren. De melding kan ook de vorm aannemen van een 
gemotiveerd protest op de bestuursvergadering, dat dient te worden vermeld in de notulen. De 
notulen kunnen ook aantonen dat de bestuurder gerechtvaardigd afwezig was op de vergadering 
waarop de bestreden beslissing genomen werd. 
 
Artikel 2:57 WVV bepaalt daarenboven maximumplafonds voor de bestuurdersaansprakelijkheid, 
ongeacht de aard van de aansprakelijkheid: intern of extern, contractueel of buitencontractueel, 
strafrechtelijk gesanctioneerd of niet.   
Initieel beoogde de wetgever in de ontwerpteksten deze begrenzing zonder verschil op vlak van 
de zwaartegraad van de gepleegde fout. De wetgever hoopte hiermee België aantrekkelijker te 
maken voor buitenlandse bestuurders. De Raad van State en toonaangevende rechtsleer maakten 
meermaals voorbehoud bij deze regeling.   
 
In de finaal door de Kamer goedgekeurde wettekst van het WVV op 28 februari 2019 werd het 
toepassingsgebied beperkt tot de toevallige lichte fouten. Daarmee komt het regime voor de 
bestuurdersaansprakelijkheid in een gelijkaardig denkkader als dat van werknemers. Een “lichte 
zonde” zal minder snel leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid zodat de impact van het hele 
systeem wellicht minder spectaculair is dan eerst vooropgesteld en nagestreefd.   
 
De bedragen van de plafonds verschillen naar gelang de omvang van de rechtspersoon gelet op 
de omzet en het balanstotaal. De bedragen worden automatisch geïndexeerd. Hieronder volgt 
een schematisch overzicht van deze zogenaamde “caps”:  
 
 

1. Cap in functie van  gemiddelde omzet & balanstotaal 3 boekjaren voorafgaand aan de vordering 
125.000      < 350.000 & ≤175.000 
 

2. Cap in functie van  gemiddelde omzet & balanstotaal 3 boekjaren voorafgaand aan de vordering 
250.000       < 700.000 & ≤ 350.000 
 

3. Cap in functie van  overschrijding max. 1 drempel in 3 boekjaren voorafgaand aan de vordering 
1 Mio   1) omzet/jaar = 9.000.000 
    2) balanstotaal = 4.500.000 
 

4. Cap in functie van  overschrijding beide drempels sub 2. doch niet over grenzen sub 5. in 3 boekjaren       



Zorgnet Vlaanderen vzw  –  Guimardstraat 1, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 417659828 

Icuro vzw  –  Handelsstraat 82, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 0879988552 

www.zorgneticuro.be  –  post@zorgneticuro.be 

9

3 Mio                       voorafgaand aan de vordering 
 

5. Cap in functie van  bereiken of overschrijden min. 1 drempel in 3 boekjaren voorafgaand aan de  
12 Mio   vordering 
    1) omzet/jaar = 50.000.000 
    2) balanstotaal = 43.000.000 

 
De maximumbedragen gelden voor alle bestuurders samen, per feit of geheel van feiten dat 
aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, ongeacht het aantal eisers of vorderingen. Wanneer 
er dus meerdere bestuurders aansprakelijk worden gesteld, gelden de plafonds voor de ganse 
vordering, ook al zijn er meerdere eisers: er is één totaal-limiet. Dit houdt ook in dat 
compensatie op een first come, first serve basis gebeurt. De snelste eiser wordt het meest 
volledig vergoed.  
 
 
 
In het oorspronkelijke ontwerp van de wetteksten, was het de bedoeling om deze plafonds ook te 
laten gelden  voor de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid geregeld in de artikelen XX.225 
en XX.227 van het Wetboek Economisch Recht. Deze bepalingen veronderstellen echter 
aansprakelijkheid wegens respectievelijk een “kennelijk grove fout” dan wel voortzetting van een 
“kennelijk reddeloze onderneming”. Het “kennelijk” karakter valt echter niet te verzoenen met de 
“toevallige lichte fout”. Volgend op de wijzigingen aan de gestemde tekst is de mogelijkheid tot 
beperking in het kader van een faillissement op dit vlak dus uitgehold. 
 
Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt evenmin in geval van (bedrieglijk) opzet of bij 
hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de fiscus voor niet-betaalde bedrijfsvoorheffing 
(artikel 442quater Wetboek Inkomstenbelastingen 1992) en openstaande BTW-schulden (artikel 
93undecies Wetboek BTW) of ten aanzien van het RSZ voor nog verschuldigde sociale bijdragen 
bij faillissement (artikel XX.226 Wetboek Economisch Recht). De bijzondere 
aansprakelijkheidsregimes blijven onverlet.  
 
Op grond van artikel 2:58 WVV kunnen deze plafonds niet verder beperkt worden. Ook mag de 
VZW zelf de bestuurders niet vooraf exonereren of vrijwaren voor hun aansprakelijkheid jegens 
de VZW of derden. Elke hiermee strijdige bepaling in de statuten, een overeenkomst of een 
eenzijdige wilsuiting wordt voor niet geschreven gehouden. Wat niet belet wordt is dat derden 
de bestuurders exonereren of vrijwaren of dat de aansprakelijkheid verzekerd wordt.  
 
De verjaringstermijn voor de aansprakelijkheidsvordering is vijf jaar vanaf de verrichting of de 
ontdekking ervan indien deze met opzet verborgen werd gehouden. Dit is een verbetering ten 
opzichte van de huidige termijnen van tien jaar voor de interne aansprakelijkheid en 20 jaar voor 
de externe aansprakelijkheid vanaf de dag van de verrichting (of vijf jaar vanaf de kennis van de 
schade en de identiteit van de dader). 
 
Bijzondere aandacht verdient de bestuurdersaansprakelijkheid in het kader van een splitsing 
tussen een “bad hospital” (belast met schulden) en een “good hospital” (gezegend met de 
rendabele onderdelen).  
Bij dergelijke splitsing moet men zich hoeden voor een kwalificatie als een sterfhuisconstructie 
met “voorbedachte rade”. Schuldeisers van het “bad hospital” zullen zich mogelijk richten de 
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bestuurders die deze constructie bewust op poten hebben gezet. Naast de leer van de quasi-
delictuele fout, kunnen ook de leerstukken van de actio pauliana, de derde medeplichtigheid aan 
andermans contractbreuk, het misbruik van rechtspersoonlijkheid, het (frauduleus) 
faillissement….een mogelijke hefboom voor potentiële bestuurdersaansprakelijkheid zijn. 
 
8. Kan een ziekenhuis uittreden en welk gevolg zal dit hebben op de erkenning als 

ziekenhuisnetwerk en op het voortbestaan van de vereniging?  
 

De vrijheid van vereniging (Gec. Grondwet en EVRM) veronderstelt theoretisch dat een 
ziekenhuis (voorwaardelijk) moet kunnen uittreden.  
 
Weegt men dit echter af tegen de gevolgen van dergelijke uittreding voor het individueel 
ziekenhuis (en mogelijk ook voor het netwerk), dan zal een uittreding in de praktijk (zeker in een 
fase van grote integratie) onvermijdelijk  verregaande consequenties hebben en een quasi-
theoretische optie blijven… 
 
Wij nemen aan dat de overheid hierover richtlijnen zal geven. 
 
Belangrijke is ook de vraag of er al dan niet vergoeding voor deze inbreng dient te gebeuren bij 
uittreding (zie verder). 
 

 
9. Kan een ziekenhuis als lid worden uitgesloten ? 

 
Deze  vraag moet geanalyseerd worden met de diverse regelgevingen in het achterhoofd. 
 
 Volgens de memorie van toelichting bij de ontwerpreglementering mag een ziekenhuis  niet 
worden uitgesloten als ziekenhuis van de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het netwerk in 
wiens gebied het zich geografisch bevindt of waarmee het aanliggend is.   
In de ontwerptekst van artikel 14/5 staat het als volgt geformuleerd: “Elk ziekenhuis… moet de 
mogelijkheid hebben om zich aan te sluiten bij dat ziekenhuisnetwerk.”   
Die mogelijkheid kan natuurlijk aan bepaalde voorwaarden gekoppeld zijn die betrekking hebben 
op de werking van de vzw, bv. kostenbijdrage, inbreng, stemrecht, etc… 
 
 Daar tegenover staat de werking van de netwerkorganisatie als vzw waarvan de raad van 
bestuur of de algemene vergadering adequaat moeten kunnen reageren in geval van boycot of 
niet-naleving van de verplichtingen van een individueel ziekenhuis als lid. Een uitsluiting als lid 
van de vzw is dan de wettelijk voorziene sanctie. 
 
 Juridisch kan men argumenteren dat een uitsluiting als lid van de vzw (en dus opschorting van 
alle lidmaatschapsrechten) mogelijk kan zijn zonder de uitsluiting van het (operationele)  
ziekenhuis uit de netwerk-vzw. Dat is juridisch een “gelaagde” redenering gebaseerd op de 
dubbele laag regelgeving: vzw-wet en ziekenhuiswet.  
 
In essentie komt dat neer op een onvoorwaardelijke inbreng van de ziekenhuis-onderdelen door 
de inbrengende vzw’s. Essentieel is de vraag of er al dan niet vergoeding voor deze inbreng dient 
te gebeuren bij uitsluiting (zie volgende vraag).  
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10. Heeft een uitgesloten/uitgetreden lid recht op terugname van de inbreng of is het een vrije 
keuze om dit op te nemen in de statuten? 
 

Volgens het vzw-recht kan theoretisch wel bepaald worden dat een lid zijn inbreng kan 
terugnemen (dit is een zgn. “aanbrengst, gedaan met recht op terugname”). In de praktijk zal dit 
wringen met de beperkingen van:  
(1) de praktische haalbaarheid van terugname van een inbreng in natura, vooral wat betreft 
medische functies, diensten, etc.  
(2) de moeilijkheid van een terugname in geld door waardering bij equivalent. 
(3)  eventueel bijzondere voorwaarden opgelegd door de nieuwe reglementering. 
 
De verdeling van het netto-actief daarentegen is een (relatief) vrije keuze binnen de grenzen 
bepaald door artikel 2, 9° VZW-wet  (generieke verplichting voor alle vzw’s: bestemming tot een 
belangeloze doelstelling) en artikel 19 VZW-wet (specifieke opties voor individuele vzw’s: 
bestemming  volgens statutair doel of beslissing AV). Als de leden zelf non-profit organisaties zijn 
(vzw, stichting, autonome verzorgingsinstelling…) dan komen zij in aanmerking als begunstigde 
van een verdeling van het netto-actief.   
 

 


