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H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

Not-for-profit / for profit 
 
 

Not-for-profit Not-for-profit Not-for-profit For-profit Hybride rechtsvorm: 
For-profit rechtsvorm 
+ “sociale” doelstelling (=positieve 
maatschappelijke impact) 
 

Fiscaal statuut 
inkomstenbelasting: 
rechtspersonenbelasting2 
(RpB) of 
vennootschapsbelasting 
(VennB) 

RpB indien ze géén 
onderneming exploiteren of 
zich niet met verrichtingen 
van winstgevende aard 
bezighouden (art. 220,3° 
WIB92). 
 
Indien wel verrichtingen van 
winstgevende aard, toch RpB 
mogelijk indien: 
 A. 181 WIB92: bevoorrechte 
actiedomeinen opgesomd  
B. 182 WIB92:  
1. Verrichtingen zijn 
bijkomstig of niet gevoerd 
volgens nijverheids- of 
handelsmethoden. 
2.Het zijn alleenstaande of 
uitzonderlijke verrichtingen. 
3. Het betreft verrichtingen 
die bestaan in het beleggen 
van fondsen in het kader van 
de statutaire opdracht.   

Idem vzw Idem vzw VennB (art. 179 WIB92) VennB,  
tenzij winstuitkering statutair 
uitgesloten wordt en er enkel 
activiteiten worden ontplooid die ook 
voor vzw's onder de 
rechtspersonenbelasting vallen3.  

Toepasselijke wetgeving 
 
 

Heden: VZW-wet 
 
[1 mei 2019 ?] : WVV4 

DLB5, art. 501 ev  
VZW-wet6 

Heden: VZW-wet 
 
[1/5/2019 ?] : WVV 

Heden: W. Venn.7 
 
[1/5/2019 ?] : WVV 

Heden: W. Venn. 
 
[1/5/2019 ?] : WVV 

                                                
1 De autonome verzorgingsinstelling (A.V.) werd niet weerhouden in de tabel van rechtsvormen gelet op de aan zekerheid grenzende onwaarschijnlijkheid dat  een ziekenhuisnetwerk in de vorm van een A.V. zou worden opgericht. 
2 Situaties waarbij rechtspersonen van rechtswege (art. 220, 1° WIB92 , art. 220, 2° WIB92 juncto art. 180 WIB92) onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 
3 Bericht van minister van Financiën, B.S. 13 juli 1996, p. 19123. 
4 Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingediend 4 juni 2018, parl.st. Kamer 2017-2018, nr. 3119, in behandeling, verwachte goedkeuring jaarwisseling 2018 met inwerkingtreding 1 mei 2019; 
bepalingen die betrekking hebben op WVV zijn cursief gemarkeerd in de kolommen. 
5 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
6 Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen 
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H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

Privaat-/publiekrechtelijk 
karakter van rechtsvorm 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

Privaatrechtelijke rechtspersoon 
 

Privaatrechtelijke rechtspersoon 

Profiel van de oprichters 
 

Geen beperking 
 
PM: deelname aan oprichting 
vzw als rechtspersonen 
“zonder winstoogmerk” 
mogelijk voor: 
1) A.V. (cfr art. 474, §4 DLB) 
2) ZV (cfr. art. 501 DLB) 
3) private vzw 
mits statutaire verankering 
voldaan  

- OCMW, 
overheidsrechtspersonen en 
private rechtspersonen die 
geen winst nastreven; 
- minstens één OCMW 
- minstens één private 
rechtspersoon die geen winst 
nastreeft 
 
 

Geen beperking 
 
PM: deelname aan oprichting 
stichting als rechtspersonen 
“zonder winstoogmerk” 
mogelijk voor: 
1) A.V. (cfr art. 474, §4 DLB) 
2) ZV (cfr. art. 501 DLB) 
3) private vzw 
mits statutaire verankering 
voldaan. 

Geen beperking 
 
PM: deelname aan oprichting 
rechtspersoon “met 
winstoogmerk” niet mogelijk  voor 
A.V. (cfr art. 474, §4 DLB) en 
onzeker voor ZV. 
Voor private vzw wel mits 
statutaire verankering voldaan 
 

Geen beperking 
 
PM: deel aan oprichting 
rechtspersoon “met winstoogmerk” of 
“zonder winstoogmerk” zal afhangen 
van statuten CVSO (wel of niet 
dividenduitkeringen) 
PM: deelname aan oprichting CVSO 
mét dividenduitkering en dus 
rechtspersoon “met winstoogmerk” 
- niet mogelijk  voor A.V. (cfr art. 

474, §4 DLB) en onzeker voor ZV. 
- mogelijk voor private vzw mits 

statutaire verankering voldaan 
 

Verankering oprichtende 
ziekenhuizen en netwerk 

Voor oprichting geldt dat 
oprichtende ziekenhuizen en 
netwerk  

1) hun statutaire specialiteit 
moeten bewaken en 
afstemmen 

2)  

3) door verankering van de 
samenwerking 

4) en van de netwerkloyauteit  

Risicoverdeling 
(winstuitkering of 
verliestoerekening ?) 
 
 
 
 
 
 
 

Geen uitkering van 
vermogensvoordelen 
mogelijk, uitgezonderd aan 
leden zonder winstoogmerk 
die een gelijkaardig statutair 
doel hebben. 
 
Geen toerekening van of 
aansprakelijkheid voor 
verliezen in hoofde van de 
leden.  

Geen uitkering van 
vermogensvoordelen 
mogelijk, uitgezonderd aan 
leden zonder winstoogmerk 
die een gelijkaardig statutair 
doel hebben. 
 
Geen toerekening van of 
aansprakelijkheid voor 
verliezen in hoofde van de 
leden. 

Geen uitkering van 
vermogensvoordelen aan 
oprichters, bestuurders en 
andere insiders.  
 
 
 
Geen leden. 
 
 
 

Onbeperkte winstuitkering 
mogelijk 
 
 
 
 
 
Geen aansprakelijkheid van de 
vennoten voor verliezen.  
 
 

Beperkte winstuitkering  
 
 
 
 
 
 
Geen aansprakelijkheid van de 
vennoten voor verliezen.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
7 Wetboek Van Vennootschappen dd. 7 mei 1999. 
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H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

 
Wel risico op verlies van de 
inbreng in geval van 
deficitaire vereffening of 
faillissement8. 

 
Wel risico op verlies van de 
inbreng in geval van 
deficitaire vereffening of 
faillissement9.  
 
 

 
Risico op verlies van de 
inbreng in geval van deficitaire 
vereffening of faillissement10. 
 

 
Gelet op inbreng bij oprichting 
CV, risico op verlies inbreng. 
 
 

 
Gelet op inbreng bij oprichting CV, 
risico op verlies inbreng. 
 
 
 
 

 

Boekhoudkundige 
verplichtingen 
 

Artt. 17 en 37 VZW-wet 
 
 
 
 
 
 
Ziekenhuiswet (art. 84) verwijst 
naar artikelen 2 tot 4, 6 tot 9, 
10, § 1, 11, 1° en 3°, van de 
wet van 17 juli 1975. De wet 
van 1975 werd met ingang van 
9 mei 2014 vervangen door 
WER, III.82 - III.95.   

 

Geen bijzondere bepalingen 
op basis van het publiek 
recht.  
 
 
 
 
Ziekenhuiswet (art. 84) verwijst 
naar artikelen 2 tot 4, 6 tot 9, 
10, § 1, 11, 1° en 3°, van de 
wet van 17 juli 1975. De wet 
van 1975 werd met ingang van 
9 mei 2014 vervangen door 
WER, III.82 - III.95.   

Artt. 17 en 37 VZW-wet 
 
 
 
 
 
 
Ziekenhuiswet (art. 84) verwijst 
naar artikelen 2 tot 4, 6 tot 9, 10, 
§ 1, 11, 1° en 3°, van de wet van 
17 juli 1975. De wet van 1975 
werd met ingang van 9 mei 2014 
vervangen door WER, III.82 - 
III.95.   

 

 Microvennootschappen: verkorte schema (WER, III.82 - III.95 en KB 21 
oktober 2018)  

 Kleine vennootschappen: volledige boekhouding (WER, III.82 - III.95 en KB 
21 oktober 2018)  

 Grote vennootschappen: hetzelfde als in vorige bullet + benoeming van 
commissaris(sen) 

 
Ziekenhuiswet (art. 84) verwijst naar artikelen 2 tot 4, 6 tot 9, 10, § 1, 11, 1° en 
3°, van de wet van 17 juli 1975. De wet van 1975 werd met ingang van 9 mei 
2014 vervangen door WER, III.82 - III.95.   

Toepassing van het 
(nieuwe) 
ondernemingsrecht  
(Wetboek insolventie, 
KBO, 
ondernemingsrechtbank, 
bewijs, etc…) 

Ja Ja  
 
 
 

Ja Ja Ja 

Publiekrechtelijke 
voorwaarden 
(goedkeuring) voorafgaand 
aan de oprichting 
 

NvT Goedkeuring van de Vlaamse 
Regering 
 
 
 

NvT NvT NvT 

                                                
8 Sinds 1 mei 2018 vallen vzw’s, stichtingen en ziekenhuisverenigingen onder het toepassingsgebied van het Wetboek Insolventie (boek XX WER) en kunnen ze dus ook failliet worden verklaard.  
9 Zie voetnoot 8. 
10 Zie voetnoot 8. 
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H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

Specifieke andere 
voorwaarden voor 
oprichting 

/ 1) OCMW als mede-oprichter + 
voorwaarden art. 501, 1°-3° 
DLB 

2) “ziekenhuis of 
ziekenhuisgebonden 
activiteiten” geheel of 
gedeeltelijk te exploiteren 

/ / / 

Voorafgaande 
besluitvorming voor 
oprichting 

Volgens bevoegdheden 
organen van de oprichters 

- besluit OCMW-raad 
- gemotiveerd advies van het 
beheerscomité, met behoud 
van de bevoegdheden van de 
medische raad 
- goedkeuring Vlaamse 
Regering  
(art. 502 DLB) 
 

Volgens bevoegdheden 
organen van oprichters 

Volgens bevoegdheden organen 
van oprichters 

Volgens bevoegdheden organen van 
oprichters 

Onderhandse / 
authentieke akte 

Onderhands (of authentiek) Onderhandse of authentieke 
akte (VZW-wet) 
 

Authentiek Authentiek Authentiek 

Inbrengvereisten11 NvT Geen specifieke bepalingen, 
maar ratio = inbreng 
 
 
 

Private stichting: 1 EUR 
 
Stichting openbaar nut (op 
grond van een administratieve 
praktijk): 25.000 EUR 

Minimum kapitaal 
 
WVV: toereikend 
aanvangsvermogen 

Minimum kapitaal 
 
WVV: toereikend aanvangsvermogen 

Waardering inbreng - Geen wettelijke verplichting 
 

- Geen wettelijke verplichting, 
maar wel gebeurlijke praktijk 
bij inbreng (met oog op 
bepaling verhouding 
stemgewicht in organen van 
de ziekenhuisvereniging) 

- Geen wettelijke verplichting Inbreng in natura (= revisoraal 
verslag) 

Inbreng in natura (= revisoraal 
verslag) 
 

Kapitaalvereisten / / 
 
 
 

/ 18.550 EUR (heden) 
WVV: geen minimum kapitaal, 
wel verplicht “toereikend 
aanvangsvermogen” 
 

6.200 EUR (heden) 
WVV: geen minimum kapitaal meer , 
wel verplichting “toereikend 
aanvangsvermogen” 

Administratief toezicht  NvT NA  NvT NvT NvT 

                                                
11 Een manifest ontoereikend aanvangsvermogen (door te lage inbreng) kan een factor zijn voor (pseudo-)oprichtersaansprakelijkheid (1382 BW of wettelijke bepalingen) of bestuurdersaansprakelijkheid: zie daarover meer in FAQ. 
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H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

Wettelijk verplichte 
organen 

Algemene vergadering en 
raad van bestuur 

Algemene vergadering en 
raad van bestuur 

Raad van bestuur Algemene vergadering en raad 
van bestuur 
 

Algemene vergadering en raad van 
bestuur 
 

Samenstelling organen RvB < AV  
 
WVV: geen verplichting RvB 
< AV 
 

- Vertegenwoordigers van 
OCMW zijn OCMW-
raadsleden; alleen in RvB 
kunnen dat voor max. 1/3 
deskundigen zijn die geen 
OCMW-raadslid zijn (art. 506 
DLB) 
- aanstelling van OCMW-
vertegenwoordigers in AV en 
RvB gebeurt bij geheime 
stemming in OCMW-raad in 
één stemronde. Bij staking 
der stemmen, is jongste 
kandidaat verkozen (art. 506 
DLB) 
 

Geen voorwaarden Geen voorwaarden Geen voorwaarden 

Bevoegdheidsverdeling RvB: residuaire bevoegdheid. 
 
AV: exclusieve 
bevoegdheden volgens wet 
en statuten (art. 4 VZW-wet 
en art. 9:12 WVV)  

Analogie vzw (art. 503 DLB) 
 
 

RvB als enig verplicht orgaan. 
 

Statutair te bepalen. 
 
 

Statutair te bepalen. 
 
 
 

Meerderheids- en 
aanwezigheidsvereisten 
 

RvB: 
Bij gebrek van 
andersluidende statutaire 
bepaling, regels van 
beraadslagende 
vergaderingen: 
- meerderheid van 
bestuurders aanwezig, - 
beslissingen bij gewone 
meerderheid. 
 
 
 

Analogie vzw met bjizondere 
meerderheden in art. 503 
DLB, bv. 
- ¾ meerderheid stemmen 
noodzakelijk voor algemene 
financiële regeling met de 
geneesheren 
 
 
 
 

RvB: 
Bij gebrek van andersluidende 
statutaire bepaling, regels van 
beraadslagende 
vergaderingen: 
- meerderheid van bestuurders 
aanwezig, - beslissingen bij 
gewone meerderheid. 
 

RvB: 
Individuele bestuursbevoegdheid 
bestuurders, tenzij statuten 
bepalen dat bestuurders een 
collegiale RvB vormen (5:73).  
 
 
 
 
 
 
 
 

RvB: 
Individuele bestuursbevoegdheid 
bestuurders, tenzij statuten bepalen 
dat bestuurders een collegiale RvB 
vormen (5:73).  
 
 
 
 
 
 
 
 



ZIEKENHUISNETWERKEN – VORMGEVING – VERGELIJKENDE TABEL    
 

 
Zorgnet-Icuro - M DENEF - 10 januari 2019  

6 

H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

AV:  
Gewone beslissingen: geen 
quorumvereiste, gewone 
meerderheid 
 
Statutenwijziging (zie verder) 
 
Uitsluiting: ½ 
aanwezigheidsquorum, 2/3 
meerderheid. 
 

AV:  
Gewone beslissingen: geen 
quorumvereiste, gewone 
meerderheid 
 
Statutenwijziging (zie verder) 
 

AV: 
Gewone beslissingen: geen 
quorumvereiste, gewone 
meerderheid 
 
Statutenwijziging (zie verder) 
 

Stemgewichten 
 
 
 

AV:  
 
1lid = 1 stem, tenzij statuten 
anders bepalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RvB: 
collegiaal orgaan,  
1 bestuurder = 1 stem 
 
 
 
 

Zie vzw 
 
- stemmenaantal wordt 
bepaald in verhouding tot het 
aantal bedden of de omzet 
van het ingebrachte 
ziekenhuis (art. 503, enig lid, 
7° DLB) 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RvB:  
collegiaal orgaan,  
1 bestuurder= 1 stem 

AV:  
 
1 aandeel = 1 stem, tenzij 
statuten anders bepalen  
 
Elke vennoot gelijk stemrecht, 
tenzij statuten anders bepalen 
(6:3). 
 
 
 
 
 
 
RvB: 
collegiaal orgaan,  
1 bestuurder = 1 stem 
 

AV:  
 
1 aandeel = 1 stem, tenzij statuten 
anders bepalen  
bepaald.  
 
Elke vennoot gelijk stemrecht, tenzij 
statuten anders bepalen (6:3). 
 
In elk geval wordt stemgewicht van 1 
vennoot beperkt tot 10% van de op 
de vergadering aanwezige/ 
vertegenwoordigde stemmen. 
 
RvB: 
collegiaal orgaan,  
1 bestuurder = 1 stem 
 
 

Aansprakelijkheid 
bestuurders 

Gemeen recht inzonderheid 
regels lastgeving + 1382 BW 

Zie vzw  
 

Gemeen recht inzonderheid 
regels lastgeving + 1382 BW 

Aansprakelijk voor gewone 
bestuursfouten. 

Aansprakelijk voor gewone 
bestuursfouten. 
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H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

  
 
 
 
 
 
WVV recapituleert, beperkt 
en verheldert + verkort 
termijnen12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
WVV recapituleert, beperkt en 
verheldert + verkort termijnen13 
 
 

 
Bij schending van statuten en 
wet, hoofdelijk aansprakelijk voor 
schade van vennootschap of 
derden14.  
 
 
 

 
Bij schending van statuten en wet, 
hoofdelijk aansprakelijk voor schade 
van vennootschap of derden15.  
 
 
. 

Vergoeding bestuurders 
(eventuele voorwaarden 
en/of beperkingen) 
 
 

Mandaat in beginsel 
kosteloos, tenzij statutair 
anders bepaald + beslissing 
algemene vergadering. 

Alleen beperkt presentiegeld 
en reiskostenvergoeding voor 
de OCMW-
vertegenwoordigers in de AV 
en de RvB, voor maximaal 18 
vergaderingen per jaar (art. 
474 DLB en BVR van 6 juli 
2018) 

Mandaat in beginsel kosteloos, 
tenzij statutair anders bepaald 
+ beslissing algemene 
vergadering. 

Mandaat wordt vermoed te zijn 
vergoed, tenzij statutair anders 
bepaald + beslissing algemene 
vergadering. 
 
 
 
 
Tenzij statuten anders bepalen of 
de AV anders beslist, worden de 
bestuurders vergoed (5:72). 
 

Mandaat wordt vermoed te zijn 
vergoed, tenzij statutair anders 
bepaald + beslissing algemene 
vergadering. 
 
 
 
 
Tenzij statuten anders bepalen of de 
AV anders beslist, worden de 
bestuurders vergoed. 
 

Uittreding en uitsluiting16 
deelgenoten / leden / 
overdracht aandelen  

Mogelijkheid tot vrijwillige 
uittreding + recht op 
terugname inbreng indien 
statutair voorzien 
 

Recht op teruggave van 
inbreng, in voorkomend geval 
in natura en in verhouding tot 
de inbreng (art. 503, enig lid, 
10° DLB) 
 
 
 
 
 

Recht op terugname inbreng 
door oprichters indien statutair 
voorzien 

Tenzij statuten anders bepalen, 
recht om uit te treden tijdens de 
eerste 6 maanden van boekjaar. 
 
Overdracht aandelen: 
- tussen vennoten vrij 
overdraagbaar, tenzij statutair 
anders bepaald. 
 
- aan derden: indien overnemer 
bij naam aangewezen in statuten 

Tenzij statuten anders bepalen, recht 
om uit te treden tijdens de eerste 6 
maanden van boekjaar. 
 
 
 
Overdracht aandelen: 
- tussen vennoten vrij overdraagbaar, 
tenzij statutair anders bepaald. 
 
- aan derden: indien overnemer bij 

                                                
12 WVV: zie meer daarover in FAQ. 
13 WVV: zie meer daarover in FAQ. 
14 WVV: zie meer daarover in FAQ. 
15 WVV: zie meer daarover in FAQ. 
16 Zie FAQ. 
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H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

of behoort tot door statuten 
bepaalde categorie + aanvaard 
als vennoot door bevoegd 
orgaan 
 
 
- Uittreding pas mogelijk van 
derde boekjaar na oprichting. 
- Tenzij anders bepaald in 
statuten, uittreden gedurende 
eerste 6 maanden van boekjaar. 
(6:7) 
 
Weigering tot aanvaarding als 
vennoot dient te worden 
gemotiveerd. 
(6:9) 
 

naam aangewezen in statuten of 
behoort tot door statuten bepaalde 
categorie + aanvaard als vennoot 
door bevoegd orgaan 
 
 
 
 
 
- Uittreding pas mogelijk van derde 
boekjaar na oprichting. 
- Tenzij anders bepaald in statuten, 
uittreden gedurende eerste 6 
maanden van boekjaar. 
(6:7) 
 
 
 
Weigering tot aanvaarding als 
vennoot dient te worden gemotiveerd 
(6:9) 

Publiekrechtelijke 
voorwaarden 
(goedkeuring) voorafgaand 
aan de 
aanpassingen/stopzetting 

NvT Voorafgaande goedkeuring 
van Vlaamse Regering nodig 
voor elke beslissing van 
OCMW over 

- - wijziging van de statuten 
- - vrijwillige ontbinding 
- - toetreding of uitsluiting van 

leden 
- - verlenging van de duur van 

de vzw 
 
(art. 504, § 1 DLB) 
 

NvT NvT NvT 

Statutenwijzigingen Onderhandse akte 
toegestaan 
 
 

Alle deelgenoten moeten 
vooraf instemmen (art. 503, 
enig lid, 3° DLB) 
 

Onderhandse akte volstaat, 
tenzij voor bepaalde 
wijzigingen die een 
authentieke akte vereisen. 

Authentieke akte. 
 
 
 

Authentieke akte. 
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H = selectie 
rechtsvormen1 
V = selectie kenmerken 

 
 

 
vzw 

Ziekenhuisvereniging (ZV) 
(Heden Hoofdstuk II) 

stichting cv cvso 

 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheidsquorum: 2/3 
 
Meerderheid: 2/3 (4/5 voor 
ontbinding en wijziging van 
het doel) 
 

  
Voor SON: wijziging van het 
doel en/of activiteiten vereisen 
de goedkeuring door KB 
 
Aanwezigheidsquorum en 
meerderheid: te bepalen in de 
statuten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheids-quorum van ½ 
maatschappelijk kapitaal 
 
Aanwezigheids-quorum van ½ 
aandelen  
 
Meerderheid van ¾ van de 
stemmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheids-quorum van ½ 
maatschappelijk kapitaal 
 
 
Aanwezigheids-quorum van ½ 
aandelen  
 
Meerderheid van ¾ van de stemmen. 
 

Ontbinding Vrijwillige en gerechtelijke 
ontbinding 

Alle deelgenoten moeten 
vooraf instemmen (art. 503, 
enig lid, 3° DLB) 
 
 

Enkel gerechtelijke ontbinding Vrijwillige en gerechtelijke 
ontbinding 

Vrijwillige en gerechtelijke ontbinding 

Verdeling netto-actief  Aan entiteit zonder 
winstoogmerk met een 
gelijkaardig doel (al dan niet 
bij naam genoemd) 

Recht op teruggave van 
inbreng, in voorkomend geval 
in natura en in verhouding tot 
de inbreng (art. 503, enig lid, 
10° DLB) 
 

Aan entiteit zonder 
winstoogmerk met een 
gelijkaardig doel (al dan niet bij 
naam genoemd) 

Pro-rata verdeling aan vennoten Besteding aan sociaal oogmerk 

 


