
1. Voorgestelde wijzigingen

Toevoeging aan artikel 4, 8° van de Wet van 27 juni
1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de
stichtingen en de Europese politieke partijen en stich-
tingen, als volgt :

“Een besluit van de algemene vergadering is vereist

voor : (...)

8° de omzetting van de vereniging in een internatio-

nale vereniging zonder winstoogmerk of een

vennootschap met een sociaal oogmerk; (...)”

Wijziging van artikel 26bis, eerste lid van diezelfde
wet als volgt :

“De vereniging kan worden omgezet in een inter -

nationale vereniging zonder winstoogmerk

genoemd in artikel 46 en volgende of één van de

rechtsvormen genoemd in artikel 2 van de wetten op

de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30

november 1935 het Wetboek van Vennoot -

schappen, voor zover het gaat om een vennoot-

schap met een sociaal oogmerk overeenkomstig arti-

kel 661 en volgende 164bis van dezelfde wetten

hetzelfde Wetboek.

Deze omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de

vereniging die blijft voortbestaan in de nieuwe vorm,

onverlet.”

Wijziging van artikel 26quater, §§ 2 t.e.m. 3 van die-
zelfde wet, als volgt :

“§ 2. Voor de omzetting van een vereniging zon-

der winstoogmerk in een internationale vereni-

ging zonder winstoogmerk is de goedkeuring

van de Koning vereist. De omzetting dient op

straffe van nietigheid te worden vastgesteld bij

authentieke akte.

§ 2 3. Onmiddellijk na het besluit tot omzetting wor-

den de statuten van de vennootschap vastgesteld vol-

gens dezelfde regels. Indien zulks niet geschiedt,

blijft het besluit tot omzetting zonder gevolg.

§ 3 4. In de oproepingsbrief voor de algemene verga-

dering wordt de tekst van de §§ 1 t.e.m. en 7 3 van

dit artikel opgenomen.” 

Wijziging van artikel 46, eerste lid van diezelfde wet,
als volgt :

“Onder de voorwaarden en binnen de grenzen

bepaald in deze wet, kan, door de Koning, rechtsper-

soonlijkheid goedkeuring worden verleend aan ver-

enigingen toegankelijk voor Belgen en vreemdelin-

gen, die hun zetel in België hebben en die een niet-

winstgevend doel van internationaal nut nastreven,

voorzover hun doel of hun activiteiten niet strijdig

zijn met de wet of met de openbare orde.”

Wijziging van artikel 47, § 1 van diezelfde wet, als
volgt :

“Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-

gen en andere stukken uitgaande van een internatio-

nale vereniging zonder winstoogmerk waaraan

rechtspersoonlijkheid is verleend, moeten de naam

ervan vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of

gevolgd door de woorden “internationale vereniging

zonder winstoogmerk” of door de afkorting “IVZW”,

alsook het adres van de zetel ervan.”

* Voorstellen van de auteur tot wetswijziging.
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Wijziging van artikel 50, § 1 van diezelfde wet, als
volgt :

“De statuten worden meegedeeld aan de Minister die

bevoegd is voor Justitie met het verzoek rechtspersoon-

lijkheid te verlenen en de statuten goed te keuren.

Rechtspersoonlijkheid Goedkeuring wordt verleend

indien het doel of de doeleinden van de internatio -

nale vereniging zonder winstoogmerk voldoen aan

de in artikel 46 bedoelde voorwaarden.

De internationale vereniging zonder winstoogmerk

verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van het

koninklijk besluit waarbij zij wordt erkend vanaf de

dag dat haar statuten, de akten betreffende de

benoeming van de bestuurders en in voorko-

mend geval van de personen gemachtigd om de

internationale vereniging zonder winstoogmerk

te vertegenwoordigen, worden neergelegd over-

eenkomstig artikel 51 , § 1.”

2. Verantwoording

De Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de
rechtspositie van de gedetineerden en van het toe-
zicht op de gevangenissen en houdende diverse
bepalingen inzake justitie (‘Potpourri IV’) heeft een
titel III ter betreffende de Europese politieke partij
ingevoerd in de Wet van 27 juni 1921 op de vereni-
gingen zonder winstoogmerk, de internationale ver-
enigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
(hierna de “V&S Wet”).

Artikel 58/4 V&S Wet bepaalt nu dat de Europese
politieke partij die haar Europese rechtspersoonlijk-
heid verliest van rechtswege wordt omgezet in een
vereniging zonder winstoogmerk. Een daaropvolgen-
de omzetting in een internationale vereniging zonder
winstoogmerk is mogelijk, mits een aantal formalitei-
ten worden nageleefd.

Ten eerste is de voorafgaande goedkeuring van de
Koning vereist en moet de beslissing tot omzetting
worden vastgesteld bij authentieke akte. Ten tweede
dienen een aantal stukken te worden toegevoegd die
ook moeten worden opgesteld in geval van omzet-
ting van de vereniging zonder winstoogmerk in een
vennootschap met sociaal oogmerk. Het gaat om : 1)
een verslag van de raad van bestuur, 2) een staat van
de activa en de passiva die niet meer dan drie maan-
den voordien is vastgesteld en 3) een verslag van een
bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het
tableau van de externe accountants van het Instituut
der accountants over de staat van activa en passiva,
waarin wordt vermeld of de toestand van de vereni-
ging op volledige, getrouwe en juiste wijze werd
weergegeven.

Enkel in het specifieke geval waarin een Europese
politieke partij haar Europese rechtspersoonlijkheid
verliest en van rechtswege wordt omgezet in een ver-
eniging zonder winstoogmerk, kan zij worden omge-
zet in een internationale vereniging zonder winstoog-
merk. In de andere gevallen dient de vereniging zon-
der winstoogmerk eerst te worden ontbonden en ver-
effend en dient een nieuwe internationale vereniging
te worden opgericht. Dit brengt voor de verenigingen
in kwestie nodeloze administratieve kosten mee en is
bovendien tijdrovend. Mits de hogervermelde forma-
liteiten worden nageleefd, belet niets evenwel dat
elke vereniging zonder winstoogmerk kan worden
omgezet in een internationale vereniging zonder
winstoogmerk.

De logische consequentie van deze omzettingsmoge-
lijkheid is dat de internationale vereniging zonder
winstoogmerk niet langer rechtspersoonlijkheid ver-
werft vanaf de datum van het koninklijk besluit waar-
bij zij wordt erkend, maar wel vanaf de datum van de
neerlegging van haar oprichtingsakte. De vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid beschikt immers reeds
over rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de
neerlegging van haar oprichtingsakte en blijft deze
behouden in geval van omzetting naar een internatio-
nale vereniging zonder winstoogmerk. 

Deze aanpassing zal evenwel niet alleen gelden voor
internationale verenigingen zonder winstoogmerk in
geval van omzetting, maar ook voor verenigingen die
van bij de oprichting de rechtsvorm aannemen van
een internationale vereniging zonder winstoogmerk.
De vereiste van erkenning bij koninklijk besluit als
voorafgaande voorwaarde voor de rechtspersoonlijk-
heid werd reeds langer bekritiseerd (zie hierover 
D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmt hout,
Biblo, 2004, 379, nr. 456). Als rechtvaardiging werd
veelal de noodzaak aan toezicht door de overheid
aangevoerd. Dit toezicht blijft echter gewaarborgd,
aangezien de statuten van de internationale vereni-
ging zonder winstoogmerk pas kunnen worden neer-
gelegd na voorafgaande goedkeuring door de minis-
ter van Justitie. Dit geldt zowel in het geval van de
oprichting, als in het geval van de omzetting.
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