Hoofdstuk XIII - Ontbinding van een vzw
De ontbinding van een vzw kan vrijwillig of gerechtelijk zijn.

1. Hoe kan een vzw vrijwillig worden ontbonden?

De leden van een vzw kunnen vrijwillig beslissen de vzw te ontbinden.
Alleen de algemene vergadering kan beslissen over de ontbinding van de vzw. Om op geldige wijze een beslissing te
kunnen nemen, moet ten minste twee derde van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Indien dat niet het geval is, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, ten vroegste zestien
dagen na de eerste algemene vergadering. Deze tweede vergadering kan een beslissing nemen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De beslissing van de algemene vergadering moet worden genomen met vier vijfde van de stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
De statuten kunnen deze procedures nog verstrengen.
De algemene vergadering moet de vereffenaar(s) aanwijzen. De vereffenaar(s) heeft (hebben) tot taak het passief van
de vzw aan te zuiveren en het actief ervan te gelde te maken.

2. Wanneer en hoe vindt een gerechtelijke ontbinding plaats?

De gerechtelijke ontbinding vindt plaats als gevolg van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.

a) Welke oorzaken van gerechtelijke ontbinding zijn er?






de vereniging is niet in staat haar verbintenissen na te komen;
de vereniging wendt haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor andere doelen aan dan die waar
voor zij is opgericht;
de vereniging handelt in ernstige mate in strijd met de statuten, de wet of de openbare orde;
de vereniging heeft gedurende drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neergelegd;
de vereniging telt minder dan drie leden.

b) Hoe verloopt de procedure?




Elke belanghebbende derde of een lid van het Openbaar Ministerie kan bij de rechtbank van eerste aanleg een
verzoek tot ontbinding van een vzw indienen.
De rechtbank kan de handeling waarop de eis tot ontbinding is gegrond vernietigen, ook indien zij die eis
afwijst.
De rechtbank moet de vereffenaar(s) aanwijzen. De vereffenaar(s) heeft (hebben) tot taak het passief van de
vzw aan te zuiveren en het actief ervan te gelde te maken.

3. Welke bestemming moet worden gegeven aan het vermogen in geval van vereffening?

Het vermogen dat na de vereffening van de vzw eventueel overblijft, mag niet onder de leden worden verdeeld. Het
moet worden aangewend voor een belangeloos doel. Dat doel moet in de statuten zijn bepaald.

4. Welke openbaarmakingsformaliteiten zijn er?
De beslissingen in verband met de ontbinding, de vereffening en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars moeten worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

