
Samenwerkende vzw’s
Valkuilen en opportuniteiten

Kortrijk, 8 mei 2012

Ook te volgen via livestream

POSTACADEMISCHE VORMING

Praktische gegevens

Wanneer en waar
Dinsdag 8 mei van 13.00 tot 18.00 uur. 
Ontvangst met broodjes vanaf 12.30 uur. 
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.
Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijvingsgeld
110 EUR. Als door de Vlaamse overheid erkende oplei-
dingsinstelling aanvaarden we opleidingscheques voor
werknemers en betalingen via de KMO-portefeuille. Meer
informatie vindt u op www.kmo-portefeuille.be of
www.vdab.be/opleidingscheques.

Schrijf eenvoudig in
Vóór 1 mei 2012:
- elektronisch op http://pav.kuleuven-kortrijk.be 
- met bijgevoegde inschrijvingskaart.  

Als u deze studiedag via livestream wenst te volgen, gelie-
ve dit expliciet te vermelden. Bij inschrijving voor live-
stream na 1 mei 2012, kunnen we u deze optie niet meer
garanderen. U ontvangt kort voor aanvang van de oplei-
ding via e-mail onze bevestiging van inschrijving. Wenst u
een kostennota voor de organisatie, dan moet u dit aan-
kruisen op de antwoordkaart met vermelding van het btw-
nummer. Betaling gebeurt onmiddellijk na ontvangst van
de kostennota. In geval van annulering voor 1 mei 2012
wordt 25 EUR in rekening gebracht voor de gemaakte
administratiekosten. Bij latere annulering blijft het volledige
bedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is
mogelijk. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.
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Overzicht van de verschillende aspecten 
van samenwerken

U beslist als vzw om samen te werken met een andere juridi-
sche entiteit. 

- Maar welke vorm van samenwerking kiest u? 
- Hoe kan de tewerkstelling geregeld worden?
- Hoe zit het met de fiscaliteit?
- Wie is aansprakelijk en voor welke daden? 

Tijdens deze uiteenzetting krijgt u een antwoord op al uw
prangende vragen.

Voor wie
Deze studiedag richt zich op bestuurders, voorzitters, direc-
teurs, penningmeesters, financiële en fiscale verantwoordelijken
van vzw’s.

Docenten 
- Pascal Hoedt, juridisch adviseur vzw Procura
- Jos Renard, bestuurder Groep NBA
- Griet Vanden Abeele, advocaat Loyens & Loeff 
- Dirk Vermeulen, directeur vzw Sociare, Socioculturele

Werkgeversfederatie

Voorzitter 
Tim Vannieuwenhuyse, Algemeen Directeur WAAK vzw

Erkenning
Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname uitgereikt
door het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Kulak (IAB
– IBR – BIBF).

Erkenning bij BIBF werd goedgekeurd onder nummer 34214
voor 4 uur permanente vorming.

Livestream: leren vanop kantoor of thuis
U kunt deze studiedag gelijktijdig volgen via livestream. U heeft
hiervoor enkel een computer met internet nodig. U kunt live
vragen stellen via de chat en zo in interactie gaan met de
docent en de deelnemers ter plaatse.

Programma

12.30 u Ontvangst met broodjes

13.00 u Juridische mogelijkheden van samenwerking
tussen vzw’s en met andere rechtspersonen 
Pascal Hoedt, juridisch adviseur vzw Procura

- Functionele samenwerking
- Samenwerking in een nieuw juridisch kader

o Personele unie
o Samenwerken binnen een nieuwe rechtspersoon
o Fusie

14.00 u Fiscale aspecten van samenwerkingsverban-
den tussen vzw’s en andere rechtspersonen
Griet Vanden Abeele, advocaat Loyens & Loeff 

- Inkomensbelastingen
(rechtspersonenbelasting/vennootschapsbelasting)

- BTW
- Registratierechten
- Patrimoniumtaks
- Erkenning voor de fiscale aftrekbaarheid van giften

15.00 u Koffiepauze

15.30 u Sociaalrechtelijke aspecten van samenwer-
king tussen vzw’s
Dirk Vermeulen, directeur Sociare

Overzicht van de sociaalrechtelijke regels die in acht
genomen moeten worden. 

Onder meer volgende topics komen aan bod:
- Gedeelde tewerkstelling
- Terbeschikkingstelling
- Vrijwilligerswerk
- Werkuitbesteding

16.30 u Bestuurdersaansprakelijkheid bij samenwer-
kingsverbanden
Jos Renard, bestuurder Groep NBA

Overzicht van de strafrechtelijke en burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in het kader van samenwerkingsver-
banden. 

17.30 u Vraagstelling
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