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STUDIEDAG

Samenwerkende vzw’s
Wat zijn de valkuilen &
de opportuniteiten? 

Kortrijk, donderdag 8 mei 2014
Ook te volgen via livestream / opname 

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats
Donderdag 8 mei 2014 van 10.00 tot 16.30 uur. 
Ontvangst met koffie vanaf 09.30 uur. 

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.

Inschrijving 
Het inschrijvingsbedrag bedraagt 150 euro.  
Inschrijven gebeurt elektronisch op
http://puc.kuleuven-kulak.be vóór 1 mei  2014.

Als u de studiedag via livestream of opname wenst 
te volgen, gelieve dit expliciet te vermelden. Bij 
een (wijziging van) inschrijving na 1 mei kunnen 
wij u de optie livestream of opname niet meer 
garanderen.

We aanvaarden betalingen via de KMO-
portefeuille. Meer informatie vindt u op
http://www.kmo-portefeuille.be/www.kmo-
portefeuille.be

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma
09.30 u: Onthaal met koffie

10.00 u: Mogelijkse samenwerkingsverbanden tussen 
vzw’s onderling en met andere rechtspersonen 
(Pascal Hoedt)

Hoe kunnen vzw’s onderling samenwerken … : 
- … zonder te moeten sleutelen aan de bestaande
 juridische constructie? 
- … door het creëren van nieuwe juridische entiteiten? 

11.30 u: Fiscale en boekhoudkundige valkuilen en 
opportuniteiten

 (Wim Van De Walle)
• Fiscale valkuilen en opportuniteiten voor: 

inkomensbelasting; BTW; registratieplichten, 
patrimoniumtaks en erkenning fiscale aftrekbaarheid 
van giften.

• Boekhoudkundige valkuilen en opportuniteiten bij: 
structurering van de boekhouding; facturatiestromen 
en doorrekeningen; management rapportering; 
consolidatieverplichtingen en andere verplichtingen; … 

13.00 u: Lunchpauze met broodjes 

13.45 u: Arbeidsrechtelijke tips & trics rond co-sourcing 
 (Leen Van Damme)
We zetten enkele alternatieven op een rijtje, waardoor u uw 
personeel niet enkel intern maar ook extern kan inzetten op 
basis van de sterktes van elke personeelslid.

15.15 u: Samenwerkingen in de praktijk
 
Quattro, Samen werken aan zorg (Peter Reynaert) 
Vanuit Quattro wordt een chronologisch overzicht gegeven 
van de zoektocht en ervaringen die zij de voorbije 11 jaar 
hadden en waarin de samenwerking tussen 4 woonzorg- 
centra vorm kreeg. Het is een verhaal waarbij we vaststellen
dat samenwerken door velen hoog in het vaandel is gedra- 
gen maar de regelgeving hier zeker niet op afgestemd is.

Vzw overstijgende samenwerking binnen 
Dienstencentrum GID(t)S  (Koen Staelens) 
Dienstencentrum GID(t)S  overkoepelt en verbindt vier 
vzw’s, Dominiek Savio Instituut,  Mariasteen, Sociale 
Werkplaats Molendries, Jobcentrum en sinds 2012 ook 
de CVBA Orthotaal. 

16.15 u: Vraagstelling & einde studiedag

Samenwerkende vzw’s: Wat zijn
de valkuilen & de opportuniteiten

U beslist als vzw om samen te werken met een andere 
juridische entiteit. Sta dan zeker even stil bij volgende 
vragen: 

• 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 studiedag krijgt u een antwoord op al deze 
vragen.

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

Docenten 
- Pascal Hoedt, Juridisch adviseur vzw Procura
- Wim Van De Walle, Bedrijfsrevisor Baker Tilly Belgium
-  Leen Van Damme, Director Legal Consulting SD Worx  
-  Peter Reynaert, Directeur zorgcentrum Sint-Jozef 
-  Koen Staelens, Directeur strategie dc Gid(t)s – 

Mariasteen 

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).

Livestream / opname
U kunt deze studiedag gelijktijdig volgen via livestream. 
Hierbij kunt u ook live vragen stellen via chat. Mocht u 
zich de dag zelf niet kunnen vrijmaken, dan kunt u zich 
ook inschrijven om nadien de opname te bekijken via 
pc. In beide gevallen heeft u een computer met internet 
nodig. 


