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STUDIEDAG VOOR VZW’S

Samenwerkende vzw’s
Van babbelen tot fusioneren …
of ergens tussenin?

 Kortrijk, donderdag 27 april 2017
Ook te volgen via livestream of opname 

Praktisch

Datum en plaats
Donderdag 27 april 2017 van 9 tot 16.30 uur
Ontvangst vanaf 8.30 uur met koffie  

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53

Inschrijving 
Schrijf in vóór 20 april 2017  
via http://puc.kuleuven-kulak.be.

Wilt u de studiedag  via livestream volgen of 
nadien de opname bekijken?  Vermeld dit aub bij 
uw inschrijving.

De deelnameprijs is 180 euro.

Indien zowel de directeur als de voorzitter 
van de vzw zich samen inschrijven, dan is de 
deelnameprijs slechts 320 euro voor beiden 
samen.

Bespaar op uw deelnameprijs via uw  
KMO-portefeuille.  Meer informatie op  
http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname
Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest 
van deelname.
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Programma

08.30 Ontvangst  met koffie

09.00 Welkomstwoord
	 Moderator	Tim	Vannieuwenhuyse,voorzitter	stuurgroep	

Economie	&	Bedrijfswetenschappen	&	CEO	Groep	WAAK

09.10  Van vriendschap tot huwelijk: juridische kanttekeningen  
	 Pascal	Hoedt,	adviseur	bij	Triodos	Bank

	 Middelen	zijn	schaars	en	als	vzw	hebt	u	er	alle	belang	bij	om	
hier	zo	zuinig	mogelijk	mee	om	te	springen.	Door	samen	te	
werken	met	andere	vzw’s	kan	een	aanzienlijke	efficiëntiewinst	
worden	geboekt	voor	uw	vereniging.	Er	bestaan	verschillende	
gradaties	van	samenwerking,	en	indien	u	al	wenst	te	huwen	
met	een	andere	vzw,	kan	u	dit	stap	voor	stap	doen.	Tijdens	
de	lezing	worden	juridische	kanttekeningen	gemaakt	bij	een	
aantal	vormen	van	samenwerking.

10.30 Pauze

11.00  Welke zijn de valkuilen en opportuniteiten op financieel en 
fiscaal vlak

	 Wim	Van	De	Walle,	bedrijfsrevisor	Baker	Tilly	Belgium

•	 Functionele	-	versus	structurele	samenwerking
•	 Cases	vanuit	het	standpunt	van	de	fiscus	rond	het	

thema	inkomstenbelasting	(rechtspersonenbelasting/
vennootschapsbelasting)	

•	 Patrimoniumtaks	(aandachtspunten	in	geval	van	
verbonden	vzw’s)

•	 Aandachtspunten	bij	samenwerking	op	financieel	vlak	
met	o.a.	cashpooling,	onderlinge	leningen,	onderlinge	
schenkingen,	facturatiestromen	en	doorrekeningen,	…	

•	 Andere	verplichtingen

12.30 Lunchpauze met broodjes

13.15 Co-sourcing van werknemers: technieken & opportuniteiten 
	 Mr.	Jurgen	Goyvaerts,	Vennoot	Curia	Advocaten	en	gastdocent	

KU	Leuven			

	 Door	samen	een	werknemer	in	dienst	te	nemen	en	te	delen,	
kan	u	een	valabel	voltijds	contract	voor	onbepaalde	tijd	
aanbieden.	Op	die	manier	kan	u	als	vzw	gemakkelijker	goede	
werknemers	rekruteren	en	een	motiverende	tewerkstelling	
aanbieden.	Andere	argumenten	om	te	“poolen	zijn”:	flexibiliteit	
en	doorstroming	van	relevante	kennis.	

	 Het	delen	van	werknemers	kan	gebeuren	op	een	
geformaliseerde	manier,	bijvoorbeeld	via	een	
werkgeversgroepering.	Maar	er	bestaan	ook	andere,	minder	
omslachtige,	technieken.

	 Op	het	einde	van	deze	presentatie	kent	u	de	technieken	om	
werknemers	te	poolen,	en	begrijpt	u	de	opportuniteiten	ervan	
maar	ook	de	eventuele	nadelen.

14.45 Pauze

15.15 Samenwerkingen in de praktijk
 Praktijkvoorbeeld	door	dhr.	Tim	Vannieuwenhuyse,	CEO	Groep	

WAAK

16.15 Vraagstelling & einde studiedag

Samenwerkende  vzw’s

Als vzw bent u steeds op zoek naar verbetering, verandering, 
evolutie, … . Dit kan door schaalvergroting, schaalverkleining, 
omvorming, … .  Je kan hiervoor samenwerken maar soms is 
een reorganisatie nodig. Welke beslissing u ook neemt. 

Als u beslist om als vzw samen te werken met een andere 
juridische entiteit, dan is het belangrijk om stil te staan bij 
enkele vragen:

• Welke vorm van samenwerking kiest u?
• Welke fiscale en boekhoudkundige valkuilen en 

opportuniteiten zijn er? 
• Hoe kan de tewerkstelling geregeld worden?

Bent u verantwoordelijk binnen een vzw? 

Deze studiedag  richt zich tot bestuurders, voorzitters, directeurs, 
penningmeesters, verantwoordelijken en consultants van vzw’s 
en andere geïnteresseerden.

Livestream of opname

U kan deze studiedag  volgen via livestream waarbij u vragen kan 
stellen via chat of nadien de opname bekijken.

Organisatie 

Werkgroep: Piet Dujardin, Dominique Lapiere, Peter Reynaert 
en Tim Vannieuwenhuyse


