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Voortzetting doelgroepvermindering bij overgang van 
onderneming – Verklaring1

VOORAFGAANDE TOELICHTING

Wanneer de juridische entiteit waaraan een werknemer verbonden is, ophoudt te bestaan of 
niet langer als werkgever van die werknemer kan worden beschouwd, gaat in principe het 
recht op de lopende RSZ verminderingen verloren. In een aantal gevallen kunnen deze 
doelgroepverminderingen bij een andere juridische entiteit toch worden voortgezet.

Het gaat hier uitsluitend om het voortzetten van de doelgroepverminderingen op basis van 
criteria waaraan voldaan moet zijn voor het kwartaal waarvoor de vermindering wordt 
aangevraagd en waarvoor ook een aantal voorwaarden moeten worden vervuld op het 
moment van indiensttreding.

Het gaat hier om de:

- doelgroepvermindering oudere werknemers - Vlaanderen – oudere niet-werkende 
werkzoekende werknemers 

- doelgroepvermindering eerste aanwervingen 

- doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden

- doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek 

- doelgroepvermindering jonge werknemers – middengeschoolden, laaggeschoolden en 
erg laaggeschoolden 

- doelgroepvermindering jonge werknemers - Vlaanderen 

- doelgroepvermindering herstructurering 

- doelgroepvermindering huispersoneel

Hiertoe dient u de bijgaande, schriftelijke aanvraag in te dienen bij de controledienst van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, correspondentieadres:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Directie Identificatie en Controle

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

De controledienst van de RSZ zal u zijn beslissing overmaken of indien nodig bijkomende 
documenten opvragen. In het geval dat u de verminderingen mag voortzetten, zal de 
controledienst het aantal resterende kwartalen meedelen dat u de vermindering nog mag 
toepassen.

De RSZ wenst er ook op te wijzen dat een correcte en tijdige aanvraag voor de voortzetting 
van sommige doelgroepverminderingen ook gevolgen heeft voor de activeringsuitkeringen die 
toegekend worden door de RVA, omdat deze instelling zich voor de voortzetting van de 
werkuitkeringen zal baseren op het antwoord verstrekt door de RSZ.

  
1 Versie vanaf aangifte 1/2022



2

LUIK I - Identificatie en verklaring van de werkgever

Gelieve het punt in te vullen dat van toepassing is.

1) De oorspronkelijke onderneming2 ……….…...….…………………………………...……………….
………………….………………….………………………..……………………………………….……
met zetel te …………………………………………………………………………….……………..…
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) …………………………………

en de resulterende, haar opvolgende onderneming met winstuitkeringsdoel .…………………...
……………………………………………………………………………………………………..…...…
met zetel te ………………………………………………………………………………………………
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) ……………………………..…..

verklaren hierbij dat de overgang/herstructurering een rechtshandeling is, gelijkaardig aan één 
van deze opgenomen in de artikelen 12:2 tot 12:10 en 12:1033 van het wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, en dat zij, op datum van ……….…………….. een 
schriftelijke overeenkomst4 hebben afgesloten die deze overgang/herstructurering regelt, met 
overname door de opvolgende vennootschap van het gehele of een deel van het vermogen 
van de oorspronkelijke vennootschap, inclusief alle daaraan verbonden rechten en plichten.

Indien gepubliceerd, referentie Belgisch Staatsblad: …………………………………………….….

2) De oorspronkelijke onderneming(en) zonder winstuitkeringsdoel: 

a. ….………………………….......................................................................................................
met zetel te …………………………………………………………………………….…………….
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) ……………………………..

b. ….………………………….......................................................................................................
met zetel te …………………………………………………………………………….……………
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) ……………………………..

c. ………………………………………………………………………………………………………...
met zetel te …………………………………………………………………………….……………
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) ……………………………..

en de resulterende, haar (hen) opvolgende onderneming zonder winstuitkeringsdoel …………
……………………………………………………………………………………………………..…...…
met zetel te ………………………………………………………………………………………………
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) ……………………………..…..

verklaren hierbij dat het patrimonium van de opvolgende onderneming geheel of gedeeltelijk 
afkomstig is van het netto-actief van de oorspronkelijke onderneming(en), en dat zij, op datum 
van ……….…………….. een schriftelijke overeenkomst4 hebben afgesloten die deze 
overdracht regelt, met overname van alle daaraan verbonden rechten en plichten.

Indien gepubliceerd, referentie publicatie in het Belgisch Staatsblad: ……………….……….……

  
2 Hieronder worden ook verstaan: de eenmanszaak (ook wel ‘natuurlijke persoon’ genoemd), de Stichting, 
de (I)VZW, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en de feitelijke vereniging.
3 Zie bijlage op pag. 7 en 8.
4 Deze overeenkomst moet ter beschikking worden gehouden van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid die deze te allen tijde kan opvragen.
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3) De oorspronkelijke VZW …………………………………………………………………………………
gevestigd te …………………………………………………………………………….…………………
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) …………………………….….…

en de erkende CVSO of de CV erkend als SO (waarin de oorspronkelijke VZW werd omgezet) 
.…………………………………………………………………..…………………………………….…...
met zetel te ………………………………………………………………………………………….….…
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) …………………………………..

verklaren hierbij dat de omzetting gebeurde zoals bepaald in de artikelen 14:37 tot 14:455 van 
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat zij daartoe, op datum van 
………………………..….. een authentieke akte hebben opgesteld.

Referentie publicatie in het Belgisch Staatsblad: ……………………………………………...….….

4) De oorspronkelijke werkgever-natuurlijke persoon ………………………………………….………..
…………..………………………………………………………………………………………….………
gevestigd te …………………………………………………………………………….…………………
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) …………………………….….…

en de resulterende, hem opvolgende vennootschap ……………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………..………….…….…...
met zetel te ………………………………………………………………………………………….….…
met ondernemingsnummer (KBO) of identificatienummer (RSZ) …………………………………..

verklaren hierbij dat de opvolgende vennootschap de begunstigde is van een inbreng zoals 
bedoeld in artikel 12:1016 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat zij, 
op datum van ……….…………….. een schriftelijke overeenkomst7 hebben afgesloten die deze 
inbreng regelt, met overdracht aan de opvolgende vennootschap van alle daaraan verbonden 
activa en passiva.

Indien gepubliceerd, referentie publicatie in het Belgisch Staatsblad: ……………………...….…..

De opvolgende werkgever neemt het voltallige personeel van de oorspronkelijke werkgever over 
JA/NEE8

Zo nee, specifieer: 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..……

  
5 Zie bijlage op pag. 9 en 10.
6 Zie bijlage op pag. 8.
7 Deze overeenkomst moet ter beschikking worden gehouden van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid die deze te allen tijde kan opvragen.
8 Schrappen wat niet past.
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De opvolgende werkgever neemt alle bedrijfsactiviteiten van de oorspronkelijke werkgever over 
JA/NEE9

Zo nee, specifieer : 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..……

De overnemende werkgever die de doelgroepverminderingen voortzet, aanvaardt daarmee
uitdrukkelijk hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de eventuele sociale schulden van de 
oorspronkelijke werkgever. Het gaat hierbij zowel om de op het ogenblik van de voortzetting reeds 
gekende sociale schulden, als om de op dat ogenblik nog niet gekende sociale schulden.10

Handtekening oorspronkelijke werkgever Handtekening opvolgende werkgever 

gelezen en goedgekeurd gelezen en goedgekeurd

Naam : ……………………………………… Naam : ……………………………………………..

Hoedanigheid : ……………………………. Hoedanigheid : ………………………………...….

  
9 Schrappen wat niet past.
10 Zie art. 353quater van de Programmawet (I) van 24 december 2002.
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LUIK II - Identificatie van de werknemers (in te vullen door de opvolgende werkgever)

Vermeld hierna de identificatiegegevens van de werknemers voor wie u een 
doelgroepvermindering wenst voort te zetten (= alleen voor verminderingen waarvoor ook een 
aantal voorwaarden moeten vervuld zijn op het moment van indiensttreding van de werknemer)

INSZ-nummer Naam werknemer Verminderingscode van de 
doelgroepvermindering 
waarvan de voortzetting 
wordt gevraagd

Bij gebrek aan vermelding van de identificatiegegevens vervalt het recht op voortzetting van de 
doelgroepvermindering voor de betrokken werknemer(s).
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LUIK III – Doelgroepvermindering eerste aanwervingen (in te vullen door de 
opvolgende werkgever)

Bevond de oorspronkelijke werkgever zich vóór de voortzetting nog in een lopend systeem van 
eerste aanwervingen?

JA/NEE11

Indien ja, geef hierna aan welke doelgroepvermindering eerste aanwervingen bij de 
oorspronkelijke werkgever u wil voortzetten en duid aan op welke datum het recht erop zich 
opende:

datum opening recht

een 1ste werknemer ………………………………….. •

een 2de werknemer ………………………………….. •

een 3de werknemer ………………………………….. •

een 4de werknemer ………………………………….. •

een 5de werknemer ………………………………….. •

een 6de werknemer ………………………………….. •

Handtekening opvolgende werkgever

  
11 Schrappen wat niet  past.
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BIJLAGE: uittreksels uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Afdeling 1: Fusies

Artikel 12:2
 Fusie door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer 
vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op 
een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de 
vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een 
opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een 
nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. 
 Indien de verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde 
gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of 
aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, 
in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de 
vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het 
aantal aandelen.

Artikel 12:3
 Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen 
van verscheidene vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding 
zonder vereffening op een nieuwe door hen opgerichte vennootschap overgaat tegen uitreiking van 
aandelen in de nieuwe vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden 
vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de 
nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. 
 Indien de nieuw opgerichte vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde 
gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of 
aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, 
in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de 
vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het 
aantal aandelen.

Afdeling 2: Splitsingen 

Artikel 12:4
 Splitsing door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, 
zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, op verscheidene 
vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden 
vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen die delen in het gesplitste vermogen, 
eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij 
gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. 
 Indien een verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde 
gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of 
aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, 
in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de 
vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd met een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het 
aantal aandelen.

Artikel 12:5
 Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen 
van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening 
op verscheidene nieuwe door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten 
of aandeelhouders van de ontbonden vennootschappen van aandelen in de nieuwe vennootschappen 
eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij 
gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. 
 Indien een nieuw opgerichte vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de 
fractiewaarde gelijkgesteld de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten 
of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de 7 inbrengen in 
nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts 
aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld 
door het aantal aandelen.
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Artikel 12:6
 Gemengde splitsing is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de 
rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op één of meer bestaande 
vennootschappen en op één of meer door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan 
de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap, van aandelen van de verkrijgende 
vennootschappen en, in voorkomend geval met een opleg in geld die niet meer bedragen dan het bedrag 
van de opleg in geld als bedoeld in de artikelen 12:4 en 12:5.

Afdeling 3: Gelijkgestelde verrichtingen 

Artikel 12:7
 Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld, de rechtshandeling waarbij 
het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg 
van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en 
andere stemrechtverlenende effecten in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van 
tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap. 

Artikel 12:8
 Worden met splitsing gelijkgesteld: 
 1° de rechtshandeling waarbij een deel van het vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de 
verplichtingen, zonder ontbinding op één of meer bestaande vennootschappen of door haar opgerichte 
vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten of aandeelhouders van de overdragende 
vennootschap, van aandelen in de verkrijgende vennootschap of vennootschappen, eventueel met een 
opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een 
nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen; indien een verkrijgende vennootschap 
een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld de inbrengwaarde, zoals die 
blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in 
natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die 
op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd 
mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen; 
 2° de rechtshandeling waarbij een deel van het vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de 
verplichtingen, zonder ontbinding overgaat op een andere vennootschap die reeds al haar aandelen en 
andere stemrechtverlenende effecten bezit.

Afdeling 4: Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak 

Artikel 12:9
 Inbreng van algemeenheid is de rechtshandeling waarbij een vennootschap haar gehele vermogen, zowel 
de activa als de passiva, zonder ontbinding overdraagt aan één of meer bestaande of nieuwe 
vennootschappen tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de verkrijgende 
vennootschap of vennootschappen.

Artikel 12:10
 Inbreng van bedrijfstak is de rechtshandeling waarbij een vennootschap, zonder ontbinding, een bedrijfstak 
evenals de daaraan verbonden activa en passiva overdraagt aan een andere vennootschap tegen een 
vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de verkrijgende vennootschap.

HOOFDSTUK 6: Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon.

Artikel 12:101
 Wanneer een natuurlijke persoon een bedrijfstak in een vennootschap inbrengt, kunnen de partijen deze 
verrichting onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 12:93, 12:95, 12:97, tweede lid, 12:98 
tot 12:100. Het voorstel van inbreng wordt door de inbrenger zelf ondertekend. In verband met de 
aansprakelijkheid bedoeld in artikel 12:100, § 2, wordt de inbrenger gelijkgesteld met een hoofdelijk 
aansprakelijke vennoot. De inbreng heeft de gevolgen bedoeld in artikel 12:96.

TITEL 4: Overdrachten van algemeenheid of van bedrijfstak.

Artikel 12:103
 In geval van overdracht om niet of onder bezwarende titel van een algemeenheid of van een bedrijfstak, als 
bedoeld in de definities gegeven in de artikelen 12:9 tot 12:11, kunnen de partijen 8 deze verrichting 



9

onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100, of aan de 
regeling omschreven in artikel 12:101. 
 Hiervan wordt uitdrukkelijk melding gemaakt in het voorstel van overdracht opgesteld overeenkomstig 
artikel 12:93, alsook in de akte van overdracht neergelegd overeenkomstig artikel 12:95. Die akte van 
overdracht wordt in authentieke vorm opgemaakt.
 In dat geval heeft de overdracht de gevolgen bedoeld in artikel 12:96 en derden kunnen de bij artikel 
12:102 ingestelde niet-tegenwerpelijkheid doen gelden.

TITEL 3: Omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO

Artikel 14:37
 De VZW kan worden omgezet in een erkende CVSO of een CV erkend als SO.
 Deze omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de VZW die blijft voortbestaan in de vorm van een 
coöperatieve vennootschap, onverlet.

Artikel 14:38
 Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan dat wordt vermeld in de 
agenda van de algemene vergadering.
 Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd:
 1° het ontwerp van de statuten van de coöperatieve vennootschap waarin de VZW zal worden omgezet;
 2° een staat van activa en passiva van de VZW, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene 
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten waarbij de activa en passiva 
worden gewaardeerd tegen werkelijke waarde;
 3° het verslag van de commissaris van de VZW of, als er geen commissaris is, een door het 
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant over die staat, waarin hij inzonderheid 
aangeeft of er overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.
 Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij worden overeenkomstig artikel 
2:32 gericht aan de leden, tezelfdertijd als de oproepingsbrief voor de algemene vergadering die zich over 
de omzetting moet uitspreken.

Artikel 14:39
 Het besluit tot omzetting is onderworpen aan de voorwaarden van artikel 9:21, derde en vierde lid.
 Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de coöperatieve vennootschap die uit 
deze omzetting is ontstaan, vastgesteld onder dezelfde voorwaarden. Bij gebrek daaraan blijft het besluit tot 
omzetting zonder gevolg.
 In de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt de tekst van het eerste en tweede lid 
opgenomen.

Artikel 14:40
 De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.
 In die akte worden de conclusies van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of externe 
accountant overgenomen.
 De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de 
artikelen 2:8 en 2:14, 1°. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden 
enkel bij uittreksel bekendgemaakt.
 Van authentieke of onderhandse volmachten alsook van het verslag van de commissaris of van de 
bedrijfsrevisor of externe accountant worden een uitgifte dan wel het origineel neergelegd, samen met de 
akte waarop zij betrekking hebben.
 De omzetting kan aan derden worden tegengeworpen volgens de bepalingen van artikel 2:18.

Artikel 14:41
 De artikelen 6:8, 6:10, 6:12, 6:13, eerste lid, 2°, 5° en 8°, 6:16, 6:17, 6:18, 6:111, 6:112 en 6:113 vinden 
geen toepassing in geval van omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO.

Artikel 14:42
 Het nettoactief van de VZW, zoals dat blijkt uit de staat bedoeld in artikel 14:38, moet in de jaarrekening 
van de coöperatieve vennootschap worden uitgedrukt en op een onbeschikbare reserverekening worden 
geboekt, waarop artikel 8:5, § 1, 3°, toepassing vindt.

Artikel 14:43
 Het bedrag bedoeld in artikel 14:42 mag niet aan de aandeelhouders worden terugbetaald of uitgekeerd, in 
welke vorm dan ook.
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 Na voldoening van alle schuldeisers bij de vereffening van de coöperatieve vennootschap geeft de 
vereffenaar of, in voorkomend geval, de curator, aan voornoemd bedrag een bestemming die zoveel 
mogelijk aansluit bij het doel dat de coöperatieve vennootschap overeenkomstig artikel 8:5, § 1, heeft 
vooropgesteld.
 Gebeurt dat niet, dan veroordeelt de rechtbank, op verzoek van een aandeelhouder, van een 
belanghebbende derde of van het openbaar ministerie, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk tot 
betaling van de uitgekeerde sommen of tot herstel van de gevolgen voortvloeiend uit de niet-naleving van de 
hierboven gestelde eisen inzake de bestemming van het in artikel 14:42 bedoelde bedrag.

Artikel 14:44
 Op verzoek van een aandeelhouder, van een belanghebbende derde, of van het openbaar ministerie, 
veroordeelt de rechtbank de leden van het bestuursorgaan, de vereffenaar(s) of de curator(s) hoofdelijk tot 
betaling van de bedragen die in strijd met artikel 14:43, eerste lid, zijn terugbetaald of uitgekeerd. De aldus 
geïnde bedragen worden hetzij op een onbeschikbare reserverekening gestort, hetzij door de rechtbank 
overeenkomstig artikel 14:43, tweede lid, toegewezen.
 De in het eerste lid bedoelde personen kunnen eveneens tegen de begunstigden een vordering instellen 
indien zij bewijzen dat deze laatsten kennis hadden van de onrechtmatigheid van de terugbetaling of 
uitkering te hunnen voordele of, gelet op de omstandigheden, daarvan niet onkundig konden zijn.

Artikel 14:45
 Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de leden van het bestuursorgaan van de VZW die wordt 
omgezet, jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de schade die het 
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is:
 1° van de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:38 bedoelde staat;
 2° hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in 
artikel 2:8, § 2, 1°, 4° en 12°, artikel 6:14, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 14:40, 
eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in artikel 6:13, 
eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, en artikel 14:40, tweede lid.


