
SYMPOSIUM
Wordt de VZW echt een onderneming?

Krachtlijnen van de aangekondigde hervorming en aandachtspunten voor de 
zorgsector

Praktisch

Prijs € 200 (excl. btw)

Locatie Congrescentrum Ter Elst
Kattebroek 1, 2650 Edegem (Antwerpen)

Opleidingen 24 april 2018 | 13:30-17:00
29 mei 2018| 13:30-17:00
23 oktober 2018 | 13:30-17:00

Vragen Voor al uw vragen kunt u terecht bij Barbara Castermans:
barbara.castermans@confocus.be
0473 222 152

Meer info ww.confocus.be

Programma

13u00 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30 Krachtlijnen van de hervorming en praktische aandachtpunten bij de uitwerking of aanpassing 
van de statuten

• Wat zijn de belangrijkste aangekondigde wijzigingen?
• Blijft het minimum aantal leden op 3? Hoeveel bestuurders moet je hebben?
• Zal een vzw voortaan onbeperkt winstgevende activiteiten kunnen verrichten?
• Wordt de aansprakelijkheid van de bestuurders zwaarder in de VZW als onderneming?
• Welke samenwerkingsvormen kan een vzw aangaan en kan een vzw aandeelhouder 

worden in een commerciële vennootschap?
• Is het aangewezen om oprichters te beschermen en hoe doen we dat dan?
• Kan een vzw deel uitmaken van een private stichting, holding structuur of joint-venture?
• Zijn er specifieke aandachtspunten inzake de corporate governance van een vzw?
• Verschilpunten tussen een feitelijke vereniging, maatschap en vzw.

15u00 Koffiepauze

15u30 Wat als je ziekenhuis gerund wordt als een vennootschap?

Onderworpenheid aan de vennootschapsbelasting
• Wat is het verschil met de rechtspersonenbelasting?
• Op welke basis wordt het onderscheid gemaakt?
• Waar liggen de opportuniteiten?
• Is het nuttig om bepaalde activiteiten af te splitsen?
• Wat is de impact op de financiële toestand van een ziekenhuis?
• Hoe beïnvloedt dit het beleid?

De juridische, financiële en fiscale aspecten van ziekenhuisnetwerken
• Welke vormen kan een ziekenhuisnetwerk aannemen?
• Wat zijn de fiscale en financiële gevolgen hiervan?
• Hoe kan men zich hierop voorbereiden?

Financiering
• Wat is de impact op de financiering?
• Op welke manier kan men in de toekomst best fondsen aantrekken?

17u00 Einde van het symposium en mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Mr. Dirk Van Gerven 
Partner, NautaDutilh

Mevr. Heidi Diet
Bedrijfsjurist,
Onze-Lieve-

Vrouwziekenhuis vzw 
Aalst

Mr. Ken Lioen
Advocaat, Nautadutilh

Dhr. Ludo Splingaer
Algemeen Directeur, 
Revalidatiecentrum 
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