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Betreft: opstart wijk-werken en impact op de PWA-vzw 

Beste 

In het kader van de zesde staatshervorming werd het PWA-stelsel overgedragen aan de 

gewesten. In Vlaanderen is het PWA-stelsel hervormd naar wijk-werken. Op 7 juli 2017 vond de 

definitieve goedkeuring plaats van het decreet wijk-werken en op 29 september 2017 werd het 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken definitief goedgekeurd. In de 

omzendbrief van 17/4/2017 werd er aangegeven dat de transitie van PWA naar wijk-werken zeer 

ingrijpend was voor elke betrokkene. Er werd dan ook gesteld dat de transitieperiode liep tot 

31/12/2017. 

Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen opdat het nieuwe stelsel wijk-werken van start kan 

gaan op 1/1/2018. Zo’n 6500 PWA-werknemers zullen doorstromen naar het nieuwe instrument 

wijk-werken en meer dan 10000 gebruikers hebben zich reeds opnieuw geregistreerd voor wijk-

werken .  

Vermits de regelgeving wijk-werken in voege zal treden vanaf 1/1/2018 wordt u gevraagd om een 

algemene vergadering samen te roepen opdat het maatschappelijke doel van uw VZW PWA 

statuut kan aangepast worden. Concreet dient u de PWA-activiteit (art.8 besluitwet RVA) en 

mogelijks de activiteiten ikv. sui-generis-afdeling DCO (art. 8bis besluitwet RVA) te schrappen uit 

uw maatschappelijk doel. U zal tevens als VZW moeten beslissen welke toekomst u wil geven 

aan uw VZW PWA.  

In bijlage vindt u een draaiboek terug waarin u de nodige info met betrekking tot mogelijke 

toekomstscenario’s voor uw VZW kan terugvinden. Het draaiboek bevat een beknopt 

stappenplan om een   statutenwijziging door te voeren en allerhande tips die te maken hebben 

met het beheer van uw VZW PWA. 

Met vragen kan u zich steeds wenden tot wijkwerken@vdab.be  

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Fons Leroy 

gedelegeerd bestuurder VDAB 

 

AMD – SHV 

Gasthuisstraat 31 (13e/14e verd.) 

1000 Brussel 

 

 

 

Jouw kenmerk: -- 

Ons kenmerk: wijkwerken@vdab.be 

Vragen naar: Nore Van Holsbeeck  

5 januari 2018 

 

Aan de voorzitter van de PWA-vzw  
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Draaiboek – VZW PWA – wat na 1/1/2018 ? 

 

1. Schrappen van de activiteit PWA uit de statuten 

Tot de inwerkingtreding van de regelgeving  wijk-werken blijft de zogenaamde ‘transitieperiode’ 

lopen. Dit wil zeggen dat de regelgeving inzake PWA blijft gelden tot het moment dat het nieuwe 

stelsel in werking treedt, dus tot 31/12/2017.  

U zal een brief krijgen van de VDAB met daarin de opdracht tot aanpassing van het statuut van de 

VZW PWA. Specifiek zal u gevraagd worden om in het maatschappelijke doel de PWA-activiteit te 

schrappen (art8 Besluitwet RVA). Indien u ook een sui-generis-afdeling DCO heeft  dan dient u het  

art 8bis Besluitwet RVA) ook te schrappen uit uw maatschappelijk doel. 

Hoewel het theoretisch mogelijk is om een VZW in stand te houden zonder dat daar effectief 

activiteiten aan verbonden zijn (= slapende VZW’s), brengt dit enkele ernstige nadelen met zich mee. 

Rekening houdend met  art. 3bis,2° VZW-wet  zal elke PWA-vzw na 1/1/2018 hetzij moeten 

ontbinden in het geval ze verkiest niets meer te ondernemen, hetzij een wijziging van de statuten 

moeten doorvoeren door minstens een andere doelstelling(en) op te geven waarvoor ze is opgericht 

(art. 2,4° vzw-wet).  

Ook een slapende VZW blijft verplicht om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen, op 

straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders. 

Hieronder  gaan we nader in op de verschillende mogelijke scenario’s.  

 

2. Mogelijke scenario’s 

 

A. PWA zonder DCO afdeling 
 

 
 
 
 
 

 

Let op : Indien u nog in de loop van december 2017 uw statutenwijziging laat publiceren in het  Belgisch 

Staatsblad, dan dient u in uw statuut op te nemen dat de wijzigingen pas ingaan vanaf 01/01/2018. 

 

De VZW PWA wil geen andere activiteit meer uitoefenen vanaf 1/1/2018.  

 Toepassing van art 19 VZW –wet : de algemene vergadering van de VZW PWA 

zal moeten overgaan tot ontbinding en vereffening van de VZW. Welke 

stappen zij hierin dient te nemen wordt uitgelegd in punt 3 van dit draaiboek 
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B. PWA met DCO afdeling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De VZW PWA wil andere activiteiten opnemen  vanaf 1/1/2018 .  

 Aanpassen van het maatschappelijk doel van de VZW (met ingang vanaf 

1/1/2018)  

 ook andere bepalingen van haar statuut kunnen gewijzigd worden (ook hier 

met ingang vanaf 1/1/2018)  zoals de naam, het aantal leden, het schrappen 

van de pariteit in de samenstelling van de organen van de VZW, wie kan 

zetelen in de organen van de VZW, de wijze van beslissingen nemen, … maar 

steeds conform art2 van de VZW-wet 

De VZW PWA wil geen andere activiteit meer uitoefenen vanaf 1/1/2018 en verkiest 

ook om de DCO-activiteit stop te zetten .  

 Toepassing van art 19 VZW –wet : de algemene vergadering van de VZW PWA 

zal moeten overgaan tot ontbinding en vereffening van de VZW. Welke 

stappen zij hierin dient te nemen wordt uitgelegd in punt 3 van dit draaiboek 

 Mbt sui-generis-afdeling DCO : VZW PWA treedt op als werkgever. Bij 

stopzetting dient zij de regels ikv. ontslag en outplacement toe te passen en 

alle andere verplichtingen ikv sociale wetgeving na te komen.  

De VZW PWA wil enkel de DCO-activiteit verder blijven  uitoefenen vanaf 1/1/2018.  

 De VZW PWA moet haar maatschappelijk doel hiernaar  aanpassen . Zij zal 

voortaan optreden als volwaardige werkgever (en dus niet meer als een sui-

generis-afdeling van de VZW!) 

 ook andere bepalingen van haar statuut kunnen gewijzigd worden (ook hier 

met ingang vanaf 1/1/2018)  zoals de naam, het aantal leden, het schrappen 

van de pariteit in de samenstelling van de organen van de VZW, wie kan 

zetelen in de organen van de VZW, de wijze van beslissingen nemen, … maar 

steeds conform art2 van de VZW-wet 
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De VZW PWA wil een andere activiteit   uitoefenen vanaf 1/1/2018 en zal de DCO-

afdeling overdragen aan een andere rechtspersoon .  

 De VZW PWA moet haar maatschappelijk doel hiernaar  aanpassen .  

 ook andere bepalingen van haar statuut kunnen gewijzigd worden zoals de 

naam, het aantal leden, het schrappen van de pariteit in de samenstelling van 

de organen van de VZW, wie kan zetelen in de organen van de VZW, de wijze 

van beslissingen nemen, … maar steeds conform art2 van de VZW-wet 

 desgevallend dienen de voorwaarden DCO voor erkenning uiteraard voldaan te 

zijn door de nieuwe rechtspersoon : http://www.werk.be/online-

diensten/dienstencheques/erkende-onderneming/voorwaarden-tot-erkenning 

 de nieuwe rechtspersoon zal in haar statuut opnemen dat er rechtsopvolging is 

tav van het overgenomen personeel DCO .  

 

Een aanpassing van statuut heeft volgens de VZW-wetg pas uitwerking vanaf datum publicatie in BS.   

Om de tegenstelbaarheid aan derden te behouden en om de rechtszekerheid /continuïteit  te behouden  
voor de VZW’s die willen omvormen naar een volwaardige DCO , kunnen dus vóór 1/1/2018 hun statuut 
wijzigen  én publiceren maar moeten in het statuut opnemen dat de uitwerking van de aanpassingen  
pas uitwerking heeft vanaf 1/1/2018.  

 

http://www.werk.be/online-diensten/dienstencheques/erkende-onderneming/voorwaarden-tot-erkenning
http://www.werk.be/online-diensten/dienstencheques/erkende-onderneming/voorwaarden-tot-erkenning


 
5 

3. Welke werkwijze  te volgen door de VZW PWA ikv ontbinding/vereffening? 
 

 
 
Stap 1 :  roep een 1e algemene vergadering samen conform statuut van de VZW  en op agenda 
plaats je minstens volgende items : 
 

- Beslissing tot ontbinding en vereffening van de VZW 
- Aanstellen van een vereffenaar  
- Bepalen opdracht van de vereffenaar   

 

 
 
 
 

Toepassing art 19 VZW-wetg 
 

weetjes over de vereffening/ vereffenaar 

 vereffening kan nooit afgesloten worden zolang er openstaande schulden zijn 
 De vereffenaars moeten zowel de belangen van de schuldeisers als die van de vzw behartigen.  
 De akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s) vermelden 

hun naam, voornamen en woonplaats, of, ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, 
rechtsvorm en zetel.  

 Als de vereffening kan worden afgesloten roep(t)en de vereffenaar(s) opnieuw een algemene 

vergadering samen (zie stap 2) . Op deze algemene vergadering zal de bestemming van het 

netto actief worden bepaald. 

weetjes over de wijze van beslissingen nemen in de algemene vergadering   

 Aanwezigheidsquorum op deze algemene vergadering = minstens 2/3 

aanwezig/vertegenwoordigd 

 Minstens 4/5 van de aanwezige leden of degene die zij vertegenwoordigen moeten voor 

ontbinding/vereffening hebben gestemd  

 Ingeval op deze algemene  vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 

vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden 
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Stap 2 :  De algemene vergadering heeft beslist tot ontbinding en vereffening en heeft een 
vereffenaar aangesteld . Zodra de vereffenaar het batig saldo heeft vastgesteld roept deze een 2e 
algemene vergadering samen. Op agenda moet minstens volgend punt agendeert worden : 
 

- Bespreking balans en resultatenrekening : boekjaar 2017 afsluiting 2018 
- Bestemming netto actief  

 
 
 

 
Stap 3 : neerlegging stukken bij de Griffie Rechtbank koophandel : 
 
 De beslissing van de algemene vergadering, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 

ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s), de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het netto-
actief worden binnen de maand na de dagtekening ervan neergelegd op de griffie van de rechtbank van 
koophandel. 

 
Stap 4 : publiceren in Belgisch Staatsblad 
 

weetjes over de bestemming van het netto-actief  

– De bestemming kan nooit anders zijn dan hetgeen vastgelegd is in het  
statuut  in de VZW PWA-statuut is het volgend artikel opgenomen : het 
batig saldo zal gestort worden aan een gelijkwaardig “plaatselijk 
werkgelegenheidsinitiatief(ven)” : zie punt 4 

 

 

weetjes over de wijze van beslissingen nemen in de algemene vergadering   

 Aanwezigheidsquorum op deze algemene vergadering = minstens 2/3 

aanwezig/vertegenwoordigd 

 Minstens 4/5 van de aanwezige leden of degene die zij vertegenwoordigen moeten voor 

ontbinding/vereffening hebben gestemd  

 Ingeval op deze algemene  vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 

vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden 
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4. Toelichting begrip “plaatselijk werkgelegenheidsinitiatieven” 
 
Enkele voorbeelden van mogelijke plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven : 
 

 Het geheel of een gedeelte van het netto-actief kan overgemaakt worden aan de 

plaatselijke organisator wijk-werken 

 Het geheel of een gedeelte van het netto-actief kan overgemaakt worden aan  een 

lokale DCO-onderneming  

 Het geheel of een gedeelte van het netto-actief kan overgemaakt worden aan  een 

lokale LDE/SEC-initiatief   

 

Wat bijvoorbeeld niet kan?  

- Het netto-actief geheel of gedeeltelijk  overmaken aan het Gemeentebestuur 

om een gemeentelijke polyvalente zaal mee aan te kopen, te verfraaien, te 

(ver)bouwen ….. 

 

 

5. Rol van de vereffenaar  

onofficiële site: http://www.vsdc.be/NL/Faq/_hoe_kan_de_vzw_vrijwillig_ontbonden_worden_-
19 

 

6. Bewaartermijnen documenten van de VZW PWA  

 

 De VZW-wet  (art 10 en 25) bepaalt geen bewaringstermijn. Aangezien de vordering 

van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de 

bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van het actief, is het aan 

te raden de stukken te bewaren gedurende het bestaan van de vzw en tot vijf jaar na 

het einde van de vzw.  

o Betreft  het register van de leden van de vereniging alsook alle notulen en 

beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en 

andere personen met een mandaat, en alle boekhoudkundige stukken. 

 

 Indien de VZW ook optrad als werkgever dient zij alle sociale documenten (= 

arbeidsovereenkomsten, personeelsregister, aanwezigheidsregister, ….)  minstens 5 

jaar te bewaren  

 

 Administratieve doc RVA zoals listings , PWA-AO minstens 1 jaar  

 

 

http://www.vsdc.be/NL/Faq/_hoe_kan_de_vzw_vrijwillig_ontbonden_worden_-19
http://www.vsdc.be/NL/Faq/_hoe_kan_de_vzw_vrijwillig_ontbonden_worden_-19
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 De VZW kan een afspraak maken met het Gemeentebestuur om zijn archief onder te 

brengen in de archiefruimte van de Gemeente 

 

7. Boekhoudkundige verplichtingen van de VZW PWA na 1/1/2018 

 

 Controlebevoegdheid zal na 1/1/2018 opgenomen worden door VDAB :  

 

o Vaststellen  dat er voor voorgaande boekjaren en voor het boekjaar 2016/2017 de 

verplichting ikv. 25%- besteding is uitgevoerd cfr omzendbrief betreffende gewijzigde 

regelgeving – nr. 2017/1 dd. 12/4/2017 

 

o Vaststellen dat de VZW effectief zijn balans en resultatenrekening heeft gepubliceerd 

in de balanscentrale na 1/1/2018 van voorgaande boekjaren tot boekjaar 2018. 

 

VDAB zal tegen eind januari  2018 een overzicht krijgen van de RVA met een 

opgave van PWA-kantoren die aan één van deze 2 verplichtingen in de voorgaande 

jaren niet heeft voldaan.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Toch nog dit …….  

 

 

 bestaande volmachten zal je moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden – 

nieuwe volmachten zal je eventueel moeten opmaken (bvb. voor vereffenaar) 

 

 Behandeling inkomende/uitgaande  briefwisseling PWA  : afspraken maken met Raad van 

Bestuur/vereffenaar 

 

 

 De VZW’s -PWA die aan hun verplichtingen niet hebben voldaan 

in de voorgaande boekjaren zijn recent door de RVA 

aangeschreven. Er werd hen gevraagd zich te regulariseren tegen 

15/1/2018, zo niet blijft sanctie lopen tot er geregulariseerd is. 

 Indien het kantoor haar verplichtingen niet heeft nagekomen dan 

kan zij niet overgaan tot ontbinding/vereffening van de VZW. 

 De plaatselijke pwa-beambte kan in deze nog logistieke steun 

bieden, in samenspraak met de lokale VDAB-directie  
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 Kijk na of er nog iets door Raad van bestuur moet ondernomen worden met lopende 

contracten (huurovereenkomst, allerhande polissen afgesloten door de VZW (bvb. polis 

bestuurdersaansprakelijkheid, polis omniumdienstverplaatsingen) andere contracten met 

sociaal secretariaat, boekhouder, onderhoudscontract PC, contract ikv. externe/interne  

dienst preventie …..  

 


