
Nieuws over de kortgedingprocedure die ACV-Transcom had aangespannen tegen de VZW 
Kunstcirkel [1]. 
Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft op 20 oktober 2016 uitspraak gedaan. Het Hof heeft 
de VZW Kunstcirkel volledig in het gelijk gesteld. ACV-Transcom heeft over heel de lijn 
ongelijk gekregen.  
  
Het Hof stelt dat ACV-Transcom geen rechten kan laten gelden op de VZW Kunstcirkel: 
“Daarentegen blijkt uit geen enkel voorliggend stuk dat ACV Transcom de oprichter van de 
VZW Kunstcirkel was, noch dat zij enige juridische band met de VZW als lid, bestuurder of 
anderszins heeft”. 
  
De achterliggende reden van die procedure was ondertussen duidelijk. ACV-Transcom heeft 
gepoogd om de VZW en haar werkingsmiddelen te kapen, alsook om het archief van de VZW 
in handen te krijgen. Onderzoek van dat archief had heel wat kwalijke feiten aan het licht 
gebracht. Hieruit blijkt dat er veel is misgelopen m.b.t. het bestuur van de VZW in het verleden; 
in tegenstelling tot nu werd de VZW vroeger niet behoorlijk bestuurd [2].  Het Hof stelt 
expliciet: “Uit de toelichting in het verzoekschrift met betrekking tot deze stukken leidt het hof 
af dat deze stukken (..) betrekking hebben op het beheer van de VZW in het verleden en sluiten 
aan bij de stelling van VZW Kunstcirkel in conclusies dat er in het verleden onaanvaardbare 
geldtransacties naar ACV Transom vanuit de VZW zijn gebeurd.”  
  
Het doet deugd dat het Hof over de huidige werking van de VZW liet optekenen dat de “werking 
van de VZW kent een normaal verloop en bestaat er geen reden voor een derde, die geen lid, 
schuldeiser of anderszins belanghebbende in de VZW is om in te grijpen in het bestuur”. 
  
De VZW Kunstcirkel is dan ook bijzonder verheugd dat deze pagina (hopelijk definitief) kan 
worden omgedraaid, en dat zij zich thans verder kan focussen op haar activiteiten. 
  
Tot slot bedankt de VZW Kunstcirkel iedereen voor de blijken van vertrouwen die zij reeds 
eerder mocht ontvangen van zovelen. Hartelijk dank! 
  
  
Kalmthout, 1 november 2016 
  
  
[1] De VZW S.W.D.C. (Sociale Werken voor de Democratisering van het Cultureel Leven – 
huidige benaming “Kunstcirkel”) werd opgericht in 1986. De VZW had voornamelijk als 
doelstelling om kunstenaars te helpen en het cultuurleven te bevorderen. 
 
[2] Uit het verslag van de externe revisor blijkt o.m. het volgende over het beheer in het 
verleden door andere bestuurders: 
1. “duidelijke aanwijzingen van bestuurdersfouten met al dan niet inherente verduistering van 
financiële middelen en bevoordeling van bepaalde bestuurders”;  
2. “schending met inbreuken op de statuten, meer specifiek door de overschrijding van de in 
de statuten verleende bevoegdheden”; 
3. “inbreuk op de VZW – wetgeving met betrekking tot het opstellen van jaarrekeningen, 
goedkeuringen van de jaarrekeningen en neerlegging van de jaarrekeningen”; 
“Algemeen kan gesteld worden dat de bestuurders in het verleden NIET als “goede 
huisvader” de middelen van de VZW hebben beheerd en in tegendeel hebben toegelaten of 
zelf hebben meegewerkt aan het “misbruik van de activa van de VZW tussen 1989 en 
2006”.  


