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een goed idee?

Een gids van
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De vzw vs de feitelijke vereniging
Wat houdt het in om een vzw te zijn? Waarom zou je er 
wel of niet voor kiezen?

Vereniging with benefits
Een vzw richt je op voor de voordelen. Maar verlies ook 
de nadelen niet uit het oog.

Start to vzw
Hier is wat je niet mag vergeten wanneer je een nieuwe vzw 
opricht.

Elke keer opnieuw
Een aantal administratieve verplichtingen moet je nu 
jaarlijks of zelfs continu doen. Hier vind je een checklist 
om niets te vergeten.

Een afspraak met de griffie
Een bezoek aan de griffie van de Rechtbank van Koop-
handel te Leuven: ieders favoriete voormiddagtrip.
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Op juridisch vlak
Het constitutief verschil tus-
sen een feitelijke vereniging 
en een vzw ligt in het feit dat 
een vzw rechtspersoonlijk-
heid bezit waardoor ze juri-
disch als een aparte entiteit 
(een aparte ‘persoon’) wordt 
beschouwd.

In mensentaal
Een vzw kan contracten afsluiten in naam van de vzw, ter-
wijl een feitelijke vereniging dat niet kan. In een feitelijke 
vereniging moet de medewerker contracten afsluiten in 
persoonlijke naam. Als er dus iets misloopt, komt dat op 
de schouders van die persoon terecht.
Ook zorgt een vzw voor bepaalde beschermingen voor 
vrijwilligers, kan ze als rechtspersoon bezitting hebben, 
kan ze overheidssubsidies aanvragen, etc.

Waar moet je op letten?
Contracten, facturen of akten moeten opgesteld worden met de naam van de vereniging + 
de vermelding dat ze een vereniging zonder winstoogmerk is. Schrijf dus nooit “organisatie 
gaat de verbintenis aan”, maar schrijf “organisatie vzw gaat de verbintenis aan”. Anders is je 
contract toch in persoonlijke naam opgesteld.

       De vzw
                            vs

  De feitelijke    vereniging
Wat houdt het in om een vzw te zijn? 
Waarom zou je er wel of niet voor kiezen?



VZW FEITELIJKE VERENIGING
De vzw kan in eigen naam en voor eigen 
rekening eigendom verwerven, contracten 
afsluiten, leningen aangaan enz.

Inkomsten verwerven kan eveneens onder die 
voorwaarde dat ze geïnvesteerd worden in de 
werking.

Een feitelijke vereniging heeft geen enkele 
juridische grond, ze kan geen verbintenissen 
aangaan, geen eigendommen bezitten of 
schenkingen aanvaarden.

De leden van de vereniging zijn op dat moment 
niet persoonlijk gebonden. Bijgevolg kunnen zij 
niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. 
Dit uiteraard op voorwaarde dat er geen fraude 
wordt gepleegd en de vereniging geleid wordt 
volgens het principe van ‘goede huisvader’.

De leden verbinden zich persoonlijk tot de 
‘verplichtingen’ van de vereniging. Als namens 
de vereniging een contract wordt afgesloten, 
bijvoorbeeld voor de huur van de fuifzaal, dan 
geldt degene die ondertekent als contractant, 
hij is persoonlijk aansprakelijk.

Als er schuldeisers zijn, kunnen de leden van 
de vereniging niet op hun privé-vermogen 
aangesproken worden. Het vermogen en de 
bezittingen van een vereniging met rechts-
persoonlijkheid zijn volledig eigendom van de 
vereniging en duidelijk onderscheiden van het 
vermogen en de bezittingen van de effectieve 
leden.

Uiteraard blijft een doordachte financiële plan-
ning een noodzaak, zodat de organisatie geen 
fouten kan verweten worden.

Leden kunnen persoonlijk aangesproken wor-
den op hun eigen vermogen als er schuldeisers 
zijn.

       De vzw
                            vs

  De feitelijke    vereniging



Vereniging
 with benefits

Een vzw richt je op voor de voordelen. 
Maar verlies ook de nadelen niet uit het oog.

De rechtsvorm van de vzw biedt heel wat voordelen (rechtspersoonlijkheid, duidelijk 
geheel van regels, positief imago…). Maar die voordelen hebben ook een keerzijde: 
als je een vzw wil oprichten, moet je een aantal formaliteiten vervullen, die kosten 
meebrengen. Daarom is het nuttig dat je de kosten en inspanningen afweegt tegen de 
baten vóór je een beslissing neemt.

Voordelen
AANSPRAKELIJKHEID 

Enkel de vzw kan aansprakelijk gesteld worden op voorwaarde dat 
de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden en dat de 
vereniging beheerd wordt als ‘een goede huisvader’.

Let op: bij een grove fout of nalatigheid blijf je wel persoonlijk 
aansprakelijk.

SCHULDEISERS

Als er schuldeisers zijn, kunnen de leden van de vereniging niet 
persoonlijk vervolgd worden. Men moet zich richten tot de vzw als 
rechtspersoon.

CONTRACTEN IN NAAM VAN VZW

Bij de ondertekening van een contract is het de rechtspersoon zelf, en 
niet de ondertekenaar, die aansprakelijk is.



Vereniging
 with benefits

Nadelen
ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

Het vzw-statuut houdt een aantal verplichtingen in op juridisch, 
boekhoudkundig en fiscaal vlak. Verplichtingen die de nodige 
opvolging vragen.

Daarnaast is er een minimumstructuur verplicht (algemene 
vergadering + raad van bestuur) die een vlotte werking mogelijk 
bemoeilijkt.

Het grote voordeel van een feitelijke vereniging is dat de 
administratieve verplichtingen quasi onbestaande zijn.

KOSTEN

Je statuten opstellen en laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Ook de samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad van 
Bestuur (en elke wijziging) moet worden doorgegeven aan de griffie 
van de Rechtbank van Koophandel. Eventuele wijzigingen in statuten 
en de samenstelling van de Raad van Bestuur moeten eveneens 
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Als erkende vereniging bij LOKO wordt deze kost wel gedekt via 
subsidies.

BELASTINGEN

Vzw’s zijn ook onderworpen aan de “jaarlijkse taks op vzw’s”. 
Iedere vereniging zonder winstoogmerk moet elk jaar nagaan of het 
vermogen waarover ze op 1 januari beschikt, een waarde heeft die 
de grens van € 25.000 al of niet overschrijdt. Indien niet, bedraagt 
deze taks € 0.



START TO   
New kid in town?                   

Structuren
Je vereniging moet wettelijk uit een  algemene vergadering  en een  raad van bestuur  
bestaan. De algemene vergadering bepaalt het beleid van de vereniging en controleert de 
raad van bestuur. De raad van bestuur staat in voor de uitvoering van het beleid dat op 
de algemene vergadering bepaald is en kan ook helpen met de voorbereidingen van dat 
beleid. 

De  algemene vergadering  moet minstens eenmaal per jaar worden samengeroepen en 
moet als minimum de  jaarrekening  en de  begroting  goedkeuren. Ze keurt ook goed wie 
er in de raad van bestuur mag zetelen en kwijt de voorgaande bestuurders. De algemene 
vergadering moet zeker samenkomen binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar 
om de jaarrekening te kunnen goedkeuren. 

Passen we deze structuur toe op de typische 
structuur van een studentenvereniging, dan 
kunnen we  drie geledingen  onderscheiden.

Het dagelijks bestuur. Dat kan je gelijkstel-
len aan je presidium of kringvergadering. 
Zij staan in en zijn verantwoordelijk voor de 
dagdagelijkse werking. De praktische invul-
ling hiervan kan je zeer vrij bepalen, gezien 
het dagelijks bestuur zeer beperkte aanspra-
kelijkheid heeft.

De raad van bestuur. Die raad moet minstens 
drie leden bevatten. Je kan die raad laten sa-
menvallen met enkele functies uit het dage-
lijks bestuur. Een logisch voorbeeld zou zijn 
dat de rvb bestaat uit de preses/voorzitter/
krico, de vice of secretaris en de quaestor/

financieel beheerder. Extra leden kan je vrij 
bepalen (aan de hand van je statuten). Zij 
moeten de begroting en de jaarrekening 
opstellen en zijn aansprakelijk voor bepaal-
de beslissingen.

De algemene vergadering (AV) moet min-
stens één lid meer bevatten dan de raad 
van bestuur. Typisch zetelen daar wat 
“oude zakken” in. Zij kunnen immers zorgen 
voor bestuurlijke continuïteit. De algeme-
ne vergadering controleert het werk dat de 
raad van bestuur heeft uitgevoerd.

Om een AV aan te stellen, dien je een stich-
tingsvergadering te houden, waar de AV en 
de leden van de raad van bestuur worden 
aangeduid.



Maatschappelijke zetel
Je vzw heeft ook een zetel nodig. Dat is de  locatie waar de vzw gevestigd is , bijvoorbeeld 
een kringlokaal. Spreek dan zeker af met de eigenaar van je lokaal of je de locatie wel mag 
gebruiken als maatschappelijke zetel.

Statuten
Er moeten ook statuten worden opgemaakt. Die statuten moeten  neergelegd wor-  
 den bij de griffie van de rechtbank van koophandel . Deze worden dan gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. Voorbeeldstatuten vind je op www.loko.be/vorming. De griffie vind je 
in Leuven te Vaartstraat 5 en is enkel geopend tijdens de voormiddag op weekdagen. Je 
kan er gewoon binnenwandelen tijdens de openingsuren.

Formulieren en papierwerk
Samen met de statuten moet een  formulier met de bestuurders  naar de griffie gebracht 
worden. Voor de oprichting van een vzw moeten luik A, B en C van aanvraagformulier I 
worden ingevuld. De vzw krijgt dan door de griffie een ondernemingsnummer toegewezen. 

Meer informatie over het invullen van deze formulieren vind je verder in deze folder.

 Hier is wat je niet mag vergeten wanneer je een nieuwe vzw opricht.

VZW



Elke keer
opnieuw

Een aantal administratieve verplichtingen moet 
je nu jaarlijks of zelfs continu doen. Hier vind je 
een checklist om niets te vergeten.

Maak er een kopietje van
Een aantal documenten moet je steeds op kantoor hebben. 
Een inspectie kan onaangekondigd plaats vinden (al is de 
kans nu wel echt niet zo groot).

• Ledenregister waarin elke vrijwilliger is opgenomen
• Vereenvoudigde boekhouding (10 jaar lang)
• Alle bewijsstukken die bij je boekhouding horen (ook 

10 jaar lang): d.w.z. elk kasticketje of elke factuur van 
eender welke uitgave (dat mag een kopie zijn)

• Informatienota voor vrijwilligers: deze moet schrifte-
lijk, digitaal of mondeling meegedeeld worden aan elke 
vrijwilliger van de organisatie

Je kan een voorbeeld van het ledenregister en de informa-
tienota downloaden op loko.be/vorming.

Watch your language
• Contracten en verbindingen moet je altijd aangaan als 

“vereniging vzw”, nooit als vereniging zonder vermel-
ding van vzw. Als je vzw niet vermeldt, ben je eigenlijk 
in persoonlijke naam een verbintenis aan het tekenen.

• Contracten en verbindingen moet je altijd onderteke-
nen “in naam en voor rekening van vereniging vzw”. Of 
je hebt hetzelfde voor als in het vorige puntje.



Breng het binnen bij de griffie
Deze documenten moet je (zo goed als) jaarlijks binnen brengen of “neer leggen” bij de 
juiste instantie.

• Je statuten bij de Rechtbank van Koophandel (bij oprichting van de vzw), ook wel “de 
griffie” genoemd.

• Je statutenwijziging bij de Rechtbank van Koophandel (wanneer die gewijzigd wor-
den)

• Je bestuurswijziging bij de Rechtbank van Koophandel (bij wijziging van het bestuur, 
gewoonlijk jaarlijks)

• De jaarrekening bij de Rechtbank van Koophandel (kleine vzw) of de Nationale Bank 
(zeer grote vzw’s), ten laatste 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar

Meer informatie over de neerlegging bij de Rechtbank van Koophandel vind je verder in
deze folder.
 

Verzeker jezelf 
Enkele verzekeringen zijn zeker aan te raden. Het vzw-statuut beschermt je immers maar 
tot op bepaalde hoogte.

• Vrijwilligersverzekering (verplicht)
• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering (sterk aangeraden) Als erkende vereniging bij 

LOKO wordt deze kost wel gedekt via subsidies.
• Andere verzekeringen: bespreek het met je verzekeraar

Maak werk van de belastingsaangifte
Vzw’s zijn onderworpen aan de jaarlijkse taks op vzw’s, ook rechtspersonenbelasting 
genoemd . Iedere vereniging zonder winstoogmerk moet elk jaar nagaan of het vermogen 
waarover ze op 1 januari beschikt, een waarde heeft die de grens van € 25.000 al of niet 
overschrijdt. Indien niet, bedraagt deze taks € 0. Ligt het vermogen van je vzw onder de 
grens, dan moet je niks te betalen, maar moet je toch een aangifte doen.

Jaarlijks dient één bestuurder van de vzw een belastingaangifte in te dienen via biztax.be. 
Je meldt je aan met een eID-kaartlezer en volgt de stappen. 

Weet je met de aangifte of de ontvangen papieren geen raad? Ga langs op het kantoor 
van de Federale Overheid Dienst Financiën, Philipssite 3A bus 1 t.e.m. 4, 3001 Leuven. 
Ze helpen je er graag verder!

Vzw’s die hun belastingaangifte niet indienen, krijgen een boete van minimum € 50.



Een afspraak met
de griffie

Een bezoek aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel te 
Leuven: ieders favoriete voormiddagtrip.
Maar een goede voorbereiding voorkomt een kafkaiaanse 
odyssee heen-en-terug.

Welke documenten moet je invullen?
Afhankelijk van je doel, moet je een aantal documenten invullen. Die docu-
menten vind je op link.loko.be/neerlegging.

WIJZIGING BESTUUR

Vul Formulier I, Luik A en B in; en Formulier II, Luik A en C. Dit druk je drie maal 
af, en laat je allemaal ondertekenen. Voeg ook het (deel van het) AV verslag toe, 
waarin de bestuurswijziging wordt goedgekeurd. 

WIJZIGING STATUTEN

Vul Formulier I, Luik A en B in; Formulier II, Luik A (punten 1 en 2a) en C (de 
relevantie punten). Voeg ook het (deel van het) AV verslag toe, waarin de sta-
tutenwijziging (incl. volledige tekst, met vermelding van de wijzigingen) wordt 
goedgekeurd.

OPRICHTING

Vul Formulier I, Luik A, B en C in. Voeg ook het (deel van het) AV verslag toe, 
waarin de oprichting wordt goedgekeurd, samen met de statuten. Gegevens 
die je nog niet hebt (zoals een ondernemingsnummer) laat je leeg.

Betalen doe je steeds op voorhand. Druk ook een betalingsbewijsje af. De ta-
rieven en betaalwijze vind je op link.loko.be/neerlegging/tarieven.



Wat vul je in?
FORMULIER I EN II LUIK A

Vul de indentificatiegegevens van je vzw in. Geen idee wat er moet staan? Zoek je vzw 
op in de kruispuntbank der ondernemingen (link.loko.be/neerlegging/opzoeken) en kies 
bij “Publicaties Belgisch Staatsblad” een recente publicatie. Daarvan kan je de gegevens 
overnemen.

FORMULIER I LUIK B

Bovenaan vul je nog eens de belangrijkste identificatiegegevens in. Bij “Onderwerp akte” 
schrijf je het onderwerp van je neerlegging: “ontslagen en benoemingen”, “statutenwijzi-
ging”, of “oprichtingsakte”.

Daaronder plak je de details. Bij een wijziging van het bestuur schrijf je volgende tekst:

De Algemene Vergadering van vereniging vzw heeft op datum besloten om volgende 
bestuurders per direct te ontslaan uit de Raad van Bestuur:
Voornaam Familienaam, Straatnaam Huisnummer, Postcode, Stad, Geboortedatum, Ge-
boorteplaats.

• Doe dit voor elke ontslagen bestuurder.

De Algemene Vergadering van vereniging vzw heeft op datum besloten om volgende 
bestuurders per direct aan te stellen als lid van de Raad van Bestuur:

• Zelfde identificatiegegevens maar dan voor nieuwe bestuurders.

De Algemene Vergadering van vereniging vzw heeft op datum besloten om volgende 
bestuurders te bestendigen als lid van de Raad van Bestuur:

• Zelfde identificatiegegevens, maar dan voor blijvende bestuurders.

Per direct kan ook vervangen worden door de datum waarop de wijzigingen ingaan.

Voor een statutenwijziging is de makkelijkste optie om volgende tekst te gebruiken:

De Algemene Vergadering van vereniging vzw nam op datum volgende algemene statu-
tenwijziging aan, waardoor alle voorgaande statuten worden vervangen.

• Plak hieronder de volledige nieuwe statuten.

Je kan er ook voor kiezen om enkel de gewijzigde artikels te publiceren, maar zo maak je 
het uiteindelijk alleen maar moeilijker voor jezelf.



Voor een oprichting, begin je met volgend fragment:

Tussen de ondergetekenden:

• Identificatiedetails oprichters

wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan 
de statuten als volgt worden vastgesteld:

• Plak hieronder de volledige nieuwe statuten.
• Sluit af met de aanstelling van de bestuurders (zie wijziging van het bestuur, § 2).

FORMULIER I EN II LUIK C

In Luik C vul je de ontslagen en aangestelde bestuurders in. Dit is voor de inschrijving in 
de Kruispuntbank der Ondernemingen. Bestuurders die blijven hoef je dus niet per se in te 
vullen. Let erop dat hier vaak fouten gebeuren op de griffie zelf. Kijk voor je de bestuurders 
inschrijft, via link.loko.be/neerlegging/opzoeken, of de huidig ingeschreven bestuurders 
kloppen. Indien hier iets niet in klopt, kan je van de gelegenheid gebruik maken om oude 
bestuurders alsnog te schrappen.
Als “nummer” schrijf je eerst de letter “B” voor een benoeming of “E” voor een ontslag (“E 
voor eindigen”). Daarna schrijf je het rijksregisternummer van die persoon (zonder leeste-
kens). Je vult ook nog de naam en voornaam in, en de hoedanigheid (Bestuurder).
Voor een nieuwe vzw doe je dit met formulier I Luik C, voor een wijziging doe je dit met 
formulier II Luik C. In formulier II moet je ook nog de datum van het ontslag en aanstelling 
invullen.
Het gedeelte “dagelijks bestuur” ben je niet verplicht in te vullen. De “raad van bestuur” is 
wel verplicht.
Als je meer dan vijf bestuurders aanstelt of ontslaat, kopieer je heel deze pagina en vul je 
deze kopie verder in. Maak nooit zelf nieuwe lijntjes aan. Let ook op dat je niet per ongeluk 
leden van de raad van bestuur invult bij het vak voor dagelijks bestuurders.
HANDTEKENING

Teken ten slotte alle formulieren waar vermeld staat dat je moet handtekenen. Let bij Luik 
B op dat je enkel op de achterkant van de pagina ondertekent. Dit formulier wordt inge-
scand en online gepubliceerd in het staatsblad. Ze kunnen dus niet toestaan dat er een 
handtekening op de voorkant van dat blad staat.



Jaarrekening
Ten laatste 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar breng je de jaarreke-
ning bij de Rechtbank van Koophandel. Volgende zaken vermeld je op de jaar-
rekening: identificatiegegevens: benaming en rechtsvorm van de vzw, adres 
van de zetel en het ondernemingsnummer datum van de algemene vergadering 
waarop de jaarrekening werd goed gekeurd handtekening van een bestuurder. 

De jaarrekening is een overzicht van alle ontvangsten (lidgeld, subsidies, opbrengsten van 
activiteiten) en uitgaven van 1 boekjaar. Daarnaast voeg je een overzicht toe van alle ac-
tiva, rechten, schulden, verbintenissen zoals roerende en onroerende goederen, beleggin-
gen, financiële schulden en waarborgen. Tot slot voeg je het verslag toe van algemene ver-
gadering waarop de jaarrekening werd goedgekeurd. Een voorbeeld van een jaarrekening 
vind je op loko.be/vorming.

Waar moet je zijn?
De griffie van de Rechtbank van Koophandel, 
vind je via de zij-ingang van het gerechtsgebouw 
van Leuven. Die ingang is aan Vaartstraat 5, een 
stukje straat tussen de Rijschoolstraat en de 
Diestsestraat.

Opgelet: de dienst waar jij moet zijn is enkel open 
tussen 9u en 12u. Het heeft ook geen zin om 
voor 5 voor 12 nog toe te komen. Ga dus op tijd.
Je kan je neerlegging ook per brief of via de 
e-griffie doen. Meer info over de e-griffie vind je 
op e-griffie.be.



‘s Meierestraat 5, 3000 leuven
www.loko.be
016 22 31 09


