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Algemeen overzicht & verplichtingen

VZW OF 
FEITELIJKE VERENIGING?



Feitelijke vereniging of VZW?

• Vooraf: rechtspersoonlijkheid



• STAP 1: is een VZW/feitelijke vereniging wettelijk mogelijk?

Belangeloos doel



• STAP 2: Welke elementen geven de doorslag? 

Aantal leden Hoe meer leden, hoe meer de noodzaak bestaat om structuur te geven aan de 
vereniging om een goede werking te waarborgen. Dit kan beter in een vzw

Personeelsleden Wanneer een vereniging personeel tewerk stelt, raden wij aan een vzw 

(rechtspersoon) op te richten die dan fungeert als werkgever (ipv een individueel 
bestuurslid die werkgever is)

Eigendom Wanneer de vereniging een eigendom heeft (gebouw, terreinen, grond,…) dan 

raden wij aan een vzw op te richten (rechtspersoon). Anders zijn de individuele 

leden elk voor een deeltje eigenaar van het onroerend goed. Dat kan leiden tot 
moeilijkheden.

Belangrijke contracten Hoe belangrijker en groter de contracten, hoe groter het risico als er iets 

misloopt. Bij een feitelijke vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of 
bestuursleden te liggen.

Schulden Hoe groter de schulden, hoe groter het risico als er iets misloopt. Bij een feitelijke 
vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of bestuursleden te liggen.

Groot budget Hoe groter het budget, hoe groter het risico als er iets misloopt. Bij een feitelijke 
vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of bestuursleden te liggen.

Evenementen Het organiseren van evenmenten houdt vaak risico’s in. Indien het gaat om 

belangrijke/grote evenementen, kan men dat best in een vzw-structuur 
organiseren.

Subsidies Voor het ontvangen van (belangrijke)subsidies is vaak een vzw-structuur vereist.



• STAP 3: voordelen/nadelen VZW

+ rechtspersoonlijkheid

+ vermogen opbouwen

+ (interne) zekerheid

+ structuur

- allerlei verplichtingen

- kostprijs



www.eenvzwoprichten.be





Oprichting, structuur & aandachtspunten

FEITELIJKE VERENIGING



A. Oprichting

• Geen formaliteiten: niet bij het begin, niet tijdens 
de levensduur van de feitelijke vereniging

• Iedereen kan een feitelijke vereniging oprichten



B. Structuur
• Zorg voor een basisstructuur 

• Leg deze structuur vast

• Wie beslist? Wie kan vertegenwoordigen?

De 
ledenvergadering

controle

Het bestuur

uitvoering

Vertegen-
woordiging

wie en hoe?



Maak statuten



C. Aandachtspunten

• Boekhouding

• Fiscaal

• Aansprakelijkheid

• Verzekering!



Boekhoudkundige verplichtingen

• STAP 1: Vooraf

• STAP 2: Soort boekhouding

• STAP 3: Controle en goedkeuring

• STAP 4: Bekendmaking



• STAP 1: Vooraf

• Geen wettelijk opgelegde regels

• Wel behorend tot “goed bestuur”

• STAP 2: Soort boekhouding

• Begroting

• Kasboekhouding



a) Begroting opstellen

BEGROTING

UITGAVEN € ONTVANGSTEN €

Goederen & diensten

Bezoldigingen

Diensten & diverse 

goederen

Andere uitgaven

Lidgeld

Schenkingen & Legaten

Subsidies

Andere ontvangsten

TOTAAL TOTAAL



BEGROTING

MAANDEN jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Inkomsten

Lidgeld

Schenkingen & legaten

Toegangsgeld

Sponsorgelden

Subsidies

Andere

Uitgaven

Goederen & diensten

Verzekeringen

Personeelskosten

Catering

Sabam

Logistieke kosten

Administratiekosten

Andere

TOTAAL



BEGROTING

ACTIVITEITEN Organisatie 

activiteit 1

Organisatie 

activiteit 2

Organisatie 

activiteit 3

Organisatie 

activiteit 4

Inkomsten

Lidgeld

Toegangsgeld

Sponsorgelden

Subsidies

Andere

Uitgaven

Verzekeringen

Personeelskosten

Catering

Sabam

Logistieke kosten

Administratiekosten

Andere

TOTAAL



b) Kasboekhouding

✓ Geen wettelijk minimummodel
✓ PC (zie eenvoudig boekhoudprogramma vereniginginfo.be )





• STAP 3: Controle en goedkeuring

a) Leden toelating geven om boekhouding in te kijken

b) Goedkeuring door de ledenvergadering elk jaar

c) Kwijting aan het bestuur voor

• Gevoerde beleid
• Financiële toestand



Fiscale verplichtingen

• Vooraf

• Inkomstenbelasting

• Btw



• VOORAF

Geen rechtspersoonlijkheid

Fiscaal transparant



• Inkomstenbelasting

a) Rechtspersonenbelasting/vennootschapsbelasting

b) Personenbelasting?

• Fiscaal transparant

• MAAR: administratieve tolerantie



• Btw 

Zie algemene regeling







Aansprakelijkheid

• Algemene regel: 

leden zijn aansprakelijk voor gelijk deel

Daarom:
• Zorg voor gezonde vereniging
• Maak afspraken (statuten)
• Verzekering!
• Maak eventueel overstap naar VZW



Uitzonderingen

• Andere verdeling aansprakelijkheid als dat zo in de statuten is 
bepaald

• Bestuursfouten -> bestuurders zijn aansprakelijk



Algemeen overzicht & verplichtingen

VZW



A. De VZW-wet verdwijnt….

en een nieuw Wetboek Vennootschappen & Verenigingen verschijnt….



• VZW-wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet 
van 2 augustus 2002
✓ VZW

✓ IVZW

✓ Private stichting

✓ Stichting openbaar nut

• Wet van 31 maart 1898 beroepsverenigingen

• Wetboek vennootschappen van 1999



Vennootschappen vzw Stichtingen

Deel 1
(gemeenschappe-

lijke bepalingen)

Boek 1 definities (o.a. vzw / feitelijke vereniging)

Boek 2 bepalingen over de naam van de rechtspersoon, de oprichting en de 
openbaarmakingsformaliteiten, de nietigheid,  bestuur, de 
geschillenregeling, de ontbinding en de vereffening.

Boek 3 jaarrekeningenrecht

Deel 2
(vennootschappen)

Boek 4 regels voor 
vennootschapsvormen 
waarin de vennoten 
onbeperkt aansprakelijk 
zijn voor de 
verbintenissen van de 
vennootschap (VOF,…)

/ /

Boek 5 BV / /

Boek 6 CV / /

Boek 7 NV / /

Boek 8 erkenning van bepaalde 
vennootschappen als 
erkende coöperatieve, 
sociale of 
landbouwonderneming.

/ /

Deel 3
(verenigingen en 

stichtingen)

Boek 9 / vzw

Boek 10 / internationale vzw

Boek 11 / stichting

Deel 4
(herstructurering 

en omzetting)

Boek 12 herstructureringen / /

Boek 13 / Herstructureringen

Boek 14 Omzetting van 
vennootschappen

Omzetting van vzw
in erkende CVSO/CV erkend als SO/andere 
vereniging

Deel 5
(Europese 

rechtsvormen)



B. Overgangstermijn: wat nu?



Overgangstermijn

• Algemene inwerkingtreding: 
‐ 1 mei 2019 

‐ 1 januari 2020

• Overgangsperiode:
‐ statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van dit wetboek 

ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging binnen bepaalde 
termijn voor 1 januari 2024 

‐ dwingende bepalingen in werking sinds 1 januari 2020

‐ als doel niet wijzigt: geen commerciële activiteiten in hoofdorde tot 
01.01.2029 



Algemene vergadering

• behalve leden moeten ook bestuurders en in voorkomend geval commissarissen verplicht uitgenodigd worden

voor de algemene vergaderring
• een oproepingstermijn van ten minste 15 dagen (i.p.v. 8)
• bijkomende bevoegdheden voor algemene vergadering (exclusief aan de algemene vergadering voorbehouden)
• bij statutenwijziging : onthoudingen worden niet meegeteld

• bij uitsluiting van een lid moet een nieuwe aanwezigheidsvereiste van 2/3e van de leden voldaan zijn

Bestuursorgaan/dagelijks bestuur

• de verplichting om te werken met een vaste vertegenwoordiger als er een rechtspersoon-bestuurder in je

bestuur zit
• als je bestuur uit slechts 2 bestuurders bestaat : wegvallen van doorslaggevende stem van bv. de voorzitter
• de handtekeningsbevoegdheid via een algemene vertegenwoordigingsclausule in de statuten kan enkel aan een

bestuurder worden toegekend, niet meer aan niet-bestuurders

• de nieuwe belangenconflictregeling
• de nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid
• de nieuwe bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Verplichtingen

• UBO register
• De verplichte vermeldingen op akten en documenten van de VZW (zie administratieve verplichtingen)

…

Dwingende bepalingen





C. Wat verandert er concreet?
Nieuw!
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8. Aansprakelijkheid 9. Einde van de VZW 10. Effect op andere 
wetgeving
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Een VZW streeft een belangeloos 
doel na

• Doel zonder baatzucht of om niet (cfr. vroeger) 

• (wetenschappelijk, cultureel, sociaal, sportief, humanitair, milieu, 
consumenten, beroepssector,…)

• In de statuten omschreven en openbaar gemaakt

• In het kader van één of meerdere activiteiten die 
ze als voorwerp heeft



Een VZW kan onbeperkt 
economische activiteiten stellen 

•  Vroeger (ondergeschikt)

• Nu: onbeperkt

Statutair kan een VZW de economische activiteiten nog 
uitsluiten of beperken (door ze bv. bijkomstig te maken).

1. een VZW die geen economische activiteiten stelt
2. een VZW die economische en niet-economische activiteiten stelt

a) waarbij de economische activiteiten ondergeschikt zijn
b) waarbij de economische activiteiten de bovenhand halen

3. een VZW die enkel economische activiteit stelt



Er is een duidelijk en strikt verbod 
voor winstuitkering door de VZW, 
mét uitzondering
• Rechtstreekse & onrechtstreekse vermogensvoordelen = verboden.

•  uitzondering: wanneer het vermogensvoordeel kadert in het belangeloos 
doel.
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Oprichting
• = idem

• Twee i.p.v. drie oprichters volstaan
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Statuten: algemeen

• Wat?

• Taal: Nl/Fr/D (maar nu daarnaast ook in andere officiële taal EU)

• Naam:
o Verschillend van andere rechtspersoon

o Als gelijk / gelijkend met verwarring  wijzigen/schadevergoeding



Statuten – nieuwe verplichte 
bepalingen
• Zetel in België

o Gewest in de statuten (adres moet niet worden vermeld, mag wel)

o Verplaatsing binnen gewest zonder verandering taalregime (gewest) door 
bestuursorgaan: 
o Geen statutenwijziging als geen adres in statuten

o Wel statutenwijziging als wel adres, maar dan beslist door de bestuursorgaan (gewoon of verandering 
gewest)/algemene vergadering (taalverandering)

• Terminologie wijzigt



Statuten – nieuwe opties

• Website/e-mailadres van de vzw (of gelijkaardig 
communicatiemiddel)

o Emailadres in de oprichtingsakte of openbaar gemaakt = mogelijk 
officiële communicatie door leden

o bestuursorgaan kan wijzigen

• Intern reglement 



Statuten – andere aanpassingen

• Nieuwe termijnen

• Nieuwe aanwezigheidsquora

• Nieuwe regels vereffening en ontbinding

• …



Statuten moeten worden aangepast
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Leden

• Minstens 2 leden i.p.v. 3 leden

• Ledenregister
o Idem als vroeger

o Mag niet worden verplaatst

o Elektronische vorm mogelijk (bij KB verder uitgewerkt)

• Einde lidmaatschap
o Vrij

o Uitsluiting: AV

✓ Moet vermeld zijn in uitnodiging

✓ Hoorplicht

✓ Idem aanwezigheid (2/3de) en meerderheid (2/3de) als statutenwijziging





Bestuursorgaan

• Minstens 3 of 2 indien maar 2 leden ( vz geen 
doorslaggevende stem)

• de bepaling dat het bestuursorgaan kleiner moet zijn 
dan de algemene vergadering vervalt

• coöptatie in het bestuursorgaan wordt mogelijk, tenzij 
statuten het uitsluiten

• regeling dat notulen ondertekend kunnen worden: 
voorzitter + bestuurders die erom verzoeken





• Schriftelijke besluitvorming (nieuw!): 
o geen statutaire toelating vereist 

o eenparigheid 

o voor alle beslissingen (niet alleen uitzonderlijke) / statuten kunnen 
bepaalde beslissingen uitsluiten

• Vergaderen op afstand (bv. via skype) 

o wordt niet expliciet geregeld

o MAAR: bevestigd door minister van Justitie: sowieso mogelijk indien 
het niet wordt uitgesloten in de statuten

• Belangenconflicten



• Vaste vertegenwoordiger (dagelijks) bestuurder
o Als rechtspersoon

o Hoofdelijk aansprakelijk alsof hij/zij zelf in persoonlijke naam mandaat 
zou uitvoeren





Dagelijks bestuur

• Dagelijks bestuur wordt gedefinieerd (dagelijks, 

spoedeisend, minder belang)

• Toezicht door bestuursorgaan

• Vergaderen op afstand (bv. via skype) 

o wordt niet expliciet geregeld

o MAAR: bevestigd door minister van Justitie: sowieso mogelijk indien 
het niet wordt uitgesloten in de statuten





Algemene vergadering 

• Bevoegdheden
• Statutenwijziging

• Benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders/bezoldiging

• Idem commissaris

• Kwijting bestuurders en commissaris + instellen verenigingsvordering

• Goedkeuring jaarrekening en begroting

• Ontbinding vereniging

• Uitsluiten lid

• Omzetting vzw (IVZW/CV erkend als SO of erkende coöperatieve 
vennootschap SO)

• Inbreng om niet van een algemeenheid

• Rest



• Bijeenroeping/verloop

• 15 dagen vooraf ipv 8 dagen

• Bestuurders worden ook opgeroepen

• Bestuurders/commissaris antwoorden op vragen

• Onthoudingen worden noch in teller noch in noemer 
meegeteld



• Vergaderen op afstand (elektronisch) & 
schriftelijk:



• Elektronisch vergaderen

• Bestuursorgaan beslist/moet niet in statuten staan

• Voorwaarden
✓ Correct samenroepen
✓ Het moet daarbij duidelijk zijn hoe de algemene vergadering concreet wordt 

georganiseerd (bv. Via telefoon of via een digitale tool zoals "Teams", "Zoom", "Skype",…).
✓ Het gebruikte communicatiemiddel moet het toelaten om de hoedanigheid en de 

identiteit van de leden die het gebruiken te controleren (dit is het geval bij het gebruik van 
"Zoom", "Teams", "Skype",...). Bij een beperkt aantal leden is dit ook mogelijk via de 
telefoon.

✓ Het gebruikte communicatiemiddel moet ervoor zorgen dat de leden rechtstreeks, 
gelijktijdig en onafgebroken de bespreking kunnen volgen en kunnen stemmen.

✓ Ook moet het elektronisch communicatiemiddel de leden in staat stellen om deel te 
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij de VZW in de oproeping van de 
algemene vergadering motiveert dat ze niet over zulk communicatiemiddel beschikt 
(tijdelijke bepaling tot 30 juni 2021). 

✓ Eventuele technische problemen en incidenten die de deelname of stemming langs 
elektronische weg hebben belet of verstoord, moeten opgenomen worden in de notulen 
van de algemene vergadering.

✓ Er dient een Bureau van de algemene vergadering te worden ingericht. 

• Ook vooraf stemmen langs elektronische weg wordt mogelijk.
✓ Er kan ook gestemd worden op afstand vóór de algemene vergadering langs elektronische 

weg. Dit moet dan wel zijn opgenomen in de statuten .



•Schriftelijk vergaderen
• Wat?

• Het bestuursorgaan kan beslissen om de algemene vergadering van 
de VZW schriftelijk te organiseren zonder dat dit in de statuten 
dient opgenomen te zijn. 

• Voorwaarden
• Alle leden moeten akkoord gaan met deze werkwijze en de 

besluiten moeten bij eenparigheid van de stemmen worden 
genomen.

• Het is niet toegelaten een schriftelijke algemene vergadering te 
organiseren in geval van statutenwijzigingen.

• De besluitvorming moet schriftelijk gebeuren, zonder dat je 
verlangt dat de leden fysiek samenkomen.

• De leden van het bestuursorgaan en de eventuele commissaris 
mogen op hun verzoek kennis nemen van de besluiten.
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Overzicht
• organiseren algemene vergadering

• organiseren bijeenkomsten bestuursorgaan

• intern VZW-dossier opmaken & opvolgen

• intern reglement

• benoemen & ontslag (dagelijks) bestuurders

• aannemen & uitsluiten leden

• vermelden gegevens op documenten VZW

• communicatie met leden & bestuurders

• UBO-register

• register giften van en naar buitenland

• Elektronisch en/of schriftelijk vergaderen

• andere verplichtingen (vrijwilligers, bijklussen, GDPR,...)

• bekendmakingen



Intern VZW-dossier



Intern reglement

• Door bestuursorgaan (indien voorzien in de statuten)

• Meegedeeld aan de leden per e-mail (indien opgegeven) 

of per post + (NIEUW) op website plaatsen

• ! statuten moeten verwijzing maken naar laatste 
versie (aan te passen door bestuursorgaan)

• Geen bepalingen:
o Strijdig met dwingende wetsbepalingen of statuten

o Over zaken die in de statuten moeten staan volgens de wet

o Die raken aan de rechten van de leden/bestuurders/…



Akten/documenten vzw

• Akten die vzw verbinden: hoedanigheid van de 
persoon die tekent voor vzw vermelden

• Gegevens vzw vermelden:

o de naam van de VZW, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de 
woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting 
“VZW”

o de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW
o het ondernemingsnummer
o het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd 

door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de VZW 
https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence- territoriale.pl

o in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de VZW
o in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl


Communicatie met leden en 
bestuurders
• Communicatie vanuit de VZW

‐ E-mailadres
‐ Postadres (verstuurd op dezelfde dag)

• Woonplaatskeuze door leden, (dagelijks) 
bestuurders,…

‐ Thuisadres
‐ Adres professionele activiteit



Elektronisch/schriftelijk 
vergaderen

Lees hierover meer op : 
https://www.vereniginginfo.be/blog/algemeen/update-
goedgekeurd-elektronisch-en-schriftelijk-vergaderen-in-de-
vzw-tijdens-en-na-corona/40/

https://www.vereniginginfo.be/blog/algemeen/update-goedgekeurd-elektronisch-en-schriftelijk-vergaderen-in-de-vzw-tijdens-en-na-corona/40/


UBO-register

A. Wat?

B. Wie?

C. Stappenplan

D. In de praktijk…



A. Wat? 

• Waarom?
‐ < Europa
‐ Witwassen/terrorisme

• Verplichting
‐ In nieuw Wetboek + aparte wet + KB
‐ Dat was uiterlijk 30 september 2019 met  jaarlijkse 

bevestiging

• Handleiding
‐ https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelij

keVertegenwoordiger_%20VZW_NL.pdf
‐ https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register

https://financien.belgium.be/sites/default/files/WettelijkeVertegenwoordiger_%20VZW_NL.pdf
https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register


Uiteindelijk begunstigden VZW Toepassing  

- de leden van het 
bestuursorgaan1 

= diegenen die als lid van het bestuursorgaan 
benoemd zijn en gepubliceerd zijn in de bijlagen 
Belgisch Staatsblad 

- de leden van het dagelijks 
bestuur 

= diegenen die als lid van het dagelijks bestuur 
benoemd zijn en gepubliceerd zijn in de bijlagen 
Belgisch Staatsblad 

- de natuurlijke personen of, 
wanneer deze personen nog 
niet werden aangeduid, de 
categorie van natuurlijke 
personen in wier 
hoofdzakelijk belang de VZW 
werd opgericht of werkzaam 
is 

= bv. een ziek kindje waarvoor een benefiet wordt 
georganiseerd in een speciaal opgerichte VZW  
= bv. een school in de vorm van een VZW die voor 
leerlingen zorgt  
= bv.  een ziekenhuis in de vorm van een VZW die 
voor patiënten zorgt. 
… 

- andere personen met 
zeggenschap. 

= bv. personen achter de schermen die achter de 
schermen feitelijk zeggenschap heeft, personen 
die via andere rechtspersonen VZW’s 
controleren,… 

 

                                                                        
1 Hierin zitten de personen die de VZW kunnen vertegenwoordigen vervat aangezien er in het 
nieuwe Wetboek geen algemene vertegenwoordiging van niet-bestuurders meer mogelijk is. 

B. Wie?



C. Verplichtingen voor het 
bestuursorgaan

• Bepaal wie de uiteindelijke begunstigden zijn

• Informeer de uiteindelijke begunstigden van je VZW

• Verzamel de nodige gegevens

• Verzamel bewijsdocumenten en geef ze door (= 
nieuw vanaf 11.10.2020)

• Maak de gegevens over aan het UBO-register en 
hou ze up-to-date

• Bevestig jaarlijks!



Wie moet de gegevens overmaken in het 
UBO-register?

• Bestuursorgaan en de wittelijke 
vertegenwoordigers

• Elektronisch intern/extern mandaat mogelijk

• Zorg dat het register wordt geupdate en 1x/jaar 
bevestigen correctheid

Opvolgen!



Sancties

Administratieve

boete (WVV)

-

geldboete van 50 euro tot 5.000

euro

Strafrechtelijke

sancties

-

geldboete van 250 tot 225 000

euro



D. In de praktijk….

• Mandaat geven?
• https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten

• Zelf doen
• https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_

en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/contro
le-financi%C3%ABle-2/ubo

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2/ubo






Het register van giften van en 
naar het buitenland

• Nieuw (24.04?)

• Specifieke inwerkingtreding bij KB, uiterlijk op 1 
januari 2021 (!)

• Waarom?
‐ Transparantie ↑

‐ Witwassen/terrorisme

• Uitzondering:
‐ < 3000 euro/boekjaar





DATUM 

GIFT 

AARD 

GIFT 
TEGENPARTIJ 

WIJZE 

UITVOERING 

TRANSACTIE 

REKENING-

NUMMER  

  (natuurlijk persoon) 

Naam: 

Voornaam: 

Woonplaats:  

Geboorteplaats: 

Geboortedatum:  

  

  (rechtspersoon) 

Naam: 

Rechtsvorm: 

Ondernemingsnummer: 

Adres zetel: 

  

  (structuur zonder 

rechtspersoonlijkheid) 

Naam: 

Rechtsvorm: 

Ondernemingsnummer 

(?) 

Adres zetel: 
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Nieuw voor kleine VZW’s

• Binnen 6 maanden na afsluiting goedkeuring AV +
binnen 30 dagen openbaar maken 

‐ Let op! Sanctie is gerechtelijke ontbinding al na 7 maanden + 
bestuurdersaansprakelijkheid

• Begroting volgend boekjaar 

• Neerlegging kleine VZW’s NBB in de toekomst?



a) Begroting opstellen

BEGROTING

UITGAVEN € ONTVANGSTEN €

Goederen & diensten

Bezoldigingen

Diensten & diverse 

goederen

Andere uitgaven

Lidgeld

Schenkingen & Legaten

Subsidies

Andere ontvangsten

TOTAAL TOTAAL



BEGROTING

MAANDEN jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Inkomsten

Lidgeld

Schenkingen & legaten

Toegangsgeld

Sponsorgelden

Subsidies

Andere

Uitgaven

Goederen & diensten

Verzekeringen

Personeelskosten

Catering

Sabam

Logistieke kosten

Administratiekosten

Andere

TOTAAL



BEGROTING

ACTIVITEITEN Organisatie 

activiteit 1

Organisatie 

activiteit 2

Organisatie 

activiteit 3

Organisatie 

activiteit 4

Inkomsten

Lidgeld

Toegangsgeld

Sponsorgelden

Subsidies

Andere

Uitgaven

Verzekeringen

Personeelskosten

Catering

Sabam

Logistieke kosten

Administratiekosten

Andere

TOTAAL



b) Dagboek bijhouden

✓ Wettelijk minimummodel (zie bijlage)
✓ Ieder jaar ondertekend door de perso(o)n(en) die 

handtekeningsbevoegdheid bezitten
✓ Verantwoordingsstukken gedurende 7 jaren bewaren (! 

wijziging)
✓ PC

c) Inventaris
✓ Vaststelling van de bezittingen, vorderingen, schulden 

en verplichtingen van de vzw





INVENTARIS

BEZITTINGEN SCHULDEN

Onroerende goederen (terreinen, …)

▪behorende tot de vereniging in volle eigendom

▪andere

Financiële schulden

Machines

▪behorende tot de vereniging in volle eigendom

▪andere

Schulden ten aanzien van leveranciers

Roerende goederen en rollend materieel

▪behorende tot de vereniging in volle eigendom

▪andere

Schulden ten aanzien van leden

Stocks Fiscale, salariële en sociale schulden

Schuldvorderingen

Geldbeleggingen

Liquiditeiten

Andere activa Andere schulden

RECHTEN VERPLICHTINGEN

Beloofde subsidies Hypotheken en hypotheekbeloften

Beloofde schenkingen Gegeven waarborgen

Andere rechten Andere verbintenissen



d) Jaarrekening

staat van ontvangsten 
en uitgaven (I.) toelichting

staat van vermogen 
(II.)

waarderingsregels 
(III.)

aanpassing 
waarderingsregels 

(IV.)

bijkomende 
inlichtingen (V.)

jaarrekening

[neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van 
koophandel]                           



I. Staat van ontvangsten en uitgaven

STAAT VAN ONTVANGSTEN & UITGAVEN

UITGAVEN € ONTVANGSTEN €

Goederen & diensten

Bezoldigingen

Diensten & diverse 

goederen

Andere uitgaven

Lidgeld

Schenkingen & Legaten

Subsidies

Andere ontvangsten

TOTAAL TOTAAL



II. Toelichting: staat van vermogen

• zie inventaris

III. Toelichting: waarderingsregels

IV. Toelichting: aanpassing waarderingsregels

V. Toelichting: bijkomende inlichtingen
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Fiscaliteit & belastingen

• Oude regels blijven gelden (btw, vennootschapsbelasting versus 
rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks,…)

• RPB:
o Economische activiteiten moeten bijkomstig zijn 

o  niet onbeperkt economische activiteiten én onder RPB blijven 
vallen

o Let op: risico vrijwilligers

• NIEUW? Effectenrekeningtaks









Vrijstellingen

• Vrijstelling art. 44 WBtw

• Vrijstelling kleine onderneming/VZW (25000 euro)



Vrijstellingen BTW

• Medische en zorgsector

• Artsen

• Tandartsen

• Kinesitherapeuten, verloskundigen, verplegers, masseurs opgenomen in RIZIV

• Erkend klinisch psychologen, erkend klinisch orthopedagogen

• Psychologen voor wat betreft hun diensten m.b.t. onderwijskeuze en gezinsvoorlichting

• Ziekenhuizen en psychiatrische instellingen, erkend door de FOD volksgezondheid

• Diensten van familiale hulp

• Vervoer van zieken

• Instellingen bejaardenzorg

• Kinderbewaarplaatsen

• Diensten van familiale hulp

• Dienstenchequebedrijven



• Sociaal-culturele sector

• Voordachtgevers

• Exploitanten van musea, dieren- en plantentuin, monumenten (zonder winstoogmerk)

• Acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars

• Organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, concerten, door erkende 
instellingen

• Jeugdherbergen, - tehuizen, -clubs, homes, vakantiekolonies

• Bibliotheken, spelio- en mediatheken

• Auteurs van letterkundige werken

• Financiële sector

• Bank- en financiële sector

• Verzekeringssector

• Onderwijs

• Onderwijs en lesgevers in welbepaalde omstandigheden



• Andere

• Professionele sportbeoefenaars

• Loutere verhuur van onroerende goederen (tenzij uitzonderingen, zoals 
b.v. verhuur van garages en opslagplaatsen)

• VZW met politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, 
vaderlandslievende … doelen

• Weddenschappen, loterijen, kans- en geldspelen - Inrichtingen 
lichamelijke opvoeding

• Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen



Patrimoniumtaks
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Bestuurdersaansprakelijkheid

Omschrijving

• Verplichting tot behoorlijke vervulling van de 
opgedragen taak
o aansprakelijkheid voor beslissingen daden,… die zich kennelijk buiten 

marge voorzichtige en zorgvuldige bestuurders

o Als continuïteit in gedrang: maatregelen nemen om continuïteit ec. act. 
gedurende 12 maanden te vrijwaren



Wie?

• Principe: elke bestuurder kan worden 
aangesproken voor fouten (hoofdelijkheid) 

MAAR: Ontheven aansprakelijkheid indien gemeld aan 
bestuursorgaan (notulen) /leden bestuursorgaan







Risico beperken

• Bestuur als goed huisvader

• Onderneem actie als zaken mislopen

• Vraag kwijting

• Sluit bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af

• Neem desnoods ontslag
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Nieuwe regeling ontbinding & 
vereffening VZW’s
• Vrijwillige ontbinding:
• zeer grote vzw’s hebben de verplichting om een verslag te geven van de staat 

van activa & passiva. Als er een tekort is, moet men passeren bij de rechtbank.

• Ontbinding van rechtswege 
• verstrijken van de duur

• verwezenlijken van een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde

• Gerechtelijke ontbinding:
• zal ook mogelijk zijn 7 maanden nadat de jaarrekening van een vzw niet is 

neergelegd i.p.v. momenteel pas na de derde niet-neerlegging.

• Niet voldaan aan verplichting register buitenlandse giften





• Vereffening:
• ten minste één maand voor de algemene vergadering moeten door de 

vereffenaars de rekeningen neergelegd worden, samen met de stukken tot 
staving.

• Faillissement:
• Gerechtelijk akkoord

• Faillissement



Herstructureringen

Van Naar Wetboek 

Vennootschap VZW Art. 14:31 WVV e.v. 

VZW Erkende CVSO1 Art. 14:37 WVV e.v. 

VZW CV erkend als SO2 Art. 14:37 WVV e.v. 

VZW IVZW3 Art. 14:46 WVV e.v. 

IVZW4 VZW Art. 14:46 WVV e.v. 

VZW Buitenlandse vereniging Art. 14:51 WVV + art. 
14:54 WVV e.v. 

Buitenlandse vereniging VZW Art. 14:51 WVV + art. 
14:64 WVV e.v. 

 

                                                                        
1 Erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 
2 Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming 
3 Internationale vereniging zonder winstoogmerk 
4 Internationale vereniging zonder winstoogmerk 
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• Aanpassing regeling vrijwilligers

• Wet van 14 februari 2019

1. vrijwillige bestuurders vallen expliciet onder de 
vrijwilligerswet (inclusief de mogelijkheid om een 
kostenvergoeding te krijgen)

2. verduidelijking van het beroepsgeheim & discretieplicht

3. kostenvergoeding

4. fiets –of autovergoeding

5. vervoer van personen

6. geen beslag / collectieve schuldenregeling mogelijk op de 
onkostenvergoeding

7. occasionele geschenken

Vrijwilligers





Actuele bedragen:

✓ Max. 35,41 euro/dag en max. 1.416,16 euro/jaar (geïndexeerde 
bedragen voor 2021)

✓ Kilometervergoeding:

• Max. 2000 km per jaar per vrijwilliger

• Auto: max. € 0,3542/km voor de periode 01/07/20 - 30/06/21

• Fiets: max. € 0,24/km

• Openbaar vervoer: reële kost met als max. bedrag verplaatsing 
met auto



Verhoogde bedragen (vanaf 1 januari 2021):

✓ Max. 35,41 euro/dag  en max. 2.600,90 euro/jaar (geïndexeerde 

bedragen voor 2021)

✓ Kilometervergoeding: zie gewone vergoedingen

✓ In deze sectoren:

• sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, 
sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, 
seingever bij sportwedstrijden

• de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen 
volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap 
bepaalt

• het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, 
vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen



Opmerkingen

✓ Bedragen = belastingvrij voor vrijwilliger

✓ Kiezen tussen de verschillende systemen

✓ Nu ook mogelijk om een bestuurder vergoeden voor de 
bestuurderstaken

✓ Bedragen gelden per vrijwilliger 

✓ Geef geen kostenvergoedingen per uur: je kan onmogelijk de kosten 
berekenen op uurbasis. Je riskeert dat de fiscus dit niet aanvaardt of 
dat je de maximum bedragen snel overschrijdt.



• Verenigingswerk
• Tot 31-12
• Nieuw tijdelijk systeem : lees meer hierover 

op 
https://www.vereniginginfo.be/blog/vergoe
dingen-in-verenigingen/verenigingswerk-
hoe-zit-dat-nu/41/

https://www.vereniginginfo.be/blog/vergoedingen-in-verenigingen/verenigingswerk-hoe-zit-dat-nu/41/


D. Welke stappen ondernemen?









Nog meer weten?

• www.verenigingacademie.be/boeken

• “Nieuwe regels voor VZW”s

• “GDPR voor verenigingen stap voor stap)

http://www.verenigingacademie.be/boeken


Vragen



Einde

 Meer info?

• sm@degendtadvocaten.be
• Steven Matheï

De Gendt advocaten 
Koning Leopold I-straat 32
3000 Leuven

mailto:info@stevenmathei.be

