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Feitelijke vereniging of vzw?
Kenmerken FV

Overzicht
•
•
•
•
•

Feitelijke vereniging of vzw?
Oprichting vzw
Organen vzw
Boekhouding vzw
Jaarlijkse verplichtingen vzw

Feitelijke vereniging of vzw?
• Voordelen FV
- Geen papieren

- meerdere personen die samen geregeld
een aantal initiatieven nemen
- Geen juridische entiteit op zich
- Geen apart vermogen
- Geen contracten in naam van FV
- Geen schenkingen of legaten

• Nadelen FV
– Aansprakelijkheidsrisico
– Geen eigen vermogen = vermogen van
de leden kan aangesproken worden

Feitelijke vereniging of vzw?

Feitelijke vereniging of vzw?

Kenmerken vzw
–
–
–
–
–

Vereniging zonder winstoogmerk
Apart vermogen op zich
Rechtspersoonlijkheid
Contracten in naam vzw
Schenkingen en legaten mogelijk
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• Nadelen vzw
– Administratieve verplichtingen
publicatie statuten, boekhouding,
rechtspersonenbelasting
• Voordelen vzw
– Bescherming tegen aansprakelijkheid
– Vermogen van de vzw wordt aangesproken
– Extra erkenning (subsidies/kwaliteitslabel)
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Wanneer vzw worden?

Waar of niet waar ?
Een vzw is een vereniging zonder winstoogmerk
en mag dus geen winst maken?
Een Feitelijke vereniging kan niet gecontroleerd
worden door de belastingen?

Feitelijke vereniging
Rechtspersoonlijkheid
Bezittingen

Aansprakelijkheid

Fiscaliteit
Verzekering B.A.

Noodzakelijk
- de vereniging heeft veel leden
- de vereniging heeft veel activiteiten
- sluit belangrijke contracten af
- onroerend goed in eigendom
Wenselijk
- aanvraag subsidies
- kwaliteitslabel
- extra bescherming bestuurders (verzekering
aanspr.bestuurders)
- gebruik maken van tools (bv social ware)

Oprichting vzw

Vzw

Nee

Ja

Geen eigen
vermogen

Eigen vermogen
(ó vermogen leden)

Persoonlijk
aansprakelijk

Vzw is aansprakelijk

Personenbelasting

Rechtspersonenbelasting

Niet verplicht

Verplicht

• Wat te doen voor de oprichting van een
vzw
– Statuten opstellen
– Dossier neerleggen op de griffie van de
rechtbank van koophandel
– Statuten publiceren in het Belgisch
Staatsblad

Oprichting vzw

Oprichting vzw

Opstellen van de statuten
• ‘handleiding’ van de vereniging
– Aanvullend: huishoudelijk reglement

• Wat staat er allemaal in?
– Minstens drie leden-oprichters
– Informatie over de leden van de vzw
Begrip leden: 2 soorten leden
1. Werkende leden (ook effectieve leden)
= leden Algemene Vergadering = leden vzw
2. Toegetreden leden
= leden die aansluiten om te sporten
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≠ leden vzw

–
–
–
–

Benaming vermelden + vermelding ‘vzw’
Maatschappelijke zetel vermelden
Maatschappelijk doel vermelden
Verplichte vermeldingen Algemene Vergadering
Verplichte vermeldingen Raad van Bestuur (RvB)
– Jaarlijkse bijdrage van de leden (maximum)
– Bestemming vermogen bij ontbinding
– Duur “Bepaalde duur” of “Onbepaalde duur”
Geen gedetailleerde informatie = huishoudelijk
reglement
Service Dynamo (modelstatuten/begeleiding bij
oprichting)
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Oprichting vzw
• Twee manieren (klassieke en digitale)

Oprichting vzw
Formulier 1

• Klassieke manier
Download de formulieren op www.just.fgov.be
• Formulier 1: voor oprichting nieuwe
rechtspersoon
• Formulier 1 + 2: voor aanpassing akten
(benoeming, ontslag bestuurders,…)

Formulier 2

Oprichting vzw

Oprichting vzw

• Formulier 2
Neerleggen verenigingsdossier
• Indienen op de griffie van de rechtbank van
koophandel
• Oprichting: neerleggen van
– Statuten
– Akte benoeming bestuurders
! Ledenregister: niet langer – wel op de zetel
=> Model: Dynamo Project

Oprichting vzw
Rechtspersoonlijkheid
• Vanaf de neerlegging op de griffie
Let op dat je op voorhand betaalt en
betalingsbewijs meestuurt naar griffie!
• Ofwel per cheque
• Ofwel via overschrijving op de rekening van het
Belgisch Staatsblad (679-2005502-27)
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Oprichting vzw
Publicatie in het Belgisch Staatsblad
– Als de documenten neergelegd zijn, zorgt de griffie
voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad
– Verwerving rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging
– Tegenstelbaar aan derden vanaf de publicatie
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Oprichting vzw

Oprichting vzw

• Digitale manier
– Online oprichting van vzw via e-griffie
www.egriffie.be
– Momenteel enkel voor de oprichting, later ook voor
wijzigingen mogelijk
– Nodig?
E-id kaartlezer, ingescande versie oprichtingsakte,
bankkaart, emailadres

• Publicatie in het Belgisch Staatsblad
Publicatiekosten (vanaf 1 maart 2014)
Publicatiekosten bij
oprichting

Publicatiekosten bij
wijziging van akten

181,38 euro (klassieke
manier)
Of
131,04 euro (via egriffie.be)

122,94 euro
(nog niet digitaal mogelijk)

Onderwerp
Datum - plaats

Oprichting vzw

Organen vzw

Schematisch overzicht formaliteiten

• Organen VZW

Formaliteit

Verantwoordelijken

Gevolgen

Opstellen statuten

Stichtende leden

-

Neerleggen
verenigingsdossier

Raad van Bestuur

Rechtspersoonlijkheid

Publicatie in Belgisch
Staatsblad

Griffie rechtbank

Tegenstelbaarheid aan
derden

Verplichte
• Algemene Vergadering
• Raad van Bestuur
Optionele
• Dagelijks bestuur

Organen vzw
• Algemene vergadering
– Bestaat uit alle ‘leden’ van de vereniging
• Begrip ‘leden’
– Stichtende leden = oprichtende leden
» Met naam en adres in statuten!
– Effectieve/Werkende/Vaste leden = lid van
de AV
» Ledenregister bijhouden op zetel
– Toegetreden leden = leden die aansluiten om
de sport te beoefenen
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Organen vzw
Schematisch overzicht soorten leden
Categorie

Lid van de AV?

Kenmerken

Stichtende leden

Ja

Met naam en adres in statuten

Effectieve leden

Ja

Bijhouden in ledenregister

Toegetreden leden

Nee

Geen verplichte formaliteiten
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1. Algemene Vergadering
Ø Wanneer wordt de AV samengeroepen?
1 x per jaar goedkeuring rekeningen en
begroting)
Gevallen uitdrukkelijk voorzien in statuten
Wanneer 1/5 leden erom vraagt
Ø Taak van RvB om AV samen te roepen
Schriftelijke oproep (kan ook via E-mail) van
de leden
Minstens acht dagen voor de AV

1. Algemene Vergadering
Aanwezigheid/stemmen
– Principe: gewone meerderheid van de aanwezigen
volstaat (afwijken mogelijk => via statuten)
– Bijzondere meerderheden?
• Statutenwijzigingen
• Doelverandering
• Uitsluiting van een lid
• Ontbinding of omzetting vzw

1. Algemene Vergadering
– Bevoegdheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijziging statuten
Benoeming en afzetting bestuurders
Benoeming en afzetting commissaris
Kwijting van bestuurders
Goedkeuring begroting en jaarrekening
Ontbinding van de vereniging
Uitsluiting van een lid
Vaststelling jaarlijkse bijdrage (opgelet = bijdrage voor de leden
AV; niet voor de gewone leden)
• Omzetting van de vereniging in een VSO
• Alle gevallen waarin de wet of de statuten het vereisen

2. Raad van Bestuur
Ø Samenstelling
Bestaat uit minstens 3 personen (opgelet: AV
moet altijd groter zijn dan de RVB)
Ø Bevoegdheden
Bevoegdheden niet voorbehouden aan de AV
Bijvoorbeeld:
» Opmaak jaarrekening en begroting
» Vertegenwoordiging bij gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen
» Bijeenroeping AV

2. Raad van Bestuur
Ø RvB wordt benoemd en afgezet door AV
Ø Functieverdeling?
• Aan te raden
• Niet tegenstelbaar aan derden
Ø Notulen bijhouden op de zetel
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3. Dagelijks Bestuur
Ø
Ø
Ø
Ø

Optioneel orgaan (via statuten)
Een ‘afvaardiging’ uit de RvB
Eén of meerdere personen
Nuttig voor dagdagelijks beheer
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3. Boekhouding vzw

3. Boekhouding vzw
• Onderscheid
– kleine vzw’s
– grote vzw’s
– heel grote vzw’s
• Meeste sportclubs: kleine vzw’s
Ter info grote vzw = min. 2 vd 3 criteria
- Ontvangsten 312 500 euro
- Balanstotaal 1 249 500 euro
- Vijf voltijdse werknemers

• Boekhouding kleine vzw
–
–
–
–

3. Boekhouding vzw
• Boekhoudpakket?
– Dynamo Project Boekhoudprogramma
Small of Dynamo Project Online
Boekhoudprogramma
– Conform de wettelijke bepalingen
– Meer info op www.dynamoproject.be
- Tool vrijwilligersregister gratis te
downloaden bij dynamoproject
(betaling vrijwilligers/trainers)

Waar kan je terecht voor ondersteuning?

Jaarlijks indienen op de griffie
Staat van inkomsten en uitgaven
Vereenvoudigde boekhouding
Dubbele boekhouding dus niet vereist

Jaarlijkse verplichtingen vzw
–
–
–
–
–

Boekhouding neerleggen op de griffie
Minstens één AV houden (+ verslagen)
Minstens één RvB houden (+ verslagen)
Ledenregister bijhouden op de zetel
Aangifte patrimoniumtaks (actief < 25 000 euro is
nihil aangifte
– Belastingaangifte invullen
- Rechtspersonenbelasting: geen belasting op
winst

Vragen?

Dynamoproject
Helpdesk/documenten/tools/begeleiding
www.dynamoproject.be
lien@vlaamsesportfederatie.be
09 243 12 94
GymFed
Sonjadeneyer@gymfed.be
09 243 12 01

© 2010 www.GymFed.be

6

