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I.

Wat is een vzw

I.1. Waarom een vzw oprichten?

•

Eigendom

•

Personeel

•

Bescherming leden en bestuur

•

Subsidievoorwaarde
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I.2. Definitie en rechtspersoonlijkheid

Art. 9:1.WVV “De VZW is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan
de leden in die hoedanigheid niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die
de vereniging aangaat.”
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I.2. Definitie en rechtspersoonlijkheid

vzw
rechtspersoonlijkheid

•
•
•
•

leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden *
regels en afspraken liggen duidelijk vast in statuten
het vermogen, het geld is van de vzw
kan financiële handelingen uitvoeren (contracten, aankopen,…)
* bestuur heeft wel bestuurdersaansprakelijkheid:
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I.2. Definitie en rechtspersoonlijkheid

vzw

feitelijke vereniging
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I.3. Structuur van een vzw

BESTUUR

Algemene Vergadering
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I.3. Structuur van een vzw

BESTUUR

dagelijks Bestuur Algemene Vergadering
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I.4. Economische activiteiten
“Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen,
leden genaamd.
Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde
activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of
bezorgen aan de oprichters, leden, bestuurders of enig ander persoon, behalve voor
het in de statuten bepaald belangeloos doel.
Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.”
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I.4. Economische activiteiten

“onrechtstreeks”

= marktconformiteit van tegenprestaties
de vergoeding voor diensten geleverd door leden of bestuurders moet marktconform zijn
vb. pand huren bij bestuurder aan veel te hoge prijs
—>
wordt
op die manier onrechtstreeks winst uitgekeerd
<=>anders
art. 1.4.
WVV:

‘Het verbod belet niet dat de vereniging voor haar leden diensten ‘om niet’ (zonder tegenprestatie)
levert die binnen haar voorwerp en in het kader van haar doel vallen’
—> gratis diensten voor leden wel nog steeds expliciet toegelaten
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I.4. Economische activiteiten

Verbod op Winstuitkering

Mag een vzw economische activiteiten verrichten? —> ja cfr definitie vzw

winstoogmerk / economische
activiteit in hoofdorde mag

MAAR

I.3. Economische activiteiten

LET OP

-> FISCALITEIT

Voor fiscus geldt nog steeds het criterium van bijkomstigheid voor onderscheid
onderwerping aan rechtspersonenbelasting <=> vennootschapsbelasting

• Als je meer dan bijkomstig commerciële activiteiten uitoefent: gevaar dat je vzw
vennootschapsbelasting moet betalen
• Werken met vrijwilligers : gekoppeld aan statuut van rechtspersonenbelasting
• Besmettingsgevaar ondernemingsactiviteit op subsidies
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I.5. Aansprakelijkheid
Definitie bestuurdersaansprakelijkheid in WVV
Art. 2:51. “Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder is tegenover de rechtspersoon
gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.”

Art. 2:56.
“De bedoelde personen zijn jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten begaan in de uitvoering
van hun opdracht. Dit geldt ook tegen derden voorzover de fout een buitencontractuele fout is.“

“de bedoelde personen zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich
kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.”

Algemeen principe: bestuurder is niet aansprakelijk
Wat de bestuurders van de vzw doen met betrekking tot de vzw wordt onmiddellijk aan de vzw aangerekend.

De vzw is aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van haar bestuurders en leden.

Maar
Als de bestuurder van de vzw zijn taak niet vervult volgens het ‘zorgvuldigheidsprincipe’
• bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden door de vzw zelf
• bestuurders kan aansprakelijk gesteld worden door derden

Zorgvuldigheidsprincipe: ’ Zou een vooruitziende en zorgvuldige bestuurder geplaatst in dezelfde
omstandigheden op dezelfde manier gehandeld hebben? ’
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II. De oprichting van een vzw
II.1. Het stappenplan

OPRICHTING

Twee leden volstaan (i.p.v. drie) voor oprichting
en tijdens bestaan

II. De oprichting van een vzw
II.1. Het stappenplan

Stap 1. (Ontwerp)statuten maken
Stap 2. De oprichtingsvergadering
Stap 3. De Oprichtingsakte
Stap 4. Aanstelling bestuur
Stap 5. Aanstelling Dagelijks bestuur
(optioneel)
Stap 6. Neerlegging en publicatie

II. De Oprichting van de vzw
II.2. De Oprichtingsakte
a. De oplijsting van de oprichters
Als de oprichters natuurlijke personen zijn, vermeld je van elke oprichter de naam, familienaam en het adres.
Als de oprichters (ook) rechtspersonen zijn, zoals bijvoorbeeld een vzw die (mee) een andere vzw opricht,
vermeld je van de rechtspersoon de naam, de rechtsvorm en de zetel.

b. De statuten van de VZW
Dit is het centrale onderdeel van de oprichtingsakte. Alle inhoud wordt er artikelgewijs in opgenomen.

c. De oplijsting van je bestuurders.
De oplijsting van de bestuurders plaats je na de statuten, onderaan de oprichtingsakte.
Per bestuurder lijst je de familienaam, voornaam en adres op.

De Oprichtingsakte
Voorbeeld
Ondergetekenden-oprichters:
naam, familienaam, adres
naam, familienaam, adres
naam, familienaam, adres
naam rechtspersoon, rechtsvorm, ondernemingsnummer, adres zetel (als er rechtspersonen oprichter zijn)
op de VZW-oprichtingsvergadering van … vzw (naam van de VZW) aanwezig of geldig vertegenwoordigd
op …. (datum)
zijn overeengekomen tussen hen een Vereniging Zonder Winstoogmerk op te richten en aanvaarden daartoe onderstaande statuten.
STATUTEN (kader)
artikel 1:
artikel 2:
artikel …
Als er overname verbintenissen zijn voeg je onderstaande toe:
OVERNAME VERBINTENISSEN

Volgende verbintenissen zijn aangegaan in naam van de VZW in oprichting en worden door de opgerichte VZW overgenomen op opschortende voorwaarde van verkrijging
van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van de akten, bedoeld in artikel 3 §1 van de VZW-wet:
(identificatie van deze verbintenissen)
Gedaan op …… (datum) te ……(plaats)
In … (minstens 2) originele exemplaren.
Naam en handtekening van alle (vertegenwoordigers van de) oprichters:
AANSTELLING RAAD VAN BESTUUR (kader)
De Algemene Vergadering heeft aansluitend op de oprichting volgende personen aangesteld als bestuurders:
voornaam, familienaam en adres, (optioneel ook rijksregisternummer, dat nodig is voor formulier I)
Als de statuten bepalen dat hetzij de Algemene Vergadering hetzij de Raad van Bestuur bepaalde bestuurders en/of derden aanstelt als vertegenwoordiger(s) van de VZW
voeg je dit nog toe:

AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER(S)
De Algemene Vergadering (of: De Raad van Bestuur heeft aansluitend op de eerste Algemene Vergadering) heeft volgende persoon/personen aangesteld als vertegenwoordiger(s) van de VZW
voornaam, familienaam en adres, en aanduiding van de omvang van de bevoegdheid en de wijze van uitoefening ervan (alleen, gezamenlijk of als college)

II. De Oprichting van de vzw
II.3. De Statuten

De statuten zijn de ‘grondwet’ van je VZW.
Ze bevatten minimaal de wettelijke regels en bepalingen met:
•
•
•

alle plichten
alle rechten
de werking van de vzw

Binnen wettelijke raamwerk is er ruimte om de statuten op maat te maken van de eigen werking.

Statuten zijn openbaar.
Statuten moeten worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank zodat ze worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zo kan iedereen die dit wenst je statuten raadplegen via de
Kruispuntbank.

II. De Oprichting van de vzw
II.3. De Statuten
Rond volgende onderwerpen moet je zeker bepalingen opnemen in je statuten:

• Naam + vzw + vermelding van het Gewest waar de zetel is gevestigd.
• Belangeloos doel en activiteiten om dit te verwezenlijken
• De rechten, plichten en voorwaarden voor de ‘leden’ (met stemrecht op de AV)
en (eventueel) ‘toegetreden leden’
• De rechten, plichten, aanstellings- en ambtsvoorwaarden,… van het bestuur
• Bevoegdheden en bepalingen rond het samenroepen van de Algemene Vergadering
• Verwijzing naar een intern reglement (optioneel)
• Duur van de vzw
• Voorwaarden stopzetting van de vzw
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III. De Jaarlijkse verplichtingen van de vzw
III.1. De algemene verplichtingen
•
•
•
•

Bijhouden van het intern vzw-dossier
Werken met een correcte boekhouding `
De organisatie van een Bestuur
De organisatie van de Algemene Vergadering

III.2. De financiële verplichtingen
•
•
•

Jaarrekening opmaken
Jaarrekening laten goedkeuren door de AV, binnen de 6 maand na het einde boekjaar
Jaarrekening neerleggen binnen de 30 dagen na de Algemene Vergadering

•
•
•

Belastingen: Patrimoniumtaks indienen (eind maart)
Belastingen: Rechtspersonenbelasting indienen via Biztax (meestal tegen eind september)
Belastingen: BTW-aangifte (indien niet vrijgesteld)

III.3. De administratieve verplichtingen
•
•
•
•

Jaarlijks betalen van de verzekeringen
Wijzigingen Bestuur agenderen op de Algemene Vergadering en neerleggen bij de griffie
UBO register opvolgen
GDPR opvolgen als er wijzigingen zijn in gebruik persoonsgegevens

We helpen je graag verder

De Statutenbouwer
Maak of wijzig zelf je statuten
via deze link

Meer info of nood aan begeleiding ?

Je vzw beheer tool
Klik hier om de vzw beheer tool
Assist-Online gratis te testen
en geniet van de Scwitch korting

Gratis VZW info vind je op de
open source pagina op de website.
Nood aan begeleiding of ondersteuning aan
het Scwitch uurtarief? Mail naar info@scwitch.be

te koop op de site van Politeia

