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Vzw’s & feitelijke verenigingen zijn “hot”
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Algemeen overzicht





• Vooraf: rechtspersoonlijkheid







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



• 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



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

• Successierechten

• Btw



• VOORAF

Geen rechtspersoonlijkheid

Fiscaal transparant



• Inkomstenbelasting

a) Rechtspersonenbelasting/vennootschapsbelasting

b) Personenbelasting?

• Fiscaal transparant

• MAAR: administratieve tolerantie



• Successierechten

a) Wat?

b) Fiscale transparantie

c) Wel belastbaar!



• 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



A. Oprichting VZW



B. Structuur VZW



“werkende” of “effectieve 
leden”

• “echte” leden

• Leden die samen de 
algemene vergadering 
vormen

• Leden die  o.a. de 
begroting en de 
jaarrekening goedkeuren 
(en eventueel controleren)

“toegetreden” leden

• Leden die bijvoorbeeld 
gebruik maken van de 
diensten van de vereniging

• Iedereen die niet actief 
bezig is met het bestuur 
van de vereniging en niet 
in de algemene 
vergadering zitten



C. Administratieve verplichtingen

• 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

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

• bekendmakingen



D. Boekhouding



• Verplichtingen bestuursorgaan
1. Begroting opmaken

2. Financieel dagboek (in en uit registreren)

3. Inventaris bezittingen opmaken

4. Facturen maken en bijhouden

5. Jaarrekening maken

• Verplichtingen algemene vergadering
1. Begroting goedkeuren

2. Jaarrekening goedkeuren (+ kwijting)

Goedgekeurde jaarrekening moet binnen 30 dagen 
neergelegd bij griffie ondernemingsrechtbank.



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



D. Fiscale verplichtingen vzw

• Patrimoniumtaks

• Rechtspersonenbelasting

• btw



Patrimoniumtaks







Rechtspersonenbelasting

• Verschil tussen rechtspersonenbelasting & 
vennootschapsbelasting

• Verschillende criteria 

– zie schema

– Voorbeelden uit de rechtspraak





• Aangifte:

– Jaarlijks
– Ondertekening
– Jaarrekening toevoegen
– Geen belastbare inkomsten: quid?
– Geen aangifteformulier: quid?

• Vanaf aanslagjaar 2015: verplicht elektronisch
indienen (via BIZTAX)! 

• Hoe BIZTAX gebruiken? zie 
http://financien.belgium.be/nl/E-
services/biztax/vzw_of_stichting/

http://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/vzw_of_stichting/


BTW





Aansprakelijkheid







Algemeen & verplichtingen



Vrijwilligers

A. De wet

B. Wat?

C. Verplichtingen 

D. Vergoedingen en kosten

E. Aansprakelijkheid







A. De wet

Vrijwilligerswet

• algemeen

Vlaams decreet  
vrijwilligerswerk

• Vlaamse organisaties, 
met een erkenning of 
structurele 
subsidiëring van het 
beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Gezin.



Recente wijzigingen

• Aanpassing regeling vrijwilligers
• Wet van 14 februari 2019: vrijwilligerswet wordt aangepast

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

• Verhoogde tarieven vanaf 1 januari 2019 



B. Wat?

Vrijwilligerswerk

✓ Een activiteit verrichten

✓ Onbezoldigd

✓ Onverplicht

✓ Voor anderen, voor een groep, voor de samenleving, niet in privé- of 
familieverband

✓ Buiten de normale werkomgeving

✓ Binnen een organisatie die geen winst nastreeft



• een vzw

• een lokale afdeling van een koepel

• een feitelijke vereniging, door minstens 2 personen geleid

• een stichting van openbaar nut

• openbare besturen

• ivzw’s (internationale vzw’s)



Vrijwilliger

✓ Enkel natuurlijke persoon

✓ Vanaf het jaar waarin men 16 jaar wordt

✓ EU / geldige verblijfsvergunning / bepaalde asielzoekers met 
recht op opvang

✓ Let op: geen combinatie met “verenigingswerk” in dezelfde 
periode



Categorieën Soorten Opmerkingen

Asielzoekers in 
opvangcentrum

/ Melden bij Fedasil

Uitkering RVA • volledige uitkeringsgerechtigde 
werklozen

• deeltijdse werklozen, die een 
aanvullende uitkering ontvangen 
van de RVA

• tijdelijk werklozen
• werklozen met bedrijfstoeslag (de 

vroegere bruggepensioneerden)

Formulier C45B
(Formulier C45F)

Leefloon OCMW Melding dossierbeheerder + akkoord 
nodig

Ziekte- of 
invaliditeits-
vergoeding van 
het ziektefonds

De adviserend geneesheer van de 
mutualiteit moet eerst akkoord zijn én 
vooraf een schriftelijke toelating geven

Ambtenaren Toelating vragen

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C45B/Form_28-12-2016_C45B_NL.pdf
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C45F/2019_03_20_C45F_NL.pdf


C. Verplichtingen

Informeren

• informatieplicht/nota

• ! Vlaams decreet

• !feitelijke vereniging

Verzekeren 

• Verplichte verzekering

• Vlaamse verzekering



Informeren



INFORMATIEPLICHT INZAKE VRIJWILLIGERS
Wie? Bestuur/ledenvergadering(indien bevoegd)

Wanneer? Voor de start vrijwilligerswerk

Hoe? Door middel van een informatienota: op website, in ledenblad, ondertekend door de 
vrijwilliger, enz…

Inhoud? Verplicht • De onbaatzuchtige doelstelling en het juridisch statuut van de 
organisatie

• Melden van het feit dat een (verplicht) verzekeringscontract 
werd afgesloten

• Melden indien er nog andere verzekeringen werden 
afgesloten

• De eventuele betaling van een vergoeding en, in dat geval, de
aard van de vergoeding en de gevallen waarin deze betaald
wordt

• Melden van de op de vrijwilliger rustende
geheimhoudingsplicht/dicretieplicht

Niet verplicht • Andere zaken: bv. rechten en plichten vrijwilliger, praktische
afspraken, …

• Aansprakelijkheidsregeling





Verzekeren 







D. Onkostenvergoeding



Actuele bedragen:

✓ Max. 34,71 euro/dag en max. 1.388,40 euro/jaar (geïndexeerde bedragen voor 
2019)

✓ Kilometervergoeding:

• Max. 2000 km per jaar per vrijwilliger

• Auto: max. € 0,3653/km voor de periode 01/07/19 - 30/06/20

• Fiets: max. € 0,24/km

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

Verhoogde bedragen (vanaf 1 januari 2019):

✓ 2500.00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen) 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



Administratieve opvolging van forfaitaire kostenvergoedingen

Nominatieve lijst

• Naam vrijwilligers

• Datum

• Bedrag

Boekhouding  

• Noteren bij de kosten

• Bewijsstuk (bv overschrijving)



Opmerkingen

✓ Bedragen = belastingvrij voor vrijwilliger

✓ Kiezen tussen de verschillende systemen

✓ Nu ook bestuurder vergoeden

✓ 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.

✓ Overschrijden bedragen = problemen voor vrijwilliger & vereniging

✓ Niet mogelijk voor verenigingen die onder de vennootschapsbelasting vallen

✓ TIP: laat ontvangstverklaring tekenen







Let op: verenigingswerk/bijklussen/ € 500 
bijverdienen

✓ Voorwaarden

• Werknemers (minstens 4/5de ), zelfstandigen (hoofdberoep), 
gepensioneerden

• Max. 6130 (geïndexeerd) euro per jaar

• Max. 510, 83 (geïndexeerd) euro per maand/ voor activiteiten die met sport 
te maken hebben is er een uitzondering: daar ligt de limiet op 1.041,66 euro 
per maand

• Vrijgesteld fiscaal en sociaal

• Bijkluscontract

• Verzekering afsluiten 

• Aangifte door vereniging

✓ Van toepassing inzake:

• Van burger tot burger

• Verenigingen

• Deeleconomie



• Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele 
vorming, sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is 
binnen de jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;

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

• Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen 
en jeugd- en sportkampen;

• Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;

• Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;

• Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;

• De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;

• Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op 
de school of tijdens schoolvakanties + bij het transport van en naar de school

• Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, 
volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, 
cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of –educatie, 
verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst

• De nachtoppas, te weten het inslapen bij hulpbehoevende personen volgens de 
voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt



• Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité 
of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of 
speelplaats

• Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van 
het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie

• Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het 
openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed.

• Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en 
andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of 
permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, 
organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, 
organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van 
plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, 
zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen.

• Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, 
artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij 
sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en 
historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, 
musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -
gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en 
circusgroepen en bibliotheken.

• Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen aanvullend op de activiteiten van 
het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, 
meehelpen bij activiteiten en uitstappen.

• Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap 
bepaalt



www.bijklussen.be





E. Aansprakelijkheid





Algemeen & verplichtingen











www.verenigingacademie.be/bilzen



Nog meer weten?

• www.verenigingacademie.be/boeken

• “Nieuwe regels voor VZW”s

• “GDPR voor verenigingen stap voor stap)

http://www.verenigingacademie.be/boeken




Einde

 Meer info?

• sm@degendtadvocaten.be
• Steven Matheï

De Gendt advocaten, 
Koning Leopold I-straat 32
3000 Leuven

mailto:info@stevenmathei.be

