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Deel 1: Administratie en organisatie 

1. Welke vorm 

 Feitelijke vereniging: zodra u iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels 

over de organisatie en de leden. 

 Vzw: wel gebonden aan wettelijke afspraken over boekhouding, organisatie en leden. 

 Voor- en nadelen: 

 

Feitelijke vereniging Vzw 

Aard Een feitelijke vereniging is een 
groepje mensen die samen iets 
organiseren. Kan snel opgestart 
en ontbonden worden zonder 
enige vorm van administratie of 
officiële registratie. 

Een groep van minstens drie mensen 
die een bepaald maatschappelijk doel 
willen realiseren en daarvoor 
activiteiten organiseren. 

rechtspersoonlijkheid GEEN. Individuele leden kunnen 
elk afzonderlijk aansprakelijk 
gesteld worden voor de totale 
vereniging. 

WEL. Kan in eigen naam en voor 
eigen rekening optreden, dagvaarden 
en gedagvaard worden. 

Organisatie Geen wettelijke regeling. Kan opgericht worden mits naleving 
van de wettelijke bepalingen: 
wettelijke bepalingen over een 
algemene vergadering, een 
bestuursorgaan, de werking, het 
ledenregister, enz. 

Bezittingen Kan geen verbintenissen 
aangaan, eigendommen bezitten 
of schenkingen aanvaarden. Alle 
bezittingen zijn eigendom van 
iedereen of eigendom van de 
persoon die kan aantonen dat de 
eigendom van hem is (vb. 
aankoopfactuur). 

Heeft een eigen vermogen dat 
duidelijk is afgebakend van het 
persoonlijke vermogen van de leden. 

Aansprakelijkheid Individuele leden kunnen elk 
afzonderlijk aansprakelijk gesteld 
worden voor de totale 
vereniging. 

Kan niet aansprakelijk gesteld 
worden, als er gehandeld wordt als 
'goede huisvader'. Let op: bij een 
grove fout of nalatigheid blijf je wel 
persoonlijk aansprakelijk. 

  

 

 



2. Hoe oprichten 

Neerleggen van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel bevoegd voor het gebied 

waar de maatschappelijke zetel van de vzw gelegen is. Zij publiceren uw aanvraag in het Belgisch 

Staatsblad.  

De Statuten zijn het basisdocument van een vzw. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden 

van de algemene vergadering en het bestuursorgaan. U beschrijft erin het doel van de vzw en de 

werking. 

2.1. Dit moet u verplicht opnemen in de statuten 

- Naam van de vzw. In de naam moet de afkorting ‘vzw’ voorkomen; 

- Maatschappelijke zetel: adres en gerechtelijk arrondissement (moeten in België liggen); 

- Doel van de vzw; 

- Leden van de vzw: naam, voornaam en woonplaats van iedere stichter (natuurlijke persoon) en 

de naam van de vennootschap, rechtsvorm (nv, bvba,…) en adres van de zetel van elke stichter 

(rechtspersoon); 

- De voorwaarden en formaliteiten voor de toetreding en uittreding van de leden; 

- De rechten en plichten van het toegetreden lid; 

- Algemene vergadering: bevoegdheden, bijeenroeping, wijze van stemrecht en communicatie aan 

de leden; 

- Bestuurders: benoeming, afzetting, bevoegdheden en duur van hun mandaat; 

- Bepalingen over de eventuele mogelijkheid die bepaalde personen hebben om de vzw te 

vertegenwoordigen en/of het dagelijks bestuur van de vzw uit te oefenen. De wijze van 

benoeming van eventuele commissarissen; 

- Bijdragen en stortingen die de leden moeten doen; 

- De vermelding van de bestemming van de activa die volgen uit de vereffening van de vzw. Deze 

activa moeten voor een belangeloos doel worden aangewend; 

- Duur van de vzw als deze niet onbeperkt is. 

2.2. Wanneer 

1. Bij oprichting: 

- opmaak van de statuten; 

- stichtingsvergadering of eerste algemene vergadering; 

- goedkeuring van de statuten en benoeming van de leden van het bestuursorgaan. 

 Breng drie exemplaren binnen bij de rechtbank van Koophandel en laat ze ondertekenen door 

de stichters van de vzw. 

 

Alle net opgesomde neergelegde stukken moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad. U vraagt 

deze publicatie via een ad-hoc formulier aan en richt dit document vervolgens aan de griffie van 

de bevoegde rechtbank van koophandel. Vooraf betaalt u de bekendmakingskosten aan het 

Belgisch Staatsblad. Op de site van het Belgisch Staatsblad vindt u meer inlichtingen over de 

formulieren en hoe ze in te vullen. 

 

https://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/belgisch_staatsblad
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U kunt de formulieren en de nodige informatie ook krijgen bij de griffie van de rechtbank van 

koophandel of wat betreft de elektronische neerlegging bij de helpdesk van het Belgisch 

Staatsblad (e-helpdesk@just.fgov.be – tel. 0800 98 809). 

 

Daarna maakt de griffie het verzoek tot bekendmaking over aan het Belgisch Staatsblad. 

 

Opmerking: Sinds februari 2012 kan de neerlegging van de oprichtingsakte, de publicatie in het 

Belgisch Staatsblad en de betaling van de publicatiekosten op elektronische wijze gebeuren met 

behulp van een eID-kaartlezer, via https://www.egriffie.be/evzw/nl/homepage. 

 

De wet zegt niets over de termijn tussen de ondertekening van de statuten en de neerlegging 

ervan bij de griffie van de rechtbank van koophandel, of over de termijn in verband met de 

betaling. Het is wel zo dat zolang de statuten niet zijn neergelegd bij de rechtbank van 

koophandel, de vereniging niet over rechtspersoonlijkheid beschikt. Tot de neerlegging wordt ze 

beschouwd als een ‘vereniging in oprichting’. 

 

2. Bij wijziging: 

- statuten terug neerleggen bij wijziging van de naam, de zetel, de bestuursorgaan, het 

dagelijks bestuur OF bij vervroegde ontbinding of sluiting van de vzw. 

Meer informatie: 

Het formulier voor de rechtbank van koophandel en het Belgisch Staatsblad kunt u downloaden via 

de website www.just.fgov.be .  

Rechtbank van koophandel, Bolivarplaats 20 bus 7, 2000 Antwerpen, tel. 03 257 85 47 

Openingsuren voor neerlegging: 8.30 - 12.30 uur, 13.30 - 15.30 uur.  

 Tip: Formuleer uw statuten zo algemeen mogelijk. Veranderingen moet u altijd neerleggen bij de 

kamer van koophandel en dat kost geld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

2.3. Voorbeeld Statuten 

Naam: (Vul de naam van de vzw in, gevolgd of voorafgegaan door de afkorting ‘vzw’) 

 

Maatschappelijke zetel: (Vul het adres in, waar de vzw gevestigd zal zijn (zie ook artikel 2) 

Ondernemingsnummer: [Dit mag je leeg laten indien je geen handelsactiviteiten wenst te ondernemen met de 

vzw] 

Ondergetekenden 

[bevat de gegevens van alle oprichters, deze zullen allemaal deel uitmaken van de algemene vergadering. Men 

mag zelf kiezen hoeveel oprichters er zijn, maar het moeten er minstens 3 zijn.] 

Naam Voornaam, straat + huisnr (+bus), Postcode + woonplaats, Geboortedatum Geboorteplaats 

Naam Voornaam, straat + huisnr (+bus), Postcode + woonplaats, Geboortedatum Geboorteplaats 

Naam Voornaam, straat + huisnr (+bus), Postcode + woonplaats, Geboortedatum Geboorteplaats 

Besluiten in vergadering van (De datum van de oprichtingsvergadering) te (de gemeente waar de 

oprichtingsvergadering doorgaat) om over te gaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/formulier1vzw.doc
http://www.just.fgov.be/
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overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019. De 

statuten van deze vereniging zonder winstoogmerk luiden als volgt: 

Titel I: Benaming, zetel, doel en duur 

Artikel 1: Benaming 

De vereniging draagt de naam (vul de naam van je vzw in, gevolgd of voorafgegaan door de afkorting ‘vzw’), 

afgekort (heb je een afkorting voor de naam van je vzw, vul die hier in opnieuw gevolgd of voorafgegaan door de 

afkorting ‘vzw’). 

De vereniging is opgericht volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 

23 maart 2019. 

Artikel 2: Maatschappelijke zetel 

De maatschappelijke zetel is gevestigd te (het volledige adres van de plaats waar de maatschappelijke zetel 

gevestigd is, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen). In voorkomend geval mag het e-mailadres en 

de website van de vzw ook vermeld worden. 

Artikel 3: Doel van de vereniging 

De vzw heeft tot doel: 

(hier de precieze omschrijving van  het belangeloos doel en van de activiteiten die de vzw tot voorwerp heeft) 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, 

met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de 

opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen. 

Artikel 4: Duur 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. (tenzij de vzw voor bepaalde duur is opgericht, dan vermelden 

begin- en einddatum) 

Titel II: Leden 

Artikel 5: De werkende leden 

De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. 

De vereniging telt minimaal (vul het minimum aantal werkende leden in). Het wettelijk minimum is 2 leden. Alle 

werkende leden maken deel uit van de algemene vergadering. In deze statuten worden, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld, de werkende leden bedoeld, waar ‘lid’, ‘leden’ of ‘lidmaatschap’ vermeld staat. 

Het is aan de algemene vergadering om te beslissen over het aanvaarden van nieuwe leden met een gewone 

meerderheid. Het huishoudelijk reglement concretiseert de voorwaarden van dit engagement en de wijze van 

kandidaatstelling. Het aanvaarden van nieuwe leden is steeds het eerste punt op de agenda van de algemene 

vergadering en de aanvaarde leden hebben meteen na hun aanvaarding stemrecht bij alle volgende 

agendapunten. 

De oprichters van de vereniging zijn de eerste leden. 

Artikel 6: Lidgeld 

Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de leden wordt bepaald door de bestuursorgaan. Het maximum van 

deze bijdrage is vastgesteld op (…..) euro. 

Artikel 7: Beëindiging van het lidmaatschap 
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Aan een werkend lidmaatschap komt een einde: 

a) Wanneer het lid zijn ontslag aanbiedt, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter; 

b) Wanneer de algemene vergadering met twee derde meerderheid van de aanwezige leden besluit het lid uit 

te sluiten; 

c) Wanneer een lid twee opeenvolgende algemene vergaderingen afwezig is zonder verontschuldiging; 

d) In geval van rechtsonbekwaamheid; 

e) Bij overlijden. 

Artikel 8: De toegetreden leden 

Al de leden, die geen werkend lid zijn, hebben de hoedanigheid van toegetreden lid. Zij maken geen deel uit van 

de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden vastgesteld door het huishoudelijk reglement. 

Titel III: De algemene vergadering 

Artikel 9: Bevoegdheden 

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden opgesomd in artikel 4 van de vzw-wet: 

- de wijziging van de statuten;  

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;  

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;  

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;  

- de ontbinding van de vereniging;  

- de uitsluiting van een werkend lid;  

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;  

- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

Artikel 10: Bijeenkomst 

De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben in de loop van de eerste zes maanden na het afsluiten van 

het boekjaar. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het 

bestuursorgaan dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden van de algemene vergadering 

er om vraagt. 

Artikel 11: Bijeenroeping 

De bijeenroeping gebeurt tenminste 15 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch verstuurd, 

tenzij het lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda 

van de vergadering. Elk voorstel dat ondertekend is door 1/20e van de leden wordt op de agenda geplaatst. 

De algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, wanneer 2/3 van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaan. Volgende punten moeten echter steeds op de 

agenda vermeld staan: 

- De wijzigingen van de statuten; 

- De uitsluiting van een lid; 

- De benoeming en afzetting van een bestuurder en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een 

bezoldiging wordt toegekend; 

- De benoeming en afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging; 

- De kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van 

de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen; 

- De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting; 

- De ontbinding van de vereniging. 

- De omzetting van de vzw in een IVZW, CV erkend als sociale onderneming of in een erkende cv 

sociale onderneming; 

- Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; 
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- Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 

Naast de leden krijgen ook alle kandidaat leden een uitnodiging voor de algemene vergadering. 

Artikel 12: Voorzitterschap 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de bestuursorgaan en bij verhindering van de 

voorzitter, door de oudst aanwezige bestuurder. 

Artikel 13: Volmachten 

Elk lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander 

lid (opmerking: indien de statuten hierin voorzien mag de vertegenwoordiging ook geschieden door een persoon 

die geen lid is). Hierbij geldt dat een aanwezig lid slechts één afwezig lid kan vertegenwoordigen. De modaliteiten 

voor het verlenen van een volmacht worden geregeld in het binnenhuisreglement. 

Artikel 14: Stemming 

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de vzw-wet of de statuten dit 

uitdrukkelijk anders vereisen. Zo kan: 

- een wijziging van de statuten enkel goedgekeurd worden wanneer twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is en twee derde van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord 

gaat. Wordt dit aantal niet behaald, dan kan een tweede vergadering geldig besluiten tot wijziging van 

de statuten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, wanneer twee derde van de 

aanwezige en vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat. Deze vergadering kan niet plaats vinden 

binnen de eerste vijftien dagen volgend op de eerste algemene vergadering; 

- enkel beslist worden tot uitsluiting van een lid, wanneer twee derde van de aanwezige en 

vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat; 

- het doel van de vereniging enkel gewijzigd worden wanneer twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is en vier vijfde van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord 

gaat. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Voor de berekening van de gewone en 

bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen en ongeldige stemmen mee in rekening 

genomen. 

Artikel 15: Aanwezigheid van derden 

Toegetreden leden mogen als waarnemer de algemene vergadering bijwonen en mogen zich tot de vergadering 

richten mits toestemming van de voorzitter. Externen kunnen als waarnemer door het bestuursorgaan worden 

uitgenodigd op de algemene vergadering als dit in het belang van de vzw is. 

Artikel 16: Notulen 

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris. Deze notulen zijn ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging 

beschikbaar. De bekendmaking van de besluiten wordt vastgesteld in het binnenhuisreglement. Een uittreksel uit 

de notulen van de algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden verstrekt aan elke derde die 

aantoont dat hij er belang bij heeft. 

Titel IV: Het bestuursorgaan 

Artikel 17: Mandaat 

Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de 

vereniging zijn toegewezen. Hij kan bepaalde van deze bevoegdheden delegeren. 
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Het bestuursorgaan is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen en adviesraden, het opstellen en 

wijzigen van het binnenhuisreglement, het aannemen van giften, het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de 

toegetreden leden, het aangaan van hypothecaire leningen, het uitgeven van obligaties en het instellen van 

rechtsvorderingen. 

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen die verband 

houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw en/of de vestiging van een hypotheek. 

Artikel 18: Samenstelling 

Het bestuursorgaan bestaat uit minimaal (vul het minimum aantal leden in. Dit is wettelijk 3,. Indien en zolang de 

vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het 

bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende 

stem toekent, van rechtswege haar werking.) en maximaal (vul hier een maximaal aantal leden voor het bestuur 

in.) bestuurders.  

Het bestuursorgaan wordt benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid voor een 

termijn van (vul het aantal jaren in). De wijze van kandidatuurstelling en verkiezing wordt opgenomen in het 

huishoudelijk reglement.  

Artikel 19: Functies 

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. De bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of als deze afwezig is de 

ondervoorzitter. Bij verhindering van de voorzitter en ondervoorzitter wordt de functie waargenomen door de 

oudst aanwezige bestuurder.  

Artikel 20: Beëindiging van het mandaat 

Het mandaat van bestuurder eindigt: 

- wanneer de bestuurder ontslag indient, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter en het ontslag 

zal nadien bekrachtigd moeten worden door de eerstvolgende algemene vergadering; 

- wanneer een bestuurder ontslagen wordt door de algemene vergadering, die hierover beslist met een 

gewone meerderheid; 

- bij het verstrijken van de termijn; 

- bij rechtsonbekwaamheid. 

- bij overlijden. 

Artikel 21: Bijeenroeping 

De bijeenroeping gebeurt tenminste 8 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch verstuurd, 

tenzij het lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda 

van de vergadering. 

Artikel 22: Beraadslaging 

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen worden niet meegeteld in het berekenen van het resultaat. 

Artikel 23: Notulen 

De besluiten van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen die worden ondertekend  door de voorzitter 

en de secretaris. Deze notulen zijn voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging 

beschikbaar. 

Artikel 24: Vertegenwoordiging 
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Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door het bestuursorgaan 

aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de 

handtekening van de voorzitter of van een andere bestuurder of van een gevolmachtigde die niet tot de 

bestuursorgaan hoeft te behoren. 

Titel V: Ontbinding 

Artikel 25: Bestemming van het actief 

Ingeval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief overgemaakt aan een door de algemene vergadering 

aangeduide vereniging, die een gelijkaardig doel nastreeft. 

Artikel 26: Aanduiding vereffenaars 

Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan en bepaalt hun 

bevoegdheden. 

Titel VI: Diverse bepalingen 

Artikel 27: Boekjaar 

Elk jaar legt het bestuursorgaan de jaarrekening en begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, 

die hiermee kwijting verleent aan de bestuurders. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde 

jaar. In afwijking hiervan begint het eerste boekjaar op datum van de ondertekening van deze overeenkomst om 

te eindigen op 31 december. 

Artikel 28: Slotbepaling 

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen en 

verenigingen van 23 maart 2019.. 

Op dezelfde vergadering van (de datum van de oprichtingsvergadering) werd besloten om de volgende personen 

te benoemen als de eerste bestuurders van (de naam van de vzw gevolgd of voorafgegaan door de afkorting 

‘vzw)’: 

[Zorg dat het aantal bestuurders overeenkomt met het aantal zoals vermeld in artikel 18 en minstens 1 persoon 

minder is dan het aantal oprichters] 

Naam Voornaam, straat + huisnr (+bus), Postcode + woonplaats, Geboortedatum Geboorteplaats 

Naam Voornaam, straat + huisnr (+bus), Postcode + woonplaats, Geboortedatum Geboorteplaats 

Naam Voornaam, straat + huisnr (+bus), Postcode + woonplaats, Geboortedatum Geboorteplaats 

[Hieronder vermeld je de namen van alle oprichters (zie boven) en laat je hen tekenen.] 

2.4. Kostprijs voor verenigingen 

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen 

(Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen 

van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) worden de volgende tarieven 1 gehanteerd : 

 Oprichting: 

o Op papier: 162,10 EUR + 21% B.T.W.: 196,14 EUR 

o Elektronisch: 117,10 EUR + 21% B.T.W.: 141,69 EUR 

                                                             
1 http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm
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 Wijziging 

Op papier en elektronisch: 109,90 EUR = 21% B.T.W.: 132,98 EUR 

3. Jaarlijkse verplichtingen van een vzw 

- ieder jaar minimum 1 algemene vergadering houden; 

- ieder jaar minimum 1 vergadering van het bestuursorgaan houden; 

- een boekhouding bijhouden; 

- een belastingbrief invullen en opsturen. 

3.1. Algemene vergadering 

Het belangrijkste orgaan van de vzw, dat beslist over: 

- wijziging van de statuten; 

- benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

- benoeming en de afzetting van de commissarissen (een commissaris controleert de 

financiële toestand van een vzw. Een kleine vzw is niet verplicht een commissaris aan te 

stellen); 

- kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

- goedkeuring van de begroting en de rekening; 

- ontbinding van de vereniging; 

- uitsluiting van een lid; 

- omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 

- alle andere gevallen waar de statuten dat vereisen; 

Ieder jaar moet de algemene vergadering volgende zaken verplicht goedkeuren: 

- het jaarverslag van de vzw; 

- de jaarrekening; 

- de begroting; 

- de kwijting (of ontlasting) van de bestuurders (voor de verantwoordelijkheid van hun daden 

voor de werking van de vzw); 

De algemene vergadering bestaat uit alle vaste of werkende leden. Van een algemene vergadering 

moet een agenda en een verslag beschikbaar zijn. 

 

Wanneer? 

De vzw moet minstens 1 algemene vergadering per jaar houden. Alle leden moeten ten laatste 15 

dagen op voorhand een agenda krijgen. 

 

 Tip: stel de algemene vergadering zorgvuldig samen. Vergeet niet dat ze alle grote beslissingen 

neemt binnen de vzw. 

3.2. Bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de vzw. Het bestuursorgaan: 

- zorgt voor de dagelijkse aansturing van de vzw en alle zaken die de wet niet uitdrukkelijk aan 

de algemene vergadering voorbehoudt; 

- neemt minder belangrijke beslissingen; 
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- vertegenwoordigt de vereniging; 

- bestaat uit minstens drie personen, behalve als de vereniging maar twee leden telt. In dat 

geval mag de bestuursorgaan maar uit twee personen bestaan; 

 Denk eraan: Mensen die in het bestuursorgaan zitten, moeten niet in de algemene vergadering 

zitten. Bestuurders kunnen enkel aangesteld en afgezet worden door de algemene vergadering. 

 

Wanneer? 

De bevoegdheden van het bestuursorgaan worden vastgelegd bij de oprichting. Elke wijziging van de 

samenstelling moet u melden aan de griffie van de kamer van koophandel en dienen gepubliceerd te 

worden in het Belgisch Staatsblad. 

4. Bijkomende verplichtingen 

4.1. Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vzw. Het regelt de interne 

werking van uw vereniging. 

 

 Geen enkele afspraak in het huishoudelijk reglement mag in tegenspraak zijn met de statuten. 

Anders is het niet geldig. 

 

Een huishoudelijk reglement regelt de: 

- taakverdeling binnen het dagelijkse beheer; 

- bevoegdheden van de beheerders onderling en de voorzitter; 

- manier van uitnodigen en de verslaggeving; 

- opmaak van de agenda; 

- organisatie van de vergaderingen (spreekrecht, aanbrengen van agendapunten …); 

- werking van werkgroepen; 

- rechten en plichten van de toegetreden leden. 

In deze tabel vindt u het verschil tussen de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

 Tip: Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten niet naar de kamer van koophandel. Laat 

ze goedkeuren door de algemene vergadering. Dat is goedkoper en eenvoudiger. Ook voor een 

feitelijke vereniging is een huishoudelijk reglement een praktisch hulpmiddel. 
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4.2. Ledenregister 

Dit is een lijst van leden met stemrecht op de algemene vergadering. Elk lid moet met naam, 

voornaam, woonplaats en nationaliteit vermeld worden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de 

naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. 

 Zet bovenaan het document: 

- de naam van de vzw met aanduiding ‘vereniging zonder winstoogmerk’; 

- de maatschappelijke zetel met volledig adres en gerechtelijk arrondissement; 

- het ondernemingsnummer. 

 

Alle mensen die ooit lid waren van de algemene vergadering moeten in het register opgenomen zijn. 

 

- Het bestuursorgaan 

o schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in 

dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld.  

o kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.  

- De Koning kan voorwaarden opleggen waaraan het elektronische register dient te 

voldoen.  

- Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. 

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum 

en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet 

worden verplaatst. 

- De vereniging moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de 

administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de 

rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, 

onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien 

de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten. 

 

Wanneer? 

- Bij oprichting van de vzw. 

- Het ledenregister dient elk jaar te worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van 

koophandel en maakt deel uit van het verenigingsdossier. Het wordt bijgehouden op 

zetel van de vzw door de bestuursorgaan. Het bevat enkel de werkende leden. 

 

 De ledenlijst moet binnen de 8 dagen aangepast worden als er nieuwe leden bijkomen of leden 

worden verwijderd.  
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4.2.1. Voorbeeld 
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4.3. Bankrekening openen 

U kunt voor uw vereniging een zichtrekening openen om de inkomsten en uitgaven te regelen. Zowel 

voor een feitelijke vereniging als een vzw kunt u een zichtrekening openen. 

Procedure: 

- Bespreek in uw vereniging wie de toestemming krijgt om het geld op de rekening van uw 

vereniging te beheren. Hij wordt dan ‘volmachtdrager’. 

Bij het openen van de rekening moeten minstens twee vertegenwoordigers van de 

vereniging aanwezig zijn. Deze vertegenwoordigers zijn dan ‘volmachtgevers’. Het beste is 

dat de volmachtdrager niet dezelfde persoon is als een volmachtgever. 

- Zorg dat u van elke vertegenwoordiger een kopie van de identiteitskaart en een recent 

woonplaatsbewijs bij u hebt. 

Bij een vereniging zijn de ondertekenaars van de rekening geen eigenaar van het geld. Het 

geld komt uit de werking van de vereniging en moet daarvoor gebruikt worden. Geen enkel 

lid kan (een deel van) dit geld opeisen. Als een van de (bestuurs)leden overlijdt, moet de 

rekening niet worden geblokkeerd. 

- Neem de statuten en de ledenlijst van uw vereniging mee naar de bank. Voor een vzw moet 

u de meest recent gepubliceerde statuten voorleggen. 

 Tip: Er moeten minstens 2 vertegenwoordigers tekenen voor de bankrekening. Ga dus samen naar 

de bank om de rekening te openen. 

4.4. Vrijwilligerswet 

De vrijwilligerswet is een wet met regels over de rechten van vrijwilligers. De wet geldt voor feitelijke 

verenigingen en vzw’s. Zie ook deel 5 ‘Vrijwilligers’ voor meer uitleg. 

 

De wet legt volgende zaken vast: 

- definitie van vrijwilliger; 

- informatieplicht; 

- arbeidsrecht; 

- kostenvergoeding; 

- verzekering. 

 

De vereniging is verplicht om vrijwilligers op de hoogte te brengen van deze wet bij de start van hun 

vrijwilligerswerk. 

4.4.1.  Definitie 

Vrijwilligerswerk is een activiteit die uitgevoerd wordt door een vrijwilliger binnen een organisatie. 

 

Kenmerken van de activiteit: 

- inzet voor een ander; 

- onbetaald; 

- niet verplicht; 
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- ingericht door een organisatie buiten de familie of privé verband; 

- buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling. 

 

Meer informatie 

www.vrijwilligerswetgeving.be 

 

 Tip: Maak duidelijke afspraken met uw vrijwilligers. Wat verwacht u van hen en wanneer? Goede 

afspraken met uw vrijwilligers zijn minstens even belangrijk als de wet. 

4.4.2.  Informatieplicht 

De informatieplicht is de plicht van een vereniging om vrijwilligers te informeren over: 

 Tip: Een feitelijke vereniging kan een extra verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten voor 
zijn vrijwilligers. Deze verzekering is wel nooit zo sluitend als voor een vzw. Vraag uw verzekeraar 
zeker naar de voorwaarden. 

4.4.3.  Arbeidsrecht 

- Bijna iedereen heeft het recht om vrijwilligerswerk te doen. Werklozen moeten toestemming 
vragen bij de RVA. De RVA heeft binnen de 12 dagen het recht om te weigeren, daarna mag 
men beginnen aan het vrijwilligerswerk. 

- Voor mensen zonder verblijfsstatuut is er nog geen regeling. Zij kunnen dus nog geen 
vrijwilligerswerk doen. 

http://www.vrijwilligerswetgeving.be/
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4.4.4.  Kostenvergoeding 

Kostenvergoeding is de terugbetaling van de kosten die een vrijwilliger maakt voor zijn 
vrijwilligerswerk. Een vereniging is niet verplicht om de onkosten van een vrijwilliger te vergoeden. 
 
Voordelen van een vergoeding: 

- goede motivatie voor vrijwilligers; 
- u laat zien dat u een open vereniging bent. 

 
Kosten vergoeden kan op 2 manieren: 

- U betaalt het exacte bedrag. De vrijwilliger brengt het kasticket van zijn uitgave binnen en de 
vereniging betaalt dit bedrag terug. 

- U betaalt een vast bedrag aan de vrijwilliger (is vrijwilligersvergoeding). Het maximumbedrag 
is 34,71 euro2 per dag. De vrijwilliger moet hierop geen belastingen betalen. 

 
 Per jaar mag een vrijwilliger maximum 1.388,40 euro per jaar aan vrijwilligersvergoedingen 
ontvangen. De vrijwilliger betaalt wel belastingen als: 

- hij dit bedrag overschrijdt; 
- hij niet kan bewijzen dat het gaat om een onkostenvergoeding. 

 
U kunt deze twee systemen niet combineren.  
 
Er is een uitzondering: vervoersonkosten mogen betaald worden ook al ontvangt de vrijwilliger al een 
vast bedrag. Deze regeling combineert de forfaitaire vrijwilligersvergoeding met een terugbetaling 
van reële vervoerskosten. Dit houdt in dat vrijwilligers naast de forfaitaire onkostenvergoeding een 
vergoeding kunnen krijgen voor de werkelijk afgelegde kilometers. Het aantal kilometers die vergoed 
mogen worden is wettelijk gelimiteerd tot 2 000 kilometer. Per kilometer afgelegd met de wagen 
mag er een bedrag van 0,3456 euro/km (voor de periode 01/07/12-30/06/13) of 0,3461 euro/km 
(voor de periode van 01/07/13-30/06/2014) worden terugbetaald. Per fiets bedraagt het bedrag 0,20 
euro per kilometer. De kosten van het openbaar vervoer mogen volledig worden terugbetaald, 
zolang dit bedrag niet hoger is dan het bedrag dat zou worden terugbetaald indien de vrijwilliger per 
auto zou komen. 

 Tip: Spreek altijd op voorhand af wat een vrijwilliger terugbetaald krijgt en wat niet. 

4.5. Verzekering 

4.5.1. Burgerlijke aansprakelijkheid 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering voor uw vereniging en uw 
vrijwilligers. 
 
Deze aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht geldt voor vrijwilligersorganisaties met 
rechtspersoonlijkheid zoals vzw’s en openbare besturen. 
 
Wat is er verzekerd? 

- schade aan de organisatie; 
- de vrijwilligers (tijdens activiteiten en onderweg naar/van de activiteiten); 
- collega’s of derden (tijdens activiteiten en onderweg naar/van de activiteiten). 

 

                                                             
2  https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/de-forfaitaire-kostenvergoeding/ 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/de-forfaitaire-kostenvergoeding/
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 Tips: 
- zet de taken van vrijwilligers op papier; 
- zorg ervoor dat alle vrijwilligers en alle taken zijn opgenomen in de verzekeringspolis. Noteer 

ook de momenten wanneer vrijwilligers aanwezig zijn; 
- lees de verzekeringspolis altijd goed na. 

4.5.2.  Niet verplicht, wel aan te raden 

Verzekering Lichamelijke Ongevallen 
Wat is er verzekerd? Ongevallen van vrijwilligers met lichamelijk letsel. 
 
 Dit is een vrij dure verzekering. De prijs hangt af van het risico en de reikwijdte van de verzekering. 
Zoek zeker ook formules voor collectieve verzekering. Hoe groter de spreiding van het risico, hoe 
lager de kost. 
 
Rechtsbijstand 
Waarvoor dient rechtsbijstand? 

- voor ondersteuning van vrijwilligers die betrokken raken bij een rechtszaak; 
- om experten te kunnen aanduiden; 
- om een advocaat te betalen. 

 
 Tip: Vraag aan uw verzekeraar om een clausule ‘Rechtsbijstand’ in de polis burgerlijke 
aansprakelijkheid op te nemen. Dat is goedkoper. 
 
Meer informatie: www.vrijwilligerswetgeving.be 
 

4.5.3.  Waar verzekeren 

De vzw Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk biedt een gratis verzekering aan. Deze polis dekt alle 
vrijwilligersactiviteiten. 3 De polis dekt zowat alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de 
vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een 
vrijwilligersorganisatie. Je moet de te verzekeren vrijwilligersuren wel altijd vooraf aangeven bij de 
verzekeraar. Let op: bepaalde gevaarlijke sporten, zware verbouwingswerken en dergelijke, zijn wel 
uitgesloten in de polis. 
 
Deze verzekering dekt: 

 burgerlijke aansprakelijkheid; 

 rechtsbijstand; 

 lichamelijke ongevallen. 
 
Per jaar kunt u gebruik maken van 1000 vrijwilligersuren. Eén vrijwilligersuur staat voor een effectief 
gevrijwilligd uur door één vrijwilliger. Je moet deze vrijwilligersuren telkens 48 uur voor de activiteit 
plaatsvindt, aangeven vanaf 1 april via het digitaal loket www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Uren 
die je niet opgebruikt hebt, kan je niet overdragen naar het volgende kalenderjaar. 
 
De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve voor activiteiten 
in de Verenigde Staten, Australië en Canada. 
 
 Deze verzekering vervangt dus niet de jaarverzekering van leden en vrijwilligers! 
 

                                                             
3 https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/ 

http://www.vrijwilligerswetgeving.be/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/
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Meer informatie bij Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 
Amerikalei 164 B1 2000 Antwerpen 32 (0)3 218 59 01 
 
De telefonische helpdesk is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/  

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
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Deel 2: Financiën 

1. Begroting 

Een begroting is een overzicht van alle geschatte kosten en ontvangsten. Dat kan voor de hele 
vereniging zijn maar bijvoorbeeld ook voor een afzonderlijk project. 
Voordelen: 

- zicht op de financiële haalbaarheid van een project; 
- zaken schrappen omdat u te veel gaat uitgeven; 
- subsidies aanvragen bij de overheid of partners. 

 
Hoe 

- maak een lijst van alle mogelijke ontvangsten en uitgaven; 
- kies welke projecten u zeker wilt organiseren en welke minder belangrijk zijn; 
- ga niet zomaar uit van een schatting. Vraag offertes en bekijk de inkomsten en uitgaven van 

vorig jaar. 
 
 de verplichte items die nodig zijn voor de jaarrekening (zie onderdeel jaarrekening) 
 
Wanneer 
Een vzw is wettelijk verplicht een begroting op te stellen. De algemene vergadering moet de 
jaarbegroting goedkeuren. Dit moet binnen de zes maanden na de start van het boekjaar gebeuren. 
 
 Denk eraan: 

- laat de begroting en het jaarplan samen goedkeuren; 
- maak een begroting aan het begin van een werkjaar, activiteit of project; 
- de begroting moet niet naar de Kamer van Koophandel. 

 
 Tips: 

- voorzie een bedrag voor onvoorziene uitgaven; 
- bekijk op voorhand waar u eventueel kunt besparen. Zo vermijdt u discussies op moeilijke 

momenten. 
 

2. Boekhouding 

Een kleine vzw moet een kasboekhouding voeren. Dit betekent dat alleen de veranderingen rond 

contant geld en zichtrekeningen in een kasboek moeten worden bijgehouden. De wetgever heeft 

hiervoor een model uitgewerkt. Een grote vzw moet een dubbele boekhouding voeren. 

- In een boekhouding zitten alle uitgaven en ontvangsten, bezittingen en schulden van een 
vereniging. Een vzw is bij wet verplicht om een boekhouding te voeren. 

- Voordeel: een duidelijke en eerlijke boekhouding geeft vertrouwen bij uw medewerkers en 
externe partners. 

- In een dagboek (ook wel bankboek of kasboek genoemd) worden alle uitgaven en 
ontvangsten geregistreerd. Bewijsstukken zoals kastickets, facturen of ontvangstbewijzen 
moet u, samen met de dagboeken, zeven jaar bijhouden. 

- Een inventaris is een lijst van alle bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen van de vzw 
op het einde van het financiële jaar. 

- Elke vzw moet een jaarrekening maken bij het afsluiten van het boekhoudjaar. 
- Een jaarrekening bestaat uit: 
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 De staat van de ontvangsten en uitgaven. 
Het totaal van alle uitgaven en ontvangsten die genoteerd staan in de financiële 
dagboeken. 

 De staat van het vermogen. 
Het totaal van alle bezittingen en schulden aan het einde van het financiële jaar. 

 Een toelichting van de waarderingsregels. 
Een beschrijving van de berekeningsmethode waarop de vereniging de 
geldwaarde bepaalt van de bezittingen en schulden, rechten en plichten. 

 
 Tip: Ook een feitelijke vereniging houdt het best een financieel overzicht bij. Dit is echter niet 
verplicht. 
 
Wanneer 

- De algemene vergadering van de vzw moet de jaarrekening goedkeuren ten laatste zes 
maanden na de afsluiting van het boekhoudjaar. 

- De neerlegging is afhankelijk van de grootte van de vzw: 

 kleine vzw: jaarlijkse neerlegging goedgekeurde rekeningen vorig boekjaar op de 
griffie van de rechtbank van koophandel. 

 grote vzw:  
 jaarrekening binnen de 30 dagen na goedkeuring bij de Nationale Bank van 

België. De Nationale Bank zorgt zelf voor neerlegging op de griffie van de 
rechtbank van koophandel. 

 moet altijd volgende stukken toevoegen: 

 naam en voornaam bestuurders; 

 in voorkomend geval: naam en voornaam van de commissarissen in 
functie; 

 verslag van deze commissarissen 
voor bepaling onderscheid vzw’s zie onderstaande link:  
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/modellen-van-de-
jaarrekening/groottecriteria-voor-verenigingen-en-stichtingen 

- De griffie van de rechtbank van koophandel moet de jaarrekening en het bijbehorende 
verslag ontvangen ten laatste zes maanden nadat het op de algemene vergadering werd 
goedgekeurd. 

 
 Denk eraan: 

- Vzw’s moeten bij subsidieaanvragen aan stad Antwerpen ook een jaarrekening voegen. 
- U moet de jaarrekening ook meesturen met uw belastingformulier (zie onderdeel 

belastingen). 
- Alle leden van de algemene vergadering hebben het recht om alle bewijsstukken van de 

vereniging te zien. Hou uw dagboeken dus netjes bij. Leden mogen trouwens geen financiële 
informatie doorgeven. 

 
Meer informatie 

 FOD Justitie:  

 www.vsdc.be 
 
 Tip: Laat de boekhouding van uw vereniging nakijken of maken door iemand met kennis van 
zaken. 
 
  

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/modellen-van-de-jaarrekening/groottecriteria-voor-verenigingen-en-stichtingen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/modellen-van-de-jaarrekening/groottecriteria-voor-verenigingen-en-stichtingen
http://www.just.fgov.be/
http://www.vsdc.be/
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Voorbeeld 
 
NAAM vzw: 

Ondernemingsnummer: 

Adres: 

Woonplaats: 

 

Jaarrekening 1 januari 20XX - 31 december 20XX 

I. Staat van ontvangsten en uitgaven 

Het totaal van alle uitgaven en ontvangsten die genoteerd staan in de financiële dagboeken. 

Uitgaven   Ontvangsten 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

GOEDEREN EN DIENSTEN       

    LIDGELD   

        

        

    SCHENKINGEN EN LEGATEN   

        

BEZOLDIGINGEN       

personeel   SUBSIDIES   

externe medewerkers       

vrijwilligersvergoeding       

        

DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN   INTRESTEN, DIVIDENTEN   

materiaal       

voeding: eten en drinken   ANDERE ONTVANGSTEN   

transport   bijdrage deelnemers   

post   ontvangsten uit verkoop   

ICT   inkomgeld   

publiciteitsmateriaal       

kopies       

verzekeringen       

        

huur lokalen       

gas       

elektriciteit       

water       

materiaal onderhoud gebouw       

belasting kadastraal inkomen       

intresten en bankkosten       

intresten en bankkosten       

        

Totaal uitgaven 0,00 Totaal ontvangsten 0,00 

 

 



II. Toelichting bij de Jaarrekening: Inventaris van activa, rechten, schulden en 

verbintenissen 

1. Samenvatting van de waarderingsregels 4 
2. Aanpassing van de waarderingsregels 
3. Bijkomende inlichtingen 5 
4. Genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen 

BEZITTINGEN SCHULDEN 

Omschrijving Bedrag  Omschrijving Bedrag  

Onroerende goederen (terreinen, …) 

- behorend tot de vereniging in volle 

eigendom 

- andere 

 Financiële schulden 

 

 

 

Machines 

- behorend tot de vereniging in volle 

eigendom 

- andere 

 Schulden ten aanzien van leveranciers 

 

 

 

Roerende goederen en rollend materiaal 

- behorend 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 

omschrijving bedrag omschrijving bedrag 

Beloofde subsidies 

 

 Hypotheken en hypotheekbeloften 

 

 

Beloofde schenkingen 

 

 Gegeven waarborgen 

 

 

Andere rechten 

 

 Andere verbintenissen 

 

 

 

5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven  

(belofte van gebruik van lokalen…)  

 

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van (datum) 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

Handtekening        Handtekening 

                                                             
4 Een beschrijving van de berekeningsmethode waarop de vereniging de geldwaarde bepaalt van de bezittingen en schulden, 
rechten en verplichtingen 
5 In deze rubriek licht de vzw toe welke goederen gratis worden verkregen.  
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3. Belastingen 

Een vzw moet elk jaar een belastingbrief invullen en opsturen. Doet u dit niet, dan riskeert u een 
boete. Kleine vzw’s moeten bijna nooit belastingen betalen. 

Elke vzw is onderworpen aan de zogenaamde 'patrimoniumtaks'. Dit is een belasting 'tot vergoeding 
van de successierechten'. Het komt erop neer dat de vzw moet opgeven wat ze aan patrimonium 
heeft (onroerende en roerende goederen) en hoeveel dit zou opbrengen als het allemaal zou 
verkocht worden. Dit is vergelijkbaar met de waarde die op een erfenis geplakt wordt, waar dan 
erfenisrechten (of successierechten) moeten betaald worden door erfgenamen. 

Door deze taks wordt vermeden dat een vermogen voor onbeperkte duur wordt ondergebracht in 
een vzw, zonder dat hierop successierechten worden geheven tijdens de overgang van het vermogen 
over generaties heen. Als het vermogen kleiner is dan 25.000 euro, moet geen patrimoniumtaks 
betaald worden. Het vermogen is dan namelijk te klein. Als het vermogen hoger dan 25.000 euro is, 
moet hierop 0,17 procent aan belasting betaald worden. Het uiteindelijke bedrag wordt naar het 
bovenste duizendtal afgerond. 

De vzw moet elk jaar aangifte doen op het registratiekantoor van de roerende en onroerende 
goederen die zij per 1 januari van het komend aanslagjaar bezit. De taks van 0,17 procent geldt voor 
de massa van de in België bezeten goederen, zonder aftrekking van de lasten, te rekenen vanaf de 
eerste januari die op de oprichtingsdatum volgt. (Art. 147-150 W.Succ). Met het begrip 'massa van de 
goederen' bedoelt de wetgever ook de roerende goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
organisatie om uit eigen beweging de vermogensstaat op te maken en de taks te betalen wanneer 
die van toepassing is. 

Elke vzw moet uiterlijk op 28 februari van elk jaar aangifte doen van de aard en de waarde van de 
roerende en onroerende goederen die zij bezit op 1 januari van datzelfde jaar. 

Normaal gezien ontvangt elke vzw jaarlijks een brief met een invulstrookje van het bevoegde 
registratiekantoor. Dit strookje moet ingevuld en teruggestuurd worden wanneer er geen taks 
verschuldigd is. Als er wel taks verschuldigd is, moet zelf bij het bevoegde registratiekantoor een 
speciaal aangifteformulier worden gehaald. Is de te betalen taks lager dan 125 euro, dan geldt de 
aangifte voor drie jaar. Is de te betalen taks hoger dan 125 euro, dan moet de aangifte jaarlijks 
gebeuren. 

Elke vereniging die de aangifte te laat inlevert, loopt per maand vertraging een boete op van 2,50 
euro. 

 Als de omzet uit verkoop in uw vzw hoger is dan 5 580 euro, moet u btw betalen en dus een btw-
boekhouding voeren6. 

Wanneer? 
Ieder jaar. 
 
Hoe? 

- Een bestuurslid van de vereniging moet de laatste bladzijde ondertekenen en dateren. 
- Steek de jaarrekening van het voorbije jaar bij de belastingbrief. 
- Als de vzw geen geld ontvangen of uitgegeven heeft, schrijft u volgende verklaring: “Onze 

vzw heeft in het jaar 20XX geen inkomsten en geen uitgaven gehad”. 
 
 

                                                             
6 Bron: FOD Financiën http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/vragen/tva/assujet2.htm 

http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/vragen/tva/assujet2.htm


Denk eraan: 
- Ook als de vzw niet meer actief is, moet u toch een belastingbrief invullen. Voor de 

belastingdienst bestaat de vzw tot de ontbinding in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. 
- De belastingdienst kan controles uitvoeren. Hou daarom alle kastickets, rekeningafschriften 

en verklaringen van betalingen goed bij. 
 
Meer informatie? Neem contact op met het belastingkantoor. 

4. Registratie als btw-belastingplichtige 

Van zodra een vzw op geregelde wijze handelingen onder bezwarende titel 7 stelt, is zij, welke ook de 

aard is van de bedragen die zij van haar leden of desgevallend van derden als tegenprestatie voor de 

door haar verleende diensten of verrichte leveringen ontvangt (prijs, bijdragen, lidgelden, 

deelnemingen) btw-belastingplichtige die als dusdanig moet worden geïdentificeerd op het btw-

controlekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.  

 

 

  

                                                             
7 Definitie ten bezwarende titel: “Als u een prestatie verricht en er is een tegenprestatie, dan is die handeling 

‘ten bezwarende titel’. Die tegenprestatie kan in geld of in natura zijn.” Bron: http://finipedia.tijd.be 

https://financien.belgium.be/nl/Contact
http://finipedia.tijd.be/


Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2019 

DEEL 3: Opmaak activiteiten- en jaarverslag 

Jaarlijks moet het activiteiten- en jaarverslag opgemaakt worden betreffende de werking van het 
voorbije jaar. 

1. het activiteitenverslag 

Een jaarplan is een agenda van de activiteiten die uw vereniging heeft uitgevoerd in het in het vorig 
jaar. 

2. Een inhoudelijk jaarverslag 

Een jaarverslag is een tekst waarin u de activiteiten en projecten van het afgelopen jaar kort 
beschrijft en evalueert. 
 
Denk eraan: 
De algemene vergadering keurt het jaarverslag en de financiële jaarrekening van een vzw goed. 
 
Hoe? 
U schrijft een jaarverslag beter in stukjes. Zet na elke activiteit een korte beschrijving met de 
belangrijkste evaluatiepunten op papier. Zo hebt u tegen december een overzicht van alle 
uitgevoerde activiteiten. 

- Neem het jaarplan erbij. 
- Overloop samen met het bestuur de verschillende activiteiten. 
- Bekijk welke activiteiten goed verliepen en welke minder: 

 Hoe kwam dit? 

 Wat hebt u geleerd voor het volgende jaar? 

 Wat gaat u behouden? Wat past u aan? 
- Maak hier een verslag van. 

 
Wanneer? 
Een jaarverslag schrijft u in december of januari, voor de algemene vergadering plaatsvindt. Want als 
u in een vzw zit, moet de algemene vergadering het verslag goedkeuren. 
 
 Tips:  

- Gebruik de belangrijkste conclusies om uw jaarplan uit te werken en om de begroting van het 
volgende jaar op te stellen. 



Deel 4 evenementen plannen 

1. Eenvoudig evenement plannen 

Een evenement is een activiteit van een vereniging waar veel praktische voorbereiding bij komt 
kijken. Voor u aan de slag gaat, moet u een aantal belangrijke knopen doorhakken. 

1.1.  Concept afbakenen 

Deze stap is cruciaal om een evenement te organiseren. Denk goed na over: 
- de boodschap die u wilt brengen; 
- het publiek dat u wilt bereiken; 
- het programma dat u wilt uitwerken; 
- de partners die u hiervoor nodig hebt. 

1.1.1.  Rollen verdelen 

Spreek af wie voor wat zorgt. Zo vermijdt u dat u zonder tafels eindigt en met drie drankleveranciers. 
Als u de taken verdeelt, kun u in minder tijd meer werk verzetten. Stel hiervoor een draaiboek op. U 
vindt een voorbeeld in bijlage. 

1.1.2.  Intern of extern evenement? 

Een evenement voor genodigden of voor leden van uw vereniging organiseer u het best in een zaal. 
Dan hebt u geen vergunning nodig voor een evenement op de openbare weg. Meestal zijn de billijke 
vergoeding en SABAM verrekend in de zaalhuur. Meer info vindt u in de paragraaf over taksen en 
vergunningen. Een extern evenement vraagt meer voorbereiding. U moet vroeger beginnen en meer 
praktische vergunningen en andere zaken in orde brengen. 

1.1.3.  Buiten of binnen? 

Afhankelijk van de locatie van het evenement, moet u verzekeringen en toestemmingen aanvragen. 
Beslis dus eerst of u het evenement buiten of binnen wilt organiseren. 
Voor de meeste zalen hoeft u zelf geen vergunningen en verzekeringen in orde te brengen. Als u een 
evenement binnen organiseert, bespreek dan met de verhuurder zijn verantwoordelijkheden en die 
van uw vereniging. 

1.1.4. Openbaar domein: toestemming 

Wilt u een optocht houden door de straat of een feestje organiseren in een van de parken? Dan hebt 
u toestemming nodig van de stad om het openbaar domein te gebruiken. Het evenementenloket 
helpt u om de juiste zaken aan te vragen. 
 
Hoe? 
Vul online het aanvraagformulier in via het digitale evenementenloket 
 
Wanneer? 
Kleine evenementen vraagt u minstens 4 weken vooraf aan en grote evenementen minstens 3 
maanden. Hoe vroeger u de aanvraag indient, hoe sneller ze behandeld wordt. 
 

http://evenementen.antwerpen.be/
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 Tips:  
- Brandweerpreventie 

In het aanvraagformulier staan ook vier vragen over brandweerpreventie. Als u op een van 
die vragen ‘ja’ moet antwoorden, moet u ook een informatieblad voor de brandweer 
invullen. 
Bij de aanvraag voegt u een inplantingsplan toe. Dit plan geeft duidelijk weer hoe het 
evenement opgebouwd is, wat waar komt. Vul dit correct en nauwkeurig in, want anders 
rekent de brandweer 96,62 euro aan per uur, per persoon of per prestatie. Stel uw plannen 
dus correct op. De mensen van het evenementenloket kunnen u hierbij helpen. 

- Politie 
Als uw evenement plaatsvindt op de openbare weg, vraagt u ook toestemming aan de 
politie. Dat is belangrijk om de veiligheid van uw evenement te garanderen. Vraag aan de 
politie om de straat auto- en parkeervrij te maken. 

1.2. Verzekeringen 

Verzekering voor alle infrastructuur en materiaal. 
 
De vereniging is verplicht om een verzekering af te sluiten voor het materiaal dat u gebruikt tijdens 
het evenement. Dus ook tijdens de opbouw en afbraak. 
 
De stad kan vragen om het verzekeringsbewijs voor te leggen. Zo weet de stad dat de organisator 
mogelijke schade dekt. Bovendien neemt de vereniging zo haar verantwoordelijkheid. Naast de 
verzekering kan de stad ook een waarborg vragen. Die waarborg wordt niet terugbetaald als er 
bijvoorbeeld geleend materiaal beschadigd is. 
 
De kost van de verzekering kan verschillen. Dit hangt af van de aard van het evenement en de 
mogelijke risico’s. U moet voldoende verzekerd zijn om mogelijke schade aan derden te kunnen 
betalen. U kunt uw deelnemers ook verzekeren voor materiële schade en lichamelijke ongevallen. 
 
Als uw evenement plaatsvindt in een stadsgebouw, moet u eerst huur betalen aan de stadsdienst. 
Controleer of de zaal in orde is met brandverzekering en zorg anders voor een goede verzekering. Als 
u twijfels hebt, neem contact op met de netwerk ontmoetingsruimte van de stad. Kijk hiervoor op 
http://zaalzoeker.antwerpen.be of stuur een bericht naar zaalzoeker@stad.antwerpen.be. 

1.3. Taksen en vergunningen 

1.3.1. SABAM 

Als u muziek speelt tijdens een evenement, moet u het auteursrecht respecteren en SABAM betalen. 
Op www.sabam.be vindt u alle nuttige informatie en de verschillende mogelijkheden. 

SABAM – auteursrechten vereniging 
Frankrijklei 65 - bus 2 
2000 Antwerpen 
tel. 03 226 71 60 
openingsuren: maandag tot donderdag van 9 tot 17 uur, vrijdag van 9 tot 16 uur 

1.3.2.  Billijke vergoeding 

Om in het openbaar muziek af te spelen, moeten de uitvoerende kunstenaars en producenten een 
billijke vergoeding krijgen. Als u een zaal of locatie huurt voor uw evenement, betaalt de verhuurder 

http://zaalzoeker.antwerpen.be/
mailto:zaalzoeker@stad.antwerpen.be
http://www.sabam.be/


Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2019 

wellicht een billijke vergoeding op jaarbasis. Het tarief hiervoor wordt dan mee verrekend in de 
huurprijs. Vraag dit na bij de verhuurder. 
 
Voor tijdelijke activiteiten betaalt u een vergoeding voor 24 of 48 uur. 
 
Meer info over de billijke vergoeding vindt u op www.bvergoed.be of bij de infolijn: 070 66 00 16. 
Op deze website vindt u alle mogelijke formulieren. 

1.4. Materiaal uitleendienst stad Antwerpen 

Verenigingen kunnen tafels, banken, podia en stoelen aanvragen bij de uitleendienst van de stad 
Antwerpen. De uitleendienst beschikt over volgende materialen: tafels en stoelen, vloeren en podia, 
tentoonstellingsmateriaal, verlichting, audio en elektriciteit, watervoorzieningen en 
decoratieartikelen. Het materiaal wordt gratis geleverd als u dat tijdig aanvraagt. 
 
Vermeld op de aanvraag zeker: 

- de aanvraagdatum; 
- naam en adres van de organisator/aanvrager met contactgegevens; 
- naam, adres, webadres en statuut van de vereniging (indien van toepassing) ; 
- het ondernemingsnummer (indien van toepassing); 
- het doel en een beschrijving van het evenement; 
- of het evenement al dan niet op het openbaar domein plaatsvindt; 
- het gevraagde materiaal, met vermelding van de details en aantallen; 
- het leveringsadres en de datum van het evenement (begin/einde); 
- de contactgegevens van de persoon die het materiaal in ontvangst zal nemen of terug zal 

bezorgen (indien verschillend van de organisator/aanvrager). 
 
Hoe? 
Ga naar het evenementenloket in uw districtshuis of vul het formulier zelf in  
 
Wanneer? 
Verstuur de aanvraag ten laatste 6 weken voor het evenement plaatsvindt. 
 
 Tips: 

- Het materiaal wordt geleverd op basis van beschikbaarheid. Het voorjaar en de zomer 
zijn drukke periodes voor verenigingen. Bestel dus zo snel mogelijk uw materiaal. 

- Voor een evenement met meer dan 1500 personen moet u alles drie maanden op 
voorhand aanvragen. 

- Vindt u evenement over minder dan zes weken plaats en hebt u nog materiaal nodig? 
Dan kunt u het materiaal zelf ophalen als er nog iets beschikbaar is. Neem zo snel 
mogelijk contact op met het evenementenloket van uw district. 

 

http://www.bvergoed.be/
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Patrimoniumonderhoud/20130228_Invullijst_feestmateriaal_Antwerpen%20.xls


1.5. Bijlage: draaiboek 
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2. Communicatie 

Om een activiteit bekend te maken, moet u deze vragen beantwoorden: 
- Wat organiseert u? 
- Wanneer? Datum en uur? 
- Waar? (zaal, straat, huisnummer, postcode, stad) 
- Wie organiseert de activiteit? Logo? 
- Wat staat er op het programma? 
- Hoeveel bedraagt de toegangsprijs? 
- Inschrijven nodig? 
- Waar krijgt u meer info? 
- Naam en adres vereniging. 

 
 Denk goed na welk promotiemateriaal u nodig hebt om uw activiteit bekend te maken en wie u 
wilt uitnodigen. 
 
Hoe? 
Als uw vereniging een activiteit organiseert, kunt u dit op verschillende manieren bekendmaken: 

- Mondeling; 
- via e-mail; 
- met een aankondiging via Facebook of andere sociale media; 
- met een berichtje op de website; 
- met een aankondiging in het ledenblad; 
- met een sms’je; 
- met een leuke schriftelijke uitnodiging. 
- met affiches en flyers. 
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Deel 5: Vrijwilligers 

1. Vrijwilligers zoeken 

1.1. Vacature Opmaken 

Een vacature helpt u om goed te verwoorden waarvoor u een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger 
moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet zijn. 

Stap 1: Denken 
- Denk na over welke vragen een kandidaat kan hebben. Geef in de vacature een duidelijk 

antwoord op deze vragen: 

 Wat voor vereniging is het? Wat doet de vereniging? 

 Wie zijn de klanten? 

 Wat moet de kandidaat kunnen? 

 Wat moet de kandidaat doen? 

 Waar moet de kandidaat werken? 

 Wanneer moet de kandidaat aanwezig zijn? 

 Met wie moet de kandidaat samenwerken? 

 Hoe goed moet de kandidaat Nederlands spreken of schrijven? 

 Is de werkplaats toegankelijk voor kandidaten met een handicap? 
- Schrijf eenvoudig. Gebruik geen woorden die iemand anders niet begrijpt. 
- Geef een realistisch beeld van de vereniging en de taak van de vrijwilliger. Beloof niet te veel. 

Zeg wat u de vrijwilliger te bieden hebt. 
- Schrijf de vacature samen met een andere vrijwilliger die al voor de vereniging werkt. Die 

weet beter welke vragen kandidaten hebben en hoe u ze het best aanspreekt. 
- Denk samen met een aantal mensen na over de vacature. Bijvoorbeeld met de 

bestuursorgaan en enkele leden. 
- Weet dat de vrijwilliger niet van in het begin aan al uw verwachtingen kan voldoen. Geef 

hem de kans om te groeien en bij te leren. 

Stap 2: Schrijven 
Dit moet zeker in de vacature staan: 

- Info over de vereniging 

 Naam; 

 Doelstellingen; 

 Andere informatie (thema’s, aantal leden of locaties, doelgroep, …); 

 Sfeer. 
- Functiebenaming 

 Geef de functie een duidelijke naam. Bijvoorbeeld: administratieve kracht, 
begeleider van activiteiten, afficheplakker,  … 

 Let op: de naam moet zowel mannen als vrouwen aanspreken. Niet: ‘secretaresse’. 
Wel: ‘secretariaatsmedewerker’. 

 Schrijf er duidelijk bij dat u een vrijwilliger zoekt. 
- Taken 

 Wat moet de vrijwilliger doen? Schrijf dit eerlijk en duidelijk. 

 Welke verantwoordelijkheden heeft de vrijwilliger? 
- Profiel 

 Wat voor iemand zoekt u? Bijvoorbeeld: een sociaal persoon, iemand die graag 
alleen werkt, iemand die graag bijleert… 

- Kennis 
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 Wat moet de vrijwilliger kennen en kunnen? Voorbeelden: computerkennis, 
technisch inzicht, kennis van een bepaalde doelgroep… 

 Wat moet de vrijwilliger al kennen en wat kan de vrijwilliger nog bijleren? 
- Talenkennis  

 Welke talenkennis moet de vrijwilliger hebben? 

 Vraag niet meer talenkennis dan noodzakelijk. 

 Maak een onderscheid tussen mondelinge en schriftelijke talenkennis. 
- Werktijden 

 Wanneer moet de vrijwilliger aanwezig zijn? Bijvoorbeeld, elke dinsdag en 
donderdag van 10 tot 16 uur. 

 Of hebt u enkel vrijwilligers voor een bepaalde periode nodig? Bijvoorbeeld, in de 
maanden juli en augustus. 

 Als de werktijden bespreekbaar zijn, schrijf dit dan zeker ook in de vacature. 
- Aanbod 

 Wat heeft de vereniging te bieden aan de vrijwilliger? 

 Wat wint de vrijwilliger erbij? Bijvoorbeeld: sociaal contact, een 
vrijwilligersvergoeding, de kans om iets bij te leren. 

- Plaats 

  Op welk adres moet de vrijwilliger werken? Het adres van de vereniging of op 
verplaatsing? 

 Kan de vrijwilliger eventueel van thuis uit werken? 

 Hoe geraakt hij op de werkplaats? 

 Hoe toegankelijk is de werkplek voor personen met een handicap? 
- Vergoeding en verzekering 

 Krijgt de vrijwilliger een vaste onkostenvergoeding? 

 Of betaalt de vereniging de gemaakte kosten terug? 

 Krijgt de vrijwilliger een vergoeding in natura? Bijvoorbeeld, een T-shirt, tickets… 

 Is de vrijwilliger verzekerd? 
- Contact 

  Naam van een contactpersoon voor meer informatie of om te solliciteren 

 Telefoonnummer en e-mailadres 

 Hoe solliciteren en tot wanneer? 

1.2. Vacature verspreiden 

U hebt een goede taakomschrijving. Verspreid de vacature niet alleen bij mensen en organisaties die 
u al kent. Om ook andere mensen te bereiken, moet u de vacature op verschillende manieren 
verspreiden: 
 
Zet de vacature zeker op het internet, bijvoorbeeld op www.vrijwilligerswerk.be. Verwijder de 
vacature als u een vrijwilliger gevonden hebt. Gebruik ook bijvoorbeeld uw eigen website. 
Omdat niet iedereen internet heeft, gebruikt u beter ook andere kanalen. 
 
Mensen persoonlijk aanspreken werkt altijd het best.  
 

2. Vrijwilligers onthalen 

De onthaalperiode loopt vanaf de eerste ontmoeting met de vrijwilliger tot wanneer hij zich op zijn 
gemak voelt, zijn taken goed kent en die kan uitvoeren. Bij de ene vrijwilliger duurt dit maar een 
maand, bij de andere een jaar. 
 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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Waarom is een goed onthaal belangrijk? 
Met een goed onthaal: 

- Creëert u een vertrouwensband tussen uw vereniging en de vrijwilliger; 
- Kunt u de vragen van de vrijwilliger beantwoorden, waardoor hij zich minder onzeker voelt;  
- voelt de vrijwilliger zich welkom; 
- blijft de vrijwilliger langer bij de organisatie. 

2.1. Het kennismakingsgesprek 

We raden u aan om in een gesprek kennis te maken met de nieuwe vrijwilliger. 
 
Nodig de vrijwilliger uit voor het gesprek. Leg hem goed uit waarover het gesprek zal gaan en 
waarom u een gesprek wilt. In dit gesprek leert u de vrijwilliger kennen. Neem er dus uw tijd voor.  
 
Vraag in het gesprek zeker naar: 

- zijn motivatie en verwachtingen (wat vindt hij leuk, wat wil hij doen, wat kan hij doen); 
- zijn interesses; 
- zijn mogelijkheden (wanneer kan hij zich vrijmaken?); 
- zijn ervaringen (als vrijwilliger, professioneel of uit het leven). 

 
Praktische afspraken 

- Bekijk de juridische zaken met de vrijwilliger, zoals: 

 een vrijwilligersvergoeding; 

 een verzekering; 

 zijn RVA- en mutualiteitsdocumenten; 

 zijn statuut. 
- Zet de afspraken in een afsprakennota. Als u een huisreglement hebt, geeft u dit aan de 

vrijwilliger. Noteer ook de wensen van de vrijwilliger. Zo toont u respect voor de vrijwilliger. 
- Sluit altijd af met: “Hebt u nog vragen? Dan mag u die steeds stellen.” Geef de vrijwilliger uw 

contactgegevens. Als er een probleem is, kan de vrijwilliger contact opnemen. 
 

 Tips: 

- Zeg ook wat u van de vrijwilliger verwacht (bijv. aanwezigheid, inzet,…); 
- Hou de sfeer luchtig en spontaan. Het is niet nodig om zenuwachtig zijn. De vrijwilliger mag 

niet afgeschrikt worden door het eerste gesprek. Het moet juist een band scheppen.  

2.2. De verwelkoming in de organisatie 

Mensen voelen zich graag welkom in een organisatie. Geef de vrijwilliger een goed gevoel door hem: 
- voor te stellen aan andere vrijwilligers; 
- kennis te laten maken met de andere projecten in de vereniging; 
- een rondleiding te geven. 

 
Het is de bedoeling dat de vrijwilliger de sfeer van de vereniging leert kennen, maar hij moet zich 
vooral op zijn gemak voelen. 
Daarna kunt u de vrijwilliger af en toe apart nemen voor een gesprek. Vraag hem hoe het gaat en wat 
hij leuk en minder leuk vindt. Zeg de vrijwilliger ook dat hij altijd bij u terecht kan met problemen. U 
kunt zo’n gesprek ook in groep organiseren. Dat heet dan intervisie. 
 



3. Het sociaal statuut van de vrijwilliger 

Bijna alle personen boven de 16 jaar kunnen vrijwilligerswerk doen. Voor werknemers hoeft uw 
vereniging geen specifieke regelingen te treffen. Voor personen die een uitkering van de RVA, een 
ziekenfonds of een OCMW krijgen, moet u wel een aantal zaken in orde brengen. 

3.1. Uitkeringsgerechtigde werklozen 

Bruggepensioneerden en uitkeringsgerechtigde werklozen die vrijwilligerswerk doen, moeten dit 
aangeven bij de RVA. Ze vullen het formulier C45B voor vrijwilligerswerk in. De vrijwilliger en uw 
vereniging ondertekenen dit formulier. Verder moeten ze aan hun uitbetalingsinstelling (ABVV, 
ACLVB, ACV of HVW) melden dat ze vrijwilligerswerk gaan doen. 
 
De RVA heeft 12 dagen tijd om het vrijwilligerswerk te weigeren, maar alleen om volgende redenen: 

- Het is geen vrijwilligerswerk zoals de wet omschrijft. 
- Het is een activiteit die normaal niet door een vrijwilliger wordt gedaan. 
- De beschikbaarheid van de werkloze voor de arbeidsmarkt vermindert (reden die niet kan 

ingeroepen worden bij bruggepensioneerden). 
 
Als de vrijwilliger binnen de twee weken niets verneemt, mag hij vrijwilligerswerk doen. 
 
Als de RVA het vrijwilligerswerk weigert, moet de vrijwilliger: 

- stoppen met vrijwilligerswerk, anders kunnen zijn uitkeringen teruggevorderd worden (tegen 
een weigering is nog beroep mogelijk, neem daarvoor contact op met het RVA-kantoor) 

- deze activiteit aangeven op zijn controlekaart door het overeenstemmende vakje zwart te 
maken voor de aanvang van de activiteit. 

 
Wanneer? 
Vrijwilligers die een uitkering krijgen, moeten hun aanvraag voor vrijwilligerswerk in orde brengen 
voor ze aan de slag gaan. 
 
 Tip: De RVA staat niet toe dat uitkeringsgerechtigden elke dag vrijwilligerswerk doen. 1 of 2 maal 
per week mag meestal wel. 

3.2. Ziekte- of invaliditeitsuitkering 

Als de vrijwilliger wegens ziekte, invaliditeit of zwangerschap geen beroepsactiviteit kan uitoefenen, 
moet de adviserend geneesheer vaststellen of het vrijwilligerswerk ‘verenigbaar’ is met zijn 
gezondheidssituatie. Dit wordt schriftelijk bevestigd. Vraag meer informatie bij het ziekenfonds, want 
elke instantie heeft zijn eigen aanvraagprocedure. 
 
De vrijwilliger moet dit advies inwinnen. Toch kunt u als verenigingen de vrijwilliger hierin helpen 
door administratieve ondersteuning te bieden. Dit wil zeggen: contact opnemen met de mutualiteit 
of de documenten voor vrijwilligerswerk aanvragen, invullen en opsturen. 
 
Ambtenaren zijn buitenbeentjes omdat ze onder een specifieke regeling vallen: die van de openbare 
sector en het administratief recht. Voor elke activiteit die een ambtenaar naast het ambt uitoefent, 
moet hij/zij toestemming vragen. Dat geldt ook voor activiteiten in de privésfeer, zoals 
vrijwilligerswerk. 



3.3. Mensen met een leefloon 

Als de vrijwilliger een leefloon krijgt, meldt hij het vrijwilligerswerk aan zijn OCMW-
dossierbeheerder, de maatschappelijk assistent. 
 
In Antwerpen werkt het OCMW met een systeem van ‘geactiveerd vrijwilligerswerk’. Daarbij doen 
OCMW-klanten vrijwilligerswerk als ze het leefloon of het equivalent daarvan ontvangen. Klanten 
voeren vrijwilligerswerk uit bij verschillende non-profitorganisaties. Het OCMW zoekt actief naar 
vrijwilligerswerk en vult deze vacatures in. Het is dus mogelijk dat iemand van de dienst sociale 
activering van het OCMW uw vereniging een bezoekje brengt. 
 
Voorwaarden voor het aantal uren: 

- vrijwilligerswerk als einddoel: maximum 1 maal per week; 
- vrijwilligerswerk als opstap naar werk: minimum 4, maximum 12 uur per week 

(uitzonderingen zijn mogelijk). 
 
Via het OCMW krijgt de klant een aanmoedigingspremie van 1 euro per uur en, indien nodig, een 
vergoeding voor verplaatsingen met het openbaar vervoer. Meer informatie over dit systeem krijgt u 
bij de dienst sociale activering van het OCMW. 
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Deel 6: Bijkomende documentatie en nuttige adressen 

Rechtbank van koophandel  

Bolivarplaats 20 bus 7 

2000 Antwerpen 

tel. 257 85 47 

Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW's 

www.vsdc.be 

Bedrijvenloket stad Antwerpen 

Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 66 88 
www.ondernemeninantwerpen.be  

SABAM – auteursrechten vereniging 

Frankrijklei 65 - bus 2 
2000 Antwerpen 
tel. 03 226 71 60 
https://www.sabam.be/nl 

Billijke vergoeding:  

www.bvergoed.be 

FOD: VZW 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/VZW_NL_tcm265-138484.pdf 

FOD Justitie:  

www.just.fgov.be 
http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/70.pdf 

Uitdatabank 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/maak-uw-activiteit-bekend-de-uitdatabank 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

Amerikalei 164 B1 

2000 Antwerpen 

32 (0)3 218 59 01 

telefonische helpdesk is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. 

www.vrijwilligerswetgeving.be 

Servicepunt vrijwilligers van de stedelijke dienst sociale netwerken 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijwilligerswerk  
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