
Hoofdstuk XII - Vermogen van de vzw 
 

1. Wat mag een vzw bezitten? 
In de wet wordt het bezit van roerende en onroerende goederen door een vzw niet beperkt. Het is nochtans belangrijk 
dat voornoemd bezit verband houdt met het doel van de vereniging en niet ertoe strekt de leden ervan rechtstreeks te 
verrijken. 
Hierop geldt de uitzondering tot de aankoop van een onroerend goed. Vzw’s zijn vrij om een onroerend goed in het 
bezit te hebben dat niet nodig is voor het beheer van de ideële doelstelling.  

 

2. Wat moet worden gedaan indien een vzw een gift ontvangt? 
Bij overschrijding van het bedrag van 100.000 euro voorziet de wet in een procedure op grond waarvan de giften die 
betrekking hebben op een roerend of een onroerend goed bij koninklijk besluit moeten worden gemachtigd. 
De handgiften (afgifte van hand tot hand) en de giften bij middel van een bankoverschrijving behoeven echter geen 
machtiging, ongeacht het bedrag ervan. 

 
a) Machtigingsprocedure 

Ingeval de vzw een gift of een legaat ontvangt waarvan de waarde 100.000 euro te boven gaat, is een machtiging 

bij koninklijk besluit vereist. 
U kunt een volledige lijst van de stukken die moeten worden overgelegd met het oog op het aanleggen van een 
dossier, evenals alle nuttige inlichtingen verkrijgen bij de: 
Federale Overheidsdienst Justitie 
Directoraat-generaal wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden 
Dienst giften en legaten 
Waterloolaan, 115 
1000 BRUSSEL 
Tel. : 02/542.65.11 
Fax. : 02/542.70.97 
E-mail: Burgerlijke.Wetgeving@just.fgov.be 

 
b) Tot wie moet u zich wenden om uw gift fiscaal af te trekken? 

Alleen bij ministeriële beslissing of bij koninklijk besluit erkende vzw’s kunnen aan een schenker een fiscaal attest 
verstrekken waarmee hij op zijn belastingaangifte het bedrag van zijn schenking aan de vzw kan aftrekken. 

U kunt het best informatie inwinnen bij de: 
Federale Overheidsdienst Financiën 
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit 
Centrale diensten - Directie I/5C 
RAC-Financietoren 
Kruidtuinlaan 50, bus 61 
1010 BRUSSEL 
Tel. : 02/210.54.32 
Fax. : 02/210.62.10 
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