
VERSCHILLEN TUSSEN EEN FEITELIJKE VERENIGING EN EEN VZW 
 
 

 FEITELIJKE VERENIGING VZW 
Aard Meerdere personen die overeenkomen om op 

geregelde en duurzame wijze een aantal 

initiatieven te nemen 

Groepering van tenminste drie personen die 

overeenkomen om binnen een bepaald tijdsbestek 

gemeenschappelijke doelstellingen te 

verwezenlijken waarvan het hoofddoel is activiteiten 

te ontwikkelen die zich buiten de profit-sector 

situeren en waarin commerciële belangen of 

doelstellingen subsidiair zijn aan het feitelijke doel 

Rechtspersoonlijkheid De vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. 

De oprichting en de werking worden niet bij één of 

andere wet geregeld. 

De leden kunnen afzonderlijk en individueel 

aansprakelijk gesteld worden. 

De vereniging wordt geregeld door de wet van 2 mei 

2002 en geniet daardoor rechtspersoonlijkheid. 

Deze rechtspersoonlijkheid gaat in vanaf de dag 

van neerlegging van de statuten en de akten inzake 

de benoeming van de bestuurders (en eventueel de 

gemachtigden) zijn neergelegd op de griffie van de 

Rechtbank van Koophandel. 

 

Organisatie Geen wettelijke regeling Formele regeling die vastgelegd is in de wet van 2 

mei 2002 (algemene vergadering, raad van bestuur, 

gemachtigden, dagelijkse bestuurders, 

commissarissen, boekhouding, werking, ledenlijst 

…) 

 

Aansprakelijkheid De leden kunnen individueel aansprakelijk gesteld 

worden bij het niet-nakomen van de aangegane 

verbintenissen en afspraken. 

De leden kunnen slechts individueel en in eigen 

naam optreden, dagvaarden en gedagvaard 

worden. 

De leden zijn individueel niet gebonden in hun privé-

vermogen. Enkel de vzw kan aansprakelijk gesteld 

worden op voorwaarde dat de rechtspersoonlijkheid 

tegenstelbaar is aan derden en dat de vereniging 

beheerd wordt als “goede huisvader” en dat aan de 

wettelijke verplichtingen is voldaan. 

De vzw kan in eigen naam en voor eigen rekening 

optreden, dagvaarden en gedagvaard worden. 

Plichten Er zijn geen verplichtingen, behoudens de 

afspraken die tussen de leden onderling of met 

derden gemaakt worden. 

Op fiscaal vlak gelden de gewone regels inzake de 

personenbelasting (directe belastingen) of deze 

inherent aan de BTW-wetgeving. 

Alle bekendmakingen en formaliteiten inzake 

verplichte bekendmaking en neerlegging worden 

geregeld in art.26 novies (Wet van 2 mei 2002). 

Op fiscaal vlak wordt de vzw onderworpen aan de 

rechtspersonen- of vennootschapsbelasting (directe 

belastingen) al naargelang de aard van de 

activiteiten. Ook kan de vzw verplicht zijn een BTW-

nummer te hebben. 

Boekhouding Geen boekhouding verplicht De boekhouding van de vzw is gereglementeerd en 

heeft ook een verplichte structuur al naar gelang het 

een “kleine” of “grote” vzw betreft. 

De rekeningen moeten jaarlijks neergelegd worden 

op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en 

wanneer de vzw valt onder de bepalingen van de 

grote vzw’s, moet de jaarrekening neergelegd 

worden bij de Nationaler Bank. 

Structuur Vrij te bepalen De vzw moet minstens bestaan uit een algemene 

vergadering en raad van bestuur. Eventueel kan zij 

dagelijkse bestuurders, gemachtigden, 

commissarissen hebben. 

Zij kan naast “effectieve leden”  ook “toegetreden 

leden” hebben. 

 


