
 

 

Jaarlijkse verplichtingen V.Z.W.'S 

 
Overzicht van de belangrijkste verplichtingen jaarlijks): 

 
• Raad van Bestuur 

o verslag van ALLE vergaderingen to bewaren op 

maatschappelijke zetel. 

o wijzigingen in RvB (ontslag, overlijden, afzetting, 

(her)benoeming): 

• binnen de maand mede te delen aan de kruispuntbank 

voor ondernemingen, via de griffie, 
• publicatie van deze wijzigingen in Belgisch Staatsblad 

(dezelfde formulieren). 

• neerlegging van deze wijziging op griffie van rechtbank 
van koophandel. 

 
• Ledenregister 

o ledenregister to bewaren op de maatschappelijke zetel met: 

• vermelding van naam, voornaam en acres van de 
effectieve leden van de algemene vergadering. 

• vermelding van alle beslissingen i.v.m. toetreding, 
uittreding of uitsluiting van de leden (in to schrijven in 

het register binnen de 8 dagen). 
 

o neerlegging van kopie van het gewijzigde ledenregister op de 

griffie van de rechtbank van koophandel binnen de maand na 
de verjaring van de neerlegging van de statuten. Indien geen 

wijzigingen dient geen neerlegging to gescheiden. 
 

• Algemene Vergadering 

o jaarlijks te houden. 

o leden min. 8 dagen op voorhand uitnodigen 

met agenda die minstens vlg. items bevat: •
 goedkeuring rekeningen 

• begroting 

• kwijting aan bestuurders voor opdracht vorig 
boekjaar 

o A.V. binnen de 6 maanden na afsluiting boekjaar houden. 

o verslag A.V. opmaken + bewaren op maatschappelijke zetel. 

o indien statutenwijziging of wijziging raad van bestuur: 
publicatie in Belgisch Staatsblad (via de geijkte formulieren). 

o indien wijziging statuten: wijzigingen + gecoordineerce versie 

statuten neerleggen op griffie van de rechtbank van 
koophandel. 
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• Neerlegging rekeningen 

o kleine V.Z.W.'s (*): jaarlijkse neerlegging goedgekeurde 

rekeningen vorig boekjaar op griffie van de rechtbank van 
koophandel. 

o grote V.Z.W.'s (*): dubbele boekhouding, jaarrekening binnen de 
30 dagen na goedkeuring neer to leggen bij de Nationale Bank 

van Belgie (deze zorgt zelf voor neerlegging op de griffie van 

de rechtbank van koophandel). 
o grote V.Z.W.'s dienen tevens volgende stukken toe to voegen: 

• naam en voornaam bestuurders 

• in voorkomend geval: naam en voornaam van de 

commissarissen in functie 
• verslag van deze commissarissen 

• Patrimoniumtaks 

o jaarlijks v66r 31 maart: aangifte of verklaring dat het 
patrimonium minder dan 25.000,euro bedraagt. 

• Belastingaangifte 

o jaarlijkse aangifte in de rechtspersonenbelasting (meestal 

v66r 30 juni). 

o indien geen aanslagbiljet ontvangen, moet er een aangifte 
aangevraagd worden. 

• Vermelding rechtsvorm "V.Z.W." en adres maatschappelijke 
zetel 

o ALLE uitgaande stukken dienen vermelding "V.Z.W." to 
dragen (indien dit niet het geval is kan elk persoon die aan 

een document heeft meegewerkt persoonlijk aansprakelijk 

worden gesteld). 
Idem voor het niet vermelden van de maatschappelijke zetel 

op deze stukken. 

(*) Categorieen van V.Z.W.'s: 

1. "Grote V.Z.W.": men spreekt van een "grote V.Z.W." van zodra deze 

bij de afsluiting van het boekjaar voldoet aan tenminste twee van 
de hiernavolgende criteria: 

1° gemiddeld over het jaar 5 voltijdse werknemers tewerkstellen die 
ingeschreven zijn in het personeelsregister. 

2° in totaal 250.000 € voortbrengen aan andere dan 

uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW. 3° een 
balanstotaal hebben van 1.000.000 €. 

2. Is dit niet het geval, dan spreken we van een "kleine V.Z.W." 

3. "Zeer grote V.Z.W.": een "zeer grote" V.Z.W. daarentegen stelt op 

jaarbasis gemiddeld meer dan 100 voltijdse werknemers to werk of 
overschrijdt bij de afsluiting van het boekjaar tenminste twee van 

de volgende criteria 
1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse 
werknemers ingeschreven in het personeelsregister. 
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2° in totaal 6.250.000 € aan andere dan 

uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW. 

3° een balanstotaal van 3.125.000 €. 

De bovenvermelde criteria kunnen door de Koning worden aangepast 

aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

Grt wouter devloo 

 

 
 

 

 
 

 
 


