
 

 

Vzw meer info over de verplichtingen 

Sinds de wijziging van de vzw-wet in 2002, lopen alle wettelijke 
verplichtingen voor een vzw over de Rechtbank van Koophandel. Bij de 
oprichting van een nieuwe vzw zal daar een dossier voor je vzw worden 
samengesteld. Als je al langer een vzw bent, moet je deze gegevens ook 
aan de Rechtbank van Koophandel doorspelen. Dat dossier, waarin dus alle 
juridische informatie over je vzw verzameld is, heet het verengingsdossier. 
 
Wat moet er allemaal inzitten? 

• De statuten.  
• De akten van benoeming of ontslag van de bestuurders.  
• Een kopie van het ledenregister. Het gaat hier enkel om de 

stemgerechtigde leden.  
• Beslissingen over de nietigheid of ontbinding van de vzw.  
• De jaarrekening.  
• De wijzigingen van het bovenstaande.  

Wat je moet doen om dit verenigingsdossier in orde te brengen / te houden, 
ontdek je hieronder. 
 
Jaarlijkse verplichte neerleggingen  

• Je bent verplicht jaarlijks de rekeningen van je vzw neer te 
leggen, eens ze zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering.  

• Ledenregister: je ledenregister moet je eigenlijk niet jaarlijks 
neerleggen, maar enkel als er wijzigingen zijn. Maar in 
jeugdbewegingsverband is het niet onrealistisch dat er simpelweg 
elk jaar wijzigingen zijn. Daarom raden we je aan om elk jaar het 
ledenregister te controleren op een vast moment (bv. na de AV van 
december) en neer te leggen. Als er echt geen wijzigingen zijn, 
hoeft dit natuurlijk niet.  
 

• Je bent als vzw ook verplicht om jaarlijks:  
o Minimaal één vergadering te hebben met de Raad van 

Bestuur.  

o Minimaal één vergadering te hebben met de Algemene 
Vergadering. De AV moet minimaal haar wettelijk 
verplichte bevoegdheden uitvoeren, o.a. het goedkeuren 
van de begroting, het goedkeuren van de rekeningen en 
het verlenen van kwijting aan de bestuurders.  

Over deze verplichtingen moet je echter geen neerleggingen doen bij de 
griffie. De verslagen van je Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
moet je m.a.w. niet neerleggen. Maar pas op! Bij een controle zullen deze 
uiteraard wel gecontroleerd worden. 

Verplichte neerleggingen bij een bepaalde gelegenheid 
 
In een aantal gevallen ben je wettelijk verplicht een neerlegging te doen bij 
de griffie van de Rechtbank van Koophandel: 
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• Wijzigingen in de samenstelling van de Algemene 

Vergadering  
o Indien effectieve leden ontslagen of uitgesloten worden, of 

nieuwe effectieve leden aanvaard worden, moeten deze 
wijzigingen binnen de acht dagen door de Raad van Bestuur 
ingeschreven worden in het ledenregister, dat wordt 
bijgehouden op de zetel van de vzw.  

o Een kopie van dat ledenregister moet worden neergelegd 
bij de Rechtbank van Koophandel binnen de maand na de 
verjaardag van de neerlegging van de statuten.  

o ledenregister 
o De neerlegging van een gewijzigd ledenregister behoeft 

geen publicatie in het staatsblad (en brengt dus ook geen 
kosten met zich mee). 

• Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur  
o De neerlegging moet gebeuren binnen één maand na de 

wijziging van de toestand.  
o Een wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur 

moet ook gepubliceerd worden in het staatsblad. 

• Wijziging van de statuten  
o Elke wijziging aan één of ander artikel van de statuten moet 

goedgekeurd worden door een Algemene Vergadering.  
o Eens goedgekeurd, moeten de wijzigingen aan de statuten 

neergelegd worden bij de griffie van de Rechtbank van 
Koophandel. Er moet ook een gecoördineerde tekst van 
de statuten na de wijzigingen worden neergelegd. Die tekst 
geeft dus de meest recente statuten weer, met de 
wijzigingen er al in verweven. Zo blijft het duidelijk wat de 
meest actuele statuten zijn.  

o Een publicatie in het staatsblad is meestal vereist, voor 
meer info: zie onder. Over het wijzigen van de statuten op 
de AV (welke meerderheid is nodig, hoeveel mensen 
moeten er aanwezig zijn,…) 

• Nietigheid en ontbinding van de vereniging  
o Als de buitengewone Algemene Vergadering het definitieve 

besluit tot ontbinding van de vzw heeft genomen, moeten 
de beslissingen over de ontbinding van de vereniging, de 
benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars en 
de bestemming van het netto-actief neergelegd worden bij 
de griffie van de Rechtbank van Koophandel.  

o Dit moet ook gepubliceerd worden in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad  

Neerlegging bij de griffie: praktisch 
 
Waar moeten we zijn? 
Je kan de nodige documenten zelf afleveren bij de griffie, maar je mag ze 
ook per aangetekende zending opsturen. De adressen van de verschillende 
Rechtbanken van Koophandel vind je op deze site.  

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT 
AKTEN VENNOOTSCHAPPEN EN VZW  
Opgeëistenlaan 401 / E 
9000, GENT 
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Publiceren in het staatsblad? 
Sommige van deze neerleggingen moeten gepubliceerd worden in het 
staatsblad, andere niet. 

• Publicatie in het staatsblad is verplicht bij:  
o Wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur  
o Statutenwijzingen 

• Geen publicatie in het staatsblad bij:  
o Neerlegging jaarrekening : voor kleine vzw is dat gratis  

=>vzw gewoon doorsturen naar griffie van rechtbank van 
koophandel dienst acten vennootschappen en vzw 

o Wijziging ledenregister  
o Deze twee neerleggingen zijn dus gratis! 

• Hoe verloopt zo’n publicatie praktisch?  
o Voor de publicatie in het staatsblad moet je niet zelf zorgen. 

Indien een publicatie in het staatsblad vereist is, zal je wel 
een officieel aanvraagformulier moeten voegen bij je 
neerlegging. Voor meer informatie daarover: zie onder.  

o Je moet wel zelf de betaling aan het staatsblad in orde 
brengen;Elke wijziging die je in het staatsblad laat 
publiceren kost 103,70 euro. Deze bedragen zijn incl. BTW, 
gelden voor 2006 en worden jaarlijks geïndexeerd. 
Aangepaste bedragen vind je op http://www.staatsblad.be/.  

o Na de neerlegging van je akten bij de griffie, schrijf je dit 
bedrag over op rekeningnummer 679-2005502-27 van ‘Het 
Belgisch Staatsblad’.  

o Na deze betaling moet je nog een zestal weken wachten, 
vanaf dan kan je de publicatie downloaden op 
http://www.staatsblad.be/.  

Aanvraagformulier I en II 
In bepaalde gevallen moet je neerlegging vergezeld worden van een 
officieel aanvraagformulier. Dat is het geval als: 

• Je neerlegging moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad  
• Als je neerlegging een wijziging van je gegevens behoeft bij de 

Knooppuntbank voor Ondernemingen (KBO).  

Je zal dus bepaalde luiken van deze aanvraagformulieren moeten invullen 
telkens één van deze gevallen zich voordoet:  

• Oprichting van een vzw  
• Wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur  
• Statutenwijzigin  
• Ontbinding  

Je moet deze formulieren dus niet invullen bij het neerleggen van je 
ledenlijst en je jaarrekening. 
 
Welke luiken van welke aanvraagformulieren je precies moet 

invullen in welk geval, ontdek je in het document dat je kan 
downloaden. Volg deze richtlijnen zeer strikt! Als je een luik teveel 
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of te weinig invult, verliest je neerlegging zijn rechtsgeldigheid. 

Ook de aanvraagformulieren zelf kan je hier downloaden. 
 
Belangrijk: 

• Elk formulier moet ondertekend worden door een persoon die 
gemachtigd is de vzw te verbinden. Die handtekening wordt 
aangebracht onderaan luik C van de aanvraagformulier I en/of II.  

• Luik B van formulier I moet ook ondertekend worden, maar dat 
mag alleen op de achterkant, zodat de handtekening zich niet 
bevindt op het bekend te maken stuk en er dus geen frauduleus 
gebruik van gemaakt kan worden (dit wordt immers online 
geplaatst!). Op de voorkant van Luik B van dit formulier moeten de 
naam en de hoedanigheid staan van de persoon of personen die de 
vzw ten aanzien van derden mag vertegenwoordigen.  

Hoe moeten de documenten voor de griffie eruit zien?  
Behalve de twee officiële aanvraagformulieren, bestaan er geen vaste 
sjablonen voor de neerleggingen bij de griffie. Je maakt een document op, 
en daarvoor zijn er wel volgende bindende richtlijnen: 

• Op elk stuk dat je neerlegt, moeten de volgende elementen 
standaard vermeld zijn:  

o De naam van de vereniging en de rechtsvorm (‘vzw’)  
o Het volledig adres van de zetel  
o Het ondernemingsnummer  
o Het precieze onderwerp  

• Vormvoorwaarden:  
o Wit papier van degelijke kwaliteit  
o A4-formaat  
o Alleen op de voorzijde beschreven  
o Per blad mag maar één taal gebruikt worden  
o Getypt of gedrukt, in leesbare en zwarte lettertekens  
o Aan de bovenkant een witte horizontale strook van 

minimum 20mm  
o Ondertekend door personen die bevoegd zijn de vereniging 

tegenover derden te vertegenwoordigen. Hun naam en 
hoedanigheid moeten vermeld worden. 

• Akte wijziging samenstelling Raad van Bestuur moet 
minimaal volgende gegevens bevatten van elke bestuurder:  

o Naam  
o Voornamen  
o Geboorteplaats en –datum  
o Omvang van bevoegdheden en de manier waarop zij die 

uitoefenen  

 

Grt wouter devloo 
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