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F E I T E L I J K E  V E R E N I G I N G  O F  V Z W ?  

 

I N L E I D I N G   

 

In 2013 werden 30 leden van een carnavalsclub uit Aalst veroordeeld tot het betalen van een 

schadevergoeding van (elk) ongeveer 50.000 euro voor de schade die was ontstaan toen een tractor 

van de vereniging vuur vatte1. Omdat de carnavalsclub een feitelijke vereniging was, en geen vzw, 

waren de leden zelf aansprakelijk, en niet de vereniging. Toch zou het niet juist zijn om de figuur 

van de feitelijke vereniging volledig links te laten liggen door deze uitspraak. De feitelijke vereniging 

biedt immers een veel soepelere manier om zich te verenigen met minder formaliteiten en meer 

vrijheid dan een vzw. Het komt er gewoon op aan zich bewust te zijn van een aantal 

aandachtspunten bij de feitelijke vereniging. En de voor – en nadelen van beide figuren af te wegen.  

 

R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D  

 

In Bijlage I geven we een volledig overzicht van de verschillen tussen de feitelijke vereniging en de 

vzw. De twee belangrijkste verschillen geven we hier echter al mee:  

✓ De feitelijke vereniging heeft als voordeel dat ze niet wettelijk geregeld is, waardoor het een 

veel soepeler instrument is dan een vzw ( geen oprichtingsformaliteiten of publicatievereisten, 

de leden bepalen zelf hoe het bestuur en de werking van de vereniging eruit ziet, …).  

✓ De feitelijke vereniging heeft echter als nadeel dat ze geen rechtspersoonlijkheid heeft, wat wil 

zeggen dat ze juridisch gezien niet als aparte entiteit wordt beschouwd, maar als een collectief 

van haar leden. Het zijn dus de leden die gezamenlijk contracten aangaan, naar de rechter 

stappen, eigenaar zijn van de goederen van de vereniging, … . In tegenstelling tot een vzw kan 

een feitelijke vereniging met andere woorden zelf geen contracten aangaan, rechten en 

plichten krijgen, naar de rechter stappen, … . In de praktijk  zijn er echter voldoende manieren 

om hieraan tegemoet te komen.  

 

V E R T E G E N W O O R D I G I N G  E N  V O O R T Z E T T I N G S BE D I N G  

 

Hoewel een feitelijke vereniging juridisch gezien niet als aparte entiteit wordt erkend, kan ze (indien 

van toepassing) wel een ondernemingsnummer en/of btw-nummer hebben. Wanneer één of 

meerdere leden uittreden of nieuwe leden toetreden, moet de feitelijke vereniging  sinds kort ook 

geen nieuw ondernemingsnummer meer aanvragen, op voorwaarde dat er een overeenkomst kan 

 
1 https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/422623/1/Wannes+Vandenbussche 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/422623/1/Wannes+Vandenbussche
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voorgelegd worden waaruit blijkt dat een dergelijke verandering niet het einde van de feitelijke 

vereniging betekent2.  

 

Voortzettingsbeding 

 

Dat brengt ons bij het eerste aandachtspunt: bij een feitelijke vereniging is het belangrijk te 

voorzien in een voortzettingsbeding. Dat is niet meer dan een clausule die stelt dat de vereniging 

niet ontbonden wordt wanneer één of meerdere leden uit de vereniging stappen, en dat de 

goederen van de vereniging in dat geval binnen de vereniging blijven. Zonder dit beding moet strikt 

genomen de vereniging wél ontbonden worden bij toetreding of uittreding van een lid, moeten de 

goederen van de vereniging verdeeld worden tussen de leden, en moet een nieuw 

ondernemingsnummer worden aangevraagd. Het is dus best een dergelijke clausule in de statuten 

van de feitelijke vereniging op te nemen:  

 

 “ De vrijwillige of onvrijwillige terugtrekking of uitsluiting van één van de leden, noch het 

faillissement, ontbinding of vereffening van één van hen zal de ontbinding van de vereniging tot 

gevolg hebben. De vereniging zal blijven bestaan zolang er ten minste twee leden zijn.  

De leden die de vereniging voortzetten, zullen de belangen van het uittredend lid overnemen tegen 

markconforme voorwaarden en kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn om de continuïteit 

van de vereniging te garanderen:  

✓ Goederen en rechten die in mede-eigendom worden gehouden zullen de exclusieve eigendom 

van de resterende leden blijven.  

✓ [Goederen en rechten die tot het private vermogen van het uittredend lid behoren, maar die tot 

de economische activa van de vereniging gerekend worden, kunnen door de resterende leden 

worden overgenomen tegen markconforme voorwaarden.] OF [De uittredende leden en hun 

eventuele rechtsopvolgers kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte 

bijdragen of gedane inbrengen.] 

✓ Alle rechten en plichten behorende tot de vereniging blijven verworven en zullen gedragen 

worden door de overblijvende leden. 

De resterende leden zijn gerechtigd de handelsnaam verder te gebruiken. ” 

 

Vertegenwoordigingsbeding 

 

Daarnaast is het ook belangrijk een mandaat te geven aan één of meerdere personen om de 

vereniging te verbinden. Ook dit beding wordt best in de statuten opgenomen, om te vermijden 

dat voor elke handeling een nieuwe volmacht van alle leden vereist zou zijn:  

 

 
2 Zie hierover: Beslissing BTW nr. E.T.126.981 d.d. 11.04.2016,  https://www.iec-
iab.be/nl/leden/Publicaties/actualiteit/Instituut/Documents/ET126.981.11.04.2016-feitelijke-
verenigingen.pdf  

https://www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/actualiteit/Instituut/Documents/ET126.981.11.04.2016-feitelijke-verenigingen.pdf
https://www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/actualiteit/Instituut/Documents/ET126.981.11.04.2016-feitelijke-verenigingen.pdf
https://www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/actualiteit/Instituut/Documents/ET126.981.11.04.2016-feitelijke-verenigingen.pdf
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“ de vereniging wordt ten aanzien van derden geldig verbonden door … zonder dat deze van enige 

beraadslaging of bijzonder machtiging moet doen blijken. De rechtsvorderingen worden in naam 

van de vereniging gevoerd door … .” 

 

Op die manier kan men er dus voor zorgen dat bijvoorbeeld de voorzitter van de vereniging een 

verzekeringscontract kan aangaan, een werknemer kan aanwerven, een bankrekening kan openen, 

enzovoort, en dat de verplichtingen die daarbij horen ( zoals het betalen van sociale bijdragen voor 

een werknemer) mogen gebeuren vanuit de vereniging. Maar let wel op: Ook in die gevallen is het 

niet de voorzitter, noch de feitelijke vereniging die het contract afsluit. De voorzitter treedt dan 

enkel op als vertegenwoordiger van alle leden. Zij sluiten juridisch gezien nog steeds het contract 

af.  

 

Ook bij de vzw wordt een dergelijk beding best opgenomen in de statuten. Anders moet voor elke 

handeling van de vzw in principe de voltallige raad van bestuur het contract ondertekenen.  

 

Verzekering 

 

Dat brengt ons bij het laatste aandachtspunt. Zowel in de vzw als in de feitelijke vereniging is het 

noodzakelijk om te voorzien in een voldoende verzekering voor de bestuurders en de leden en 

andere vrijwilligers van de vereniging. Lokale verenigingen zijn hiervoor gedekt door de UNIZO – 

verzekering, die zowel schade tijdens evenementen, aansprakelijkheid van bestuurders en de 

beroepsaansprakelijkheid dekt.  

 

W A N N E E R  K I E Z E N  V O O R  E E N  F E I T E L I J K E  V E R E N I G I N G  O F  E E N  V Z W ?   

 

Als conclusie kunnen we stellen dat de veroordeling van de carnavalsvereniging zeker niet moet 

betekenen dat een feitelijke vereniging alle relevantie heeft verloren. Zowel de feitelijke vereniging 

als de vzw hebben hun voor – en nadelen. Het komt er dus op aan het juiste instrument te kiezen 

voor de specifieke behoeften van de vzw:   

 

Wanneer een feitelijke vereniging?  

✓ De vereniging organiseert slechts weinig evenementen ( bijvoorbeeld één of twee keer per jaar 

een braderie). 

✓ De vereniging sluit weinig contracten. 

✓ De vereniging heeft geen onroerend goed in eigendom. 

 

Wanneer een vzw? 

✓ De vereniging sluit vaak contracten, soms met grote waarde. 
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✓ De vereniging organiseert veel evenementen of voorziet een uitgebreide dienstverlening aan 

haar leden. 

✓ De vereniging is eigenaar van een gebouw. 

✓ De vereniging neemt werknemers aan. 

 

Of met andere woorden: een feitelijke vereniging is nog steeds de meest aangewezen vorm voor 

een vereniging met een beperkte organisatie en beperkte activiteiten. Een vzw is  dan weer 

aangewezen voor een vereniging met een uitgebreide organisatie en een ruim aanbod aan haar 

leden. 

 

Tip: Als de vereniging bepaalde subsidies wil aanvragen, kijk dan op voorhand na of een feitelijke 

vereniging een aanvraag mag indienen.   

 

******* 
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B I J L A G E  I :  V O O R N A A M S T E  V E R S C H I L L E N  T U S S E N  V Z W  E N  F E I T E L I J K E  V E R E N I G I N G  

 

 

 Feitelijke vereniging Vzw 

 

Oprichting   

Oprichtingsformaliteiten Onderhandse overeenkomst 

of stilzwijgend. Geen 

formaliteiten. 

Er moet een oprichtingsakte 

worden opgemaakt, inclusief 

statuten. Publicatie van de 

oprichting is vereist 

Oprichtingskosten Geen Ong. 180 euro 

Ondernemingsnummer Inschrijving enkel vereist 

indien verplicht door 

specifieke wettelijke bepaling 

Inschrijving steeds vereist 

Rechtspersoonlijkheid Neen Ja 

 

Organisatie   

Bestuur Vrij te regelen Bepaald in de wet 

Aansprakelijkheid Elk lid is individueel 

aansprakelijk met eigen 

vermogen.  

 

In geval van een fout van één 

van de leden kunnen zij zich 

richten op het lid dat de fout 

begaat.  

Vzw is aansprakelijk. De leden 

blijven buiten schot. 

 

Bestuurders kunnen wel 

worden aangesproken:  

• Bij bestuursfouten 

• Schending van de vzw-

wet of de statuten 

• Niet contractuele schade 

aan derden 

Verzekering Verzekeringen op naam van 

de feitelijke vereniging zin 

mogelijk, maar de leden doen 

er goed aan zich ook 

individueel te verzekeren 

Verzekeringen op naam van 

de vzw.  

Vrijwilligers Wanneer de feitelijke 

vereniging werknemers 

tewerk stelt, of onderdeel is 

van een overkoepelende 

organisatie, geldt de regeling 

van de vzw ( zie hiernaast).  

Vrijwilligers ( leden) van een 

vzw zijn niet burgerrechtelijk 

aansprakelijk voor schade die 

ze aanrichten tijdens hun 

vrijwilligerswerk, Behalve in 

geval van bedrog, zware fout 
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Voor alle feitelijke 

verenigingen geldt dat de 

vrijwilliger wel zelf 

aansprakelijk is. Het staat de 

feitelijke vereniging in dat 

geval vrij toch een 

verzekering te nemen, ook al 

is ze hiertoe in dat geval niet 

verplicht.  

 

De feitelijke vereniging is wel 

steeds verplicht bepaalde 

informatie te geven aan de 

vrijwilliger3.  

of eerder gewoonlijk dan 

toevallig voorkomende lichte 

fout van de vrijwilliger, of 

voor de schade die hij zichzelf 

toebrengt.  

Aangezien de vzw moet 

instaan voor die schade, moet 

ze hiervoor verplicht een 

vrijwilligersverzekering 

afsluiten4.  

 

De vzw is steeds verplicht 

bepaalde informatie te geven 

aan de vrijwilliger5. 

 

Financiën   

Btw Een feitelijke vereniging die 

geregeld handelingen stelt 

die onderworpen zijn aan de 

btw, zoals het uitbaten van 

een kantine is btw-

belastingplichtig en moet een 

btw-nummer aanvragen. Dit 

kan op naam van de feitelijke 

vereniging. 

Een vzw die geregeld 

handelingen stelt die 

onderworpen zijn aan de btw, 

zoals het uitbaten van een 

kantine is btw-belastingplichtig 

en moet een btw-nummer 

aanvragen. Dit is steeds op 

naam van de vzw. 

Belasting Inkomsten die leden 

verwerven uit de feitelijke 

vereniging worden 

aangegeven in de 

personenbelasting 

De leden worden in principe 

niet belast, de vzw wordt 

belast volgens:  

• Rechtspersonenbelasting 

• Patrimoniumbelasting 

Boekhouding Geen verplicht model van 

boekhouding, maar in het 

kader van goed bestuur is het 

wel aangeraden  

Boekhoudplichtig  

 

 
3 Zie artikel 4 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 
4 Artikel 5 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 
5 Zie artikel 4 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 


