
Verschil tussen een Feitelijke Vereniging 
en een VZW 

 Feitelijke vereniging VZW 

Aard Meerdere personen die 
overeenkomen op geregelde en 
duurzame wijze een aantal 
initiatieven te nemen. 

Groepering van ten minste twee personen 
die overeenkomen om 
gemeenschappelijke doelstellingen te 
realiseren waarvan het hoofddoel is om 
activiteiten te ontwikkelen die zich niet 
bevinden binnen de profitsector en 
waarin commerciële belangen of 
doelstellingen subsidiair zijn aan het 
ideële 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 het 
WVV en geniet daardoor 
rechtspersoonlijkheid. Deze 
rechtspersoonlijkheid gaat in vanaf de dag 
waarom de oprichtingsakte, het uittreksel 
uit de oprichtingsakte en de akten inzake 
de benoeming van de bestuurders (en evt. 
de gemachtigden, dagelijks bestuurders 
en commissarissen) zijn neergelegd op de 
griffie van de ondernemingsrechtbank. 

Organisatie Geen wettelijke regeling. De feitelijke 
vereniging wordt beheerst door de 
overeenkomst tussen partijen. 

Formele regeling die vastgelegd is in het 
WVV (algemene vergadering, 
bestuursorgaan, gemachtigden, dagelijks 
bestuur, commissarissen, boekhouding, 
werking, ledenregister,…). 

Aansprakelijkheid De leden kunnen individueel 
aansprakelijk gesteld worden bij het 
niet-nakomen van de aangegane 
verbintenissen en afspraken. Elk 
individueel lid staat met zijn 
persoonlijk vermogen in voor de 
verbintenissen van de vereniging. 

De leden zijn individueel niet gebonden 
met hun privévermogen. Enkel de VZW 
kan aansprakelijk gesteld worden op 
voorwaarde dat de rechtspersoonlijkheid 
tegenstelbaar is aan derden, dat de 
vereniging bestuurd wordt al ‘een goede 
huisvader’ en dat aan de wettelijke 
verplichtingen is voldaan. De VZW kan in 
eigen naam en voor eigen rekening 
optreden, verbintenissen aangaan, 
dagvaarden en gedagvaard worden.  

Plichten Er zijn geen verplichtingen, 
behoudens de afspraken die tussen 
de leden onderling of met derden 
gemaakt werden. Op het fiscale vlak 
gelden de gewone regels inzake de 
personenbelasting (directe 
belastingen) of die inherent aan de 
btw-wetgeving. 

Alle bekendmakingen en formaliteiten 
inzake de verplichte openbaarmaking en 
neerlegging worden geregeld in het WVV. 
Op het fiscale vlak wordt de VZW 
onderworpen aan de rechtspersonen- of 
vennootschapsbelasting (directe 
belastingen) al naargelang van de aard 
van de activiteiten. Ook kan de VZW 
verplicht zijn een btw-
identificatienummer te hebben.  

 



Boekhouding Geen boekhouding verplicht. De boekhouding van de VZW is 
gereglementeerd en heeft ook een 
verplichte structuur al naargelang de 
grootte van de VZW. De jaarrekening 
moet jaarlijks neergelegd worden op de 
griffie van de ondernemingsrechtbank of 
bij de Nationale Bank van België, al 
naargelang de grootte van de VZW. 

Structuur Vrij te bepalen. Wordt geregeld in de 
overeenkomst tussen de leden. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen effectieve en toegetreden 
leden. 

De VZW moet minstens bestaan uit een 
algemene vergadering en het 
bestuursorgaan. Eventueel kan zij een 
dagelijks bestuur hebben. Zij kan ook 
effectieve leden en toegetreden leden 
hebben.  
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