
Een handelaars-
vereniging  oprichten



Deze handleiding  bespreekt volgende onderwerpen: 

 

 

1. Hoe richt u een handelaarsvereniging op?  
U kiest tussen een vzw of een feitelijke vereniging.  
• Wil u een vzw oprichten, dan moet u statuten uitschrijven en neerleggen. Een vzw is niet 

kosteloos en moet voldoen aan verplichtingen.  
• Een feitelijke vereniging is niet gebonden aan regels. 

Lees meer op p 4 

 

2. Is een overzicht van kosten en ontvangsten verplicht? 
• Een vzw heeft een begroting nodig. Daarmee vervolledigt u de verplichte jaarrekening en de 

belastingsbrief. 
• Een feitelijke vereniging moet geen begroting voorleggen, maar een overzicht toont de 

haalbaarheid van een project. 

Lees meer op p 22 

 
3. Hoe organiseert u een evenement?  
• Taken en timing van een evenement noteert u in een draaiboek. Organiseert u meerdere 

evenementen, bundel ze in een jaarplan. 
• Draaiboek en jaarplan gebruikt u voor het inhoudelijke jaarverslag dat de algemene 

vergadering van een vzw moet goedkeuren. 
• U bepaalt vooraf aan wie en wat u wil communiceren. Daarna onderzoekt u hoe en wanneer 

u de activiteit bekend maakt.  

Lees meer op p 27 

 

4. Hoe vindt u vrijwilligers? 
• Omschrijf eerst duidelijk de taken van een vrijwilliger. Maak de vacature bekend via de juiste 

kanalen. Hou er rekening mee dat sommige kandidaten toestemming moeten vragen om 
vrijwilligerswerk te doen. 

Lees meer op p 42 
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Oprichten van een handelaarsvereniging 

Deel 1: Administratie en organisatie 
 

1. Welke vorm 

• Feitelijke vereniging: zodra u iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels 
over de organisatie en de leden. 

• Vzw: wel gebonden aan wettelijke afspraken over boekhouding, organisatie en leden. 
• Voor- en nadelen: 
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2. Hoe oprichten 

Neerleggen van de statuten bij een griffie van de rechtbank van koophandel.  Zij publiceren uw 
aanvraag in het Belgisch Staatsblad.  

Statuten is een document dat de basis van een vzw beschrijft. Ze bepalen wat kan, mag en moet. U 
beschrijft erin waarom u een vzw wilt oprichten en hoe u gaat samenwerken. 

2.1. Dit moet u verplicht opnemen in de statuten 

• Naam van de vzw. In de naam moet de afkorting‘vzw’voorkomen 
• Maatschappelijke zetel: adres en gerechtelijk arrondissement (moeten in België liggen) 
• Doel van de vzw 
• Leden van de vzw: naam, voornaam en woonplaats van iedere stichter 
• Algemene vergadering: bevoegdheden, bijeenroeping, wijze van stemrecht en communicatie aan 

de leden 
• Bestuurders: benoeming, afzetting en bevoegdheden 
• Bijdragen en stortingen die de leden moeten doen 
• Gebruik van bezittingen en geld in geval van ontbinding 
• Duur van de vzw 

2.2. Wanneer 

1. Bij oprichting: 
• opmaak van de statuten 
• stichtingsvergadering of eerste algemene vergadering 
• goedkeuring van de statuten en benoeming van de leden van de raad van bestuur 
  Breng drie exemplaren binnen bij de rechtbank van Koophandel en laat ze ondertekenen door 
de stichters van de vzw. 

2. Bij wijziging: 
• statuten terug neerleggen bij wijziging van de naam, de zetel, de raad van bestuur, het 

dagelijks bestuur OF bij vervroegde ontbinding of sluiting van de vzw. 

Meer informatie 

Het formulier voor de rechtbank van koophandel en het Belgisch Staatsblad kunt u downloaden via 
de website www.just.fgov.be .  

Rechtbank van koophandel, Bolivarplaats 20 bus 7, 2000 Antwerpen, tel. 03 257 85 47 
Openingsuren voor neerlegging: 8.30 - 12.30 uur, 13.30 - 15.30 uur 
 

 Tip: Formuleer uw statuten zo algemeen mogelijk. Veranderingen moet u altijd neerleggen bij de 
kamer van koophandel en dat kost geld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/formulier1vzw.doc
http://www.just.fgov.be/
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2.3. Voorbeeld 

Voorbeeld statuten 
 

Modelstatuten van een vereniging 
 
Naam 
Artikel 1 
De naam van de vereniging is 
 
Zetel 
Artikel 2 
Zij is gevestigd in straat, huisnummer, gemeente 
 
Doel 
Artikel 3 
1. De vereniging heeft ten doel 
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door 
 
Leden 
Artikel 4 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die zich bij het bestuur als zodanig hebben aangemeld. 
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
 
Begunstigers 
Artikel 5 
Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een 
door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage. 
 
Toelating 
Artikel 6 
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers. 
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
 
Einde van het lidmaatschap 
Artikel 7 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
   a. door de dood van het lid; 
   b. door opzegging door het lid; 
   c. door opzegging door de vereniging. Dit kan slechts geschieden wanneer een lid 
       heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, 
       te voldoen. Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en 
       wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
       lidmaatschap te laten voortduren. 
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   d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
       met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de 
       vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen 
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de financiële 
verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het 
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van  
het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft 
zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te 
verantwoorden. 
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
 
Einde van de rechten en verplichtingen begunstigers 
Artikel 8 
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het 
geheel blijft verschuldigd 

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 
Jaarlijkse bijdragen  
Artikel 9 
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de 
algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld 
die een verschillende bijdrage betalen. 
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
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Bestuur 
Artikel I0 
1. Het bestuur bestaat uit drie of meer personen, die door de algemene vergadering worden 
benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde 
in lid 2. 
2. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt 
benoemd. 
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens 
het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 
tien of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 
meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering 
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee 
derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in 
een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is. 
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene 
vergadering vrij in de keus. 
6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 
 
Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek aftreden - Schorsing 
Artikel 11 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden 
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te 
maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt 
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit 
de leden benoemd is; 
b. door schriftelijk bedanken. 
 
Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur 
Artikel 12 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het 
kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een 
functie bekleden.  
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door 
de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de 
voorzitter en secretaris worden ondertekend. 
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de 
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 
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Bestuurstaak - Vertegenwoordiging 
Artikel 13 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de 
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemdingen bezwaring van registergoederen en 
tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze 
handelingen.  
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden 
beroep worden gedaan. 
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van 
investeringen een bedrag of waarde van … gulden te boven gaande; 
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende 
goederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is 
begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
d. het aangaan van dadingen; 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met 
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die 
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 
6. Onverminderd het in lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het bestuur; 
b. hetzij door de voorzitter; 
c. hetzij door twee andere bestuursleden. 
 
Jaarverslag - Rekening en verantwoording 
Artikel 14 
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een 
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jaarverslag uit over de gang van zaken in de verenigingen over het gevoerde beleid. Het legt de  
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene 
vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte 
vorderen dat zij deze verplichting nakomen. 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in de 
tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag 
van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden 
te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.  
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, 
dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is 
verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaren lang te bewaren. 
 
Algemene vergaderingen 
Artikel 15 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet 
of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering 
- de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de 
aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
4.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is 
tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen 
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse 
waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 20 
vermelde oproepingstermijn. 
 
Toegang en stemrecht 
Artikel 16 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat 
geen lid van de vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, 
behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 8, en geschorste bestuursleden. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
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3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van 
de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 
 
Voorzitterschap - Notulen 
Artikel 17 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere 
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het 
voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende vergadering 
worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. 
 
Besluitvorming van de algemene vergadering 
Artikel 18 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd 
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid 
ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering 
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. 
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft 
een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de 
voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, 
dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde 
herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de 
personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon  
op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. is bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan 
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer 
kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, 
beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het 
verworpen. 
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7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen 
schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een 
aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke 
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, 
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits 
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
vergadering.  
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige 
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 
onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen 
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander 
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende 
formaliteit niet in achtgenomen. 
 
Bijeenroeping algemene vergadering 
Artikel 19 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.  
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld 
in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in 
de artikelen 20 en 21. 
 
Statutenwijziging 
Artikel 20 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van 
een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. 
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift 
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in 
een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 
Is niet twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering 
een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering 
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid 
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
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Ontbinding 
Artikel 21 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 
3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid 
waren overgedragen. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter 
ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging 
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars 
aangewezen persoon. 
 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 22 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 
bevat, noch met de statuten. 
 
Slotbepaling 
Artikel 23 
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:  
1  
2  
3  
die de genoemde functies van voorzitter, secretaris en penningmeester  
zullen bekleden. 
 

2.4. Kostprijs voor verenigingen 

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen 
(Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen 
van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) worden de volgende tarieven 1 gehanteerd : 

• oprichting   
Op papier  148,76 euro + 21% btw : 180 euro 
Elektronisch 107,44 euro + 21% btw : 130 euro 

• Wijziging 
Op papier en elektronisch : 100,80 euro + 21% btw : 121,97 euro 
 

  

                                                           
1 http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm
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3. Jaarlijkse verplichtingen van een vzw 

• ieder jaar minimum 1 algemene vergadering houden 
• ieder jaar minimum 1 raad van bestuur houden 
• een boekhouding bijhouden 
• een belastingsbrief invullen en opsturen 

3.1. Algemene vergadering 

Het belangrijkste orgaan van de vzw, dat beslist over: 
• wijziging van de statuten 
• benoeming en de afzetting van de bestuurders 
• benoeming en de afzetting van de commissarissen (een commissaris controleert de 

financiële toestand van een vzw. Een kleine vzw is niet verplicht een commissaris aan te 
stellen) 

• kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 
• goedkeuring van de begroting en de rekening 
• ontbinding van de vereniging 
• uitsluiting van een lid 
• omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk 
• alle andere gevallen waar de statuten dat vereisen 

Ieder jaar moet de algemene vergadering volgende zaken verplicht goedkeuren: 
• het jaarverslag van de vzw 
• de jaarrekening 
• de begroting 
• de kwijting (of ontlasting) van de bestuurders (voor de verantwoordelijkheid van hun daden 

voor de werking van de vzw) 
De algemene vergadering bestaat uit alle vaste leden. Van een algemene vergadering moet een 
agenda en een verslag beschikbaar zijn. 
 
Wanneer? 
De vzw moet minstens 1 algemene vergadering per jaar houden. Alle leden moeten ten laatste 8 
dagen op voorhand een agenda krijgen. 
 
  Tip: stel de algemene vergadering zorgvuldig samen. Vergeet niet dat ze alle grote beslissingen 
neemt binnen de vzw. 

3.2. Raad van Bestuur 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de vzw. 
De raad van bestuur: 

• zorgt voor de dagelijkse aansturing van de vzw en alle zaken die de wet niet uitdrukkelijk aan 
de algemene vergadering voorbehoudt 

• neemt minder belangrijke beslissingen 
• vertegenwoordigt de vereniging 
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• bestaat uit minstens drie personen, behalve als de vereniging maar drie leden telt. In dat 
geval mag de raad van bestuur maar uit twee personen bestaan. 

• moet altijd uit minstens 1 persoon minder bestaan dan de algemene vergadering. 
  Denk eraan: Mensen die in de raad van bestuur zitten, moeten niet in de algemene vergadering 
zitten. Bestuurders kunnen enkel aangesteld en afgezet worden door de algemene 
vergadering. 
 
Wanneer? 
De bevoegdheden van de raad van bestuur worden vastgelegd bij de oprichting. Elke wijziging van de 
samenstelling moet u melden aan de griffie van de kamer van koophandel. 
 

4. Bijkomende verplichtingen 

4.1. Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vzw. Het regelt de interne 
werking van uw vereniging. 
 
 Geen enkele afspraak in het huishoudelijk reglement mag in tegenspraak zijn met de statuten. 
Anders is het niet geldig. 
Een huishoudelijk reglement regelt de: 

• taakverdeling binnen het dagelijkse beheer 
• bevoegdheden van de beheerders onderling en de voorzitter 
•  manier van uitnodigen en de verslaggeving 
• opmaak van de agenda 
• organisatie van de vergaderingen (spreekrecht, aanbrengen van agendapunten …) 
• werking van werkgroepen 

 
In deze tabel vindt u het verschil tussen de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

 Tip: Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten niet naar de kamer van koophandel. Laat 
ze goedkeuren door de algemene vergadering. Dat is goedkoper en eenvoudiger. 
Ook voor een feitelijke vereniging is een huishoudelijk reglement een praktisch hulpmiddel. 

4.2. Ledenregister 



Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 16 

Dit is een lijst van leden met stemrecht op de algemene vergadering. Elk lid moet met naam, 
voornaam, woonplaats en nationaliteit vermeld worden. 
 Zet bovenaan het document: 

• de naam van de vzw met aanduiding ‘vereniging zonder winstoogmerk’ 
• de maatschappelijke zetel met volledig adres en gerechtelijk arrondissement 
• het ondernemingsnummer 

Alle mensen die ooit lid waren van de algemene vergadering moeten in het register opgenomen zijn. 
 
Wanneer? 
Bij oprichting van de vzw. 
 De ledenlijst moet binnen de 8 dagen aangepast worden als er nieuwe leden bijkomen of leden 
worden verwijderd. 
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4.2.1. Voorbeeld 
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4.3. Bankrekening openen 

U kunt voor uw vereniging een zichtrekening openen om de inkomsten en uitgaven te regelen. Zowel 
voor een feitelijke vereniging als een vzw kunt u een zichtrekening openen. 
 
Procedure: 

• Bespreek in uw vereniging wie de toestemming krijgt om het geld op de rekening van uw 
vereniging te beheren. Hij wordt dan  ‘volmachtdrager’. 
Bij het openen van de rekening moeten minstens twee vertegenwoordigers van de 
vereniging aanwezig zijn. Deze vertegenwoordigers zijn dan  ‘volmachtgevers’. Het beste is 
dat de volmachtdrager niet dezelfde persoon is als een volmachtgever. 

• Zorg dat u van elke vertegenwoordiger een kopie van de identiteitskaart en een recent 
woonplaatsbewijs bij u hebt. 
Bij een vereniging zijn de ondertekenaars van de rekening geen eigenaar van het geld. Het 
geld komt uit de werking van de vereniging en moet daarvoor gebruikt worden. Geen enkel 
lid kan (een deel van) dit geld opeisen. Als een van de (bestuurs)leden overlijdt, moet de 
rekening niet worden geblokkeerd. 

• Neem de statuten en de ledenlijst van uw vereniging mee naar de bank.  
Voor een vzw moet u de meest recent gepubliceerde statuten voorleggen. 
 

 Tip: Er moeten minstens 2 vertegenwoordigers tekenen voor de bankrekening. Ga dus samen naar 
de bank om de rekening te openen. 

4.4. Vrijwilligerswet 

De vrijwilligerswet is een wet met regels over de rechten van vrijwilligers. De wet geldt voor feitelijke 
verenigingen en vzw’s. 
 
De wet legt volgende zaken vast: 

• Definitie van vrijwilliger 
• Informatieplicht 
• Arbeidsrecht 
• Kostenvergoeding 
• Verzekering 

 
De vereniging is verplicht om vrijwilligers op de hoogte te brengen van deze wet bij de start van hun 
vrijwilligerswerk. 

4.4.1.  Definitie 

Vrijwilligerswerk is een activiteit die uitgevoerd wordt door een vrijwilliger binnen een organisatie. 
 
Kenmerken van de activiteit: 

• Inzet voor een ander 
• Onbetaald 
• Niet verplicht 



Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 19 

• Ingericht door een organisatie buiten de familie of privé verband. 
• Buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling. 

 
Meer informatie 
www.vrijwilligerswetgeving.be 
 
 Tip: Maak duidelijke afspraken met uw vrijwilligers. Wat verwacht u van hen en wanneer? Goede 
afspraken met uw vrijwilligers zijn minstens even belangrijk als de wet. 

4.4.2.  Informatieplicht 

De informatieplicht is de plicht van een vereniging om vrijwilligers te informeren over: 

 
 Tip: Een feitelijke vereniging kan een extra verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten voor 
zijn vrijwilligers. Deze verzekering is wel nooit zo sluitend als voor een vzw. Vraag uw verzekeraar 
zeker naar de voorwaarden. 

4.4.3.  Arbeidsrecht 

• Bijna iedereen heeft het recht om vrijwilligerswerk te doen. Werklozen moeten toestemming 
vragen bij de RVA. De RVA heeft binnen de 12 dagen het recht om te weigeren, daarna mag 
men beginnen aan het vrijwilligerswerk. 

• Voor mensen zonder verblijfsstatuut is er nog geen regeling. Zij kunnen dus nog geen 
vrijwilligerswerk doen. 

http://www.vrijwilligerswetgeving.be/


Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 20 

4.4.4.  Kostenvergoeding 

Kostenvergoeding is de terugbetaling van de kosten die een vrijwilliger maakt voor zijn 
vrijwilligerswerk. Een vereniging is niet verplicht om de onkosten van een vrijwilliger te vergoeden. 
 
Voordelen van een vergoeding: 

• goede motivatie voor vrijwilligers 
• u laat zien dat u een open vereniging bent 

 
Kosten vergoeden kan op 2 manieren: 

• U betaalt het exacte bedrag. De vrijwilliger brengt het kasticket van zijn uitgave binnen en de 
vereniging betaalt dit bedrag terug. 

• U betaalt een vast bedrag aan de vrijwilliger (is vrijwilligersvergoeding). Het maximumbedrag 
is 32,71 euro2 per dag. De vrijwilliger moet hierop geen belastingen betalen. 

 
 Per jaar mag een vrijwilliger maximum 1 308,38  euro per jaar aan vrijwilligersvergoedingen 
ontvangen. 
De vrijwilliger betaalt wel belastingen als: 

• hij dit bedrag overschrijdt 
• hij niet kan bewijzen dat het gaat om een onkostenvergoeding 

 
U kunt deze twee systemen niet combineren.  
 
Er is een uitzondering: vervoersonkosten mogen betaald worden ook al ontvangt de vrijwilliger al een 
vast bedrag. Deze regeling combineert de forfaitaire vrijwilligersvergoeding met een terugbetaling 
van reële vervoerskosten. Dit houdt in dat vrijwilligers naast de forfaitaire onkostenvergoeding een 
vergoeding kunnen krijgen voor de werkelijk afgelegde kilometers.  Het aantal kilometers die 
vergoed mogen worden is wettelijk gelimiteerd tot 2 000 kilometer. Per kilometer afgelegd met de 
wagen mag er een bedrag van 0,3456 euro/km (voor de periode 01/07/12-30/06/13) of 
0,3461 euro/km (voor de periode van 01/07/13-30/06/2014) worden terugbetaald. Per fiets 
bedraagt het bedrag 0,20 euro per kilometer. De kosten van het openbaar vervoer mogen volledig 
worden terugbetaald, zolang dit bedrag niet hoger is dan het bedrag dat zou worden terugbetaald 
indien de vrijwilliger per auto zou komen. 
 
 Tip: Spreek altijd op voorhand af wat een vrijwilliger terugbetaald krijgt en wat niet. 

4.5. Verzekering 

4.5.1. Burgerlijke aansprakelijkheid 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering voor uw vereniging en uw 
vrijwilligers. 
 
Deze aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht geldt voor: 

• vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid zoals vzw’s en openbare besturen 
 
Wat is er verzekerd? 

• schade aan de organisatie 
• de vrijwilligers (tijdens activiteiten en onderweg naar/van de activiteiten) 

                                                           
2 Gebaseerd op cijfers van 2013. Bron: http://www.vereniginginfo.be/infofiches/details/soorten-
vrijwilligersvergoedingen/309 

http://www.vereniginginfo.be/infofiches/details/soorten-vrijwilligersvergoedingen/309
http://www.vereniginginfo.be/infofiches/details/soorten-vrijwilligersvergoedingen/309
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• collega’s of derden (tijdens activiteiten en onderweg naar/van de activiteiten) 
 
 Tips: 

• zet de taken van vrijwilligers op papier 
• zorg ervoor dat alle vrijwilligers en alle taken zijn opgenomen in de verzekeringspolis. Noteer 

ook de momenten wanneer vrijwilligers aanwezig zijn 
• lees de verzekeringspolis altijd goed na 

 
4.5.2.  Niet verplicht, wel aan te raden 

Verzekering Lichamelijke Ongevallen 
 
Wat is er verzekerd? 
Ongevallen van vrijwilligers met lichamelijk letsel. 
 
 Dit is een vrij dure verzekering. De prijs hangt af van het risico en de reikwijdte van de verzekering. 
Zoek zeker ook formules voor collectieve verzekering. Hoe groter de spreiding van het risico, hoe 
lager de kost. 
 
Rechtsbijstand 
 
Waarvoor dient rechtsbijstand? 

• voor ondersteuning van vrijwilligers die betrokken raken bij een rechtszaak 
• om experten te kunnen aanduiden 
• om een advocaat te betalen 

 Tip: Vraag aan uw verzekeraar om een clausule ‘Rechtsbijstand’ in de polis burgerlijke 
aansprakelijkheid op te nemen. Dat is goedkoper. 
 
Meer informatie 
www.vrijwilligerswetgeving.be 
 

4.5.3.  Waar verzekeren 

Het Provinciaal Steunpunt vrijwilligerswerk Antwerpen biedt een gratis verzekering aan. Deze polis 
dekt alle vrijwilligersactiviteiten.  
 
Deze verzekering dekt: 

• burgerlijke aansprakelijkheid 
• rechtsbijstand 
• lichamelijke ongevallen 

 
Per jaar kunt u gebruik maken van 100 vrijwilligersdagen. Dat wil zeggen dat je ook 100 vrijwilligers 
1 keer kunt verzekeren voor 1 activiteit. Deze verzekering is vooral bedoeld voor tijdelijke 
initiatieven. 
 Deze verzekering vervangt dus niet de jaarverzekering van leden en vrijwilligers! 
 
Meer informatie bij Provinciaal Steunpunt Antwerpen 
Boomgaardstraat 22 bus 100, 2600 Berchem. 
tel. 03 240 61 72 | fax. 03 240 61 62 | e-mail: danielle.serre@welzijn.provant.be 
www.provant.be/vrijwilligersverzekering 
  

http://www.vrijwilligerswetgeving.be/
http://www.provant.be/vrijwilligersverzekering
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Deel 2: Financiën 

1. Begroting 

Een begroting is een overzicht van alle geschatte kosten en ontvangsten. Dat kan voor de hele 
vereniging zijn maar bijvoorbeeld ook voor een afzonderlijk project. 
Voordelen: 

• zicht op de financiële haalbaarheid van een project 
• zaken schrappen omdat u te veel gaat uitgeven 
• subsidies aanvragen bij de overheid of partners 

 
Hoe 

• maak een lijst van alle mogelijke ontvangsten en uitgaven 
• kies welke projecten u zeker wilt organiseren en welke minder belangrijk zijn 
• ga niet zomaar uit van een schatting. Vraag offertes en bekijk de inkomsten en uitgaven van 

vorig jaar. 
 
 de verplichte items die nodig zijn voor de jaarrekening (zie onderdeel jaarrekening) 
 
Wanneer 
Een vzw is wettelijk verplicht een begroting op te stellen. De algemene vergadering moet 
de jaarbegroting goedkeuren. Dit moet binnen de zes maanden na de start van het boekjaar 
gebeuren. 
 
 Denk eraan: 

• laat de begroting en het jaarplan samen goedkeuren 
• maak een begroting aan het begin van een werkjaar, activiteit of project 
• de begroting moet niet naar de Kamer van Koophandel 

 
 Tips: 

• voorzie een bedrag voor onvoorziene uitgaven. 
• bekijk op voorhand waar u eventueel kunt besparen. Zo vermijdt u discussies op moeilijke 

momenten. 
 
2. Boekhouding 

• In een boekhouding zitten alle uitgaven en ontvangsten, bezittingen en schulden van een 
vereniging. Een vzw is bij wet verplicht om een boekhouding te voeren. 
Voordeel:  een duidelijke en eerlijke boekhouding geeft vertrouwen bij uw medewerkers en 
externe partners 

• In een dagboek (ook wel bankboek of kasboek genoemd) worden alle uitgaven en 
ontvangsten geregistreerd. Bewijsstukken zoals kastickets, facturen of ontvangstbewijzen 
moet u, samen met de dagboeken, zeven jaar bijhouden. 

• Een inventaris is een lijst van alle bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen van de vzw 
op het einde van het financiële jaar. 

• Elke vzw moet een jaarrekening maken bij het afsluiten van het boekhoudjaar. 
Een jaarrekening bestaat uit: 

o De staat van de ontvangsten en uitgaven. 
Het totaal van alle uitgaven en ontvangsten die genoteerd staan in de financiële 
dagboeken. 
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o De staat van het vermogen. 
Het totaal van alle bezittingen en schulden aan het einde van het financiële jaar. 

o Een toelichting van de waarderingsregels 
Een beschrijving van de berekeningsmethode waarop de vereniging de 
geldwaarde bepaalt van de bezittingen en schulden, rechten en plichten. 

 
 Tip: Ook een feitelijke vereniging houdt het best een financieel overzicht bij. Dit is echter niet 
verplicht. 
 
Wanneer 

• De algemene vergadering van de vzw moet de jaarrekening goedkeuren ten laatste zes 
maanden na de afsluiting van het boekhoudjaar. 

• De griffie van de rechtbank van koophandel moet de jaarrekening en het bijbehorende 
verslag ontvangen ten laatste zes maanden nadat het op de algemene vergadering werd 
goedgekeurd. 

 
 Denk eraan: 

• Vzw’s moeten bij subsidieaanvragen aan stad Antwerpen ook een jaarrekening voegen. 
• U moet de jaarrekening ook meesturen met uw belastingsformulier (zie onderdeel 

belastingen). 
• Alle leden van de algemene vergadering hebben het recht om alle bewijsstukken van de 

vereniging te zien. Hou uw dagboeken dus netjes bij. Leden mogen trouwens geen financiële 
informatie doorgeven. 

 
Meer informatie 

• FOD Justitie: www.just.fgov.be 
• www.vsdc.be 

 
 Tip: Laat de boekhouding van uw vereniging nakijken of maken door iemand met kennis van 
zaken. 
 
  

http://www.just.fgov.be/
http://www.vsdc.be/
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Voorbeeld 
 
NAAM vzw: 
Ondernemingsnummer: 
Adres: 
Woonplaats: 
 
Jaarrekening 1 januari 20XX - 31 december 20XX 

I. Staat van ontvangsten en uitgaven 
Het totaal van alle uitgaven en ontvangsten die genoteerd staan in de financiële dagboeken 
 
Uitgaven   Ontvangsten 
Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

GOEDEREN EN DIENSTEN       
    LIDGELD   
        
        
    SCHENKINGEN EN LEGATEN   
        

BEZOLDIGINGEN       
personeel   SUBSIDIES   

externe medewerkers       
vrijwilligersvergoeding       

        
DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN   INTRESTEN, DIVIDENTEN   

materiaal       
voeding: eten en drinken   ANDERE ONTVANGSTEN   

transport   bijdrage deelnemers   
post   ontvangsten uit verkoop   

ICT   inkomgeld   
publiciteitsmateriaal       

kopies       
verzekeringen       

        
huur lokalen       

gas       
elektriciteit       

water       
materiaal onderhoud gebouw       
belasting kadastraal inkomen       

intresten en bankkosten       
intresten en bankkosten       

        

Totaal uitgaven 0,00 Totaal ontvangsten 0,00 
 
 
 
 
 



Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 25 

II. Toelichting bij de Jaarrekening: Inventaris van activa, rechten, schulden en 
verbintenissen 

1. Samenvatting van de waarderingsregels 3 
2. Aanpassing van de waarderingsregels 
3. Bijkomende inlichtingen 4 
4. Genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen 

BEZITTINGEN SCHULDEN 
Omschrijving Bedrag  Omschrijving Bedrag  
Onroerende goederen (terreinen, …) 
- behorend tot de vereniging in volle 
eigendom 
- andere 

 Financiële schulden 
 
 

 

Machines 
- behorend tot de vereniging in volle 
eigendom 
- andere 

 Schulden ten aanzien van leveranciers 
 
 

 

Roerende goederen en rollend materiaal 
- behorend tot de vereniging in volle 
eigendom 
- andere 

 Schulden ten aanzien van leden 
 
 

 

Stocks 
 

 Fiscale, salariële en sociale schulden 
 

 

Schuldvorderingen 
 

   

Geldbeleggingen 
 

   

Liquiditeiten 
 

   

Andere activa 
 

 Andere schulden 
 

 

 

RECHTEN  VERPLICHTINGEN 
omschrijving bedrag omschrijving bedrag 
Beloofde subsidies 
 

 Hypotheken en hypotheekbeloften 
 

 

Beloofde schenkingen 
 

 Gegeven waarborgen 
 

 

Andere rechten 
 

 Andere verbintenissen 
 

 

 
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven  

(belofte van gebruik van lokalen…)  
 
Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van (datum) 
Bestuurder        Bestuurder 
 
 
Handtekening        Handtekening 

                                                           
3 Een beschrijving van de berekeningsmethode waarop de vereniging de geldwaarde bepaalt van de bezittingen en schulden, 
rechten en verplichtingen 
4 In deze rubriek licht de vzw toe welke goederen gratis worden verkregen.  
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3. Belastingen 

Een vzw moet elk jaar een belastingsbrief invullen en opsturen. Doet u  dit niet, dan riskeert u een 
boete. Kleine vzw’s moeten bijna nooit belastingen betalen. 
 
 Als de omzet uit verkoop in uw vzw hoger is dan 5 580 euro, moet u btw betalen en dus een btw-
boekhouding voeren5. 
 
Wanneer? 
Ieder jaar. 
 
Hoe? 

• Een bestuurslid van de vereniging moet de laatste bladzijde ondertekenen en dateren. 
• Steek de jaarrekening van het voorbije jaar bij de belastingsbrief. 
• Als de vzw geen geld ontvangen of uitgegeven heeft, schrijft u  volgende verklaring: “Onze 

vzw heeft in het jaar 20XX geen inkomsten en geen uitgaven gehad”. 
 
 Denk eraan: 

• Ook als de vzw niet meer actief is, moet u toch een belastingsbrief invullen. Voor de 
belastingsdienst bestaat de vzw tot de ontbinding in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. 

• De belastingsdienst kan controles uitvoeren. Hou daarom alle kastickets, rekeningafschriften 
en verklaringen van betalingen goed bij. 

 
Meer informatie 

• Belastingskantoor in lokaal 4B21 op de Italiëlei 4 in Antwerpen. Open, elke werkdag tussen 
9.00u en 11.30u, of maak een afspraak op het nummer 02 578 80 73. 

• Geen belastingsbrief ontvangen? Vraag de brief aan via tel. 02 578 63 98. Geef het 
ondernemingsnummer van de vzw, dat op de statuten staat. 

 

4. Registratie als btw-belastingplichtige 

Registratie als btw-belastingplichtige  
 
Van zodra een vzw op geregelde wijze handelingen onder bezwarende titel 6  stelt, is zij, welke ook 
de aard is van de bedragen die zij van haar leden of desgevallend van derden als tegenprestatie voor 
de door haar verleende diensten of verrichte leveringen ontvangt (prijs, bijdragen, lidgelden, 
deelnemingen) btw-belastingplichtige die als dusdanig moet worden geïdentificeerd op het btw-
controlekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.  

 
 

  

                                                           
5 Bron: FOD Financiën http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/vragen/tva/assujet2.htm 
6 Definitie ten bezwarende titel: “Als u een prestatie verricht en er is een tegenprestatie, dan is die handeling 
‘ten bezwarende titel’. Die tegenprestatie kan in geld of in natura zijn.” Bron: http://finipedia.tijd.be 

http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/vragen/tva/assujet2.htm
http://finipedia.tijd.be/
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Deel 3: Evenement(en) organiseren 

1. Praktisch 

1.1. Een draaiboek  

In een draaiboek zet u alle afspraken die u maakt om een activiteit te organiseren. Het is een lijst met 
alle taken voor, tijdens en na de activiteit. Naast elke taak schrijft u het tijdstip, de naam van de 
uitvoerders, het benodigde materiaal en eventuele informatie. 
Zo vergeet u geen belangrijke dingen. 
 
Wanneer? 
Zodra u beslist om een activiteit te organiseren, schrijft u alle gemaakte afspraken in het draaiboek. 
Het draaiboek loopt tot en met de evaluatie en de financiële afrekening van de activiteit. 
 
Een goed voorbeeld van een draaiboek vindt u bij ‘een evenement plannen’. Dit is een uitgebreid 
draaiboek. Maar het principe blijft altijd hetzelfde, hoe eenvoudig uw activiteit ook is. 

1.2. Een jaarplan 

Een jaarplan is een agenda van de activiteiten die uw vereniging plant in het volgende jaar. 
 

• Plannen maakt u samen! 
Breng mensen samen die belangrijk zijn voor uw vereniging: leden, vrijwilligers, 
partnerorganisaties, themadeskundigen, … 

• Hun betrokkenheid bij de planning vergroot de slaagkans van uw activiteiten! 
De mensen voelen zich medeverantwoordelijk. Daardoor zijn ze meer gemotiveerd om 
samen de plannen uit te voeren. 
U brengt ideeën, kennis en informatie samen. De ene stelt zich kandidaat om een 
activiteitenreeks te leiden, de andere kent een goede locatie, een volgende heeft gehoord 
van een interessante expositie, enzovoort. 

• Frisse ideeën of meer van hetzelfde? 
Overloop activiteiten uit het verleden en bepaal samen welke activiteiten zeker herhaald 
moeten worden. Laat de deelnemers nieuwe activiteiten voorstellen en voeg deze toe. 
Bespreek samen de verschillende voorstellen. 

• Plannen in de tijd … en schrappen! 
Zet de activiteiten in chronologische volgorde. Vermijd drukke periodes! Houd rekening met 
bijvoorbeeld vakanties, feestdagen of examenperiodes. 
Staan er te veel activiteiten in de planning? Zo ja, welke activiteiten zijn er prioritair? Welke 
zijn minder belangrijk? Welke activiteiten vragen veel werk? Kan het op een andere manier? 

• Verdeel het werk. 
Vraag voor elke activiteit minstens twee kandidaten die verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie ervan. 

 
 Tip: Hou het realistisch! Maak beter een bescheiden plan dat u  succesvol kunt uitvoeren. 
 

• Praktische organisatie van een planningsmoment 
Zorg dat de deelnemers een goed overzicht hebben van de voorgestelde activiteiten. Werk 
hiervoor met kaarten. Schrijf op elke kaart een activiteit. Schrijf groot zodat de kaart van ver 
leesbaar is. Met die kaarten kunt u samen aan de planning werken en activiteiten toevoegen, 
verwijderen of verzetten. 
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Schrijf vooraf elke activiteit van het vorige jaar op een kaart. Zorg dat er voldoende lege 
kaarten zijn voor nieuwe voorstellen. 
Zorg dat iedereen deze kaarten kan lezen. 

1.3. Een inhoudelijk jaarverslag 

Een jaarverslag is een tekst waarin u de activiteiten en projecten van het afgelopen jaar kort 
beschrijft en evalueert. 
 
Denk eraan: 
De algemene vergadering keurt het jaarverslag en de financiële jaarrekening van een vzw goed. 
 
Hoe? 
U schrijft een jaarverslag beter in stukjes. Zet na elke activiteit een korte beschrijving met de 
belangrijkste evaluatiepunten op papier. Zo hebt u tegen december een overzicht van alle 
uitgevoerde activiteiten. 

• Neem het jaarplan erbij. 
• Overloop samen met het bestuur de verschillende activiteiten. 
• Bekijk welke activiteiten goed verliepen en welke minder: 

o Hoe kwam dit? 
o Wat hebt u geleerd voor het volgende jaar? 
o Wat gaat u behouden? Wat past u aan? 

• Maak hier een verslag van. 
 
Wanneer? 
Een jaarverslag schrijft u in december of januari, voor de algemene vergadering plaatsvindt. Want als 
u in een vzw zit, moet de algemene vergadering het verslag goedkeuren. 
 
 Tips:  

• Gebruik de belangrijkste conclusies om uw jaarplan uit te werken en om de begroting van het 
volgende jaar op te stellen. 

• Als u een werkingssubsidie aanvraagt bij de dienst sociale netwerken van de stad Antwerpen, 
bezorgt u een jaarverslag bij de aanvraag. 

1.4. Eenvoudig evenement plannen 

Een evenement is een grote activiteit van een vereniging waar veel praktische voorbereiding bij komt 
kijken. Voor u aan de slag gaat, moet u een aantal belangrijke knopen doorhakken. 
 

1.4.1.  Concept afbakenen 

Deze stap is cruciaal om een evenement te organiseren. Denk goed na over: 
• de boodschap die u wilt brengen; 
• het publiek dat u wilt bereiken; 
• het programma dat u wilt uitwerken; 
• de partners die u hiervoor nodig hebt. 

1.4.2.  Rollen verdelen 

Spreek af wie voor wat zorgt. Zo vermijdt u dat u zonder tafels eindigt en met drie drankleveranciers. 
Als u de taken verdeelt, kun u in minder tijd meer werk verzetten. Stel hiervoor een draaiboek op. U 
vindt een voorbeeld in bijlage. 
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1.4.3.  Intern of extern evenement? 

Een evenement voor genodigden of voor leden van uw vereniging organiseer u het best in een zaal. 
Dan hebt u geen vergunning nodig voor een evenement op de openbare weg. Meestal zijn de billijke 
vergoeding en SABAM verrekend in de zaalhuur. Meer info vindt u in de paragraaf over taksen en 
vergunningen. 
Een extern evenement vraagt meer voorbereiding. U moet vroeger beginnen en meer praktische 
vergunningen en andere zaken in orde brengen. 

1.4.4.  Buiten of binnen? 

Afhankelijk van de locatie van het evenement, moet u verzekeringen en toestemmingen aanvragen. 
Beslis dus eerst of u het evenement buiten of binnen wilt organiseren. 
Voor de meeste zalen hoeft u zelf geen vergunningen en verzekeringen in orde te brengen. Als u een 
evenement binnen organiseert, bespreek dan met de verhuurder zijn verantwoordelijkheden en die 
van uw vereniging. 

1.4.5. Openbaar domein: toestemming 

Wilt u een optocht houden door de straat of een feestje organiseren in een van de parken? Dan hebt 
u toestemming nodig van de stad om het openbaar domein te gebruiken. Het evenementenloket 
helpt u om de juiste zaken aan te vragen. 
 
Hoe? 

• Neem contact op met het evenementenloket (zie verder)  van het district waar het 
evenement plaatsvindt. 

• Vul online het aanvraagformulier in via het digitale evenementenloket 
 
Wanneer? 
Kleine evenementen vraagt u minstens 4 weken vooraf aan en grote evenementen minstens 3 
maanden. Hoe vroeger u de aanvraag indient, hoe sneller ze behandeld wordt. 
 
 Tips:  

• Brandweerpreventie 
In het aanvraagformulier staan ook vier vragen over brandweerpreventie. Als u op een van 
die vragen ‘ja’ moet antwoorden, moet u ook een informatieblad voor de brandweer 
invullen. 
Bij de aanvraag voegt u een inplantingsplan toe. Dit plan geeft duidelijk weer hoe het 
evenement opgebouwd is, wat waar komt. Vul dit correct en nauwkeurig in, want anders 
rekent de brandweer 96,62 euro aan per uur, per persoon of per prestatie. Stel uw plannen 
dus correct op. De mensen van het evenementenloket kunnen u hierbij helpen. 

• Politie 
Als uw evenement plaatsvindt op de openbare weg, vraagt u ook toestemming aan de 
politie. Dat is belangrijk om de veiligheid van uw evenement te garanderen. Vraag aan de 
politie om de straat auto- en parkeervrij te maken. 

 
Adressen evenementenloket 

• Districtshuis Antwerpen 
Lange Gasthuisstraat 21 
2000 Antwerpen 
tel. 03 338 34 11 

http://evenementen.antwerpen.be/
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fax 03 338 35 11 
district.antwerpen@stad.antwerpen.be 
 

• Districtshuis Berchem 
Grotesteenweg 150 
2600 Berchem 
tel. 03 338 40 11 
district.berchem@stad.antwerpen.be 

 
• Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Antwerpsebaan 140 
2040 Berendrecht 
tel. 03 289 28 00 
fax 03 289 28 28 
district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be 
 

• Districtshuis Borgerhout 
Moorkensplein 1 
2140 Borgerhout 
tel. 03 338 17 11 
district.borgerhout@stad.antwerpen.be 
 

• Districtshuis Deurne 
Maurice Dequeeckerplein 1 
2100 Deurne-Antwerpen 
tel. 03 338 45 11 
fax 03 338 46 90 
district.deurne@stad.antwerpen.be 
 

• Districtshuis Ekeren 
Veltwijcklaan 27 
2180 Ekeren 
tel. 03 338 29 11 
district.ekeren@stad.antwerpen.be 
 

• Districtshuis Hoboken 
Marneflaan 3 
2660 Hoboken 
tel. 03 338 3011 
district.hoboken@stad.antwerpen.be 
 

• Districtshuis Merksem 
Burgemeester J. Nolfplein 1 
2170 Merksem 
tel. 03 338 7211 
fax 03 338 7292 
district.merksem@stad.antwerpen.be 
 

• Districtshuis Wilrijk 
Bist 1 
2610 Wilrijk-Antwerpen 

mailto:district.antwerpen@stad.antwerpen.be
mailto:district.berchem@stad.antwerpen.be
mailto:district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be
mailto:district.borgerhout@stad.antwerpen.be
mailto:district.deurne@stad.antwerpen.be
mailto:district.ekeren@stad.antwerpen.be
mailto:district.hoboken@stad.antwerpen.be
mailto:district.merksem@stad.antwerpen.be
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tel. 03 338 53 11 
district.wilrijk@stad.antwerpen.be 

1.5. Verzekeringen 

Verzekering voor alle infrastructuur en materiaal 
 
De vereniging is verplicht om een verzekering af te sluiten voor het materiaal dat u gebruikt 
tijdens het evenement. Dus ook tijdens de opbouw en afbraak. 
 
De stad kan vragen om het verzekeringsbewijs voor te leggen. Zo weet de stad dat de organisator 
mogelijke schade dekt. Bovendien neemt de vereniging zo haar verantwoordelijkheid. 
Naast de verzekering kan de stad ook een waarborg vragen. Die waarborg wordt niet terugbetaald 
als er bijvoorbeeld geleend materiaal beschadigd is. 
 
De kost van de verzekering kan verschillen. Dit hangt af van de aard van het evenement en de 
mogelijke risico’s. U moet voldoende verzekerd zijn om mogelijke schade aan derden te kunnen 
betalen. U kunt uw deelnemers ook verzekeren voor materiële schade en lichamelijke ongevallen. 
 
Als uw evenement plaatsvindt in een stadsgebouw, moet u eerst huur betalen aan de stadsdienst. 
Controleer of de zaal in orde is met brandverzekering en zorg anders voor een goede verzekering. 
Als u twijfels hebt, neem contact op met de netwerk ontmoetingsruimte van de stad. 
Kijk hiervoor op http://zaalzoeker.antwerpen.be of stuur een bericht naar 
zaalzoeker@stad.antwerpen.be. 

1.6. Taksen en vergunningen 

1.6.1.  Gelegenheidstapperijen 

Als de vereniging meer dan drie opeenvolgende dagen alcoholische dranken schenkt, moet u 
belasting betalen. Hiervoor kunt u terecht bij de dienst financiën van de stad. Ter plaatse vult u een 
blad in met de gegevens en de geplande activiteit. U betaalt 74,37 euro per week, per toog. U betaalt 
het bedrag via een overschrijvingsformulier. 
 
Bedrijvenloket 
Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 66 88 

1.6.2.  SABAM 

Als u muziek speelt tijdens een evenement, moet u het auteursrecht respecteren en SABAM betalen. 
Op www.sabam.be vindt u alle nuttige informatie en de verschillende mogelijkheden. 
SABAM – auteursrechten vereniging 
Frankrijklei 65 - bus 2 
2000 Antwerpen 
tel. 03 226 71 60 
openingsuren: maandag tot donderdag van 9 tot 17 uur, vrijdag van 9 tot 16 uur 

1.6.3.  Billijke vergoeding 

Om in het openbaar muziek af te spelen, moeten de uitvoerende kunstenaars en producenten een 

mailto:district.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://zaalzoeker.antwerpen.be/
mailto:zaalzoeker@stad.antwerpen.be
http://www.ondernemeninantwerpen.be/contact/bedrijvenloket
http://www.sabam.be/
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billijke vergoeding krijgen. 
Als u een zaal of locatie huurt voor uw evenement, betaalt de verhuurder wellicht een billijke 
vergoeding op jaarbasis. Het tarief hiervoor wordt dan mee verrekend in de huurprijs. Vraag dit na bij 
de verhuurder. 
 
Voor tijdelijke activiteiten betaalt u een vergoeding voor 24 of 48 uur. 
Meer info over de billijke vergoeding vindt u op www.bvergoed.be of bij de infolijn: 070 66 00 16. 
Op deze website vindt u alle mogelijke formulieren. 

1.7. Materiaal 

1.7.1.  Materiaal uitleendienst van de stad 

Verenigingen kunnen tafels, banken, podia en stoelen aanvragen bij de uitleendienst van de stad 
Antwerpen. 
De uitleendienst beschikt over volgende materialen: tafels en stoelen, vloeren en podia, 
tentoonstellingsmateriaal, verlichting, audio en elektriciteit, watervoorzieningen en 
decoratieartikelen. 
Het materiaal wordt gratis geleverd als u dat tijdig aanvraagt. 
 
Vermeld op de aanvraag zeker: 

• de aanvraagdatum; 
• naam en adres van de organisator/aanvrager met contactgegevens; 
• naam, adres, webadres en statuut van de vereniging (indien van toepassing) ; 
• het ondernemingsnummer (indien van toepassing); 
• het doel en een beschrijving van het evenement; 
• of het evenement al dan niet op het openbaar domein plaatsvindt; 
• het gevraagde materiaal, met vermelding van de details en aantallen; 
• het leveringsadres en de datum van het evenement (begin/einde); 
• de contactgegevens van de persoon die het materiaal in ontvangst zal nemen of terug zal 

bezorgen (indien verschillend van de organisator/aanvrager). 
 
Hoe? 
Ga naar het evenementenloket in uw districtshuis of vul het formulier zelf in  
 
Wanneer? 
Verstuur de aanvraag ten laatste 6 weken voor het evenement plaatsvindt. 
 
 Tips: 

• Het materiaal wordt geleverd op basis van beschikbaarheid. Het voorjaar en de zomer zijn 
drukke periodes voor verenigingen. Bestel dus zo snel mogelijk uw materiaal. 

• Voor een evenement met meer dan 1500 personen moet u alles drie maanden op voorhand 
aanvragen. 

• Vindt u evenement over minder dan zes weken plaats en hebt u nog materiaal nodig? Dan 
kunt u het materiaal zelf ophalen als er nog iets beschikbaar is. Neem zo snel mogelijk 
contact op met het evenementenloket van uw district. 

http://www.bvergoed.be/
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Patrimoniumonderhoud/20130228_Invullijst_feestmateriaal_Antwerpen%20.xls
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1.8. Bijlage: draaiboek

 



Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 34 



Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 35 



Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 36 



Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 37 

 



Oprichten van een handelaarsvereniging – september 2013 38 

2. Communicatie 

2.1. Een activiteit bekendmaken 

Om een activiteit bekend te maken, moet u deze vragen beantwoorden: 
• Wat organiseert u? 
• Wanneer? Datum en uur? 
• Waar? (zaal, straat, huisnummer, postcode, stad) 
• Wie organiseert de activiteit? Logo? 
• Wat staat er op het programma? 
• Hoeveel bedraagt de toegangsprijs? 
• Inschrijven nodig? 
• Waar krijgt u meer info? 
• Naam en adres vereniging 

Al deze informatie moet in een flyer, een folder of op een affiche staan. 
 
 Denk goed na welk promotiemateriaal u nodig hebt om uw activiteit bekend te maken en wie u 
wilt uitnodigen. 
 
Hoe? 
Als uw vereniging een activiteit organiseert voor leden of bekenden, kunt u dit op verschillende 
manieren bekendmaken: 

• mondeling 
• via mail 
• met een aankondiging via Facebook of andere sociale media 
• met een berichtje op de website 
• met een aankondiging in het ledenblad 
• met een sms’je 
• met een leuke schriftelijke uitnodiging 

 
Als u een activiteit organiseert voor een breed publiek, maakt u dat op een andere manier bekend: 

• met een mail naar uw brede contactadressenlijst 
• met een aankondiging in plaatselijke kranten 
• met een berichtje op de website 
• met een evenementenpagina op Facebook of andere sociale media 
• met affiches en flyer 

2.2. Een affiche opstellen 

Met een goede affiche brengt u veel mensen op de hoogte van uw activiteit. Een aantrekkelijke 
affiche bestaat uit een ‘sprekend beeld’ en de belangrijkste informatie. De affiche toont wat er op 
het programma staat of wie het publiek is. Het beeld moet de mensen die u wilt bereiken 
nieuwsgierig maken. 
 
Zet deze informatie op de affiche: 

• Wat organiseert u? 
• Wanneer? Datum en uur? 
• Waar? (zaal, straat, huisnummer, postcode, stad) 
• Wie organiseert de activiteit? Logo? 
• Wat staat er op het programma? 
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• Hoeveel bedraagt de toegangsprijs? 
• Inschrijven nodig? 
• Waar vindt de lezer meer info? 
• Naam en adres vereniging 
• Sponsorlogo’s 
• Verantwoordelijke uitgever 

 
Als u naar een (vrijwillige) ontwerper stapt, moet u volgende zaken weten: 

• Welk formaat wilt u gebruiken? 
• Welke stijl moet de affiche uitstralen? Hoe veel kleuren wilt u gebruiken? 
• Wanneer bezorgt u de correcte tekst en het beeldmateriaal? 

 
Hoe? 

• Spreek een vrijwilliger aan die kennis heeft van lay-out. 
• Als u geen vrijwilliger vindt, kunt u iemand inhuren. U zoekt het best in uw buurt. 

De richtprijzen zijn 10 euro per A4-pagina, of 50 euro per uur. 
• Ga met dat ontwerp naar een drukker of kopieercentrum. 

 
Wanneer? 
Affiches hangt u twee tot vier weken voor de activiteit op. Flyers kunt u nog langer op voorhand 
verspreiden. Houd er rekening mee dat het productieproces minstens een maand duurt. Reken dus 
goed uit wanneer u moet beginnen. 

• Verzamel alle informatie ruim op voorhand. 
• Het duurt een of twee weken om een affiche te ontwerpen. 
• Het duurt een dag of twee om af te drukken: thuis, in het buurtsecretariaat of in een 

kopieerwinkel. 
• Het duurt twee tot vijf werkdagen om het ontwerp te drukken in een (digitale) drukkerij. 
• Rekruteer enkele vrijwilligers om de affiches of flyers te verspreiden. 

 
Als u een affiche of een flyer laat drukken, stellen drukkers al snel moeilijke vragen. Hieronder vindt u 
ze terug. Bespreek ze op voorhand met uw werkgroep. 
 
Wat wilt u? 

• Aantal exemplaren? 
• Zwart-wit- of kleurenprint? 
• Formaat? 

A6 = 10,5 x 14,8 cm 
A5 = 14,8 x 21 cm 
A4 = 21 x 29,7 cm 
A3 = 29,7 x 42 cm 
A2 = 42 x 59,4 cm 
A1 = 59,4 x 84,1 cm 
A0 = 84,1 x 118,9 cm 

• Gewicht van het papier (uitgedrukt in gram per vierkante meter)? 
krant = 60 gram 
brief = 90 gram 
affiche = 135 gram 
flyer = 135 tot 400 gram 
visitekaartje = 280 tot 350 gram 

• Mat of glanzend papier? 
• Rillen of plooien? 
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o Rillen is een vouwlijn klaarmaken, maar nog niet vouwen. 
o Plooien is dubbelvouwen. 

2.3. Promotie via de kanalen van de stad Antwerpen 

2.3.1. De Nieuwe Antwerpenaar 

Het stadsmagazine van de stad Antwerpen publiceert maandelijks een overzicht van activiteiten in 
Antwerpen. Uw vereniging kan hier een activiteit in aankondigen. Hoe? Door de nodige informatie te 
registreren in de UIT-databank op het internet. De publicatie op deze website en in De Nieuwe 
Antwerpenaar is gratis. Ook kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s gebruiken 
informatie uit deze databank. Zorg dat uw tekst kort en bondig blijft. 
 
Let wel 
Het stadsmagazine wordt vervangen door een digitaal magazine vanaf 1 mei 2014. 
 
Hoe? 
Registreer uw activiteit op www.uitdatabank.be. Op deze site wordt stap voor stap uitgelegd wat u 
moet doen. Meer info: vragen@uitdatabank.be. 
 
Wanneer? 
Om in aanmerking te komen voor publicatie in De Nieuwe Antwerpenaar, registreert u uw activiteit 
acht weken op voorhand op www.uitdatabank.be. 
 
 Tip: De Nieuwe Antwerpenaar telt ook acht districtpagina’s. Uw activiteit kan in de 
districtskalender worden opgenomen als de informatie minstens vier weken voor de publicatiedatum 
beschikbaar is. Neem hiervoor contact op met de cultuurantenne van uw district. 
 
Meer info 
http://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/maak-uw-activiteit-bekend-de-uitdatabank 

2.4. Promotie via plakzuilen 

De stad en uw district hebben borden en zuilen waar uw vereniging haar activiteiten kan 
aankondigen. U hebt vooraf geen toestemming nodig om affiches te plakken. Plakken mag tussen 7 
en 22 uur. 
 
Hoe? 

• Vermeld op elke affiche de verantwoordelijke uitgever. 
• Op de borden mogen de aangeplakte affiches niet groter zijn dan 60 op 42cm. 
• Op de zuilen mogen de aangeplakte affiches niet groter zijn dan 84 op 60cm. 
• Per activiteit mag u maximum 2m2 van een bord of infozuil beplakken. 

 
Wat mag zeker niet? 

• U mag geen affiches onleesbaar maken, besmeuren of afscheuren. 
• U mag uw affiches niet over andere plakken als die activiteiten aankondigen die nog niet 

voorbij zijn. 
• U mag geen affiches plakken op borden die speciaal geplaatst worden in verkiezingsperiodes. 

Op deze borden mogen enkel verkiezingsaffiches geplakt worden. 
Wie wild plakt, kan bij een eerste overtreding een boete krijgen van maximaal 250 euro (150 euro 
voor 16- tot 18-jarigen). Bij een tweede overtreding bedraagt de geldboete minstens het dubbele en 

http://www.uitdatabank.be/
mailto:vragen@uitdatabank.be
http://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/maak-uw-activiteit-bekend-de-uitdatabank
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bij een derde overtreding minstens het driedubbele. De aanplakker draait ook op voor de kosten om 
fout geplakte affiches te verwijderen. 
 
 Tip: Affiches die een activiteit aankondigen, mag u ook aanplakken op de gevel en afsluitingen van 
de lokalen waar de activiteit plaatsvindt. Deze affiches moet u uiterlijk één week na de activiteit 
verwijderen. Als bijlage vindt u een lijst met de verschillende plakplaatsen in Antwerpen. 
 
Een volledig overzicht van plakplaatsen vindt u hier. 
 
  

http://www.jongeren.antwerpen.be/Stad-Jeugd-Jongeren/Publicatiekanalen/Stad/Jeugd/Stad-Jeugd-Jongeren/Stad-Jeugd-Jongeren-Startpagina-Jongerenpoort/Stad-Jeugd-Jongeren-Startpagina-Jongerenpoort-Hoofdnavigatie/Plakplaatsen.html
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Deel 4: Vrijwilligers 

1. Vrijwilligers zoeken 

1.1. Vacature Opmaken 

Een vacature helpt u om goed te verwoorden waarvoor u een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger 
moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet zijn. 
 
Hoe? 
 
Stap 1: Denken 

• Denk na over welke vragen een kandidaat kan hebben. Geef in de vacature een duidelijk 
antwoord op deze vragen: 

o Wat voor vereniging is het? Wat doet de vereniging? 
o Wie zijn de klanten? 
o Wat moet de kandidaat kunnen? 
o Wat moet de kandidaat doen? 
o Waar moet de kandidaat werken? 
o Wanneer moet de kandidaat aanwezig zijn? 
o Met wie moet de kandidaat samenwerken? 
o Hoe goed moet de kandidaat Nederlands spreken of schrijven? 
o Is de werkplaats toegankelijk voor kandidaten met een handicap? 

• Schrijf eenvoudig. Gebruik geen woorden die iemand anders niet begrijpt. 
• Geef een realistisch beeld van de vereniging en de taak van de vrijwilliger. Beloof niet te veel. 

Zeg wat u de vrijwilliger te bieden hebt. 
• Schrijf de vacature samen met een andere vrijwilliger die al voor de vereniging werkt. Die 

weet beter welke vragen kandidaten hebben en hoe u ze het best aanspreekt. 
• Denk samen met een aantal mensen na over de vacature. Bijvoorbeeld met de raad van 

bestuur en enkele leden. 
• Weet dat de vrijwilliger niet van in het begin aan al uw verwachtingen kan voldoen. Geef 

hem de kans om te groeien en bij te leren. 
 
Stap 2: Schrijven 
 
Dit moet zeker in de vacature staan: 
 

• Info over de vereniging 
o Naam 
o Doelstellingen 
o Andere informatie (thema’s, aantal leden of locaties, doelgroep, …) 
o Sfeer 

• Functiebenaming 
o Geef de functie een duidelijke naam. Bijvoorbeeld: administratieve kracht, 

begeleider van activiteiten, afficheplakker,  … 
o Let op: de naam moet zowel mannen als vrouwen aanspreken. Niet: ‘secretaresse’. 

Wel: ‘secretariaatsmedewerker’. 
o Schrijf er duidelijk bij dat u een vrijwilliger zoekt. 
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• Taken 
o Wat moet de vrijwilliger doen? Schrijf dit eerlijk en duidelijk. 
o Welke verantwoordelijkheden heeft de vrijwilliger? 

• Profiel 
o Wat voor iemand zoekt u? Bijvoorbeeld: een sociaal persoon, iemand die graag 

alleen werkt, iemand die graag bijleert… 
• Kennis 

o Wat moet de vrijwilliger kennen en kunnen? Voorbeelden: 
computerkennis,technisch inzicht, kennis van een bepaalde doelgroep… 

o Wat moet de vrijwilliger al kennen en wat kan de vrijwilliger nog bijleren? 
• Talenkennis  

o Welke talenkennis moet de vrijwilliger hebben? 
o Vraag niet meer talenkennis dan noodzakelijk. 
o Maak een onderscheid tussen mondelinge en schriftelijke talenkennis. 

• Werktijden 
o Wanneer moet de vrijwilliger aanwezig zijn? Bijvoorbeeld, elke dinsdag en 

donderdag van 10 tot 16 uur. 
o Of hebt u enkel vrijwilligers voor een bepaalde periode nodig? Bijvoorbeeld, in de 

maanden juli en augustus. 
o Als de werktijden bespreekbaar zijn, schrijf dit dan zeker ook in de vacature. 

• Aanbod 
o Wat heeft de vereniging te bieden aan de vrijwilliger? 
o Wat wint de vrijwilliger erbij? Bijvoorbeeld: sociaal contact, een 

vrijwilligersvergoeding, de kans om iets bij te leren. 
• Plaats 

o  Op welk adres moet de vrijwilliger werken? Het adres van de vereniging of op 
verplaatsing? 

o Kan de vrijwilliger eventueel van thuis uit werken? 
o Hoe geraakt hij op de werkplaats? 
o Hoe toegankelijk is de werkplek voor personen met een handicap? 

• Vergoeding en verzekering 
o Krijgt de vrijwilliger een vaste onkostenvergoeding (maximum 32,71 euro 7 per dag)? 
o Of betaalt de vereniging de gemaakte kosten terug? 
o Krijgt de vrijwilliger een vergoeding in natura? Bijvoorbeeld, een T-shirt, tickets… 
o Is de vrijwilliger verzekerd? 

• Contact 
o  Naam van een contactpersoon voor meer informatie of om te solliciteren 
o Telefoonnummer en e-mailadres 
o Hoe solliciteren en tot wanneer? 

1.2. Vacature verspreiden 

U hebt een goede taakomschrijving. Nu moet u die omschrijving via de juiste kanalen verspreiden om 
geschikte vrijwilligers te vinden. 
 
Hoe? 
Verspreid de vacature niet alleen bij mensen en organisaties die u al kent. Om ook andere mensen te 
bereiken, moet u de vacature op verschillende manieren verspreiden: 
 
 
 
                                                           
7 Bedrag 2013 
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Internet 
Zet de vacature zeker op het internet, bijvoorbeeld op www.vrijwilligerswerk.be. Verwijder de 
vacature als u een vrijwilliger gevonden hebt. Gebruik ook bijvoorbeeld uw eigen website. 
Omdat niet iedereen internet heeft, gebruikt u beter ook andere kanalen. 
 
Mensen persoonlijk aanspreken werkt altijd het best.  
 
Meer informatie 

• Op het servicepunt vrijwilligers van de stedelijke dienst sociale netwerken via 
telefoonnummer 03 338 71 00 of via mail naar vrijwilligers@stad.antwerpen.be. 

• Of lees het boekje “In-team, verbeter uw vrijwilligersrelatie in tien stappen” (23,50 euro) te 
bestellen bij uitgeverij Politeia 
ISBN 978-2-509-00295-2 
Ravensteingalerij 28 
1000 Brussel 
tel. 02 289 26 10 
info@politeia.be 
www.politeia.be 

 
2. Vrijwilligers onthalen 

De onthaalperiode loopt vanaf de eerste ontmoeting met de vrijwilliger tot wanneer hij zich op zijn 
gemak voelt, zijn taken goed kent en die kan uitvoeren. Bij de ene vrijwilliger duurt dit maar een 
maand, bij de andere een jaar. 
 
Waarom is een goed onthaal belangrijk? 
Met een goed onthaal: 

• Creëert u een vertrouwenband tussen uw vereniging en de vrijwilliger; 
• Kunt u de vragen van de vrijwilliger beantwoorden, waardoor hij zich minder onzeker voelt;  
• voelt de vrijwilliger zich welkom; 
• blijft de vrijwilliger langer bij de organisatie. 

2.1. Het kennismakingsgesprek 

We raden u aan om in een gesprek kennis te maken met de nieuwe vrijwilliger. 
 
Nodig de vrijwilliger uit voor het gesprek. Leg hem goed uit waarover het gesprek zal gaan en 
waarom u een gesprek wilt. In dit gesprek leert u de vrijwilliger kennen. Neem er dus uw tijd voor.  
 
Vraag in het gesprek zeker naar: 

• zijn motivatie en verwachtingen (wat vindt hij leuk, wat wil hij doen, wat kan hij doen) 
• zijn interesses 
• zijn mogelijkheden (wanneer kan hij zich vrijmaken?) 
• zijn ervaringen (als vrijwilliger, professioneel of uit het leven) 

 
Praktische afspraken 

• Bekijk de juridische zaken met de vrijwilliger, zoals: 
o een vrijwilligersvergoeding 
o een verzekering 
o zijn RVA- en mutualiteitsdocumenten 
o zijn statuut 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
mailto:info@politeia.be
http://www.politeia.be/
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• Zet de afspraken in een afsprakennota. Als u een huisreglement hebt, geeft u dit aan de 
vrijwilliger. 
Noteer ook de wensen van de vrijwilliger. Zo toont u respect voor de vrijwilliger. 

• Sluit altijd af met: “Hebt u nog vragen? Dan mag u die steeds stellen.” Geef de vrijwilliger uw 
contactgegevens. Als er een probleem is, kan de vrijwilliger contact opnemen. 
 

 Tips: 
• Zeg ook wat u van de vrijwilliger verwacht, zoals: 

o aanwezigheid 
o inzet 
o vertrouwelijkheid 

• Hou de sfeer luchtig en spontaan. Het is niet nodig om zenuwachtig zijn. De vrijwilliger mag 
niet afgeschrikt worden door het eerste gesprek. Het moet juist een band scheppen.  

2.2. De verwelkoming in de organisatie 

Mensen voelen zich graag welkom in een organisatie. Geef de vrijwilliger een goed gevoel door hem: 
• voor te stellen aan andere vrijwilligers; 
• kennis te laten maken met de andere projecten in de vereniging; 
• een rondleiding te geven; 
• iets te drinken aan te bieden. 

 
Het is de bedoeling dat de vrijwilliger de sfeer van de vereniging leert kennen, maar hij moet zich 
vooral op zijn gemak voelen. 
Daarna kunt u de vrijwilliger af en toe apart nemen voor een gesprek. Vraag hem hoe het gaat en wat 
hij leuk en minder leuk vindt. Zeg de vrijwilliger ook dat hij altijd bij u terecht kan met problemen. U 
kunt zo’n gesprek ook in groep organiseren. Dat heet dan intervisie. 
 
3. Het sociaal statuur van de vrijwilliger 

Bijna alle personen boven de 16 jaar kunnen vrijwilligerswerk doen. Voor werknemers hoeft uw 
vereniging geen specifieke regelingen te treffen. Voor personen die een uitkering van de RVA, een 
ziekenfonds of een OCMW krijgen, moet u wel een aantal zaken in orde brengen. 
 
We overlopen deze formaliteiten hieronder. 

3.1. Uitkeringsgerechtigde werklozen 

Bruggepensioneerden en uitkeringsgerechtigde werklozen die vrijwilligerswerk doen, moeten dit 
aangeven bij de RVA. Ze vullen het formulier C45B voor vrijwilligerswerk in. De vrijwilliger en uw 
vereniging ondertekenen dit formulier. Verder moeten ze aan hun uitbetalingsinstelling (ABVV, 
ACLVB, ACV of HVW) melden dat ze vrijwilligerswerk gaan doen. 
 
De RVA heeft 12 dagen tijd om het vrijwilligerswerk te weigeren, maar alleen om volgende redenen: 

• Het is geen vrijwilligerswerk zoals de wet omschrijft. 
• Het is een activiteit die normaal niet door een vrijwilliger wordt gedaan. 
• De beschikbaarheid van de werkloze voor de arbeidsmarkt vermindert (reden die niet kan 

ingeroepen worden bij bruggepensioneerden). 
 
Als de vrijwilliger binnen de twee weken niets verneemt, mag hij vrijwilligerswerk doen. 
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Als de RVA het vrijwilligerswerk weigert, moet de vrijwilliger: 
• stoppen met vrijwilligerswerk, anders kunnen zijn uitkeringen teruggevorderd worden (tegen 

een weigering is nog beroep mogelijk, neem daarvoor contact op met het RVA-kantoor) 
• deze activiteit aangeven op zijn controlekaart door het overeenstemmende vakje zwart te 

maken voor de aanvang van de activiteit. 
 
Wanneer? 
Vrijwilligers die een uitkering krijgen, moeten hun aanvraag voor vrijwilligerswerk in orde brengen 
voor ze aan de slag gaan. 
 
 Tip: De RVA staat niet toe dat uitkeringsgerechtigden elke dag vrijwilligerswerk doen.  1 of 2 maal 
per week mag meestal wel. 

4. Ziekte- of invaliditeitsuitkering 

Als de vrijwilliger wegens ziekte, invaliditeit of zwangerschap geen beroepsactiviteit kan uitoefenen, 
moet de adviserend geneesheer vaststellen of het vrijwilligerswerk ‘verenigbaar’ is met zijn 
gezondheidssituatie. Dit wordt schriftelijk bevestigd. Vraag meer informatie bij het ziekenfonds, want 
elke instantie heeft zijn eigen aanvraagprocedure. 
 
De vrijwilliger moet dit advies inwinnen. Toch kunt u als verenigingen de vrijwilliger hierin helpen 
door administratieve ondersteuning te bieden. Dit wil zeggen: contact opnemen met de mutualiteit 
of de documenten voor vrijwilligerswerk aanvragen, invullen en opsturen. 
 
Voor ambtenaren is er een aparte regeling. 
Ambtenaren zijn buitenbeentjes omdat ze onder een specifieke regeling vallen: die van de openbare 
sector en het administratief recht. Voor elke activiteit die een ambtenaar naast het ambt uitoefent, 
moet hij/zij toestemming vragen. Dat geldt ook voor activiteiten in de privésfeer, zoals 
vrijwilligerswerk. 

4.1. Mensen met een leefloon 

Als de vrijwilliger een leefloon krijgt, meldt hij het vrijwilligerswerk aan zijn OCMW-
dossierbeheerder, de maatschappelijk assistent. 
 
In Antwerpen werkt het OCMW met een systeem van ‘geactiveerd vrijwilligerswerk’. Daarbij doen 
OCMW-klanten vrijwilligerswerk als ze het leefloon of het equivalent daarvan ontvangen. Klanten 
voeren vrijwilligerswerk uit bij verschillende non-profitorganisaties. Het OCMW zoekt actief naar 
vrijwilligerswerk en vult deze vacatures in. Het is dus mogelijk dat iemand van de dienst sociale 
activering van het OCMW uw vereniging een bezoekje brengt. 
 
Voorwaarden voor het aantal uren: 

• vrijwilligerswerk als einddoel: maximum 1 maal per week; 
• vrijwilligerswerk als opstap naar werk: minimum 4, maximum 12 uur per week 

(uitzonderingen zijn mogelijk). 
Via het OCMW krijgt de klant een aanmoedigingspremie van 1 euro per uur en, indien nodig, een 
vergoeding voor verplaatsingen met het openbaar vervoer. Meer informatie over dit systeem krijgt u 
bij de dienst sociale activering van het OCMW via telefoonnummer 03 270 31 10. 
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Deel 5: Bijkomende documentatie en nuttige adressen 
 
Rechtbank van koophandel  
Bolivarplaats 20 bus 7 
2000 Antwerpen 
tel. 257 85 47 
 
FOD Justitie: www.just.fgov.be 
http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/70.pdf 
 
www.vsdc.be 
 
Bedrijvenloket 
Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 66 88 
 
SABAM – auteursrechten vereniging 
Frankrijklei 65 - bus 2 
2000 Antwerpen 
tel. 03 226 71 60 
 
Billijke vergoeding: www.bvergoed.be; infolijn: 070 66 00 16. 
 
FOD: VZW 
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/VZW_NL_tcm265-138484.pdf 
 
Bekendmaken activiteiten: 
http://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/maak-uw-activiteit-bekend-de-uitdatabank 
 
Meer informatie bij Provinciaal Steunpunt Antwerpen 
Boomgaardstraat 22 bus 100, 2600 Berchem. 
tel. 03 240 61 72 | fax: 03 240 61 62 | e-mail: danielle.serre@welzijn.provant.be 
www.provant.be/vrijwilligersverzekering 
 
www.vrijwilligerswetgeving.be 
 
Servicepunt vrijwilligers van de stedelijke dienst sociale netwerken 
tel. 03 338 71 00 
mail: vrijwilligers@stad.antwerpen.be 
 

http://www.just.fgov.be/
http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/70.pdf
http://www.vsdc.be/
http://www.bvergoed.be/
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/VZW_NL_tcm265-138484.pdf
http://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/maak-uw-activiteit-bekend-de-uitdatabank
http://www.provant.be/vrijwilligersverzekering
http://www.vrijwilligerswetgeving.be/
mailto:vrijwilligers@stad.antwerpen.be
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