VZW en PRIVATE STICHTINGEN : GEBRUIK DER FORMULIEREN
1.

Bestaande Vzw’s en private stichtingen.

RECHTSTOESTAND

Kosten1
2005

Aantal
exemplaren

Te gebruiken formulieren
Identificatie
KBO-BS

Bijkomende gegevens
Kruispuntbank
Ondernemingen
Wijziging raad van 101,16
1 kopie van de Formulier I – Luik Formulier I – Luik B
Formulier II
EUR/BTWInb. akte voor het A
bestuur/dagelijks
(de vermeldingen – Luik A 1° en 2°
bestuur
dossier
+
bepaald in artikel 9 – Luik C 3° en/of 4°
/vertegenwoordiger
Formulier I en II
van
de
wet
(Meerdere luiken C
vermelden)
kunnen indien nodig
gebruikt worden)
Statutenwijziging

101,16

Bekendmaking
Belg. Staatsblad

1 kopie van de Formulier I – Luik Formulier I – Luik B
akte voor het A
dossier
+
Formulier I en
desgevallend II

Desgevallend Formulier II
– Luik A 1° en 2°
– Luik C 2° (indien
verstrijken duur van de
VZW) en/of 5° (indien
wijziging
datum
boekjaar)

Statutenwijziging
101,16
1 kopie van de Formulier I – Luik Formulier I – Luik B
(wijziging
van
d e EUR/BTWInb. akte voor het A
benaming en/of zetel)
dossier
+
Formulier I en II

Formulier II
Luik A 1°, 2°(nieuwe
benaming opgeven) en/of
4°(nieuw adres)

EUR/BTWInb.

1

De bekendmakingskosten zijn betaalbaar per cheque, per postwissel op naam van het Belgisch Staatsblad, of per voorafgaandelijke
bankoverschrijving of storting op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad.

RECHTSTOESTAND

Kosten2

Aantal
Exemplaren

Te gebruiken formulieren

Identificatie
KBO-BS

Ontbinding

Neerlegging
ledenlijst
(enkel VZW’s)

101,16

EUR/BTWInb.

van

de Nihil

1 kopie van de Formulier I – Luik A
akte voor het
dossier + 1
Formulier I en
desgevallend II
Geen formulier nodig.
1 exemplaar
Getypt
document
moet
vermelden:
- benaming
- rechtsvorm
- nauwkeurig adres zetel
- ondernemingsnr.
Geen formulier nodig.

Neerlegging
jaarrekening

2

van

de Nihil

Bekendmakin
Bijkomende
g
gegevens
Belg.
Kruispuntbank
Staatsblad
Ondernemingen
Formulier I – Formulier II (indien
Luik B
aanstelling
vereffenaar(s))
- Luik A 1° en 2°
- Luik C 3°
Nihil
Nihil

Nihil

Nihil

1 exemplaar
Getypt
document
vermelden:
- benaming
- rechtsvorm

moet

De bekendmakingskosten zijn betaalbaar per cheque, per postwissel op naam van het Belgisch Staatsblad, of per voorafgaandelijke
bankoverschrijving of storting op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad..

- nauwkeurig adres zetel
ondernemingsnr.
RECHTSTOESTAND

Kosten3

Aantal
Exemplaren

Te gebruiken formulieren
Identificatie
KBO-BS

Benoeming
o f 101,16
1 kopie akte + Formulier I – Luik A
beëindiging
f u n c t i e EUR/BTWInb. Formulier I
commissaris

Bekendmaking
Belg. Staatsblad

Formulier I – Luik B

Bijkomende
gegevens
Kruispuntbank
Ondernemingen
Nihil

Nihil

Nihil

(verplicht voor de hele
grote VZW’s art. 17, §5
– voor de andere VZW’s
indien een commissaris
werd
aangesteld
(mogelijkheid), dan is
neerlegging
en
bekendmaking vereist )
Neerlegging
Nihil
gecoördineerde statuten
na wijziging

3

1 exemplaar

Geen formulier nodig.
Getypt
document
moet vermelden:
- benaming
- rechtsvorm
- nauwkeurig adres
zetel

De bekendmakingskosten zijn betaalbaar per cheque, per postwissel op naam van het Belgisch Staatsblad, of per voorafgaandelijke
bankoverschrijving of storting op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad.

-

ondernemingsnr

2. Nieuwe Vzw’s of private stichtingen
Kosten4
RECHTSTOESTAND

Aantal
exemplaren

Te gebruiken formulieren

Identificatie

134,07
Oprichting

EUR/BTWInb.

Bekendmaking
Belg. Staatsblad

1 exemplaar van Formulier I – Formulier I – Luik B
de oprichtingsakte Luik A
Bekendmaking van de
en akte van de
oprichtingsakte
en
benoeming van de
identiteit
van
de
bestuurders
+
bestuurders
Formulier I

Bijkomende gegevens
kruis-puntbank
Ondernemingen
Formulier I – Luik C

Algemene opmerkingen
Handtekening van het of de formulieren

-

4

Elk formulier moet ondertekend worden door een persoon die gemachtigd is de VZW of de private stichting te verbinden.
Deze handtekening wordt aangebracht onderaan luik C van Formulieren I en/of II.
Luik B van Formulier I, moet eveneens ondertekend worden, doch enkel op de achterzijde, zodat de handtekening zich
niet bevindt op het bekend te maken stuk en er derwijze geen frauduleus gebruik van kan worden gemaakt. Op de

De bekendmakingskosten zijn betaalbaar per cheque, per postwissel op naam van het Belgisch Staatsblad, of per voorafgaandelijke
bankoverschrijving of storting op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. Geen registratie van de statuten op een
registratiekantoor van FOD Financiën vereist.

voorzijde van Luik B van Formulier I, de naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de
pers(o)n(en) bevoegd de rechtpersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Handtekening op de documenten te plaatsen in het dossier
Deze documenten moeten getekend worden door de perso(o)n(en) die bevoegd
vertegenwoordigen.

zijn de VZW of de private stichting te

Ondernemingsnummer bestaande vzw’s
Men kan hiervan kennisnemen op de webstek van de FOD Justiitie op volgend adres :
www.just.fgov.be -> Belgisch Staatsblad -> Rechtspersonen, vzw,… -> Databank vzw : akten < 30/06/03
Daar vindt u door gebruik te maken van een zoekrobot, waar het volstaat de naam (of een ander identificatie-element) van de vereniging
of stichting in te voeren. Daarna verschijnen de bekendmakingen van deze vereniging of stichting. Het volstaat een ervan te activeren
om, onder de andere gegevens, ook het ondernemingsnummer te vinden.
Exemplaar neer te leggen in het dossier
Wanneer de akte tevens bestemd is om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Staatsblad, (statuten – benoeming, ontslag –
ontbinding) kan eveneeens een dubbel van luik B van Formulier I gebruikt worden, evenwel op de juiste wijze ondertekend.
. Nr voor niet-verblijfhouders
Wanneer een bestuurder niet-verblijfhouder is, moet hij diens Bis-nr vermelden. Dit bevindt zich in de rechterbovenhoek van de SISkaart.
Wanneer voormelde bestuurder geen BIS-nr heeft, dient in het vakje « rijksregisternummer « in luik C van het formulier de
geboortedatum te worden ingevuld en dient er een kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd.
Bij gebreke van een BIS-nr. en ingeval van ontslag van een bestuurder, dient er daarentegen een, door de personen die de rechtspersoon
rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen, ondertekende verklaring te worden toegevoegd verklarende dat de ontslagnemende
bestuurder(s) geen BIS-nr hebben of gehad hebben.

. Termijn om de formaliteiten te vervullen
Wanneer gebruikgemaakt wordt van Formulier II, dient de formaliteit binnen de maand van de wijziging te worden doorgevoerd. Voor de
andere formaliteiten, wordt aangeraden dit zo snel mogelijk te doen met het oog op tegenstelbaarheid t.a.v. derden.

