Jaarlijkse verplichtingen
Iedere vzw heeft een aantal jaarlijks terugkerende verplichtingen. Aan de hand van dit lijstje kun je
gemakkelijk bijhouden of je niets over het hoofd ziet.

Verplichtingen m.b.t. de organen van de vzw
☐ Minstens 1 algemene vergadering organiseren (tenzij de statuten strenger zijn) en hier een
verslag van opmaken en bijhouden op de zetel

☐ Minstens 1 vergadering van het bestuursorgaan organiseren (tenzij de statuten strenger zijn) en hier een verslag
van opmaken en bijhouden op de zetel

☐ UBO-register

Boekhoudkundige verplichtingen voor een vzw
☐ De boekhouding laten goedkeuren op de algemene vergadering en een uittreksel
(=bijlage B en C) hiervan neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

☐ Een begroting opmaken en die laten goedkeuren op de algemene vergadering. De begroting
moet niet neergelegd worden

Fiscale verplichtingen
☐ De aangifte in de rechtspersonenbelasting invullen (indien belastbare handelingen gesteld
werden) en terugsturen voor de opgegeven datum. Meestal is dit een datum in de loop van
september, maar dit kan verschillen. Zijn er geen belastbare handelingen, dan stuur je de
blanco aangifte terug

☐ De patrimoniumtaks voor 31 maart betalen. Is de vzw geen patrimoniumtaks verschuldigd
dan moet de brief toch teruggestuurd worden

☐ Voor btw-plichtige sportclubs: per kwartaal moet een btw-aangifte ingediend worden
Als btw-plichtige sportclub dien je jaarlijks voor 31 maart de klantenlisting in te dienen
Naast jaarlijkse verplichtingen, zijn er ook nog een aantal publicatieverplichtingen die nageleefd moeten
worden, wanneer de statuten aangepast worden of er een wijziging in het bestuur plaatsvindt

☐ Oprichting van een vzw: aanvraagformulier 1 (luik A, B en C) indienen of surfen naar
www.e-griffie.be om de online oprichting te doen

☐ Tekst van de statuten wordt aangepast: aanvraagformulier 1 (luik A en B) indienen
☐ Een nieuwe bestuurder komt in de raad van bestuur en/of een oude verlaat het bestuur:
aanvraagformulier 1 (luik A en B) en 2 (luik A en C) indienen

☐ Tekst van de statuten verandert en een wijziging in het bestuur vindt plaats:
aanvraagformulier 1 (luik A en B) en 2 (luik A en C) indienen
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