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Wie zijn we 
 
De Petanque Federatie Vlaanderen vzw is 
ondergebracht onder de koepel van de 
Vlaamse organisatie voor Internationale 
Volksporten (VIV) samen met de Vlaamse 
Snooker Federatie en de Vlaamse Bowlingsport 
Federatie. Deze drie sporten staan niet langer 
op de sporttakkenlijst en worden elk apart als 
organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding 
(OSV) benoemd. Hierdoor krijgt de VIV alsnog 
de nodige ondersteuning van BLOSO. De 
Petanque Federatie Vlaanderen (PFV) bestaat 
uit de federatie zelf, de provincies en de clubs. 
Eenieder staat in nauw contact met elkaar 
opdat er een optimale samenwerking uit 
voortvloeit 

Missie 
Het bevorderen van de “Petanque als sport” in 
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest door het promoten en organiseren van 
recreatieve en competitieve sportactiviteiten 
gericht naar zowel jeugd als volwassenen 
participanten, valide evenals personen met 
een handicap; het waarborgen van de 
beoefening van de Petanque sport op ieders 
prestatieniveau op een gezonde en veilige 
wijze met garantie voor kwaliteit, integriteit 
en rationaliteit; het streven naar een optimale 
samenwerking binnen de eigen federatie en in 
relatie met externe instanties. 

 

Wat doen we 
 

Sportieve taken 

 Begeleiden, coördineren en organiseren van de competities en clubs 

 Coördineren en organiseren van de zomer- en wintercompetities op provinciaal, Vlaams en 
nationaal niveau 

 Verzamelen en publiceren van competitieresultaten 

 Begeleiden van jeugd 

 Organiseren van trainingsmomenten voor de jeugd  

 Organiseren van een jaarlijkse sportkamp voor de jeugd 

 Afvaardigen, organiseren en begeleiden van atleten naar buitenlandse tornooien 

 Afvaardigen, organiseren en begeleiden van atleten naar Europese- en Wereldkampioenschappen 

 Organiseren en coördineren van een Beach Petanque circuit in de zomer 

 Organiseren en coördineren van het Beach Petanque tornooi specifiek in Gent, Leuven en Oostende 

 Organiseren van Europese- (triplet dames en jeugd 2012 te Gent) en wereldkampioenschappen 
(triplet heren 1981 te Gent, triplet jeugd 1987 te Hasselt, doublet dames en heren 2016 te Gent). 

 … 
 
Extra sportieve taken 

 Administratieve taken: e-mails en telefoonverkeer  

 Lidmaatschappen van clubs en spelers in orde brengen 

 Vierjaarlijks sportbeleidsplan opstellen  

 Boekhouding van de federatie en opvolging van de boekhouding per provincie 

 Nieuws verspreiden via onze website, Facebookpagina, Twitter 

 Viermaandelijks Petanque SPORTmagazine voor alle competitieve leden en onze partners 

 Jaarlijks 2 petanquereizen, waarvan 1 in het voorjaar en 1 in het najaar met bestemming Turkije, 
Malta of Spanje. 

 Jaarlijkse “Dag van de Veteranen” en “Dag van de Besturen” 

 … 
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Waarom aansluiten bij de PFV vzw? 
 
Wat belangrijk is om te weten, is dat je géén competitief ingestelde club hoeft te zijn om lid te zijn van 
de federatie. Zowel recreatieve als competitieve clubs én spelers zijn meer dan welkom bij ons.  
Indien gewenst is het altijd mogelijk dat we jullie met raad en daad bijstaan en een meter of peter aan 
jullie club aanbieden opdat deze persoon jullie kan begeleiden in het reilen en zeilen binnen de 
Petanque Federatie Vlaanderen, de competities en het organiseren van je club. 
 

Lidmaatschap 
 
Een petanqueseizoen gaat in op 1 mei en loopt tot en met 30 april. 
 
Aansluiting van een club bij de federatie 
Dit is mogelijk indien de club uit minstens 12 leden bestaat, een bestuur heeft bestaande uit een 
voorzitter, secretaris, penningmeester en sportleider of sportmonitor. Daarbij neemt de club zelf de 
beslissing of ze een recreatieve of competitieve club wordt.  
Het lidmaatschap voor een competitieve club bedraagt per jaar €65,00 ongeacht het aantal 
aangesloten leden. Een recreatieve club betaalt geen lidgeld maar is niet stemgerechtigd, tenzij ze 
alsnog de €65,00 lidgeld betaalt.  
Deze clubbijdrage is gratis voor het eerste jaar als aangesloten club.  
 
Aansluiting van een speler bij de federatie 
Een speler kan zich enkel via een club aansluiten bij de federatie.  
Het lidmaatschap voor een recreatief lid bedraagt:  
Volwassenen en jeugdspelers (tot en met 17 jaar): €10,00 
Wat krijg je hiervoor: 

 Een verzekering 

 Een recreatieve licentiekaart 

 Deelname aan propaganda ontmoetingen  

 65+ leden: speciale verzekering zonder bijkomende kosten 

 Deelname aan leuke extra sportieve evenementen 
 
Het lidmaatschap voor een competitief lid bedraagt: 
Volwassenen: €30,00 
Jeugdspelers (tot en met 17 jaar): €10,00  
Wat krijg je hiervoor:  

 Een verzekering 

 Een competitieve licentiekaart voor binnen- en buitenland 

 65+ leden: speciale verzekering zonder bijkomende kosten 

 Deelname aan alle officiële organisaties georganiseerd door de provincies, de PFV en de Belgische 
Petanque Federatie 

 Deelname aan Vlaamse en Belgische kampioenschappen en tornooien 

 Petanque SPORTmagazine 

 Deelname aan leuke extra sportieve evenementen 
 
Aansluiting van een speler bij de club 
De prijzen, en wat er specifiek inbegrepen is, is afhankelijk van club tot club. Een overzicht van alle 
clubs in Vlaanderen kan U vinden op onze website www.pfv.be onder “Clubs” in de linker menubalk.  
 

mailto:secretariaat@pfv.be
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Toekomstige blikvangers  
 
Beach petanque circuit: 
Komende zomer 2015 gaan we van start met het Beach Petanque circuit dat voor het eerst 
in elke Vlaamse provincie zal neerstrijken. Gent, Sint-Niklaas, Koksijde, Kelchteren, Leuven, 
Niel en Oostende zullen het decor worden van een gezellige dag Petanque spelen. Zowel 
recreatieve als competitieve teams nemen het tegen elkaar op. Oostende is de afsluitende 
stad én tevens de locatie voor het Vlaams Kampioenschap Beach Petanque 2015.  
Meer informatie omtrent de speeldagen en uren, inschrijvingen, etc. kan je op onze website 
en social media kanalen vinden. Uiteraard ben je als toeschouwer meer dan welkom! 
 
Eerste wereldkampioenschap doublet  
In 2017 organiseert de Petanque Federatie Vlaanderen het eerste wereldkampioenschap 
doublet (teams bestaande uit twee personen) voor dames en heren. 
Dit is het vervolg op het succesverhaal van het Europees Kampioenschap voor de jeugd en de 
vrouwen in 2012 te Gent alwaar 260 deelnemers uit 31 verschillende landen het tegen elkaar 
opnamen.  
Opnieuw zal er als locatie gekozen worden voor de Topsporthal Vlaanderen te Gent om dit 
wereldkampioenschap te hosten. We houden jullie op de hoogte via onze website en social 
media kanalen.  
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Structuur 
 
Organogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F.I.P.J.P. 
Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal 

B.O.I.C. 
C.E.P. 

Confédération Européenne de Pétanque 

B.P.F. 
Belgische Petanque Federatie 

P.F.V. 
Petanque Federatie Vlaanderen 

vzw 

F.B.F.P. 
Fédération Belge Francophone de Petanque 

Algemene Vergadering 
(clubs) 

Raad van Bestuur 

Sporttechnische 

Staf 

Provinciale 

Besturen 

Scheidsrechters 
commissie 

Tucht- en Beroepscommissie + Anti-Doping Commissie 

A.G.F.I.S. 
Association Générale des Fédérations Internationales de Sports 

C.M.S.B. 
Confédération Mondiale des Sports de Boules 

Dagelijks Bestuur 
(+ Personeel) 

Sportief  
beleid 

Administratief 

beleid 
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 0032 (0)9 243 11 40 •  0032 (0)9 243 11 49 •  secretariaat@pfv.be 

IBAN : BE97 4469 7072 8149 • BIC : KREDBEBB • Ondernemingsnummer : 0418.483.437 
 

P
ag

in
a7

 

 
 
Raad van Bestuur P.F.V. 
 

 
 
 
 
Dagelijks Bestuur P.F.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTCOÖRDINATOR SECRETARIS 

DIRECTEUR SPORT DIRECTEUR ADMINISTRATIEF 

VOORZITTER 

SPORTIEVE RAAD ADMINISTRATIEVE RAAD 

PROVINCIALE ADJUNCT- 
DIRECTEUREN SPORT 

PROVINCIALE ADJUNCT- 
DIRECTEUREN ADMINISTRATIEF 

SPORTCOÖRDINATOR SECRETARIS 

DIRECTEUR SPORT DIRECTEUR ADMINISTRATIEF 

VOORZITTER 
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Provinciale Raden 
 

   
 
Directeur: Guy DE MAESSCHALCK  
Secretaris: Annik KERKHOFF 
Penningmeester: Nicky CARLIER  
Public Relations: Paul VERSTRICHT  
Adj.-Dir. Sport: François DE TROCH 
Adj.-Dir. Adm.: Guy DE MAESSCHALCK 
 
 
 
Directeur: Reinold BORRÉ 
Secretaris: Peter CRAUWELS 
Penningmeester: Kurt LUNDERS 
Adj.-Dir. Sport: Herman HILLEN 
Adj.-Dir. Adm.: Jean BOUMANS 
 
   
 
Directeur: Eugène BECKERS 
Secretaris: Ludo DANIELS 
Penningmeester: Antoon LEMMENS 
Adj.-Dir. Sport: Guido REEKMANS 
Adj.-Dir. Adm.: Herman CROYMANS 
 
   
 
Directeur: Marc NOLMANS 
Secretaris: Stefaan CHRISPEELS 
Penningmeester: Wilfried DEMAN 
Adj.-Dir. Sport: Guido SCHOEVAERTS 
Adj.-Dir. Adm.:  
 
 
 
Directeur: Charlotte LEFEVRE 
Secretaris: Stefan COLLE  
Penningmeester: Bernard STAELENS 
Adj.-Dir. Sport: Gustave DEVOLDERE 
Adj.-Dir. Adm.: Stefan COLLE 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

PROVINCIE ANTWERPEN 

PROVINCIE LIMBURG 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT & BH 

mailto:secretariaat@pfv.be
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Petanque in de praktijk 
 
BEKNOPT REGLEMENT 
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AANLEG TERREINEN 
 
Voor het aanleggen van Petanque terreinen is er 
vooreerst een stevige ondergrond nodig.  
Wanneer er geen goede ondergrond aanwezig is, 
legt men, onder andere in functie van een goede 
drainage van het regenwater, een laag van ± 30 
cm steenslag of ijzerslakken. Deze wordt gerold 
maar moet niet vlak zijn. 
Daarop wordt een laag van tenminste 5 cm 
dolomiet van 5/15 mm gelegd. Deze laag wordt 
besproeid en gerold. 
De eindlaag bestaat uit 3 cm dolomiet van 0/5 
mm die eveneens wordt besproeid en gerold. 
Na deze bewerking (spuiten en rollen) een drietal 
maal te hebben herhaald, moet logischerwijze 
het terrein voldoende hard liggen. 
 

Het is niet de bedoeling dat een petanqueterrein 
op een tennisveld lijkt. Er mogen oneffenheden 
zijn. Het terrein mag niet afhellen of dan toch zo 
weinig mogelijk. 
 
De vereiste afmetingen voor de terreinen zijn : 
- officiële kampioenschappen: 4 m op 15 m 
- officiële terreinen:  3 m op 12 m 
 
Een afgebakend terrein is een speelveld dat langs 
vier zijden bepaald is door een koord (al dan niet 
geplastificeerd), tegen de grond gespannen op 
min 10 cm van elke hindernis. 
Petanqueterreinen kunnen naast elkaar of achter 
elkaar aangelegd worden. Indien mogelijk, is het 
wenselijk een tussenruimte van min. 50 cm 
(0,5m) te voorzien. 

mailto:secretariaat@pfv.be
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Contact 
 
Secretariaat PFV  
 
Administratie: 
Huis van de Sport 
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 
 
Telefoon: 09 243 11 40 
Fax: 09 243 11 49 
E-mail: secretariaat@pfv.be 
 
Website:  www.pfv.be  
Twitter:  PFV vzw  
Facebook: Petanque Federatie Vlaanderen vzw 
 
 
 
 
 
Provinciale secretariaten 

 
Provincie Antwerpen: Crauwels Peter - Adolf Vervlietlaan 15, 2620 Hemiksem 
 GSM: 0485/98 93 65 
 e-mail: crauwels_peter@hotmail.com 
 
Provincie Brabant & BH: Chrispeels Stefaan - Maurits Duchehof 8, 1800 Vilvoorde 

 Tel: 02/305 47 37 

 e-mail: stefaan.chrispeels@telenet.be 
 
Provincie Limburg: Daniels Ludo - Haverveld 49, 3550 Heusden Zolder 
 Tel: 011/53 35 80 
 e-mail: pfvlimburg@skynet.be 
 
Provincie Oost-Vlaanderen: Kerkhoff Annik - Ruilare 180, 9080 Lochristi 
 GSM: 0478/57 10 44 
 e-mail: danny.annik@telenet.be 
  
Provincie West-Vlaanderen: Colle Stefan - Tieltsestraat 48, 8531 Hulste 
 Tel: 056/72 08 99 
 e-mail: stefaan.colle@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE BEREIKEN… 
 
Secretariaat: 
 
… alle werkdagen: 9u00 tot 12u30 
 14u00 tot  16u00 
 
 
Bestuursleden: 
 
… enkel op afspraak 

mailto:secretariaat@pfv.be
mailto:secretariaat@pfv.be
http://www.pfv.be/
mailto:crauwels_peter@hotmail.com
mailto:stefaan.chrispeels@telenet.be
mailto:pfvlimburg@skynet.be
mailto:danny.annik@telenet.be
mailto:stefaan.colle@telenet.be
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Administratieve weetjes 
 

INFO EN DOCUMENTEN 
 
Alle informatie en fiches omtrent het lidmaatschap van een club of speler kan U terugvinden op onze 
website www.pfv.be onder de rubriek “Downloads”.  
Voor bijkomende vragen kan U ons contacteren via de contactgegevens vermeld op pagina 11. 
 

VERZEKERINGEN VOOR AANGESLOTEN LEDEN EN NIET-LEDEN BIJ SPORTPROMOTIONELE ACTIES - 
Decreet 13 juli 2001 
 

De sportfederatie sluit een verzekering af ter 
dekking van de risico’s lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering 
geldt zowel voor het binnenland als voor het 
buitenland. Deze verzekering wordt voor de 
aangesloten leden-sportbeoefenaars afgesloten 
ter dekking van de activiteiten die de 
sportfederatie en haar clubs organiseren. Voor de 
niet-leden wordt deze verzekering afgesloten ter 
dekking van de risico’s bij deelname aan 
sportpromotionele acties die de sportfederatie 
en haar sportclubs organiseren; hiervoor wordt 
een aparte polis afgesloten.  
 
Als de activiteiten door de sportfederatie of door 
de aangesloten clubs in het raam van de federale 
of clubactiviteiten georganiseerd worden, zijn in 
de verzekering begrepen: kampioenschappen, 
competities, vriendschappelijke en andere 

wedstrijden, tornooien, trainingen, 
demonstraties, verplaatsingen, reizen (verblijf 
inbegrepen) en andere activiteiten (feestmaal, 
vergaderingen, spelen) die voor de aangesloten 
leden en de niet-leden bij sportpromotionele 
acties georganiseerd worden. Ook het gebruik 
van materiaal dient te worden verzekerd. 
Daarenboven is de waarborg eveneens 
verworven voor de aangesloten leden die actief 
meewerken aan de organisatie door de federatie 
of door haar aangesloten sportclubs van allerlei 
niet-sportieve activiteiten waarbij het publiek 
betrokken wordt. 
 
Enkel voor de aangesloten leden dient het risico 
lichamelijke ongevallen verzekerd te worden voor 
het ongeval dat zich zou voordoen op de weg van 
huis naar deze activiteiten en terug. 

 
Verzekering lichamelijke ongevallen 

 
De verzekering lichamelijke ongevallen bevat de volgende minimale waarborgen: 
1° Een kapitaal van minstens € 8.500 bij 

overlijden van aangesloten leden of niet-
leden bij sportpromotionele acties, die de 
volle leeftijd van 5 jaar hebben bereikt of 
ouder; 

2° Een kapitaal van minstens € 35.000 bij een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 50 
procent of minder en van minstens € 30.000 
vanaf een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 100 percent, uiterlijk tot twee jaar na het 
ongeval, uitkeerbaar in verhouding tot de 
graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
krachtens de officiële Belgische Schaal ter 
bepaling van de graad van invaliditeit volgens 
het Regentsbesluit van 12 februari 1946. Alle 
aangesloten leden en niet-leden bij 

sportpromotionele acties, moeten de 
genoemde waarborg kunnen genieten tot de 
leeftijd van 65 jaar op de datum van het 
ongeval; 

3° Een dagvergoeding van minstens € 30 
gedurende twee jaar tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, indien wordt 
aangetoond dat er enerzijds een verlies van 
beroepsinkomsten bestaat en dat er 
anderzijds geen enkel recht op vergoedingen 
krachtens de wetgeving op de verplichten 
ziekte- en invaliditeitsverzekering is. Geen 
dagvergoeding wordt uitbetaald aan 
aangesloten leden of niet leden bij 
sportpromotionele boven de 65 jaar. 
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4° De terugbetaling van alle door het RIZIV 
erkende prestaties voor medische 
verstrekkingen ten belope van het verschil 
tussen 100 procent van het RIZIV-tarief en 
het tarief voor de tegemoetkoming van het 
ziekenfonds gedurende een periode van twee 
jaar. Per ongeval mag in een vrijstelling tot en 
hoogste € 30 worden voorzien. Onder 
medische verstrekkingen wordt o.a. verstaan: 
elke vorm van verzorging, zowel preventief 
als curatief, die voor het behoud of voor het 
herstel van de gezondheid nodig is, zoals 
geneeskundige hulp van geneesheren, 
chirurgen, en apothekers, bloedtransfusies, 
radiografie, kinesitherapie, prothese, 
fysiotherapie, farmaceutische 

verstrekkingen, ziekenhuisverpleging, 
revalidatie en herscholing. Er dient geen 
uitkering betaald te worden voor brillen en 
contactlenzen. Tandprothesekosten dienen 
vergoed te worden tot € 150 per tand met 
een maximum € 600 per slachtoffer en per 
ongeval. 

5° De vervoerskosten van het slachtoffer, die op 
dezelfde wijze vergoed worden als bepaald in 
de arbeidsongevallenwet; 

6° De werkelijk gemaakte begrafeniskosten met 
een maximum van 8.500 euro bij overlijden, 
uiterlijk tot twee jaar na het ongeval, voor 
kinderen die de volle leeftijd van vijf jaar niet 
hebben bereikt op datum van het ongeval. 

 
Voor de aangesloten leden en de niet-leden bij sportpromotionele acties zijn de vergoedingen 
ingevolge elk lichamelijk ongeval begrepen in de verzekerde waarborgen, genoemd in artikel 4. Onder 
lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel of 
het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één der oorzaken vreemd is aan het 
organisme van het slachtoffer. De dekking wordt verleend in de meest ruime zin van het woord. Uit de 
verzekering mag niet gesloten worden en worden met ongevallen gelijkgesteld: ziekten, besmettingen 
en infecties die rechtstreeks het gevolg zijn van een ongeval, bevriezing, zonnesteek, verdrinking, 
hydrocutie; vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking; lichamelijke letsels opgelopen bij wettige 
zelfverdediging of ten gevolge van het redden van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen; 
letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een verzekerde; tetanus of miltvuur; 
beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen: de gevolgen van een lichamelijke inspanning 
voorzover ze zich onmiddellijk en plotseling manifesteren, inzonderheid hernia’s en liesbreuken, 
gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en 
ontwrichtingen, lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is aan een ziekelijke 
toestand van het slachtoffer, waarbij echter de pathologische gevolgen voortspruiten uit deze 
ziekelijke toestand niet verzekerd zijn. 
 
De gerechtigden op uitkeringen krachtens de wettelijke arbeidsongevallenverzekering, kunnen geen 
aanspraak maken op de vergoedingen waarin wordt voorzien door de verzekering lichamelijke 
ongevallen. 
 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
 
De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die luidens de ter zake geldende Belgische of 
buitenlandse wetgevingen of reglementeringen van toepassing is: 

 
1° Ingevolge aan een derde toegebrachte 

lichamelijke schade ten belope van een 
bedrag van ten hoogste € 2.500.000 per 
slachtoffer en tot € 5.000.000 per 
schadegeval, zonder vrijstelling; 

2° Ingevolge aan een derde toegebrachte 
stoffelijke schade ten belope van een bedrag 
van ten hoogste € 620.000 per schadegeval, 
zonder vrijstelling

 
 

mailto:secretariaat@pfv.be


 0032 (0)9 243 11 40 •  0032 (0)9 243 11 49 •  secretariaat@pfv.be 

IBAN : BE97 4469 7072 8149 • BIC : KREDBEBB • Ondernemingsnummer : 0418.483.437 
 

P
ag

in
a1

4
 

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moet iedere sportbeoefenaar dekken voor eventuele 
schade die aan derden, met uitsluiting van de sportfederatie en de aangesloten sportclubs, 
veroorzaakt wordt en waarin zijn aansprakelijkheid bewezen is. Sportbeoefenaars tegenover elkaar 
zijn als derden te beschouwen. Met uitzondering voor de stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars 
tegenover elkaar als derden te beschouwen. 
 
De verzekeraar mag van de vergoeding die hij aan het slachtoffer op grond van de burgerlijke 
aansprakelijkheid dient te betalen, het bedrag aftrekken dat hij reeds heeft uitbetaald uit hoofde van 
de verzekering lichamelijke ongevallen. 
 
Bij een gewaarborgd ongeval kan de verzekeraar tegenover derden in de rechten treden van het 
slachtoffer. 
 
FEITELIJKE VERENIGING OF VZW?  
 
Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om 
gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. Een feitelijke vereniging kan beschouwd worden als het 
"clubje". Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen 
aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de 
individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. 
Als een vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke risico's neemt, of 
onroerende goederen wil verwerven of schenkingen en legaten wenst te aanvaarden, dan doet zij er 
goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te vormen naar een vzw. 
 
Het vzw-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als 
fiscaal vlak. Deze zaken zullen in de hiernavolgende pagina's besproken worden. 
 
Als rechtspersoon daarentegen kan de vzw in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en 
onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen 
aangaan, enz. Dit betekent dat de leden persoonlijk niet gebonden zijn door de vereniging voor zover 
de vzw zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid, er geen fraude is gepleegd en de leden en 
bestuurders de vereniging leiden volgens het gekende principe van "de goede huisvader", zijnde de 
"bonus pater familias". 
 
Dit is ook het geval als een vereniging van de overheid subsidies krijgt. In dit geval kan zij door de 
subsidiërende overheid verplicht worden om een vzw te worden.  
 
 

Een feitelijke vereniging is een vereniging van 

INDIVIDUELE PERSONEN 

die 

ELK AFZONDERLIJK AANSPRAKELIJK 

kunnen gesteld worden voor de totaliteit 
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 FEITELIJKE VERENIGING VZW 

aard  Meerdere personen die overeenkomen 

om op geregelde en duurzame wijze 

een aantal initiatieven te nemen. 

Groepering van ten minste drie 

personen die overeenkomen om 

binnen een bepaald tijdsbestek 

gemeenschappelijke doelstellingen 

te realiseren en waarin commerciële 

belangen of doelstellingen subsidiair 

zijn aan het ideële doel. 

rechts-

persoonlijkheid 

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 

de wet van 27 juni 1921, gewijzigd 

door de Wet van 2 mei 2002, en 

geniet daardoor 

rechtspersoonlijkheid. 

Deze rechtspersoonlijkheid gaat in 

vanaf de dag van neerlegging van de 

statuten, de akten betreffende de 

benoeming van de bestuurders en in 

voorkomend geval van de personen 

gemachtigd om de vereniging te 

vertegenwoordigen, bij de griffie van 

de Rechtbank van Koophandel. 

organisatie Geen wettelijke regeling. Formele regeling die vastgelegd is in 

de wet van 27 juni 1921, gewijzigd 

door de Wet van 2 mei 2002 

(Algemene Vergadering, Raad van 

Bestuur, werking, ledenregister, ...) 

bezittingen De vereniging heeft als dusdanig geen 

bezittingen. De bezittingen zijn als het 

ware de mede-eigendom van alle 

leden. 

De vzw heeft een eigen vermogen 

dat duidelijk is afgebakend van het 

vermogen van de leden. 

aansprakelijkheid De leden kunnen individueel 

aansprakelijk gesteld worden bij het 

niet-nakomen van de aangegane 

verbintenissen en afspraken.  

De leden kunnen slechts individueel en 

in eigen naam optreden, dagvaarden 

en gedagvaard worden. 

De leden zijn individueel niet 

gebonden in hun privé-vermogen. 

Enkel de vzw kan aansprakelijk 

gesteld worden op voorwaarde dat 

de rechtspersoonlijkheid 

tegenstelbaar is aan derden en dat 

de vereniging beheerd wordt als 

"een goede huisvader". De vzw kan 

in eigen naam en voor eigen 

rekening optreden, dagvaarden en 

gedagvaard worden. 
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plichten Er zijn geen verplichtingen, behoudens 

de afspraken die tussen de leden 

onderling of met derden gemaakt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op fiscaal vlak gelden de gewone 

regels inzake de personenbelasting 

(directe belastingen) of deze inherent 

aan de BTW-wetgeving. 

Stichtingsvergadering, neerleggen 

ter griffie van de Rechtbank van 

Koophandel van de statuten en 

statutenwijzigingen, de akten 

betreffende de benoeming of de 

ambtsbeëindiging van de 

bestuurders en in voorkomend geval 

van de personen aan wie het 

dagelijks bestuur is opgedragen, van 

de personen gemachtigd om de 

vereniging te vertegenwoordigen en 

van de commissarissen, het 

ledenregister, de jaarrekening en 

publicatie in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van de statuten 

per uittreksel, de Raad van Bestuur, 

de gemachtigden, het dagelijks 

bestuur en de commissarissen. 

Speciale procedure voor het 

ontvangen van schenkingen en 

legaten.  

Op fiscaal vlak wordt de vzw 

onderworpen aan de 

rechtspersonen- of 

vennootschapsbelasting (directe 

belastingen) al naargelang de aard 

van de activiteiten. Ook kan de vzw 

verplicht zijn een BTW-nummer te 

hebben. 

structuur Vrij te bepalen. Vrij te bepalen. Zowel 

ondergeschikte of nevengeschikte 

relaties zijn mogelijk.  

 

 
 

mailto:secretariaat@pfv.be

