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*Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die haar winst uitkeert zal wel als een onderneming worden beschouwd. Dit viseert vooreerst 
eigenlijke uitkeringen, dus voornamelijk de vermogensoverdrachten die het equivalent van dividenden bij een vennootschap zijn. Wordt ook als 
onderneming beschouwd : een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die vermomde uitkeringen doet i.e. alle waardeoverdrachten tussen de 
vereniging, leden of de leiders ervan in het kader van verrichtingen die niet tegen marktvoorwaarden zouden worden gerealiseerd. Het betreft 
in werkelijkheid elk vermogensvoordeel dat wordt toegekend aan de leden of aan de leiders van de organisatie in kwestie zonder tegenprestatie 
of zonder voldoende tegenprestatie ten opzichte van de normale marktvoorwaarden. Leidt wel tot een kwalificatie als onderneming: alle 
overdrachten met het oog op verrijking van de leden en leiders van de organisatie of zelfs van een derde. 

 
Verklaring – Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid : Feitelijke vereniging – V1 – maart 2019      Page 1 van 2 

GELIEVE DIT FORMULIER IN HOOFDLETTERS IN TE VULLEN 
 
Juridische vorm:  Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VZRP) – code 721 
 
Vennootschapsvorm:   Feitelijke vereniging 
 
Verdeelt de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid haar winst* ?  

 Ja    Neen 
 
Hoedanigheid:  Inschrijvingsplichtige onderneming 
 
Taal:    Nederlands   Frans  Duits    Engels 
 
Benaming van de onderneming: ………………………………………………............................................... 
 
Begindatum  van de activiteiten:            ……./……./…………… 
 
Telefoon: ………………………………………………............................................................................ 
 
Email: ………………………………………………..................................................................................... 
 
Maatschappelijke zetel (adres):  .............................................................................................. 

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................  

 
Vestigingseenhe(i)d(en) (adres): 

Benaming Adres Activiteiten 
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Gegevens van de vennoten/leden: 
NAMEN Rijksregisternummer 

Ondernemingsnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zaakvoerder werd aangeduid :  
NAAM Rijksregisternummer 

Ondernemingsnummer 
Email /telefoon 

 

 

  

 
Documenten in bijlage : 
Documenten Aanwezig P  Opmerkingen 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Gedaan te ........................... , op  ………………………… 

Handtekening van de vennoten of de aangeduide zaakvoerder 


