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Huishoudelijk Reglement (HR) 

Goedgekeurd door de AV van 26 maart 2019 

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw 
 

 

Inleiding 
 

Het respect voor de Ethische Code is een vrijwillig maar bindend engagement vanwege de leden 
van de VEF. 
Deze zelfregulering wordt verzekerd via interne procedures en externe certificatie, vastgelegd in 
dit Huishoudelijk Reglement, dat verondersteld wordt gekend en aanvaard te zijn door alle 
leden. 

 

A. De organen van de VEF 
 

Deze zijn: 
 de Algemene Vergadering (AV), 
 de Raad van Bestuur (RvB), 
 het Toezichtcomité (TZC), 
 de Beroepskamer (BK) 
 de Griffie van het Toezichtcomité (Griffie) 
 het Uitvoerend Bureau en de Woordvoerder 
 het Congres 

 

Artikel 1. De Algemene Vergadering 
 

De Algemene Vergadering neemt beslissingen in verband met de toetreding tot de vereniging van 
nieuwe leden enerzijds en de uitsluiting van leden anderzijds. 
Leden zijn verenigingen met Belgische rechtspersoonlijkheid, erkend voor het afleveren van fiscale 
attesten voor giften, die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking in overeenstemming 
met hun statutair doel en die de Ethische Code onderschrijven. 
Deze verenigingen maken deel uit van de Algemene Vergadering, hetzij met het statuut van 
effectief lid (met stemrecht), hetzij met het statuut van toetredend lid. 

 

Artikel 2. De Raad van Bestuur 
 

Naast zijn statutaire functies, beheert de Raad van Bestuur als strategisch orgaan de procedures 
voor toetreding en uitsluiting van leden; hij ontvangt geschreven klachten, spreekt zich uit over de 
ontvankelijkheid van klachten en van beroep en staat in voor de opvolging van beslissingen van het 
Toezichtcomité en van de Beroepskamer. 

 

Artikel 3. Het Toezichtcomité is het controle- en arbitrageorgaan van de VEF 
 

Het Comité neemt een beslissing over elk dossier, rapport of klacht, dat haar wordt 
voorgelegd, na instructie en advies van de Griffie. Haar beslissingen zijn bindend. 
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Het Toezichtcomité is samengesteld uit drie leden, waarvan de meerderheid op het moment van 
de benoeming, geen directe band heeft als werknemer, bezoldigde, bestuurder, of dienstverlener 
van de VEF of van een vereniging, die lid is van de VEF. 
De leden worden aangeduid door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, 
in overleg met het uittredend Comité. Hun mandaat loopt over drie jaar en is hernieuwbaar. 
Het Comité kiest een Voorzitter in zijn midden. 

 

Artikel 4. De Beroepskamer is het beroepsorgaan van de VEF 
 

De Beroepskamer neemt een beslissing over elk beroep ingediend door een lid tegen een 
beslissing van het Toezichtcomité en ontvankelijk bevonden door de Raad van Bestuur. Zijn 
beslissingen zijn bindend. 

 

De Beroepskamer is samengesteld uit drie leden, waarvan de meerderheid op het moment van de 
benoeming, geen directe band heeft als werknemer, bezoldigde, bestuurder of dienstverlener van 
de VEF of van een vereniging, die lid is van de VEF. 
De leden worden aangeduid door de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van 
bestuur, in overleg met het Toezichtcomité. Hun mandaat loopt over drie jaar en is hernieuwbaar. 
De Kamer kiest een Voorzitter in zijn midden. 

 

Artikel 5. De Griffie van het Comité vervult de functie van administratief secretariaat van 
het Toezichtcomité 

 

Zij is belast met de instructie van toetredingsdossiers van nieuwe leden, rapporten in verband 
met de Informatieplicht en klachten met betrekking tot het respect van de Ethische Code. 
Onder ‘instructie’ wordt verstaan: het onderzoek van dossiers en rapporten met betrekking tot 
de Ethische Code en het Huishoudelijk Reglement, alsook het formuleren van een advies. 

 

De Griffie is samengesteld uit vier tot zeven leden, aangewezen door de Algemene Vergadering 
voor een hernieuwbaar mandaat van 3 jaar, na oproep tot kandidaturen onder de leden. 
De Algemene Vergadering wijst, op verzoek van de Raad van Bestuur, de Griffier aan, die de 
functie van secretaris van de Griffie verzekert. Deze laatste neemt deel aan de vergaderingen van 
het Toezichtcomité, met raadgevende stem. 

 
Artikel 6. Uitvoerend Bureau en Woordvoerder 

 

 Er wordt een uitvoerend bureau geïnstalleerd. Dit Bureau bestaat uit 4 leden (Voorzitter, 
Ondervoorzitter, Secretaris en Penningmeester), aan te vullen indien nodig met experten. 
Alle leden van de Raad van Bestuur mogen de vergaderingen van het Uitvoerend Bureau 
bijwonen. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit het Uitvoerend Bureau voor. 

 Het Uitvoerend Bureau bereidt de dossiers voor en voert ze uit na toekenning door de Raad 
van Bestuur en rapporteert minstens 4 keer per jaar aan de Raad van Bestuur op haar 
aanvraag.

 De Woordvoerder: naast de Voorzitter van de Raad van Bestuur kunnen dit diverse personen 
zijn, naargelang de materie. De woordvoerder wordt aangeduid door het Uitvoerend Bureau 
in functie van de materie waarvoor die persoon gemandateerd is/wordt.
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Artikel 7. Het Congres 
 

Het Congres is de vergadering van alle leden, samengeroepen door de Raad van Bestuur tenminste 
tweejaarlijks of uitzonderlijk op verzoek van een derde van de leden. 
 Het Congres kan moties aanvaarden, mits ze door een gewone meerderheid van de leden 

worden goedgekeurd en ongeacht het aantal aanwezige leden.
 De moties die door het Congres worden gestemd, zijn gericht aan de Raad van Bestuur maar 

ondergeschikt aan de soevereine beslissingsbevoegdheid van de Algemene Vergadering.
 In haar Jaarverslag aan de Algemene Vergadering brengt de Raad van Bestuur een 

Opvolgingsverslag over alle hangende Congresmoties.
 Alle leden, ongeacht hun statuut, hebben het recht de Raad van Bestuur naar aanleiding van 

dit Opvolgingsverslag te interpelleren en desgevallend passende resoluties ter stemming voor 
te leggen aan de effectieve leden van de Algemene Vergadering.

 

B.  Rechten en plichten van de leden 
 

Artikel 8. Rechten en plichten van de leden 
 

 Alle leden, ongeacht hun statuut, hebben dezelfde verplichtingen aangaande het respect voor 
de regels van de Ethische Code en de procedures en aanbevelingen vastgelegd in dit 
Huishoudelijk Reglement.

 Alle leden, ongeacht hun statuut, genieten van dezelfde dienstverlening door de VEF, 
waaronder het aanleveren van informatie en de belangenvertegenwoordiging. De VEF 
publiceert de lijst van haar leden.

 Alle ledenverenigingen hebben het recht om het VEF-label te gebruiken.
 Dit houdt in dat zij hun toetreding tot de Ethische Code zoveel mogelijk in hun communicatie 

aan hun schenkers aangeven, gebruik makend van het logo, weerhouden door de Raad van 
Bestuur, aangevuld met één van onderstaande formuleringen:

 

 Minimale formulering : 
 

[Naam van de vereniging] onderschrijft de Ethische Code van de VEF. 
 

 Volledige en aanbevolen formulering : 
 

[Naam van de vereniging] onderschrijft de Ethische Code van de VEF. 
 

U beschikt over een recht op informatie. 
Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de 
hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd. 

 

 In het kader van de Informatieplicht, is de vereniging echter verplicht om minstens eenmaal 
per jaar met alle rechthebbenden te communiceren met de volledige formulering

 Alle leden hebben het recht ontslag te nemen. Zij delen dit schriftelijk mee aan de Raad van 
Bestuur. Een ontslag houdt de verplichting in om elke verwijzing naar de VEF te schrappen, in 
het bijzonder het gebruik van het VEF-label. Ontslag geeft geen recht op terugbetaling, noch 
geheel noch gedeeltelijk, van het lidgeld.
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Artikel 9. Het stemrecht in de Algemene Vergadering en het Congres 
 
 Alle leden ontvangen de uitnodigingen en verslagen van de Algemene Vergaderingen.
 Toetredende leden hebben het recht om aan de Algemene Vergadering deel te nemen. Zij 

beschikken over hetzelfde spreekrecht als de effectieve leden. Zij beschikken echter niet over 
stemrecht noch over initiatiefrecht i.v.m. agendering, met uitzondering van het 
interpellatierecht i.v.m. de opvolging van Congresmoties.

 Effectieve leden die niet in regel zijn met hun lidmaatschapsbijdrage bij de aanvang, hebben 
geen stemrecht tijdens de Algemene Vergadering.

 Alle leden hebben het recht deel te nemen aan de werkgroepen.
 Alle leden, ongeacht hun statuut, hebben evenwaardig en volwaardig stemrecht in het 

Congres: elk aanwezig lid heeft één stem; volmachten worden niet aanvaard.
 Leden, zowel effectieve als toegetreden, die niet in regel zijn met hun lidmaatschapsbijdrage 

bij de aanvang, hebben geen stemrecht tijdens het Congres.
 

Artikel 10. Ledencategorieën en lidmaatschapsbijdragen 
 
 Alle ledenverenigingen, ongeacht hun statuut (effectief of toetredend) zijn onderworpen aan 

de betaling van lidgeld.
 De ledenverenigingen worden gerangschikt in categorieën in functie van de jaarlijkse 

inkomsten uit fondsenwerving, dwz. de som van de bruto inkomsten aan giften en legaten  
en van het nettoresultaat van de indirecte fondsenwerving, zoals opgenomen in de  
Synthesetabel, jaarlijks neergelegd bij de VEF. Deze classificatie bepaalt de 
lidmaatschapsbijdrage (zie bijlage). 

 Een vereniging verandert van categorie indien het bedrag van de fondsenwerving twee jaar 
achtereenvolgend boven of onder de respectieve drempel gaat. De Raad van bestuur is 
gemachtigd op basis van dit criterium een wijziging te acteren ingeval ze niet spontaan door 
het lid werd gemeld.

 Leden die twee jaar achtereenvolgend en ondanks een schriftelijke herinnering, niet in regel 
zijn met hun lidmaatschapsbijdrage, zullen ter uitsluiting worden voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering, op verzoek van de Raad van Bestuur.

 

C.  Aanvraag tot toetreding tot de vereniging en toekenning van het label 
 

Artikel 11. De kandidatuur 
 

 De kandidaten moeten hun aanvraag tot toelating schriftelijk richten aan de Voorzitter van de 
Raad van Bestuur en aangeven of zij kiezen voor het statuut van effectief of toetredend lid.

 Met het oog hierop zal hen een dossier worden opgevraagd, waar een toetredingsformulier tot 
de VEF deel van uitmaakt. Dit dossier omvat tevens: een kopie van de statuten, 
boekhoudkundige documenten van de twee voorgaande jaren en elk ander document of 
rapport dat toelaat te begrijpen op welke wijze de vereniging haar statutaire doelstelling 
realiseert.

 De aanvraagformaliteiten kunnen aangepast worden door eenvoudige beslissing van de Raad 
van Bestuur, na een vraag of een advies van de Griffie van het Toezichtcomité.

 Onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van de Raad van Bestuur wordt een 
ontvangstbewijs aan de kandidaat toegezonden, vergezeld van het uittreksel uit het 
Huishoudelijk Reglement betreffende de kandidaturen.
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A. Het gemotiveerd advies van het Toezichtcomité over de toekenning van het label 
 

 De toekenning van het label is het resultaat van het onderzoek van de 
toetredingsvoorwaarden, cf. art. 7 van de statuten, vooral in verband met het respect voor 
de Ethische Code. Het recht om het label te gebruiken is echter pas effectief nadat de 
vereniging door de Algemene Vergadering aanvaard werd als lid. 

 Het label wordt toegekend op basis van het dossier ingediend bij de Griffie. De Griffie en 
het Toezichtcomité kunnen bijkomende vragen stellen of aanvullende documenten 
opvragen. 

 De Griffie brengt alle elementen samen en maakt het dossier over aan het Toezichtcomité. 
Dit laatste geeft een gemotiveerd advies en maakt dit over aan de Raad van Bestuur, 
binnen een termijn van 3 maanden na indiening van een volledig dossier. 

 

B. De beslissing van de Algemene Vergadering over de toetreding 
 

 In geval van een positief advies van het Toezichtcomité, legt de Raad van Bestuur de 
toetredingsaanvraag voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering (gewone of 
buitengewone); 

 De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de toetreding en kent 
het label toe. In geval van staking van stemmen, wordt opnieuw gestemd. Bij herhaalde 
staking van stemmen is de kandidatuur verworpen. 

 Ingeval de Algemene Vergadering de kandidatuur tot toetreding van een vereniging 
verwerpt, heeft deze het recht niet het label te gebruiken; deze beslissing is onherroepelijk; 
geen nieuwe kandidatuurstelling mag ingediend worden gedurende een jaar vanaf de 
indieningsdatum van de aanvraag. 

 

D.  Jaarlijkse controle in het kader van de Informatieplicht 
 

 Het Toezichtcomité oefent toezicht uit op het respect van de Ethische Code, in het 
bijzonder op het respect van de Informatieplicht. 

 Het Comité beoordeelt een jaarlijks dossier, met betrekking op het laatste afgelopen 
boekjaar. Dit dossier bevat de verplicht neer te leggen documenten, zoals voorzien 
onder artikel 14 van dit HR. 

 Bepaalde verplichtingen van neerlegging verschillen naar gelang de grootte van de 
vereniging, zoals gepreciseerd in artikel 13. 

 Het resultaat van een controle door het Toezichtcomité is ofwel 
“voldoende” of “onvoldoende”. 

 

Artikel 12. Toezicht op het respect van de Informatieplicht 
 

De Ethisch Code bepaalt dat alle schenkers, vrijwilligers en personeelsleden (de rechthebbenden) 
beschikken over een Recht op informatie. 
De  leden  van  de  VEF  hebben  een  Informatieplicht,  volgens  de  bepalingen  in  artikel 14  en  de 
criteria van grootteorde in artikel 13. 

 

 De Informatieplicht houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden (de 
rechthebbenden) automatisch, minstens tijdens het boekjaar volgend op hun inbreng, op de 
hoogte gebracht worden van de aanwending van de verworven fondsen. Dit ‘automatisme’
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betekent dat de betrokkenen de informatie niet expliciet moeten aanvragen bij de betrokken 
organisatie. 

 Deze informatie kan beschikbaar gesteld worden, onder meer via: het tijdschrift, via de 
website, via een mailing, … of ieder ander geschikt kanaal dat ter beschikking is van de 
betrokkenen en waarvan zij op de hoogte zijn of worden gebracht.

 De elementen die deel uitmaken van het recht op informatie zijn beschikbaar bij de organisatie 
en bij de VEF.

 De neerlegging alleen op de Griffie van de Rechtbank of bij de Nationale Bank van de 
documenten volstaat niet als bekendmaking.

 Het Toezichtcomité zal de gebuikte methode beoordelen.
 Jaarlijks, uiterlijk op 30 september, wordt spontaan een dossier neergelegd bij de VEF, met 

betrekking op het voorgaande boekjaar.
 Dit dossier moet de documenten (of een kopie) bevatten, opgenomen in artikel 13 alsook de 

aangegeven documenten in artikel 14.
 Jaarlijks, voor het einde van het eerste semester, zal de secretaris van de Raad van Bestuur 

een brief sturen naar alle leden, om hen aan deze limietdatum te herinneren.

 Er kan een gemotiveerd verzoek tot afwijking van deze limietdatum aan het Toezichtcomité 
gericht worden, vooraleer die datum verstreken is. Geen enkele afwijking zal de datum van 
30 november overschrijden.

 

Artikel 13. Informatieplicht en criteria van grootte van een vereniging 
 

Bepaalde verplichtingen tot neerlegging, in het kader van de Informatieplicht, verschillen 
naargelang de grootte van de vereniging of stichting: zeer groot, groot of klein. De VEF 
hanteert grootte-criteria die gelijkaardig zijn maar niet identiek aan deze voorzien bij de wet. 

 

A. Een vereniging of stichting wordt als “zeer groot” beschouwd wanneer, bij het afsluiten van 
het boekjaar, wanneer minstens twee van de volgende criteria overschreden worden:  

1) een jaarlijkse gemiddelde tewerkstelling van 50 VTE 
2) een jaartotaal van inkomsten, zonder de buitengewone inkomsten (zonder 

BTW) van 9.000.000 € 
3) een balanstotaal van 4.5000.000 € 

 

B. Een vereniging of stichting die voorgaande criteria niet haalt, wordt beschouwd als “groot”, 
wanneer, bij het afsluiten van het boekjaar, minstens twee van volgende criteria worden 
bereikt of overschreden: 

1) de jaarlijkse gemiddelde tewerkstelling van 10 VTE 

2) een jaartotaal van inkomsten, zonder de buitengewone inkomsten (zonder 
BTW) van 700.000 € 

3) een balanstotaal van 350.000 € 

 

C. Alle andere verengingen of stichtingen zijn ”klein”. 
 

Voor publiekrechtelijke en geassimileerde privaatrechtelijke instellingen kunnen specifieke 
modaliteiten worden toegestaan met betrekking tot de Informatieplicht: 

 

a) de activiteiten van “fondsenwerving voor het maatschappelijk belang” moeten 
voldoende afgelijnd worden binnen het geheel van de exploitatie van de instelling, 
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b) de voorgestelde afbakening moet goedgekeurd worden door de Commissaris van de 
rekeningen van de instelling en door de VEF (Toezichtcomité), 

c) de activiteiten moeten als kostencentrum herkenbaar zijn binnen de totale exploitatie, 
d) dit kostencentrum moet relevante bedragen aanbrengen voor de Informatieplicht (cf. 

bovenstaande publicatie- en neerleggingsvereisten), 
e) waarvan de juistheid moet gestaafd worden in een bijzonder verslag van de Commissaris 

van de rekeningen van de instelling. 
 

Deze instellingen worden gelijkgesteld met de categorie van de “zeer grote” verenigingen.  
 

Artikel 14. Informatieplicht:  bijzondere  verplichtingen  van  jaarlijkse  neerlegging  bij  de 
VEF 

 
Gemeenschappelijke verplichtingen voor alle verenigingen 

 

1. Een of meerdere voorbeelden van het gebruik van het label van de VEF in de 
communicatie van de vereniging 

2. Een of meer voorbeelden van communicatie met de rechthebbenden om hen op de 
hoogte te brengen van hun recht op informatie 

3. Een bewijs van publicatie via de communicatiekanalen van de vereniging, van de 
synthesetabel (zie art. 15) of van een gelijkwaardig samenvattingsoverzicht van de 
belangrijkste gegevens (afkomstige van de documenten die verplicht worden 
aangeleverd). 

 
A. Specifieke verplichtingen voor “kleine” verenigingen 

 

4. Documenten verplicht aangeboden aan rechthebbenden 
 

A. Beknopte balans en rekeningen, met toelichtingen 
 • de balans of vereenvoudigde patrimoniumstaat van de laatste twee jaren 
 • de staat van inkomsten en uitgaven van het laatste jaar (bij voorkeur naar 

kostenplaats) 
 

B. Fondsenwerving 

 het bruto-totaal van de directe inkomsten van fondsenwerving: 

 giften 

 legaten 

 het kostentotaal voor directe fondsenwerving, als volgt uitgesplitst: 

 productie- en verzendingskosten van fondsenwervingsmateriaal 

 kosten voor publiciteit, direct in relatie tot fondsenwerving 

 personeelskosten (intern) of kosten voor uitbesteding, verbonden aan deze 
activiteiten 

 het totaal resultaat van indirecte fondsenwerving, inkomsten en uitgaven: 

 lidgelden 

 sponsoring, resultaat van verkoop (goederen en diensten), merchandising, 
evenementen 

 licenties 
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 tombola 

 
C. Het totaal bedrag aan subsidies in kapitaal 

 
D. Personeelskosten (met inbegrip van kosten voor vrijwilligerswerk) 

 
E. De loonspanning: de verhouding tussen het hoogste en het laagste brutoloon (in België), 

uitgedrukt in VTE. 
 

Deze gegevens zijn onderdeel van de synthesetabel (zie art. 15) 
 

5. Documenten beschikbaar op eenvoudig verzoek 
 

F. Een gedetailleerde jaarrekening (klasse 60 en 70, minstens 2 digits) van inkomsten en 
uitgaven van het laatste boekjaar; 

G. Een verklaring op eer, getekend door een ‘commissaris van de rekeningen’, of door de 
voorzitter of boekhouder, betreffende; 

 De juistheid en getrouwheid van de rekeningen 
 In het bijzonder betreffende de uitsplitsing van inkomsten en uitgaven van de 

fondsenwerving 
 De verhouding van kosten voor algemeen beheer en kosten voor fondsenwerving 

 

 

     B  Specifieke verplichtingen voor “grote” verenigingen 
 

4. Documenten verplicht aangeboden aan rechthebbenden 
 
 

A. Balans en rekeningen, met toelichtingen 
 • de balans van de laatste twee jaren 
 • de resultatenrekening van de laatste twee jaren (bij voorkeur naar kostenplaats) 

 

B. Fondsenwerving 

 het bruto-totaal van de directe inkomsten van fondsenwerving: 

 giften 

 legaten 

 het kostentotaal voor directe fondsenwerving, als volgt uitgesplitst: 

 productie- en verzendingskosten van fondsenwervingsmateriaal 

 kosten voor publiciteit, direct in relatie tot fondsenwerving 

 personeelskosten (intern) of kosten voor uitbesteding, verbonden aan deze 
activiteiten 

 het totaal resultaat van indirecte fondsenwerving, inkomsten en uitgaven: 

 lidgelden 

 sponsoring, resultaat van verkoop (goederen en diensten), merchandising, 
evenementen 

 licenties 

 tombola 
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C. Het totaal bedrag aan subsidies in kapitaal 
 

D. Personeelskosten (met inbegrip van kosten voor vrijwilligerswerk) 
 

E. De loonspanning: de verhouding tussen het hoogste en het laagste brutoloon (in België), 
uitgedrukt in VTE. 

 

Deze gegevens zijn onderdeel van de synthesetabel (zie art. 15) 
 

5. Documenten beschikbaar op eenvoudig verzoek 
 

F. Een gedetailleerde jaarrekening (klasse 60 en 70, minstens 2 digits) van inkomsten en 
uitgaven van het laatste boekjaar; 

G. Een verklaring op eer, getekend door een ‘commissaris van de rekeningen’, of door de 
voorzitter of boekhouder, betreffende; 

 De juistheid en getrouwheid van de rekeningen 
 In het bijzonder betreffende de uitsplitsing van inkomsten en uitgaven van de 

fondsenwerving 
 De verhouding van kosten voor algemeen beheer en kosten voor fondsenwerving 

 
 
 C. Specifieke verplichtingen voor “zeer grote” verenigingen 
 

4. Documenten verplicht aangeboden aan rechthebbenden 
 

A. Balans en rekeningen, met toelichtingen 
 • de balans van de laatste twee jaren 
 • de resultatenrekening van de laatste twee jaren (bij voorkeur naar kostenplaats) 

 

B. Fondsenwerving 

 het bruto-totaal van de directe inkomsten van fondsenwerving: 

 giften 

 legaten 

 het kostentotaal voor directe fondsenwerving, als volgt uitgesplitst: 

 productie- en verzendingskosten van fondsenwervingsmateriaal 

 kosten voor publiciteit, direct in relatie tot fondsenwerving 

 personeelskosten (intern) of kosten voor uitbesteding, verbonden aan deze 
activiteiten 

 het totaal resultaat van indirecte fondsenwerving, inkomsten en uitgaven: 

 lidgelden 

 sponsoring, resultaat van verkoop (goederen en diensten), merchandising, 
evenementen 

 licenties 

 tombola 

 

C. Het totaal bedrag aan subsidies in kapitaal 
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D. Personeelskosten (met inbegrip van kosten voor vrijwilligerswerk) 
 

E. De loonspanning: de verhouding tussen het hoogste en het laagste brutoloon (in België), 
uitgedrukt in VTE. 

 

Deze gegevens zijn onderdeel van de synthesetabel (zie art. 15) 
 

5. Documenten beschikbaar op eenvoudig verzoek 
 

F. Een gedetailleerde jaarrekening (klasse 60 en 70, minstens 2 digits) van inkomsten en 
uitgaven van het laatste boekjaar; 
 

G. Een verklaring op eer, getekend door een ‘commissaris van de rekeningen’, of door de 
voorzitter of boekhouder, betreffende; 

 De juistheid en getrouwheid van de rekeningen 
 In het bijzonder betreffende de uitsplitsing van inkomsten en uitgaven van de 

fondsenwerving 
 De verhouding van kosten voor algemeen beheer en kosten voor de fondsenwerving 

 
Artikel 15 Informatieplicht: synthesetabel 

 Teneinde  een  gelijkaardige  presentatie  te  vergemakkelijken van de kerngetallen die 
vervat zijn in de ‘documenten verplicht aangeboden aan de rechthebbenden’ en aldus de 
VEF-normen  voor  transparantie  te  promoten, is het opstellen en publiceren van de 
synthesetabel of van een gelijkaardig samenvattingsoverzicht van de belangrijkste 
gegevens, de norm. 

 Inhoud en vorm van de tabel worden vastgelegd door de Raad van Bestuur. De respectieve 
tabellen worden eveneens gepubliceerd op de website van de VEF naast de 
voorstellingsfiches van de leden.

 

Artikel 16 De waardering van de Griffie en van het Toezichtcomité en de procedure bij de 
Beroepskamer, in het kader van de controle op de Informatieplicht 

 
De VEF zal zo weinig mogelijk repressief optreden. Het stimuleren en sensibiliseren tot 
respect voor de Code gaat voor. 

 
 De Griffie zal op basis van de overgemaakte informatie en de externe certificatieverslagen 

nagaan of de leden van de VEF hun engagement naleven, bepaald in de Ethische Code en in 
dit Huishoudelijk Reglement.

 De Griffie en het Toezichtcomité kunnen, als zij dit nodig achten, een kopie opvragen van 
iedere mededeling waarin opgeroepen wordt om financieel te steunen, alsook alle 
bijkomende stukken die de juistheid van de rekeningen moeten staven.

 Uiterlijk  op  30  november, maakt  de Griffie  aan het Toezichtcomité een uitvoerig rapport
 over met zijn gemotiveerd advies over alle dossiers van de leden, voor zover zij tijdig werden 
ingediend. 

 Als een lid de indieningstermijn of de afwijking daarop niet naleeft, spreek het 
Toezichtcomité meteen de waardering ‘onvoldoende’ uit voor het betreffende jaarrapport.

 Uiterlijk op 31 december, beraadslaagt het Toezichtcomité over alle dossiers, voorgelegd 
door de Griffie, en deelt het een rapport met gemotiveerde beslissingen mee aan de Raad van 
Bestuur. De betrokken beslissing betreft ofwel de waardering ‘voldoende’ ofwel 
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‘onvoldoende’.
 Uiterlijk op 31 januari, deelt de Raad van Bestuur aan elk lid per brief en per mail, de 

waardering mee zoals beslist door het Toezichtcomité.

 Beroep tegen de beslissing van het Toezichtcomité, moet per aangetekend schrijven bij de 
Raad van Bestuur worden ingediend, binnen de termijn van veertien dagen na de 
notificatie. Ingeval de Raad van Bestuur een beroep ontvankelijk verklaart, wordt het dossier 
integraal aan de Beroepskamer overgemaakt.

 Uiterlijk op 28 februari, beraadslaagt de Beroepskamer over de ontvankelijk verklaarde 
beroepen en deelt zij aan de Raad van Bestuur haar beslissingen mee. De betrokken 
beslissing betreft ofwel de waardering ‘voldoende’ ofwel ‘onvoldoende’.

 Als het Toezichtcomité of de Beroepskamer de waardering ‘onvoldoende’ van een dossier 
heeft gegeven, zal het vervolgens een disciplinaire maatregel uitspreken.

 Elk jaar, naar aanleiding van de gewone Algemene Vergadering, stelt de voorzitter van het 
Toezichtcomité een Algemeen Waarderingsverslag voor over het respect van de 
Informatieplicht door de leden, alsook de eventueel genomen disciplinaire maatregelen. 
Het verslag integreert de beslissingen van de Beroepskamer. Het verslag van de voorzitter 
van het Toezichtcomité wordt door de Raad van Bestuur publiek gemaakt.

 De maatregelen, uitgesproken door het Toezichtcomité en, in fine, door de Beroepskamer, 
zijn onmiddellijk uitvoerbaar en worden per aangetekend schrijven aan het betrokken lid 
meegedeeld.

 Ingeval terugtrekking van het label tegen een lid wordt uitgesproken, wordt diens uitsluiting 
als lid aan de Algemene Vergadering voorgelegd, welke hierover beslist bij eenvoudige 
meerderheid. In geval van staking van stemmen, wordt opnieuw gestemd. Bij herhaalde 
staking van stemmen is de uitsluiting verworpen.

 De beraadslagingen van de Griffie, van het Toezichtcomité en van de Beroepskamer zijn 
vertrouwelijk en beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid.

 Een vrijwillig ontslag van het beschuldigd lid maakt een eind noch aan een tuchtprocedure 
noch aan een disciplinaire maatregel.

 

 
E. Procedure ingeval van klacht en disciplinaire maatregelen 

 

Artikel 17 Disciplinaire procedure ingeval van klacht 
 

 Tegen een lid kan een klacht voor niet-respect van de Ethische Code ingediend worden bij de 
Raad van Bestuur, door een ander lid of door een derde. 

 Onder “Ethische Code” wordt verstaan: de “Ethische Code” en alle bijlagen en / of avenanten 
toegevoegd met akkoord van de Algemene Vergadering. 

 De Raad van Bestuur beraadslaagt over de ontvankelijkheid van de klacht: ze moet 
gemotiveerd zijn, schriftelijk (e-mail is toegelaten) en de indiener ervan bekend (op verzoek 
wordt anonimiteit verzekerd tijdens de het vervolg van de procedure). 

 Als een klacht ontvankelijk is verklaard, belast de Raad van Bestuur de Griffie met instructie 
van de klacht, met het oog op een gedocumenteerd dossier en een voorlopig advies aan het 
Toezichtcomité. 

 De Raad van Bestuur heeft zelf ook het recht om de Griffie te vatten en een disciplinaire 
procedure tegen een lid te openen, voor feiten die de Raad bekend zijn. 

 De procedure is tegensprekelijk: alvorens te beraadslagen over een dossier, zal het 
Toezichtcomité het beschuldigde lid uitnodigen voor een hoorzitting. De uitnodiging moet 
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minstens vier weken op voorhand per aangetekende brief verzonden worden, en moet het 
dossier van instructie met het advies van de Griffie bevatten. 

 Indien het beschuldigde lid niet binnen de twee weken op de uitnodiging antwoordt, van haar 
recht afziet of niet opdaagt op de hoorzitting, is het Toezichtcomité gemachtigd om te beraadslagen. 

 De comparant heeft het recht om zich te laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door 2 
personen naar keuze en om alle nuttige stukken naar voren te brengen. 

 De stukken die door de comparant worden aangedragen tijdens de zitting of tevoren per 
aangetekend schrijven aan het Toezichtcomité werden overgemaakt, worden toegevoegd aan 
het dossier. 

 Het Toezichtcomité kan, wanneer zij dit nodig acht, een onderzoek instellen bij het 
beschuldigde lid. Ingeval geen afdoende antwoord gegeven wordt, kan het Toezichtcomité 
aan het lid vragen om, op haar kosten, de boekhouding en alle verplichtingen, waaraan leden 
van de VEF onderworpen zijn, te laten onderzoeken door een externe auditor, erkend door de 
VEF. 

 Het Toezichtcomité beraadslaagt over de klacht en over een eventuele sanctie. De beslissing 
wordt overgemaakt aan de Raad van Bestuur, die ze op zijn beurt per aangetekend schrijven 
meedeelt aan het betrokken lid. 

 De uitvoering van de sanctie wordt opgeschort tot het recht op beroep volledig is uitgeput. 
 

Artikel 18        Het recht op beroep ingeval van een disciplinaire procedure na een klacht 
 
 Beroep tegen een beslissing van het Toezichtcomité moet worden ingediend per aangetekend 

schrijven aan de Raad van Bestuur, binnen een termijn van tien werkdagen na notificatie. 
Ingeval de Raad van Bestuur een beroep ontvankelijk verklaart, wordt het dossier integraal aan 
de Beroepskamer overgemaakt.

 De procedure is tegensprekelijk: alvorens te beraadslagen over een dossier, zal de 
Beroepskamer het beschuldigde lid oproepen voor een hoorzitting. De oproeping moet 
minstens vier weken op voorhand per aangetekende brief verzonden worden.

 Indien het beschuldigde lid niet binnen de twee weken antwoordt op de oproeping, van haar 
recht afziet of niet opdaagt op de hoorzitting, is de Beroepskamer gemachtigd om te 
beraadslagen.

 De comparant heeft het recht om zich te laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door 2 
personen naar keuze en om alle nuttige stukken naar voren te brengen.

 De Beroepskamer kan wanneer zij dit nodig acht een onderzoek instellen bij het beschuldigde 
lid. Ingeval geen afdoende antwoord gegeven wordt kan de Beroepskamer aan het lid vragen 
om op haar kosten de boekhouding en alle verplichtingen, waaraan leden van de VEF 
onderworpen zijn, te laten onderzoeken door een externe auditor, erkend door de VEF.

 De Beroepskamer beslist om de beslissing en de sanctie, uitgesproken door het 
Toezichtcomité, al dan niet te handhaven. Haar beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en wordt 
overgemaakt aan de Raad van Bestuur, die ze op zijn beurt per aangetekend schrijven 
meedeelt aan het betrokken lid en er de publicatie van verzekert. 

 

Artikel 19        De disciplinaire maatregelen 
 

Deze zijn: 
1. Een advies van voorbehoud 
2. De verplichting om de handelingen die in strijd zijn met [de deontologische regels van] 

de Ethische Code, te weerleggen, te herstellen, in te trekken of te corrigeren, binnen 
een vastgestelde termijn van maximum 12 maanden, op straffe van toepassing van punt 3. 
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Ingeval deze maatregel twee keer achtereenvolgens genomen wordt, wordt de maatregel 
onder punt 3 automatisch toegepast.  

3. De intrekking van het label, maatregel die ipso facto leidt tot het verlies van het 
lidmaatschap van de VZW, onder voorbehoud van bevestiging door de Algemene 
Vergadering. 
Deze maatregel houdt in dat binnen het jaar geen nieuwe aanvraag tot toetreding bij de 
VEF mag ingediend worden. 

 

Alle sancties worden publiek gemaakt door de Raad van Bestuur, door publicatie op de website 
van de VEF of door andere gepaste communicatiemiddelen. 

 

Artikel 20 Het verlies van de toelating tot fiscale vrijstellingen 
 

 Een VEF-lid moet erkend zijn voor fiscale vrijstelling. Het verlies van deze erkenning bij 
notificatie aan de Raad van bestuur, leidt ipso facto, tot uitsluiting. 

 Ingeval een verlengingsprocedure van de erkenning aan de gang is, kan de Raad van Bestuur de 
uitsluiting opschorten voor de duur van de procedure. 

 
 
 
 

 Bijlage: Classificatie lidmaatschapsbijdrage , 
beslissing van de AV 2015 

 

Categorie 
Fondsen- 
werving 

Lidgeld 

A = minimum 100 € 

B > 250.000 € 300 € 

B2 > 500.000 € 350 € 

C > 1.000.000 € 500 € 

D > 2.000.000 € 750 € 

D2 > 3.000.000 € 1.000 € 

d3 > 5.000.000 € 1.500 € 

E > 10.000.000 € 2.000 € 

 


