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Verenigingen en stichtingen in België in cijfers 
(2013-2017) 

• Structuur van het landschap van verenigingen en 
stichtingen 

• Aantal 

• Aantal met jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale 
Bank van België (NBB) 

 

• Aantal werkgevers, aantal arbeidsplaatsen, aantal VTE 

 

• Financiële gezondheid van verenigingen en 
stichtingen 

• Operationele en financiële resultaten 

• Toename bedrijfsopbrengsten ten opzichte van het jaar 
ervoor 

• Liquiditeit en solvabiliteit 

 

 

 

 

Bron: Belfirst 
(Bureau Van Dijk) 

 

 

Bron: RSZ 
 

 

 

Bron: Belfirst 
(Bureau Van Dijk) 

 
 



Methodologie 

• Koppeling van gegevens uit verschillende databronnen op 
niveau van individuele vereniging/stichting  

• Alle info over een vereniging/stichting verzameld in 1 
databank 

• Actief ? 

• indien geregistreerd als actieve vereniging/stichting in KBO op 31/12 van het 
bewuste jaar 

• Werkgever ? 

• vanaf 1 arbeidsplaats in 4e kwartaal van het jaar (RSZ) 

• Neergelegde jaarrekening bij NBB ? 

• jaarrekening vereniging/stichting gedeponeerd bij de balanscentrale van de 
NBB (verplicht voor grote en zeer grote verenigingen) 

 

+ Jaarrekeninggegevens (tewerkstelling, winstgevendheid, balanstotaal, 
liquiditeit, solvabiliteitsratio, …) 

 

 

 

 



Methodologie – Afbakening verenigingen en 
stichtingen 
 

 logica van www.goededoelen.be = alle rechtspersonen met ‘VZW’ of 

‘Instelling van openbaar nut / stichting’ als juridische vorm, maar 

met uitzondering van entiteiten met volgende NACE-code: 

 

 

 

 

 

Nacecode Omschrijving 

84 openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 

85.1 kleuteronderwijs 

85.2 lager onderwijs 

85.3 secundair onderwijs 

85.4 hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs 

85.6 onderwijsondersteunende activiteiten 

86.1 ziekenhuizen 

86.2 praktijken van artsen en tandartsen 

86.9 overige menselijke gezondheidszorg 

94.1 bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 

94.2 vakverenigingen 

94.9 overige verenigingen (religie, politiek, jeugd, volwassenen, milieu, … 

http://www.goededoelen.be/


Methodologie – Afbakening grootte 
 

 

 

 

 

 

  Zeer groot Groot Klein (rest) 

FTE’s > 100 / / 

of minstens 2 van 3 
onderstaande 

minstens 2 van 3 
onderstaande 

geen of hoogstens 1 
van onderstaande 

FTE’s ≥ 50 ≥ 5 ≥ 5 

Ontvangsten 
(andere dan  

uitzonderlijke) 
> 6.250.000 € ≥ 250.000 €  ≥ 250.000 € 

Balanstotaal > 3.125.000 € ≥ 1.000.000 € ≥ 1.000.000 € 

Afbakening grootte op basis van nieuw boekhoudkundig stelsel van zeer grote, grote en kleine verenigingen (2004/2003) 
Zeer grote en grote verenigingen moeten verplicht hun jaarrekening neerleggen bij de NBB 



Verdeling verenigingen en stichtingen volgens 
databron (2017) 

 

 

 

Met 
jaarrekening 

NBB 

Zonder 
jaarrekening 

NBB 

4.858 

Geen werkgever RSZ 
99.242 

Werkgever RSZ 
10.688 

Klein 434 
Groot 65 
Zeer groot 9 

Klein 1.417 
Groot 2.148 
Zeer groot 785 

<5 5.336 
5-19 826 
20-49 126 
50-99 32 
100 + 18 

4.350 

6.338 

105.072 

508 

98.734 

109.930 Verenigingen en stichtingen 

Bron: Belfirst, RSZ 
Zeer grote en grote verenigingen moeten verplicht hun jaarrekening neerleggen bij de NBB, kleine 
verenigingen kunnen dit vrijwillig neerleggen bij de NBB (maar moeten dit wel verplicht bij de 
handelsrechtbank neerleggen 
 



Verdeling aantal verenigingen en stichtingen volgens grootteklasse 
Belang kleine verenigingen neemt toe ten nadele van grote verenigingen   

 

 

 

Bron: Belfirst, RSZ, totale populatie van VZW’s en verenigingen 



Verdeling per gewest 
Brussel populaire vestigingsplaats voor verenigingen door hoofdstadeffect * 
Beperkte verschuivingen in aandeel van de gewesten 

 

 

 

Bron: Belfirst, totale populatie van VZW’s en verenigingen 
* In verhouding tot het bevolkingsaantal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 



Verenigingen en stichtingen met jaarrekeningen neergelegd bij de NBB 
Status quo tot 2015, terugval vanaf 2016 door daling grote verenigingen 

 

 

 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Verenigingen en stichtingen die ook werkgevers zijn 
Steeds meer verenigingen en stichtingen worden werkgever 

 

 

 

Bron: Belfirst, RSZ, VZW’s en verenigingen die als werkgever ingeschreven staan bij RSZ 



Verenigingen en stichtingen die ook werkgevers zijn 
Verdelingen over de gewesten blijven relatief stabiel 
 

 

 

 

Bron: Belfirst, RSZ, VZW’s en verenigingen die als werkgever ingeschreven staan bij RSZ 



Verenigingen en stichtingen die ook werkgevers zijn 
Toename enkel in Brussel en Wallonië, niet in Vlaanderen 
 

 

 

 

Bron: Belfirst, RSZ, VZW’s en verenigingen die als werkgever ingeschreven staan bij RSZ 



Verenigingen en stichtingen die ook werkgevers zijn 
Aandeel grote verenigingen die werkgever zijn neemt af, vooral kleine 
verenigingen pikken dit aandeel in 

 

 

 

Bron: Belfirst, RSZ, VZW’s en verenigingen die als werkgever ingeschreven staan bij RSZ 



Evolutie in aantal arbeidsplaatsen en voltijdsequivalenten 
Gestage groei aantal arbeidsplaatsen en VTE’s dankzij groei aantal werkgevers 
 

Bron: RSZ, VZW’s en verenigingen die als werkgever ingeschreven staan bij RSZ 



Aantal arbeidsplaatsen en voltijdsequivalenten 
Gemiddelde grootte van een vereniging blijft nagenoeg gelijk 
 

Bron: RSZ, VZW’s en verenigingen die als werkgever ingeschreven staan bij RSZ 



Conclusies structuur van het landschap van verenigingen en 
stichtingen 
Beperkte verschuivingen, maar grote verenigingen nemen wel af 
in aantal en belang 
 

• 97% van de verenigingen en stichtingen zijn kleinschalig 

• Aantal grote verenigingen daalt, waardoor  

• minder grote verenigingen hun jaarrekening bij de Nationale Bank deponeren 

• Het belang van grote verenigingen als werkgever daalt  

• Aantrekkingskracht van Brussel om er zich als vereniging of stichting te 
vestigen 

• Toename verenigingen of stichtingen die ook werkgever zijn enkel in 
Brussel en Wallonië 

• En ook gestage toename van het aantal arbeidsplaatsen en VTE’s bij 
verenigingen en stichtingen, enkel door een toename van het aantal 
werkgevers bij kleine en zeer grote verenigingen en stichtingen 

 

 



Aandeel verlieslatende verenigingen en stichtingen 
Verbeterende operationele en financiële gezondheid 
 

 

 

 

 

Op basis van bedrijfsresultaat Op basis van bedrijfsresultaat + financieel resultaat 

Bedrijfsresultaten houden rekening met oa. inkomsten uit omzet, 
lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies  

Financiële resultaten houden rekening met oa. 
ontvangsten uit financiële vaste activa en vlottende 
activa 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel verlieslatende verenigingen - Vlaanderen 
Verbeterende operationele en financiële gezondheid 
 

 

 

 

 

Op basis van bedrijfsresultaat Op basis van bedrijfsresultaat + financieel resultaat 

Bedrijfsresultaten houden rekening met oa. inkomsten uit omzet, 
lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies  

Financiële resultaten houden rekening met oa. 
ontvangsten uit financiële vaste activa en vlottende 
activa 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel verlieslatende verenigingen - Wallonië 
Verbeterende operationele en financiële gezondheid 
 

 

 

 

 

Op basis van bedrijfsresultaat Op basis van bedrijfsresultaat + financieel resultaat 

Bedrijfsresultaten houden rekening met oa. inkomsten uit omzet, 
lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies  

Financiële resultaten houden rekening met oa. 
ontvangsten uit financiële vaste activa en vlottende 
activa 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel verlieslatende verenigingen - Brussel 
Verbeterende operationele en financiële gezondheid 
 

 

 

 

 

Op basis van bedrijfsresultaat Op basis van bedrijfsresultaat + financieel resultaat 

Bedrijfsresultaten houden rekening met oa. inkomsten uit omzet, 
lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies  

Financiële resultaten houden rekening met oa. 
ontvangsten uit financiële vaste activa en vlottende 
activa 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel verlieslatende verenigingen (bedrijfsresultaat) 
Hoe groter, hoe minder verlieslatende verenigingen  
Afname verlieslatendheid procentueel grootste bij zeer grote verenigingen  

 

 

 

 

2013 2017 

Bedrijfsresultaten houden rekening met oa. inkomsten uit omzet, lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies  

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel verlieslatende verenigingen (courant resultaat) 
Hoe groter, hoe minder verlieslatende verenigingen 
Afname verlieslatendheid procentueel grootste bij zeer grote verenigingen 

 

 

 

 

2013 2017 

Bedrijfsresultaten houden rekening met oa. inkomsten uit omzet, lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies  
Financiële resultaten houden rekening met oa. ontvangsten uit financiële vaste activa en vlottende activa 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel verenigingen en stichtingen met stijgende of afnemende 
bedrijfsopbrengsten  
Herstel na 2015 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel Vlaamse verenigingen en stichtingen met stijgende of afnemende 
bedrijfsopbrengsten  
Herstel na 2015 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel Waalse verenigingen en stichtingen met stijgende of afnemende 
bedrijfsopbrengsten  
Herstel na 2015 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel Brusselse verenigingen en stichtingen met stijgende of afnemende 
bedrijfsopbrengsten  
Continue daling vanaf 2015 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Aandeel verenigingen en stichtingen met stijgende of afnemende 
bedrijfsopbrengsten  
Hoe groter, hoe meer er stijgende bedrijfsopbrengsten kennen 
Status quo bij kleine verenigingen, bij grotere verenigingen toename 
verenigingen met stijgende bedrijfsopbrengsten 

2013 2017 

Bron: Belfirst, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 



Liquiditeit en solvabiliteit van verenigingen en stichtingen  
Gezonde niveaus en positieve evolutie 
 

Bron: Belfirst, mediaanwaarden, VZW’s en verenigingen die jaarrekening neerleggen bij NBB 
 

Liquiditeit in enge zin meet de mate waarin de vereniging in staat is 
kasmiddelen te mobiliseren om haar kortlopende betalings-
verplichtingen na te leven (<1 jaar). Deze moet > 1 om gezond te zijn. 

De solvabiliteitsratio (eigen vermogen / vreemd 
vermogen) meet de mate waarin de vereniging 
voldoet aan haar financiële verplichtingen en al haar 
leningen kan afbetalen (> 1 jaar). Deze moet minimaal 
tussen 25% en 40% liggen. 



Conclusies financiële gezondheid van verenigingen en stichtingen 
Operationele resultaten van de verenigingen en stichtingen gaan 
erop vooruit 
 

Bedrijfs- en courant resultaat 

• Tweederde van de verenigingen en stichtingen behaalde in 2017 een positief bedrijfsresultaat, in 2013 
was dit nog maar 56%. Één derde blijft nog wel nog steeds verlieslatend… 

• Vlaamse verenigingen en stichtingen presteren het beste, maar Waalse en Brusselse verenigingen en 
stichtingen maken grootste sprong voorwaarts. 

• Hoe groter de vereniging of stichting, hoe beter de operationele resultaten en hoe groter de verbetering 
ten opzichte van 2013. 

Toename bedrijfsopbrengsten ten opzichte van voorgaande jaar 

• Steeds meer verenigingen en stichtingen slagen erin om hun bedrijfsopbrengsten te doen toenemen. 

• Vlaamse verenigingen en stichtingen presteren ook op dit vlak het beste, maar Waalse en Brusselse 
verenigingen en stichtingen maken opnieuw grootste sprong voorwaarts. 

• Hoe groter de vereniging of stichtingen, hoe beter ze erin slagen om de bedrijfsopbrengsten te laten 
toenemen en hoe meer deze ook verbeteren ten opzichte van 2013. 

Gezonde liquiditeit en solvabiliteit van de verenigingen en stichtingen 


