
VOORBEELD BRIEF GRIFFIE 
 
 
VZW [benaming] (in oprichting) 
Adres van de zetel 
plaats 
 
 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
Dienst Vennootschappen & Verenigingen 
ADRES 
PLAATS (1)  
 
 
[datum] 
 
 
Geachte,  
 
Betreft :  OPRICHTING VZW "[Benaming]" 
Onze Ref.  : 
 
In bijlage vindt u de volgende originele documenten. 
 
- Origineel ondertekende statuten(2) ; 
[- Origineel proces-verbaal van de algemene vergadering betreffende de benoemingen van de 
bestuurders van (datum)](3) . 
[- Kopie van het ledenregister;](4) 
 
Wij verzoeken u deze documenten te voegen in het verenigingsdossier: 
 
Eveneens vindt u bijgevoegd de vereiste publicatieformulieren met de te publiceren beslissingen .(5) 
 
Een [cheque/postassignatie] (6) ter waarde van [waarde] op naam van het "Belgisch Staatsblad" is 
bijgevoegd ter dekking van de publicatiekosten. 
 
Wij verzoeken U ons de neerlegging te bevestigen, het nodige te doen voor de publicatie en ons het 
ondernemingsnummer mede te delen. 
 
Met voorname hoogachting,  
 
 
[NAAM] 
[gemandateerde / dagelijks bestuurder] (7) 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 (1)  Zie www.fgov.be - rubriek territoriale bevoegdheid 
 (2)  In tweevoud neerleggen. 



 (3)  Pas indien de benoeming van de bestuurders niet in dezelfde akte gebeurde als de statuten, dan 
moet dit document tweevoud 
  worden neergelegd.   
 (4)  In tweevoud neerleggen. Alhoewel dit geen wettelijke verplichting is, kunnen griffies in de praktijk 
eisen dat het ledenregister 
   ondertekend is door minstens één (dagelijks) bestuurder.  
 (5)  - Deze publicatieformulieren dienen in drievoud te worden neergelegd voorzien van luik A,B en C; 
   - Deze formulieren kunnen rechtstreeks op het internet worden ingevuld waarbij men telkens 
uit een keuzemenu kan kiezen  
     (website: www.just.fgov.be/index_nl.htm  onder de rubriek "Rechtspersonen"- subrubriek 
"Formulieren").  
   - Laatste pagina van luik B, voorzijde: De naam (namen) en de hoedanigheid van de persoon 
of personen die bevoegd zijn om de 
     vereniging ten aanzien van derden te verbinden moet voorkomen op het einde van de te 
publiceren tekst; 
   - Laatste pagina van luik B, achterzijde: De naam en handtekening van de personen  
    - Laatste pagina van luik B, achterzijde: De naam en handtekening van de personen vermeld 
op de voorzijde moet worden  
     aangebracht. 
 (6) Enkel deze betalingsmethoden worden aanvaard, cash betalingen zijn niet mogelijk 
 (7) De hoedanigheid van de gemandateerde moet hierbij vermeld worden. Vaak zal dit de dagelijks 
bestuurder zijn. 


