
Hoe kan ik bij een wettelijke publicatie 
voor mijn VZW de Formulieren 1 en 2 

automatisch opmaken in Assist. 



Wat is een ‘wettelijke publicatie’? 
  In bepaalde gevallen is een VZW verplicht om een beslissing te publiceren 

in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad: 
 

•  Bij aanstelling of wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur, 
de vertegenwoordigers, de dagelijks bestuurders of de commissarissen 

•  Bij wijzigingen aan de artikels van de statuten 
•  Bij ontbinding van de vereniging 

 

  Zo’n wijziging moet bekendgemaakt worden via de Formulieren 1 en 2, 
die ingevuld en ondertekend neergelegd moeten worden bij de Griffie 
van de Rechtbank van Koophandel 

 

  De Griffie zorgt er dan voor dat de wijzigingen gepubliceerd worden in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad 



Hoe kan Assist jou hierbij helpen? 
  In Assist moet je enkel een aantal vragen beantwoorden, waarna je 

met 1 klik op de knop de ingevulde formulieren kan downloaden 
 

  Assist geeft je bovendien een ‘stappenplan’ van wat je waar moet 
onderteken, hoe je moet betalen en waar je alles naartoe moet sturen 

  Volg de instructies onderaan de volgende pagina’s van deze handleiding 



Heb je nog geen abonnement op Assist, surf dan naar 
www.assistonline.eu/scwitch en klik op ‘Bestel proefabonnement’. 



Heb je wel al een abonnement, klik dan op ‘Aanmelden’ 
en vul je e-mailadres en wachtwoord in. 



Aangemeld in Assist, klik je bovenaan op de knop ‘VZW-Helper’. 



Klik vervolgens op ‘Wettelijke publicaties en bekendmakingen’. 



Geef de datum op van de Algemene Vergadering 
waarop de beslissingen goedgekeurd werden. 



Selecteer de soort beslissing(en) waarvoor je een publicatie wilt doen. 



Klik vervolgens op de knop ‘Ga verder naar stap 2’. 



Klik op de link in de tekst bovenaan om naar de website van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen te gaan. 



Zoek jouw VZW door een zoekwoord en/of postcode op te geven. 



Klik vervolgens in de kolom ‘Ondernemingsnummer’ 
op het ondernemingsnummer van jouw VZW. 



Scroll naar beneden en klik in het onderdeel ‘Functies’ 
op de link ‘Toon de functiehouders’. Zijn er geen functiehouders, 
dan werden de huidige bestuurders van jouw VZW nooit officieel 

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 



Het overzicht dat verschijnt, zijn alle bestuurders die momenteel 
officieel ingeschreven staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Deze lijst moet je identiek overnemen in Assist. 



Terug in Assist kan je deze officiële bestuurders 
één voor één toevoegen. 



Staat deze bestuurder al in Assist, selecteer dan zijn naam uit de lijst. 
Zoniet, klik dan op ‘Nieuwe persoon toevoegen’. 



Vul de (ontbrekende) gegevens aan en klik op de PLUS-knop 
om deze bestuurder toe te voegen. 



Doe hetzelfde voor elke officiële bestuurder zodat 
de lijst in Assist identiek overeenkomt met het overzicht 
op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen 

en klik dan pas op ‘Ga verder naar stap 3’. 



Selecteer de bestuurders van wie het bestuursmandaat eindigt. 



In de keuzelijst vind je nu enkel de officieel ingeschreven bestuurders. 



Vul de datum in waarop het mandaat van de bestuurder 
een einde nam, en klik ten slotte op de PLUS-knop. 



Heb je alle bestuurders opgelijst wiens bestuursmandaat eindigt, 
klik dan op de knop ‘Ga verder naar stap 4’. 



Assist vraagt je of deze aanpassingen ook mogen doorgevoerd 
worden in de rubriek ‘Raad van Bestuur’. Klik op ‘OK’. 



In de volgende stap doe je hetzelfde 
voor alle personen die benoemd worden tot bestuurder. 



Wil je in dezelfde publicatie een statutenwijziging doorvoeren, 
dan kan je de nieuwe teksten hier in plakken. 



Vervolgens moet je nog een aantal algemene gegevens 
van de vereniging aanvullen en/of nakijken. 



Heb je in de vorige stap aangegeven dat de verenigingsnaam 
of de maatschappelijke zetel wijzigt, dan moet je deze hier opgeven. 



Onderaan dit formulier vind je een link om het adres van ‘jouw’ 
Griffie van de Rechtbank van Koophandel op te zoeken. 



Op deze website vul je de postcode en/of de gemeente in 
waar de maatschappelijke zetel van je VZW gevestigd is. 



In het overzicht dat verschijnt, zoek je het adres 
van de Rechtbank van Koophandel. 



Keer terug naar Assist, vul het adres aan in het formulier 
en klik op ‘Ga verder naar stap 7’. 



Selecteer de bestuurder(s) die volgens de statuten (clausule 
‘meerhandtekeningen' of 'orgaan van vertegenwoordiging') de vzw geldig 

vertegenwoordigt (vertegenwoordigen). 



Klaar! In de laatste stap kan je de Formulieren afdrukken 
en krijg je preciese instructies wie, waar, wat moet ondertekenen. 



Assist vertelt je ook hoe je de betaling moet regelen 
en naar welk adres je alles moet opsturen. 



De PDF bevat meteen het aantal versies die nodig zijn van elk Formulier 
zodat je maar 1 keer op de PRINT-knop moet klikken. 



Ook de uitleg van wat je nu nog moet doen, 
wordt nog eens opgenomen in deze PDF. 



Je kan op elk moment elke publicatie die je opgemaakt hebt 
opnieuw opvragen of wijzigingen aanbrengen indien nodig 



Test Assist gratis uit en breng 
je VZW vandaag nog 100% in orde. 

 

www.assistonline.eu/scwitch 


