
 
nr. bankagentschap: 1 -  |__|__|__|__| 

 

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) 

Indien reeds bestaande vereniging: 

Naam van de vereniging:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: straat + nr:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

           postcode + gemeente:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Productnummer:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

I.Definitie 

 
Een feitelijke vereniging is een organisatie 

- zonder eigen rechtspersoonlijkheid, 

- gevormd door meerdere personen, 

- opgericht op vrijwillige en duurzame basis, 

- met een gemeenschappelijk en welomschreven doel,  

- zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordele van de leden (wel voor zichzelf als vereniging),  

- en waarin de leden geen recht op hun aandeel in de behaalde winsten hebben, noch op recuperatie van een door hen gedane 

inbreng, ook niet op het ogenblik van hun individuele uittreding, uitsluiting of ontslag. 

 

II. Vragenlijst 

 
1. Wat is de naam van de vereniging?  

…………………………………………………..........................................................................................…………………………………………………………………… 

 

2. Waar is de vereniging gevestigd (correspondentieadres) ?  

Straat + nr : ……………………………………............................................................................................................................................................... 

Postcode + gemeente : ……………………………………............................................................………………………………………………………………………… 

 

3.  Wanneer is de vereniging opgericht (datum) ? I__|__| /  I__|__| /  I__|__|__|__| (dd/mm/jjjj) 

 

4. Wat is het doel van de vereniging ?  

…………………………………………………..................................................................................………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Maakt de vereniging deel uit van een overkoepelende organisatie (bijv. een vzw of een vennootschap) ?  

 Ja    Nee  

 

Indien ja, gelieve de bijgevoegde bijlage aan deze vragenlijst te consulteren.  

 

6. Over welke basisdocumenten (statuten, reglement, overeenkomst, …), werkingsregels of andere nuttige documenten beschikt de 

vereniging ? Gelieve hierna te specificeren welk document en een exemplaar of A4-kopie bij te voegen :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

7. Heeft de vereniging een ondernemingsnummer ?  

 Ja    Nee  

 

Indien ja, wat is dat nummer ? …………………………...............................................…………………………………………………………………………………… 

 

8. Is de vereniging BTW-plichtig ? 

 Ja    Nee  

 

9. Wordt de vereniging op enigerlei wijze gesubsidieerd ?  

 Ja    Nee  

 

Indien ja, door welke instantie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4184106-03.14



III. Identificatie en verklaring van de vertegenwoordigers 

De personen (minimum 2) die zich hier aanbieden, verklaren de hierboven vermelde vereniging rechtmatig te 

kunnen vertegenwoordigen om de tegoeden te beheren die de vereniging bij AXA Bank aanhoudt. Zij zullen 

daartoe als volmachtdrager op de rekeningen (bestaande en te openen) van de vereniging worden geregistreerd.  

  
1.  Naam en voornaam :  ………………………………………………............................................................................................................................................ 

 Adres :  ………………………………………………............................................................................................................................................  

 Geboorteplaats + -datum  :  ………………………………………………............................................................................................................................................ 

 Nr. identiteitskaart :  ………………………………………………............................................................................................................................................ 

2.  Naam en voornaam :  ………………………………………………............................................................................................................................................  

 Adres :  ………………………………………………............................................................................................................................................ 

 Geboorteplaats + -datum :  ……………………………………………….................................................................................................................………………………  

 Nr. identiteitskaart :  ………………………………………………............................................................................................................................................ 

3.  Naam en voornaam :  ……………………………………………….................................................................................................................………………………  

 Adres :  ……………………………………………….................................................................................................................………………………  

 Geboorteplaats + -datum :  ………………………………………………................................................................................................................………………………  

 Nr. identiteitskaart :  ………………………………………………............................................................................................................................................ 

____________________________________________________________________________________________ 
Als vertegenwoordiger(s) en geregistreerd als volmachtdrager(s) op de rekening wordt/worden vanaf heden toegevoegd 

(enkel in te vullen indien aan een bestaande vereniging een vertegenwoordiger wordt toegevoegd) :  

1. Naam en voornaam : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Adres :    ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Geboorteplaats + -datum : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Nr. identiteitskaart :  ………………………………………………............................................................................................................................................ 

 

2. Naam en voornaam : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Adres :    ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Geboorteplaats + -datum : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Nr. identiteitskaart :  ………………………………………………............................................................................................................................................ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Als vertegenwoordiger(s) en niet langer geregistreerd als volmachtdrager(s) op de rekeningen van de vereniging 

wordt/worden vanaf heden geschrapt (enkel in te vullen indien bij een bestaande vereniging een 

vertegenwoordiger wordt geschrapt) :  

1. Naam en voornaam : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Adres :    ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Geboorteplaats + datum : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Nr. identiteitskaart : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

 

2. Naam en voornaam : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Adres :    ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Geboorteplaats + datum : ………………………………………………............................................................................................................................................ 

    Nr. identiteitskaart : ………………………………………………............................................................................................................................................ 
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Elke wijziging in de vertegenwoordiging kan door AXA Bank slechts worden doorgevoerd mits het akkoord (handtekening) van alle 

hierboven geregistreerde vertegenwoordigers, ongeacht interne afspraken over de verdeling van de beslissingsbevoegdheid.                   

De vertegenwoordigers verklaren zich borg te stellen tegenover AXA Bank voor al de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit 

eventuele klachten van de leden van de vereniging of hun rechthebbenden nopens hun aanspraak op de gedeponeerde gelden of 

het beheer ervan.                                                                                                                                                                                                                            

Zij verklaren uitdrukkelijk dat de tegoeden die de vereniging bij AXA Bank aanhoudt, niet hun persoonlijk bezit uitmaken en dat zij 

het beheer ervan alleen waarnemen voor rekening van de vereniging.                                                                                                                  

Zij erkennen dat - in geval van hun overlijden - hun erfgenamen en rechthebbenden geen enkel recht kunnen doen gelden op deze 

gedeponeerde sommen.                                                                                                                                                                                   

Zij verklaren kennis te hebben genomen van het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van AXA Bank en in te stemmen met 

de bepalingen ervan. 

 

IV. Identificatie en verklaring m.b.t. de uiteindelijke begunstigde van de vereniging 

De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht de banken tot identificatie van de 

uiteindelijke begunstigden van hun klanten. De wet bepaalt dat de bank dit ook moet doen voor al haar klanten/ 

feitelijke verenigingen. De identificatie verloopt bij AXA Bank op basis van de onderstaande verklaring. 

 

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden van een feitelijke vereniging en moeten in die hoedanigheid opgenomen 

worden in de tabel hieronder? 

 

Voor de feitelijke verenigingen zijn er twee categorieën van uiteindelijke begunstigden die moeten vermeld 

worden in de tabel hieronder: 

 

1) Beslissers 

De beslissers zijn: 

de natuurlijke persoon of personen die de macht hebben om invloed uit te oefenen op het 

beheer van de feitelijke vereniging; 

de persoon of personen die vermogen inbrengen in de feitelijke vereniging en zeggenschap 

hebben over het gebruik van dat vermogen.  

 

2) De begunstigden van minstens 25% van een feitelijke vereniging. Dat zijn: 

als de toekomstige begunstigden reeds werden aangeduid: de natuurlijke persoon of personen die 

de begunstigden zijn van minstens 25 % van het vermogen van de feitelijke vereniging; of  

als de natuurlijke personen die de begunstigden van de feitelijke vereniging zijn, nog niet zijn 

aangeduid: de in abstracto gedefinieerde groep van personen in wier belang de feitelijke vereniging 

hoofdzakelijk werd opgericht of hoofdzakelijk werkzaam is. In dat geval moet de allerlaatste lijn van 

de tabel worden ingevuld zoals beschreven. Het is dan uiteraard niet nodig een kopie te bezorgen 

van het identiteitsdocument van de begunstigden van minstens 25%.  

 

Naam Voorna(a)m(en) Nationaliteit Wettelijk adres

Geboorte-

plaats en

geboorte-

land

Geboorte-

datum

Aandeel-

houder /

Begunstigde
Beslisser

Hebt u de 

Amerikaanse 

nationaliteit 

(de dubbele 

nationaliteit 

inbegrepen)?

Bent u 

belasting-

plichtig in de 

Verenigde 

Staten?

Ja Nee Ja Nee 

Functie : 

……………

Ja Nee Ja Nee

Ja Nee Ja Nee 

Functie : 

……………

Ja Nee Ja Nee

Ja Nee Ja Nee 

Functie : 

……………

Ja Nee Ja Nee

Ja Nee Ja Nee 

Functie : 

……………

Ja Nee Ja Nee

Ja Nee Ja Nee 

Functie : 

……………

Ja Nee Ja Nee

Ja Nee Ja Nee 

Functie : 

……………

Ja Nee Ja Nee

Als de begunstigde(n) van de feitelijke vereniging nog niet is/zijn aangeduid, verduidelijk hier dan welke de groep van personen is in wier belang de feitelijke vereniging hoofdzakelijk werd 
opgericht of hoofdzakelijk werkzaam is: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Onvoldoende plaats? Voeg extra bladen toe waarop u de gevraagde informatie verder aanvult. 

Aantal bladzijden toegevoegd: |____| 
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Vergeet niet een recto-versokopie bij te voegen van de identiteitsdocumenten 

 van alle hierboven vermelde personen 

 

 

Als er geen uiteindelijke begunstigden zijn die begunstigde zijn van minstens 25 % van het vermogen 

van de feitelijke vereniging, werden in de tabel hierboven enkel de beslissers als uiteindelijke 

begunstigde opgenomen. Vink in dat geval het vakje hieronder aan en vul de datum in: 

 

|__| De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat op I__|__| /  I__|__| /  I__|__|__|__| 

(dd/mm/jjjj) er niemand begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de feitelijke 

vereniging en dat de tabel hierboven enkel de beslisser(s) als uiteindelijke begunstigde bevat. 

 

 

 

De ondergetekende(n) verbindt/verbinden de klant ertoe de bank onmiddellijk schriftelijk op de 

hoogte te brengen indien een wijziging aan onderhavige verklaring moet worden aangebracht en haar 

een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van elke nieuwe uiteindelijke begunstigde. De 

bank behoudt zich het recht voor de relatie met de feitelijke vereniging te beëindigen als zou blijken 

dat de haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. 

 

 

 

Naam + handtekening van de vertegenwoordigers (zowel bestaande, geschrapte als toegevoegde): 

 

1. …………………………………………………………………………………….…..…………………………….. Datum :  

 

2. …………………………………………………………………………………….…..…………………………….. Datum :  

 

3. …………………………………………………………………………………….…..…………………………….. Datum :  

 

4. …………………………………………………………………………………….…..…………………………….. Datum : 

 

5. …………………………………………………………………………………….…..…………………………….. Datum : 

 

6. …………………………………………………………………………………….…..…………………………….. Datum :  
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Bijlage bij de vragenlijst voor feitelijke verenigingen  

Deze bijlage betreft alleen het geval waarin een feitelijke vereniging (zoals bepaald in de vragenlijst) deel uitmaakt 

van een overkoepelende organisatie (bijv. een vzw of een vennootschap), waarbij haar leden binnen die 

organisatie een activiteit uitoefenen die een doel heeft dat aansluit bij het doel van de organisatie. 

De organisatie (volledige benaming en adres) 

………………………………………………………………........................................................................................................................ 

………………………………………………………………........................................................................................................................ 

………………………………………………………………........................................................................................................................ 

opgericht in de vorm van een ………………………………………….…………………………………………………………….. (rechtsvorm) 

vertegenwoordigd door (naam, voornaam en hoedanigheid) ………………………………………………………………………………  

 

..…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

verklaart kennis te hebben van :  

het bestaan van de feitelijke vereniging: 

 .......................................................................................................………………………………………………………….. 

het doel van de feitelijke vereniging, met name: 

.......................................................................................................………………………………………………………….. 

 

    

en bevestigt dat de werkelijke activiteiten van deze feitelijke vereniging overeenstemmen met het hierboven 

beschreven doel.  

 

 

 

 

Gedaan te ……………………………………………………………. op I__|__| /  I__|__| /  I__|__|__|__| (dd/mm/jjjj)

 

 

 

 

 

Handtekening :  
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