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STATUTEN  

 

Art. 1. Rechtsvorm 

 

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “vzw” genaamd) onderworpen aan het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 4 april 2019 (hierna “WVV”). 

 

Art. 2.  Benaming 

 

De vzw wordt BASKETBALL BELGIUM genoemd, afgekort BB.  

 

Art. 3. Maatschappelijke zetel  

 

De zetel van de vzw is gelegen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.  

 
Art. 4. Identificatie van de vzw 

 

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, 

al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw, moet de vzw de volgende gegevens vermelden: 

1°) naam van de vzw, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort,  3°) volledig adres van de zetel, 4°) 

ondernemingsnummer, 5°) vermelding van “rechtspersonenregister” en bevoegde rechtbank volgens de 

zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vzw en 7°) in voorkomend geval, 

het feit dat de vzw in vereffening is. 

 

Art. 5. Duur van de vzw 

 

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.  

 

Art. 6. Belangeloos doel van de vzw  

 

De vzw heeft als enige bevoegde en verantwoordelijke instantie voor de uitoefening van de 

basketbalsport in België tot belangeloos doel om sportieve competities op nationaal en internationaal 

niveau te organiseren en te delegeren, alsook de basketbalsport in België en in het buitenland in al haar 

vormen te organiseren en te promoten. 

 

Hierbij leeft de vzw de toepasselijke reglementering (statuten, reglementeringen en beslissingen) van de 

internationale en nationale instanties, waaronder de Internationale Bond voor Basketball (hierna 

“FIBA”) en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (hierna “BOIC”) en de reglementering van 

de nationale en gemeenschapsinstanties na en erkent de vzw FIBA als de enige bevoegde instantie op 

mondiaal niveau.   

 

Verder promoot de vzw de vriendschappelijke en hoffelijke verhoudingen met zowel de partners, de 

aangesloten federaties, de leden, de officials, de coaches en de spelers van die federaties, als tussen hen 

onderling.  

 

Art. 7. Voorwerp : activiteiten van de vzw  
 

De vzw zal haar doel verwezenlijken door onder andere de volgende activiteiten, zonder hiertoe beperkt 

te zijn:   

 

1. Organiseren of delegeren van nationale basketbalcompetities van de verschillende disciplines 

van de basketbalsport in België, zowel op professioneel niveau als op amateur niveau, waar 
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onder meer wordt begrepen de 3x3 en in het bijzonder het PBL kampioenschap, en dit door 

middel van periodieke overeenkomsten of via specifieke reglementering.  

De vzw en elk van haar leden verbindt zich er toe de bepalingen van deze overeenkomsten of 

reglementering na te leven, en bij gebreke hiervan zal elke afwijking ervan worden beschouwd 

als een inbreuk op de voorliggende statuten.  

 

2. Samenwerken met  

a. Basketbal Vlaanderen vzw (hierna “BVL”) en de Association Wallonie-Bruxelles de 

Basketball vzw (hierna “AWBB”) die alle disciplines van de basketbalsport in hun 

respectievelijke gemeenschappen organiseren in overeenstemming met de 

gemeenschapsbevoegdheid inzake sport (hierna de “regionale federaties”); en met 

b. de Pro Basketball League (hierna “PBL”) die op delegatie van de vzw, op exclusieve 

en geheel autonome wijze het nationale kampioenschap van de eerste klasse heren 

organiseert.  

 

3. Vertegenwoordigen van de Belgische basketbalsport op nationaal en internationaal niveau, en 

bij FIBA, en deelnemen aan de competities van FIBA. De vzw zal de deelname van haar leden 

en clubs aan internationale competities beperken tot de competities die georganiseerd of erkend 

worden door FIBA. 

  

4. Organiseren en coördineren van de activiteiten van de nationale ploegen in de internationale 

basketbalcompetities. 

 

5. Organiseren of delegeren van internationale basketbalcompetities. 

 

Tot uitvoering van de doelstellingen zoals in Art. 6 bepaald kan de vzw tevens alle eigendommen of 

zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige 

overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die 

haar doel rechtvaardigen. 

 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 

verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en 

winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor 

de verwezenlijking van het belangeloos doel van de vzw. 

 

De vzw draagt de verantwoordelijkheid voor de door haar ontwikkelde activiteiten en in het kader van 

haar organisationele bevoegdheid kan de vzw bepaalde prerogatieven aan haar leden delegeren, zowel 

aan individuele leden als aan leden gezamenlijk.  

 

Art. 8. Verhouding tot FIBA en BOIC 

 

Verbondenheid met de vzw houdt op expliciete wijze de verbintenis in tot naleving van de officiële 

regels van de basketbalsport en van de toepasselijke reglementering (statuten, reglementeringen en 

beslissingen) van de internationale en nationale instanties, waaronder de Internationale Bond voor 

Basketball (hierna “FIBA”) en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (hierna “BOIC”) en de 

reglementering van de nationale en gemeenschapsinstanties.  

 

De vzw verzekert zich ervan dat haar (toegetreden) leden en haar organen (hieronder worden ook de 

verschillende liga’s en haar clubs begrepen) voormelde regels naleven. 

 

In het geval van een geschil tussen de reglementering van de vzw enerzijds en de reglementering van 

FIBA anderzijds, zal de reglementering van die laatste van toepassing zijn, in de mate dat ze niet strijdig 

is met het Belgische recht. 

 

Art. 9. Neutraliteit  
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De vzw is neutraal op politiek en religieus vlak bij de uitoefening van haar doel en activiteiten. 

 

Art. 10. Leden  

 

1. De vzw heeft drie leden : AWBB, BVL en PBL.  

 

2. De algemene vergadering zal beslissen over de aanvaarding van nieuwe leden. De algemene 

vergadering beslist discretionair, met unanimiteit en zonder verdere motivatie over de al dan 

niet aanvaarding of weigering van een kandidaat als lid. 

 

3. Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden 

beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door het 

bestuursorgaan en die maximum duizend euro (1.000 EUR) zal bedragen. 

 

4. Geschillen tussen leden van de vzw komen toe aan de exclusieve bevoegdheid van het Belgische 

Arbitragehof voor de Sport (hierna “BAS”), nadat eerst een voorafgaande bemiddelingspoging 

werd ondernomen.  

 

5. De vzw promoot het beroep bij het Tribunal Arbitral du Sport (hierna “TAS”) en Tribunal 

Arbitral du Basketball (hierna “BAT”), zoals voorzien in de statuten en de reglementering van 

FIBA, en de vzw erkent de beslissingen van deze instanties mits zij in overeenstemming zijn 

met de regels van openbare orde in België. De vzw garandeert dat de hierboven vermelde 

beslissingen de kracht van uitvoerbaarheid hebben en dat ze worden toegepast door de 

verbonden nationale federaties, clubs, liga’s en voor de spelers, bestuurders, officials en 

spelersmakelaars.  

 

Art. 11. Uittreding 

 

1. Leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een schriftelijke melding per gewone brief, 

per e-mail of per aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Het 

ontslag zal ingaan één maand na postdatum van dit schrijven. 

 

2. Een ontslagnemend lid zal verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot 

de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt 

ingediend. 

 

Art. 12. Beëindiging van lidmaatschap  

 

1. Wanneer een lid handelt in strijd met de statuten van de vzw kan het bestuursorgaan of elk 

ander lid verzoeken om de beëindiging van zijn of haar lidmaatschap. De beëindiging van het 

lidmaatschap vereist een bijzonder besluit van de algemene vergadering, genomen met 

unanieme goedkeuring van de andere leden, en waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn.   

 

2. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van 

lidmaatschap gevraagd is, heeft het recht gehoord te worden. 

 

3. Geschillen met betrekking tot de beëindiging van een lidmaatschap behoren tot de exclusieve 

bevoegdheid van het BAS.  

 

Art. 13. Rechten  

 

1. Onverminderd Art. 32, §4, kan geen enkel lid enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de 

activa van de vzw. 
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2. Onverminderd Art. 32, §4, geldt deze uitsluiting van rechten op de activa te allen tijde: tijdens 

het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij 

ontbinding van de vzw, enz. 

 

Art. 14. De algemene vergadering  

 

1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden. 

 

2. De voorzitter van de algemene vergadering is de voorzitter van het bestuursorgaan, hierna 

“voorzitter”. 

 

3. BVL en AWBB beschikken elk over 10 stemmen, met dien verstande dat deze stemmen niet 

kunnen worden verdeeld en in blok worden uitgebracht. PBL beschikt slechts over één stem.  

 

4. De leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door hun gevolmachtigden 

(deze laatsten moeten lid zijn van het bestuursorgaan), aangevuld door maximum twee andere 

afgevaardigden aangewezen binnen de betreffende organisatie. Het aantal aanwezige 

afgevaardigden heeft evenwel geen invloed op het aantal stemmen dat een lid al dan niet kan 

uitbrengen.   

 

Art. 15. Waarnemers/experten 

 

Waarnemers en/of experten kunnen de algemene vergadering  bijwonen en mogen zich, mits uitnodiging 

van de algemene vergadering, het bestuursorgaan of de voorzitter, tot de algemene vergadering  richten. 

 

Art. 16. Bevoegdheden  

 

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering worden 

uitgeoefend: 

 

1. de wijziging van de statuten; 

2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun 

bezoldiging; 

3. in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van 

diens bezoldiging; 

4. de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris en, in voorkomend 

geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 

5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening; 

6. de ontbinding van de vzw; 

7. de uitsluiting van een lid; 

8. de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 

9. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid; 

10. elke beslissing die op directe of indirecte wijze betrekking heeft op PBL of op de competitie die 

PBL organiseert.  

 

De statuten kennen aanvullend volgende bevoegdheden exclusief toe aan de Algemene 

Vergadering: 

 

1. de aanvaarding van de leden. 

 

Art. 17. Oproepingen en deelname 

 

1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen in de eerste drie 
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maanden van het kalenderjaar gehouden worden. De oproeping wordt minstens vijftien dagen 

voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden, bestuurders en 

commissarissen verstuurd. Deze uitnodiging kan per e-mail en/of per gewone brief worden 

verzonden naar het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris-generaal. 

 

2. De vergaderingen worden door de voorzitter bijeengeroepen. Aan de oproeping wordt een 

ontwerp van agenda toegevoegd, die door het bestuursorgaan wordt vastgelegd. De agenda van 

de algemene vergadering wordt minstens vijftien kalenderdagen vóór de datum van de 

vergadering op de website van de vzw gepubliceerd. 

 

Elk punt dat door een lid minstens twintig dagen voor de vergadering aangebracht werd, zal op 

de agenda worden geplaatst.  

 

De voorstellen om de statuten te wijzigen dienen minstens 30 kalenderdagen vóór de datum van 

de vergadering aan de leden worden bekendgemaakt.  

 

3. Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden 

samengeroepen door de voorzitter en/of op verzoek van minstens twee bestuurders en op 

verzoek van elk lid. De oproeping wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van 

de algemene vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail en/of per gewone post op het adres 

dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.  

 

4. Een vrijstelling voor de bijeenroepingsformaliteiten (welke zijn: de agenda, de termijnen en de 

meldingen) moet worden aanvaard met unanieme toestemming van alle leden.  

 

5. Het bureau van de algemene vergadering bestaat uit de voorzitter en de secretaris-generaal. 

 
6. De deelname aan de algemene vergadering kan geldig gebeuren via video- of teleconferentie 

met een door de vzw ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.          

 

De oproeping omvat de nodige gegevens om aan de video- of teleconferentie deel te nemen en 

een beschrijving van de procedures om deel te nemen op afstand. 

 

Het gekozen communicatiemiddel staat de deelnemers toe: 

(1) de hoedanigheid en de identiteit van de andere deelnemers te controleren; 

(2) rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de 

vergadering; 

(3) deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen; 

(4) hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de Algemene 

Vergadering zich dient uit te spreken. 

 

Alle genodigden kunnen langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. 

 

De notulen vermelden eventuele technische moeilijkheden gedurende de vergadering die de 

deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering hebben belet op verstoord. 

 

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de 

leden die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op 

de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden. 

 

De leden van het bureau kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering 

deelnemen. 
 

7. De leden kunnen bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid 

van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval 
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dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders en, in 

voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. 

 

Art. 18. Quorum en stemming  

 

1. Om geldig te beraadslagen moeten minstens BVL en AWBB aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn. Beslissingen worden genomen bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de ter vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders 

voorzien. 

 

In het geval dat het quorum en/of de vereiste meerderheid niet wordt bereikt, wordt een tweede 

algemene vergadering met identieke agenda opgeroepen. In het geval dat het quorum en/of de 

vereiste meerderheid ook daar niet wordt bereikt, wordt een derde algemene vergadering met 

identieke agenda opgeroepen. De oproepingen worden telkens minstens vijftien dagen 

voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd. Indien het 

quorum en/of de vereiste meerderheid op deze derde vergadering niet wordt bereikt, moeten de 

leden naar een oplossing zoeken door middel van bemiddeling of, bij gebreke daaraan, aan het 

BOIC vragen om de zaak te beslechten.  

 

Punten buiten de agenda kunnen niet behandeld worden. 

 

2. Een statutenwijziging, de aanvaarding van een nieuw lid, de uitsluiting van een lid en of 

beslissingen met betrekking tot overeenkomsten en reglementen voor zover deze leiden tot 

beslissingen die kunnen uitmonden in een beperking of in menging in de bevoegdheden en 

functies die aan PBL zijn toegekend of elke beslissing die direct of indirect verband houdt met 

het PBL en de competitie die het PBL organiseert, vereisen een beraadslaging tijdens een 

vergadering waar alle leden aanwezig zijn. 

Deze beslissingen kunnen enkel met unanimiteit worden genomen.  

 

In het geval dat voormeld quorum en/of unanimiteit niet wordt bereikt, wordt onmiddellijk een 

tweede algemene vergadering met identieke agenda opgeroepen. In het geval dat voormeld 

quorum en/of unanimiteit ook daar niet wordt bereikt, wordt onmiddellijk een derde algemene 

vergadering met identieke agenda opgeroepen. Indien voormeld quorum en/of unanimiteit op 

deze derde vergadering niet wordt bereikt kan elk lid van de vzw een bemiddeling vragen van 

het bestuursorgaan van het BOIC binnen een termijn van vijftien dagen die volgt op de 

stemming. Bij afwezigheid van een overeenstemming volgend op de bemiddeling wordt de 

agenda als afgewezen beschouwd.  

 
3. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de 

leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig artikel 3:103 van het WVV. 

 

Art. 19. Samenstelling bestuursorgaan  

 

1. De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit vier bestuurders: BVL en 

AWBB, en twee natuurlijke personen voorgedragen door respectievelijke BVL en AWBB.  

 

2. De bestuurders-rechtspersonen mandateren hun vertegenwoordigers als volgt :  

 

- BVL mandateert twee vertegenwoordigers, onder wie één vaste vertegenwoordiger, die in 

blok stemmen als bestuurder ; 

- AWBB mandateert twee vertegenwoordigers, onder wie één vaste vertegenwoordiger, die 

in blok stemmen als bestuurder. 

 

De vaste vertegenwoordiger moet aanwezig zijn of mandaat verleend hebben aan een andere 

bestuurder opdat de bestuurder-rechtspersoon aanwezig of vertegenwoordigd wordt geacht. 
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3. De functie van voorzitter van het bestuursorgaan wordt alternerend waargenomen door een 

vertegenwoordiger of bestuurder benoemd op voordracht van BVL en een vertegenwoordiger of 

bestuurder benoemd op voordracht van AWBB. Het voorzitterschap wordt om de twee jaar, na 

afloop van de vergadering van het bestuursorgaan tijdens dewelke de jaarrekening wordt 

goedgekeurd, doorgegeven.  

 

De voorzitter ziet erop toe dat alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen in het 

belang van de basketbalsport in België. 

 

De twee bestuurders dragen voor/ benoemen hun bestuurder / vertegenwoordigers  (incl. hun 

vaste vertegenwoordiger en hun kandidaat voor het voorzitterschap) volgens een eigen en 

onafhankelijke procedure. 

 

De kandidaturen worden op een volledig onafhankelijke manier geldig verklaard door ofwel het 

bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon die de vertegenwoordiger aanduidt, ofwel de 

algemene vergadering van de bestuurder-rechtspersoon die de bestuurder in kwestie heeft 

voorgedragen.  

 

4. De bestuurders benoemen één van de vertegenwoordigers tot ondervoorzitter. De ondervoorzitter 

moet een vertegenwoordiger zijn van een andere bestuurder dan de bestuurder die de voorzitter 

heeft voorgedragen.  

 

5. De bestuurders duiden eveneens een secretaris-generaal aan die geen stemrecht heeft in het 

bestuursorgaan. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de werking en de organisatie 

van de activiteiten van de vzw. Hij vormt het aanspreekpunt voor FIBA en voor de andere 

nationale leden van FIBA.  

 

6. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Ieder lid 

van het bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de 

voorzitter. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te 

vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 

 

7. De bestuurders en hun vertegenwoordigers oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De 

kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen worden 

vergoed. 

 

8. De personen die door de vzw worden aangesteld om de vzw te vertegenwoordigen bij de 

stemming op de algemene vergadering van FIBA of die worden voorgesteld om deel te nemen 

aan de commissies van FIBA worden uitgenodigd om deel uit te maken van het bestuursorgaan 

voor de duurtijd van hun aanstelling door de VZW, zonder dat zij stemrecht hebben. Dit aantal 

is beperkt tot twee.  

 

Art. 20. Bestuursorgaan : vergaderingen, beraadslaging en beslissing 

 

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuursorgaan bijeen telkens wanneer als het 

belang van de vzw het vereist, of op verzoek van elke bestuurder die daartoe een schriftelijk 

verzoek richt aan de voorzitter. Bestuurders kunnen zich, in afwezigheid van al hun 

vertegenwoordigers, met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere 

bestuurder. Een bestuurder mag hoogstens één volmacht dragen.  

 

2. De voorzitter roept het bestuursorgaan bijeen per brief, fax, e-mail of andere elektronische 

drager, minstens acht dagen voor de vergadering. De oproeping bevat de agenda.   
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3. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. 

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, 

vermeld in de oproeping. 

 

4. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer haar vier bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.   

 

5. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en 

vertegenwoordigde bestuurders, voor zover echter dat deze meerderheid ook gehaald wordt 

binnen de respectievelijke groepen samengesteld uit enerzijds de vertegenwoordigers van BVL 

en de bestuurder voorgedragen door BVL en anderzijds de vertegenwoordigers van AWBB en 

de bestuurder voorgedragen door AWBB.  

 

6. In het geval dat het quorum en/of de vereiste meerderheid niet wordt bereikt, wordt een tweede 

vergadering met identieke agenda opgeroepen, minstens acht dagen na de initiële vergadering. 

Tijdens die vergadering kan de beslissing genomen worden met gewone meerderheid van de 

aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders.  

 

7. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door  de voorzitter en de secretaris-generaal. Deze 

worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden. De leden zullen hun 

inzagerecht uitoefenen overeenkomstig artikel 3:103 WVV. 

 

8. Het bestuursorgaan kan geldig vergaderen per video- of teleconferentie, op voorwaarde dat het 

gebruikte elektronische communicatiemiddel het mogelijk maakt de aanwezigheid en de 

volmachten te controleren en dat het de leden van het bestuursorgaan in staat stelt om 

rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de besprekingen en hun stemrecht 

uit te oefenen over alle agendapunten. 

 

9. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw 

zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig 

schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is 

van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming 

veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon-

conferentie. 

 

Art. 21. De bevoegdheden van het bestuursorgaan  

 

1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die 

nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, behalve voor die 

beslissingen die door de WVV of de statuten expliciet zijn voorbehouden voor de algemene 

vergadering.  

 

2. Het bestuursorgaan ontwikkelt een strategische visie voor de vzw. Het bestuursorgaan kan 

beroep doen op experten en waarnemers.  

 

3. Het bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement.  

 

Art. 22. Intern bestuur – beperkingen  

 

1. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en 

toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van 

taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. 

Niet-naleving ervan kan wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders in het 

gedrang brengen. 
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2. Het bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere 

derden niet-bestuurders. Deze bevoegdheidsdelegatie kan evenwel geen betrekking hebben op 

het algemeen beleid van de vzw, op de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan 

of op de exclusieve bevoegdheid van PBL op het vlak van de organisatie van de eerste divisie 

competities voor heren.  

 

Art. 23. Externe vertegenwoordigingsmacht  

 
1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. 

Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden. 

 

2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als 

college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, 

gezamenlijk handelend. 

 

3. Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden 

van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks 

bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de 

perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden 

overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. 

 

Art. 24. Bekendmakingsvereisten  

 

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vzw 

te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging 

in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en door publicatie van een 

uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken 

of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel 

als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 

Art. 25. Dagelijks bestuur 

 

1. Het dagelijks bestuur van de vzw op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat 

betreft dat dagelijks bestuur kan door het bestuursorgaan worden opgedragen aan één of meer 

personen,  onder wie de secretaris-generaal, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. 

Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. 

 

2. Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur 

gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse 

behoeften van de vzw als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille 

van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 

 

3. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor dagelijks 

bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe 

vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.  

 

4. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging 

worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de 

ondernemingsrechtbank, en door publicatie van een uittreksel daarvan in de Bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw 

vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel 

als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 

Art. 26. Aansprakelijkheid van de bestuurder en de personen belast met dagelijks bestuur  
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1. De bestuurders en de personen belast met dagelijks bestuur zijn niet persoonlijk verbonden door 

de uitvoering van de verbintenissen van de vzw. 

 

2. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling 

van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de 

statuten. Ze zijn enkel aansprakelijk voor de hen persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun 

opdracht van (dagelijks) bestuur. 

 
3. Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich 

kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige 

bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen 

verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk 

toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is 

hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben 

gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking 

waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen. 

 

Art. 27. Toezicht door een commissaris  

 

1. Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria vermeld in 

artikel 3:47, § 2 WVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht om een commissaris te benoemen. 
 

2. Zodra de vzw twee of meer criteria vermeld in artikel 3:47, § 2 WVV overschrijdt, wordt de 

controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 

verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen. De commissaris wordt 

benoemd door de algemene vergadering  onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De algemene vergadering bepaalt ook de 

bezoldiging van de commissaris. 

 

Art. 28. Werkgroepen (ad hoc)  

 

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om ad hoc werkgroepen op te richten, met het oog op 

een goede functionering van de vzw. De missie, de werkwijze en de samenstelling van deze 

werkgroepen worden vastgelegd bij de oprichting ervan. Deze werkgroepen zullen altijd 

gezamenlijk worden samengesteld, en wat betreft in het bijzonder de BVL en AWBB, met een 

gelijk aantal afgevaardigden van BVL en AWBB. Elk lid kan met een simpel verzoek vragen 

om deel te mogen uitmaken van de werkgroep.  

 

Art. 29. Tuchtrechtelijke aangelegenheden en gevallen van doping 

 

1. De tuchtrechtelijke bevoegdheid voor activiteiten die worden ontwikkeld door de vzw komt toe 

aan haar leden, en dit in eerste instantie via hun interne juridische organen (met uitzondering 

voor gevallen van antidoping, zie hiervoor paragraaf 5 van dit artikel). In laatste instantie bestaat 

er de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij het BAS.  

 

2. De vzw en haar leden zien toe op de uitvoering van de tuchtrechtelijke uitspraken. 

 

3. De toepassing van het belangeloze doel impliceert evenzeer een strikte naleving van de 

toepasselijke wetgeving in de strijd tegen doping en de wereldwijde antidopingcode. 

 

4. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om antidoping reglementering aan te nemen die in 

overeenstemming is met de antidoping wetgeving in België en de code AMA.  

 

5. De tuchtrechtelijke bevoegdheid op het vlak van antidoping zal door de vzw worden 
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gedelegeerd aan de gemeenschapsinstantie, bevoegd in respectievelijk Vlaanderen, Wallonië en 

in Brussel.  

 

6. Het bestuursorgaan ziet toe op de uitvoering van de tuchtrechtelijke uitspraken die aan haar ter 

kennis worden gegeven.  

 

Art. 30. Financiering  

 

1. De vzw zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, 

schenkingen, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vzw te ondersteunen 

als ter ondersteuning van een specifiek project. 

 

2. Daarnaast kan de vzw fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet. 

 

Art. 31. Boekhouding  

 

1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Een uitzondering hierop geldt voor 

het eerste boekjaar, dat zal beginnen op de datum van oprichting en zal eindigen op 31 december 

2019.  

 

2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en koninklijk 

besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering. 
 

3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de 

ondernemingsrechtbank overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47, §7 WVV. Indien de vzw 

meer dan één van de criteria vermeld in artikel 3:47, §2, WVV overschrijdt, moeten de 

jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 

3:47, § 7 WVV . 

. 

4. Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar, alsook een budget voor 

het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering  

 

Art. 32. Ontbinding  

 
1. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de 

ontbinding van de vzw, voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle 

leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig de bepalingen in Art. 17 

van deze statuten. 

 

2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid 

vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in Art. 18 van deze statuten. Vanaf de beslissing 

tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig  artikel 

2:115, § 1 WVV. 

 

3. Wanneer het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering 

twee vereffenaars. De algemene vergadering zal hun opdracht omschrijven. 

 

4. In geval van ontbinding en vereffening beslist de algemene vergadering over de bestemming 

van het vermogen van de vzw. Dit vermogen moet worden toegekend aan AWBB en BVL, 

waarvan de respectieve belangeloze doelstellingen gelijkaardig zijn aan die van de vzw. 

 

5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 

ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van 

het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikels 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de 
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uitvoeringsbesluiten daaromtrent. 

 

Art. 33. Geschillenbeslechting 

 

Betwistingen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de 

voorliggende statuten behoren toe tot de exclusieve rechtsmacht van het Belgisch Arbitragehof 

voor Sport (BAS), die zich zal uitspreken over de toepassing van deze regels.  

 


