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Licentiereglement van de vzw Basketball Belgium ter deelname 
aan TDM 1, TDM2, TDW tijdens het seizoen 2022-2023 
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I ALGEMEEN 

Art. 1 Definities 

In onderhavig licentiereglement dient te worden verstaan onder: 

AWBB: de vzw “Association Wallonie-Bruxelles de Basketball”, d.i. de instantie 

bevoegd voor de organisatie van de basketbalsport in Wallonië en in 

het Brussels Hoofdstedeljjk Gewest  

BAS het Belgisch Arbitragehof voor de Sport 

Basketball Belgium de vzw “Basketball Belgium”, d.i. de instantie bevoegd voor de 

organisatie van de basketbalsport in België 

Club een basketbalvereniging die beschikt over een stamnummer 

toegekend door een instantie lid van een officieel door de FIBA 

erkende basketbalfederatie 

Dagelijks Bestuur de verzameling van natuurlijke personen belast met het dagelijks 

bestuur van de betrokken Clubconform de statutaire bepalingen van 

de rechtspersoon van deze Club 

Fanionteam het eerste team heren of dames 

FIBA de “Fédération Internationale de Basket-ball”, d.i. de instantie 

bevoegd voor de organisatie van de basketbalsport in de wereld 

Institutionele Rekeningen rekeningen bij institutionele schuldeisers, d.i. de officiële instanties 

bevoegd voor de inning van de R.S.Z. bijdragen, de B.T.W. en de 

bedrijfsvoorheffing en/of vennootschapsvoorheffingen 

Institutionele Schulden betalingsachterstanden bij institutionele schuldeisers, d.i. de officiële 

instanties bevoegd voor de inning van de R.S.Z.-bijdragen, de B.T.W. 

en de bedrijfsvoorheffing 

Licentieaanvraag het verzoek tot toekenning van een Licentie Competitie 

Licentiecommissie de instantie die Licentieaanvragen dient te beoordelen 

Private Schulden betalingsachterstanden bij andere dan institutionele schuldeisers 

Speler een natuurlijke persoon die overeenkomstig de reglementen van de 

BVl de AWBB en/of Basketball Belgium speelgerechtigd is als 

basketbalspeler voor het Fanionteam van de betrokken Club. Coaches, 

zelfs indien zij onder het statuut van betaalde sportbeoefenaar vallen, 

dienen te worden onderscheiden van Spelers 

Staf de verzameling van natuurlijke personen die fungeren als coach en/of 

assistent coach van het Fanionteam van de betrokken Club 

BVl de vzw Basketbal Vlaanderen, d.i. de instantie bevoegd voor de 

organisatie van de basketbalsport in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 
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Art. 2 Doelstelling 

Onderhavig licentiereglement streeft ernaar Clubs aan te zetten tot een beheer als een goede 

huisvader, met volgend dubbel oogmerk: 

1. het vlotte verloop van de competitie in de nationale reeksen bestaande uit TDM1, TDM2 en 

TDW vrijwaren, doordat Clubs niet in de loop van deze competitie zouden wegvallen; en 

2. de eerlijke concurrentie tussen de Clubs die deelnemen aan de nationale reeksen bestaande 

uit TDM1, TDM2 en TDW vrijwaren, doordat Clubs hun wettelijke verplichtingen niet zouden 

miskennen en dus met gelijke wapens zouden strijden. 

 

Art. 3 Licenties Competitie  

a) Een licentie A verschaft aan de betrokken club het recht op deelname aan de competities van 
Basketball Belgium editie 2022-2023 voor de afdelingen TDM1 en TDW, alsook het recht op 
deelname voor clubs van TDW aan Europese clubcompetities tijdens het seizoen 2022-2023, 
op voorwaarde dat de betrokken club hiervoor in aanmerking komen op basis van haar 
sportieve resultaten behaald tijdens het seizoen 2021-2022. 

b) Een licentie B verschaft aan de betrokken club het recht op deelname aan de competities van 
Basketball Belgium editie 2022-2023 voor de afdelingen TDM2 en TDW voor de clubs die 
afzien van deelname aan Europese clubcompetities en op voorwaarde dat de betrokken club 
voor deelname aan deze competities in aanmerking komt op basis van haar sportieve 
resultaten behaald tijdens het seizoen 2021-2022. 

c) Indien een club in meerdere nationale reeksen deelneemt, dan dient er één globaal 
licentiedossier ingediend te worden. 

d) Een licentie A zal automatisch toegekend worden aan de clubs dewelke over een licentie 
BNXT beschikken voor het seizoen 2022-2023. Teams die in eerste aanleg vanwege BNXT 
geen licentie verkrijgen, kunnen via spoedprocedure, binnen de 14 dagen van kennisname 
van de geweigerde licentie vanwege BNXT, een licentiedossier indienen voor een eventuele 
deelname aan competities Basketball Belgium 2022-2023. 

 

Art. 4 Voorwaarden tot deelname aan de reeksen TDM1, TDM2, en TDW 

Elke Club waarvan het Fanionteam tijdens het seizoen 2022-2023 deelneemt aan de reguliere 

competitie van Basketball Belgium, dient tijdens de gehele duur van de reguliere competitie houder te 

zijn van een Licentie Competitie. 

 

II LICENTIEVOORWAARDEN 

Art. 5 Continuïteit 

Een Licentie Competitie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat de Licentiecommissie van oordeel 

is dat de financiële continuïteit van de betrokken Club naar redelijke verwachtingen verzekerd is tot 

het einde van het seizoen 2022-2023 op basis van de officiële boekhoudkundige documenten alsook 

van het vooropgestelde budget van de betrokken Club voor het seizoen 2022-2023. In dat opzicht is 

de Licentiecommissie gerechtigd om van de betrokken Club de voorlegging van alle stavingstukken die 

ter zake dienstig zijn te vorderen. 
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Art. 6 Rechtspersoonlijkheid 

1. De Club dient sinds minstens één (1) jaar vóór de datum van indiening van de Licentieaanvraag 

rechtspersoonlijkheid te bezitten, te bewijzen door overmaking van: 

a. de vigerende statuten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
b. de lijst van de leden van de raad van bestuur en van het Dagelijks Bestuur, zoals gepubliceerd 
 
2. Door de indiening van haar Licentieaanvraag verklaart de betrokken Club officieel dat de door 

haar meegedeelde stukken krachtens huidig artikel, de meest recente zijn. 
 

Art. 7 Statuut van werkgever (enkel van toepassing voor Licentie A) 

De Club, d.i. de rechtspersoon vermeld in artikel 6 van onderhavig licentiereglement, dient op het 

ogenblik van de indiening van de Licentieaanvraag alsook tijdens de ganse geldigheidsduur van de 

Licentie Competitie, volgende regels te respecteren 

a) oplijsting van de volledige spelerskern/coaches met voorlegging van de verplichte schriftelijke 
overeenkomsten, behoorlijk ondertekend, voor alle meerderjarige spelers/coaches welke 
vermeld zijn op het wedstrijdblad in de periode 1/9/2021 tot 31/12/2021. 

- Bewijs van inschrijving in een sociaal secretariaat en/of bewijs van betaling van RSZ 
bijdragen voor alle spelers met een arbeidsovereenkomst die hierboven gevat zijn 

- Voorlegging van de bewijzen met betrekking tot correcte betaling van de lonen, kosten, 
premies, andere vergoedingen, … per einde kalenderjaar. Dit kan via attesten of 
verklaringen van spelers dat alle contractuele afspraken per 31.12.2021 door de club 
werden nageleefd 

- Voorlegging van schriftelijke overeenkomst met de headcoach en andere leden van de 
technische staf (assistent, kine) bediende of zelfstandige.  

- Verklaring op eer voor spelers & stafleden zonder overeenkomst en/of 
(kosten)vergoeding, behoorlijk ondertekend door club en speler/staflid (model 
Basketball Belgium) 

b) oplijsting van de hangende geschillen inzake verloning 

- RSZ-nummer en attest van betaalde bijdragen tot en met 3de kwartaal jaar 2021. 
Opvolgingscontrole met betrekking RSZ-bijdrage vierde kwartaal 2021, bewijs aangifte 
en betaling 

- Attest financiën met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing per 30.09.2021. Bewijs 
aangifte en betaling bedrijfsvoorheffing vierde kwartaal 2021 

- Arbeidsongevallenverzekering (tijdig in voege zijn verplicht) indien van toepassing: 
verzekeringscontract en bewijs betaling van de verzekeringspremies 

 

Art. 8 Boekhouding 

a) Bewijs van status B.T.W., door middel van overmaking van een attest van de ontvanger van 
de B.T.W.-administratie van 30/09/2021 of later, waaruit blijkt dat er geen achterstallen zijn 
of dat er eventueel afbetalingsplannen zijn. In dit laatste geval dienen de bescheiden te 
worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze afbetalingsplannen stipt worden opgevolgd. 

Indien de club verklaart niet BTW-plichtig te zijn, dient ze dit te melden alsook de wettelijke 

basis waarop de club zich beroept. 

b) Bewijs van neerlegging van de aangifte RechtsPersonenBelasting Aanslagjaar 2021 

c) Opgave van het boekjaar (kalenderjaar of seizoen) 
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d) Stand van zaken met betrekking tot de boekhouding : dubbel of enkelvoudig (dubbele 
boekhouding verplicht voor Licentie A ) 

e) Kopie laatste jaarrekening  (voor enkelvoudige boekhouding “staat van inkomsten en 
uitgaven” alsook “Inventaris” = jaarlijks overzicht van alle bezittingen en schulden van de 
vzw)  

f) Proef en saldibalans van de laatste jaarrekening 

g) Kopie van het rekeningstelsel  

h) Budget van het seizoen 2022-2023, onderbouwd door een reële inschatting van inkomsten en 
uitgaven, onderbouwd met stavingstukken, eventueel ondersteund met historische 
gegevens. 

 

Art. 9 Arbeidsvergunningen / verblijfsvergunningen 

Indien van toepassing dient De Club zich te zich schikken naar de wetten en decreten die betrekking 

hebben op de arbeids- en verblijfsvergunning van de Spelers en Staf die geen onderdaan zijn van een 

land van de Europese Economische Ruimte. 

 

Art. 10 Wedstrijdaccommodatie 

De Club dient te beschikken over een indoor sportinfrastructuur die beschikt over: 

a) Een gehomologeerd terrein van 28 bij 15 meter (voor TDM2 26 x 14 meter) 

b) parket of synthetische ondergrond 

c) elektronisch scorebord en 24 seconden apparatuur 

d) met een capaciteit van minimaal 100 plaatsen , bij voorkeur zitplaatsen 

e) internetaansluiting beschikbaar (4,6 MBps uploadcapaciteit) 

f) Verlichting minimum 500 Lux 

g) Voorbehouden ruimte voor de pers 

h) Indien de wedstrijdaccommodatie niet voldoet aan de vooropgestelde normen, dient de club 
voorafgaand aan het indienen van het licentiedossier, dit te melden aan het Bestuursorgaan 
van Basketball Belgium om alzo van een eventuele uitzonderingsmaatregel te kunnen 
genieten. Deze uitzonderingsmaatregel dient bijgevoegd te worden aan het licentiedossier. 

 

Art. 11 Herstel- of afbetalingsplan 

a) Oplijsting van bestaande herstel- en of bestaande afbetalingsplannen bij institutionele 
partijen of privé partners 

b) De haalbaarheid van dit afbetalingsplan, de gebeurlijke naleving ervan en het akkoord van de 
schuldeisers ermee dient op voldoende wijze te worden aangetoond door middel van de 
overmaking van stavingstukken die ter zake dienstig zijn zodat de Licentiecommissie de 
gegrondheid ervan kan beoordelen.  

c) Door deze beoordeling neemt de Licentiecommissie geen enkele verantwoordelijkheid op 
voor het opstellen of naleven van dit afbetalingsplan. De betrokken club blijft uitsluitend 
verantwoordelijk 
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Art. 12 Essentiële beoordelingscriteria 

Clubs met een negatief eigen vermogen op balansdatum, dienen verplichtend een herstelplan 

voor te leggen aan de licentiecommissie. Dit herstelplan dient verplichtend gevolgd te worden 

en niet respecteren ervan kan gevolgen hebben voor toekenning van de licentie in seizoen 

2023-2024 en volgende 

Het niet opvolgen van aanbevelingen vanwege de licentiecommissie kan leiden tot sancties. 

Deze sanctie kan bij een tweede inbreuk het schorsen of niet-toekennen van de licentie zijn, 

of een sportieve sanctie waar er een negatief puntensaldo kan opgelegd worden van max. 3 

punten bij het begin van het seizoen. De mogelijke sanctie bij een tweede inbreuk dient samen 

met de aanbeveling gecommuniceerd te worden. 

Liquiditeit is een maatstaf om te meten of een club zijn verplichtingen (betaling vergoedingen, 

sociale en fiscale verplichtingen, bondsrekeningen, leveranciers, .... ) op korte termijn kan 

voldoen, met gebruik van de beschikbare middelen op korte termijn (geld op de rekening, 

vordering op sponsors of leden, … ), de zogenaamde vlottende activa.  

Op basis van de jaarrekening kan de current ratio snel berekend worden door de vlottende 

activa te delen door het vreemd vermogen op korte termijn. Een uitkomst van 1 of kleiner kan 

een alarmbel zijn, hoe groter de uitkomst, hoe groter ook de waarschijnlijkheid dat de 

liquiditeit goed zit. Doch dienen de clubs er altijd rekening mee te houden op een tegenslag en 

hoe ze hiermee omgaan. Ook is de berekening van de ratio op balansdatum een 

momentopname. 

Voor de toekenning van een licentie A vragen we dan ook dat de clubs met een current ratio 

kleiner dan 1, een maandelijkse cashflowplanning toevoegen. 

III LICENTIECOMMISSIE 

Art. 13 Samenstelling van de Licentiecommissie 

i) De licentiecommissie omvat twee instanties LC1 (licentiecommissie eerste aanleg) en de 
beroepsinstantie (het BAS) 

ii) De LC1 bestaat uit drie personen, die door het bestuursorgaan van BB voor onbepaalde duur 
worden aangesteld met een gewone meerderheid van stemmen.  
Het bestuursorgaan kan, op vraag van LC1,  externen belasten met voorbereidende 
werkzaamheden, die de beoordeling van de dossiers faciliteert. 

iii) Het beroep tegen een geweigerde licentie wordt behandeld door het BAS 

 

Art. 14 Werking van de Licentiecommissie 

i) De personen die zetelen in de LC1 dienen: 

a. hun taak uit te oefenen in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid; en 

b. zich te onthouden van iedere handeling die hun onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid, zelfs maar schijnbaar, in het gedrang zou kunnen brengen; en 

c. zich te onthouden van de behandeling van een Licentieaanvraag als er gewettigde 
twijfel bestaat over hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid; en 

d. blijk te geven van een te handelen met strikte vertrouwelijkheid in de uitoefening 
van hun taak. 

ii) De LC1 zetelt op een zelfgekozen plaats en de leden zijn bereikbaar via de moderne 
communicatiemiddelen. 
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iii) In geval van overmacht en/of onmogelijkheid om op te treden, situaties waarover de 
zetelende personen zelf oordelen zonder verhaalmogelijkheid, zal men zich tijdelijk of voor 
een bepaald dossier laten vervangen door een plaatsvervanger, aangeduid door de Raad 
van Bestuur van Basketball Belgium. 

 

Art. 15 Vrijwaring 

Een positieve beslissing van de LC1 of het BAS garandeert niet dat de betrokken clubs hun 

verplichtingen zullen nakomen tijdens het seizoen 2022-2023. Bovendien zijn de beslissingen van de 

LC1 een momentopname, een beoordeling van de naleving van de verplichtingen in het verleden en 

de na te komen verplichtingen in de toekomst en voornamelijk gebaseerd op de van de clubs zelf 

bekomen inlichtingen. Bijgevolg kunnen noch BB noch de LC1, noch BAS als geheel of hun individuele 

leden, verantwoordelijk worden gesteld voor de door hen genomen, hetzij positieve hetzij negatieve 

beslissing. 

IV Indienen van de licentieaanvraag 

Art. 16 Algemeen 

a) Elke Club waarvan het Fanionteam tijdens het seizoen 2022-2023 wenst deel te nemen aan 
de competitie ingericht door Basketball Belgium, moet een Licentieaanvraag indienen 

b) De indiening van een Licentieaanvraag impliceert de integrale aanvaarding van onderhavig 
licentiereglement en zijn bijlagen 

c) Op datum van de indiening van de Licentieaanvraag dienen alle vervallen bondsschulden 
betaald te zijn. 

 

Art. 17 Termijn 

1. De Licentieaanvraag voor het seizoen 2022-2023 moet ten laatste op 20.02.2022 worden 

ingediend.  

2. Ingeval van laattijdige indiening van de Licentieaanvraag (de datum van mailontvangst is 

rechtsgeldig), zonder dat de vertraging meer dan acht kalenderdagen bedraagt, wordt een 

boete van honderd vijfentwintig Euro (125 €) per kalenderdag vertraging toegepast.  

3. Ingeval de vertraging meer dan acht kalenderdagen bedraagt ( later dan 28.02.2022 ) , is de 

Licentieaanvraag onontvankelijk en wordt de club ter beschikking gesteld van haar 

Federatie 

4. Ingeval een Club die deelneemt aan de competitie van Basketball Belgium tijdens het 

seizoen 2021-2022 geen Licentieaanvraag of een onontvankelijke Licentieaanvraag indient 

voor het seizoen 2022-2023, wordt de betrokken Club van rechtswege ter beschikking 

gesteld van haar Federatie 

5. Clubs die deelnemen aan de Landelijke Competitie moeten eveneens tijdig met toepassing 

van dezelfde regels een Licentieaanvraag indienen, bij gebreke kan de licentiecommissie 

hun recht op deelname aan de nationale competitie laten vervallen. 

6. De termijnen in onderhavig licentiereglement worden berekend van middernacht tot 

middernacht.  
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Art. 18 Vorm 

De Licentieaanvraag, ondertekend door twee (2) leden van de raad van bestuur van de betrokken Club, 

dient door de club op straffe van verval samen met de bijhorende stukken ( enkel xls of pdf ) per mail 

verzonden te worden naar licenses@basketballbelgium.be 

Een bevestiging zal na de ontvangst van het ingezonden licentiedossier toegezonden worden. 

De licentieaanvraag dient te gebeuren door de correcte rechtspersoon en met gebruik van de correcte 

benaming zoals deze gekend is in de KBO 

 

Art. 19 Bijlagen 

1. Bij de Licentieaanvraag dient te worden gevoegd: 

a) het bewijs dat de administratieve kost van 500€ inclusief B.T.W. (voor een Licentie A ) of 350€ 
inclusief BTW (voor een Licentie B ) werd gestort op rekening 

 AWBB CRELAN BE02 1030 6751 8940 of Basketbal Vlaanderen - CRELAN BE96 1030 6245 2005 

b) alle nodige bewijsstukken waaruit de naleving van de voorwaarden van onderhavig 
licentiereglement blijkt; 

c) bevestiging van: 

i. de verbintenis tot naleving van de bepalingen en de voorwaarden van de 
licentieprocedure; 

ii. de volledigheid en juistheid van alle aan de Licentiecommissie overgemaakte 
documenten; 

iii. de toestemming om de Licentieaanvraag te onderzoeken en alle informatie op te zoeken 
in verband met de Licentieaanvraag, conform de Belgische wetgeving. 

2. Een tijdige doch onvolledige Licentieaanvraag wordt gelijkgesteld met een laattijdige 
licentieaanvraag. Bijgevolg wordt een boete van honderd vijfentwintig Euro (125 €) per 
kalenderdag onvolledigheid toegepast, zonder dat de onvolledigheid meer dan acht 
kalenderdagen bedraagt.  

3. Een blanco aanvraag of een aanvraag zonder stukken, wordt als onontvankelijk beschouwd en 
impliceert dat de terbeschikkingstelling van de Club aan haar Federatie van toepassing is 

 

V Behandeling van de Licentieaanvraag 

Art. 20 Voorafgaand onderzoek 

1. Wanneer een Club een Licentieaanvraag indient, zal deze aanvraag onverkort worden 
overgemaakt aan de Licentiecommissie 

2. De Licentiecommissie onderzoekt de Licentieaanvraag en stelt hieromtrent een verslag op.  

 

Art. 21 In eerste aanleg door de Licentiecommissie 

1. In eerste aanleg wordt de Licentieaanvraag behandeld door de Licentiecommissie.  

2. De data van de zittingen worden vastgesteld door de Licentiecommissie en medegedeeld aan de 
betrokken clubs. De aanvragende club kan de Licentiecommissie verzoeken om gehoord te 
worden. Dit verzoek moet gelijktijdig met de Licentieaanvraag ingediend te worden. 

mailto:licenses@basketballbelgium.be
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3. De Licentiecommissie kan soeverein, zonder mogelijkheid van verhaal, beslissen om: 

a. op voorwaarde dat zij de gegevens van het licentiedossier als voldoende beschouwt, louter 
op basis van het licentiedossier te oordelen, zonder de betrokken Club te horen; 

b. de betrokken Club uit te nodigen op de zitting waarop de zaak wordt behandeld om 
bijkomende inlichtingen te verstrekken. De uitgenodigde Club is verplicht te verschijnen en 
dient vertegenwoordigd te worden door twee (2) leden van de raad van bestuur. Deze 
personen kunnen zich laten bijstaan door de raadsman(lieden) van de Club. Geeft de 
betrokken Club verstek, dan spreekt de Licentiecommissie zich uit louter op basis van de 
stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen; 

c. de betrokken Club te bevelen aanvullende stukken voor te leggen;  

d. de betrokken Club schriftelijk supplementaire vragen om inlichtingen en verduidelijkingen te 
stellen en een termijn op te leggen om deze te beantwoorden; 

4. De Licentiecommissie zal een beslissing nemen ten laatste op 31/03/2022 Indien de 
Licentiecommissie op die datum geen beslissing heeft genomen, wordt de licentie toegekend. De 
beslissingen van de Licentiecommissie moeten gemotiveerd zijn en worden betekend door het 
aangetekend verzenden met ontvangstbewijs. 

De Licentiecommissie kan volgende beslissingen nemen: 

- Licentie zonder aanbevelingen 

- Licentie met aanbevelingen 

Indien er een licentie met aanbevelingen is, en aan deze aanbevelingen geen gevolg wordt 
gegeven, kan de weigering voor de licentie 2023-2024 of een sportieve sanctie o.v.v. 
puntenaftrek bij de start van seizoen 2023-2024 van toepassing zijn. Indien er aanbevelingen 
zijn, dient hierbij ook de mogelijke sanctie gecommuniceerd te worden die van toepassing zal 
zijn bij niet naleving van de aanbeveling. 

- Licentie weigeren 

5. Tegen de beslissingen van de Licentiecommissie is geen derdenverzet mogelijk. 

 

Art. 22 In hoger beroep door het BAS 

Tegen de beslissing van de Licentiecommissie kan door de betrokken club, binnen de 10 kalenderdagen 
na kennisgeving door de Licentiecommissie, hoger beroep aangetekend worden bij het BAS (Belgisch 
Arbitragehof voor de Sport) 

De termijn van indiening van het Hoger Beroep vangt aan op de tweede kalenderdag (poststempel) 
volgend op de verzending van de beslissing van de Licentiecommissie 

Het gemotiveerd verzoek tot hoger beroep, ondertekend door twee (2) leden van de raad van bestuur 
van de betrokken Club, dient op straffe van verval per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te 
worden gericht aan hiernavolgend adres. 

BAS vzw  

Boechoutlaan 9 

1020 Brussel 

De club die hoger beroep aantekent moet de geldende procedure van het BAS naleven 

De kosten van het Hoger Beroep worden uitgestaan en toegewezen volgens de toepasselijke regels 

van het BAS 
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VI Toezicht 

Art. 23 Opvolging door de Licentiecommissie 

1. De Licentiecommissie heeft te allen tijde een recht van opvolging betreffende de naleving van de 
licentievoorwaarden en/of een eventueel afbetalings-of herstelplan.  

De Licentiecommissie kan in haar beslissing opleggen dat de betrokken Club ertoe gehouden zal zijn 
op een welbepaalde datum of op diverse data de naleving van de opgelegde voorwaarden en 
aanbevelingen te bewijzen. 


