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Wijzigingen statuten KBHB – juni 2020 

 

Statuten in hun geheel  – Toepassing van het nieuwe Wetboek van  vennootschappen en verenigingen 

(hierna WVV). Wijzigingen in de terminologie : 

 ‘Raad van Bestuur’ wordt ‘Bestuursorgaan’ 

 ‘Sociale Zetel” wordt ‘Zetel’ 

  ‘Secretaris-Generaal’ wordt ‘CEO’ 

 

Artikel 2 – Toepassing van het WVV : Het juiste adres van de zetel hoeft niet meer te worden vermeld 

in de statuten – alleen nog het Gewest. Vervanging van ‘handelsrechtbank’  (bestaat niet meer) door 

‘ondernemingsrechtbank’. 

 

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

Voor iedere verhuizing van de vereniging naar een andere Gewest is een beslissing van de Algemene 

Vergadering van de leden vereist met inachtneming van het aanwezigheidsquorum en van de 

meerderheid die nodig is voor een statutenwijziging. 

Wanneer de zetel van  de vereniging op een andere plaats wordt gevestigd dan  moet  ze zich  steeds  

bevinden in het tweetalige  Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Elke verplaatsing van het adres van de zetel moet in de bijlagen van het Belgisch staatsblad 

gepubliceerd worden en gepubliceerd binnen de maand waarin die beslissing is genomen. 

Alle stukken waarvan sprake is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) 

worden toegevoegd aan het dossier bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van voornoemd 

gerechtelijk arrondissement. 

 

Artikel 5 : Leden van de KBHB 

a. Definitie van de termen ‘werkende leden’ en ‘toegetreden leden’. Toepassing van het WVV : die 

oorspronkelijk in het huishoudelijk reglement opgenomen definities moeten vanaf nu in de 

statuten worden vermeld (de rechten van de leden moeten vanaf nu in de statuten en niet meer 

in het huishoudelijk reglement worden bepaald).  

Een werkend lid is een lid dat deel uitmaakt van de Algemene Vergadering van de KBHB en bijgevolg 

stemrecht heeft. 

Een toegetreden lid is een lid dat geen deel uitmaakt van de Algemene Vergadering, maar wel 

deelneemt aan de activiteiten van de KBHB en ze ook ondersteunt alsook de voordelen verbonden aan 

die activiteiten geniet. 
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b. Toepassing van het WVV : de aanvaarding van de leden moet voorzien worden in de statuten en 

niet meer in het HR 

 

De werkende leden worden aangeduid door de VHL en door de LHF overeenkomstig de 

procedure voorzien in de huidige statuten en in de statuten van de VHL en van de LFH. 

 

c. De goedkeuring van het Bestuursorgaan voor het lidmaatschap van toegetreden leden valt weg.  

(werd in de praktijk niet toegepast) 

 

Zijn toegetreden leden de toegetreden leden van de VHL en de LHF. 

 

Artikel 7 – Uitsluiting van leden  

a. Aanwezigheidsquorum voor de uitsluiting van een werkend lid  

De beslissing tot uitsluiting van een werkend lid kan alleen door de Algemene Vergadering 

worden genomen indien minstens twee derde van de werkende leden aanwezig is en een 

tweederdemeerderheid van de stemmen is uitgebracht, nadat het betrokken lid de gelegenheid 

om zijn opmerkingen te uiten heeft gekregen.  

 

b. Verduidelijking over de respectievelijke competenties van het Bestuursorgaan en van de 

Algemene Vergadering 

 

Het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering beslissen over respectievelijk de schorsing en 

uitsluiting van het werkend lid. 

 

c. Automatische eindiging van het lidmaatschap  

 

Het lidmaatschap van een werkend of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden 

van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing 

of faillissement. 

 

Artikel 8 – Lidgelden  

Verduidelijking van het artikel betreffende de maximum bijdragen 
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De werkende leden kunnen gehouden worden tot betalingen van een jaarlijkse bijdrage bijdraag, 

waarvan het maximum bedrag is vastgesteld op duizend euro's (1000 €) per ingeschreven ploeg - dit 

bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand juni, de begin index 

zijnde deze van juni 2012 

 

NEW ART - Verduidelijking betreffende de naleving van de leden van de statuten en het HR – 

concordantie met de statuten van de liga’s 

 

De toetreding tot de KBHB houdt de erkenning in en de naleving van zowel de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen. 

De leden van de KBHB dienen zich ervan te onthouden de belangen van de vereniging of één van haar 

organen te schaden. 

Werkende of toegetreden leden kunnen niet individueel verantwoordelijk gehouden worden voor de 

schulden of verplichtingen van de vereniging. 

 

Artikel 9 – Algemene Vergadering 

a. Overeenkomstig het WVV moeten de regels betreffende de organisatie van de AV in de statuten 

en niet meer in het huishoudelijk reglement worden vermeld. Geen wezenlijke wijziging.  

 

De LFH en de VHL hebben het recht jaarlijks, ten laatste op 1ste  januari, de lijst van de werkende 

leden die hen bij de Algemene Vergadering van de KBHB  van het betrokken jaar zullen 

vertegenwoordigen, te wijzigen. 

De Algemene Vergaderingen zijn openbaar, maar enkel de officiële vertegenwoordigers van de 

werkende leden en van de KBHB mogen eisen er het woord te nemen. Dit geldt eveneens voor de 

Erevoorzitters van de KBHB en de vertegenwoordiger van het B.O.I.C. 

 

b. Exclusieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering - Toepassing van het WVV : 

wijzigingen in de terminologie 

 

Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om: 

 De VZW om te vormen tot een IVZW of erkende samenwerkende vennootschap.  
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Artikel 11 – Bijeenroeping van de Algemene Vergadering  

a. Schrapping van de verplichting om de AV in Brussel te houden  

 
b. AV op verzoek van de leden – verduidelijking van de timing voor de bijeenroeping  

 

Het Bestuursorgaan kan Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen. Een 

Buitengewone Algemene Vergadering dient ook te worden bijeengeroepen telkens wanneer 

minstens een vijfde van de werkende leden erom vragen, waarbij mededeling dient te worden 

gedaan van de vraag op de dagorde dient te worden gesteld. In dit laatste geval zal de 

Buitengewone Algemene Vergadering gehouden worden binnen de 30 kalenderdagen na de 

indiening van het verzoek. 

 

Artikel 11 – Bijeenroeping van de Algemene Vergadering  

Overeenkomstig het WVV moeten de regels betreffende de organisatie van de AV in de statuten en niet 

meer in het huishoudelijk reglement worden vermeld. Mogelijkheid voor de KBHB om de agenda van de 

Algemene Vergadering 21 dagen vooraf te publiceren (in plaats van 30 dagen zoals tot nu toe). 

 

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door het Bestuursorgaan per Gewone brief of per e 

mail via de website van de vereniging minstens 30 kalenderdagen vóór de datum van de vergadering.  

De agenda van de Algemene Vergadering wordt minstens 21 kalenderdagen vóór de datum van de 

vergadering op de website van de vereniging gepubliceerd. 

Elk agendapunt dat aangebracht is door minstens 1/20ste van de werkende leden en minstens 20 

kalenderdagen op voorhand schriftelijk werd overgemaakt aan de CEO moet op de agenda geplaatst 

worden. De voorstellen om de statuten te wijzigen getekende door minstens 1/20ste van de werkende 

leden dienen 60 kalenderdagen voor de Algemene Vergadering te worden verstuurd naar de Raad van 

Bestuur. 

Alle voorstellen tot wijziging van de statuten, van het HR of van de Reglementen van de KBHB worden 

door de CEO van de KBHB aan de Directeur Generaal van de VHL en de LFH doorgegeven met het oog 

op een mogelijke coördinatie en harmonisatie van de statuten, het HR en de Reglementen van de KBHB, 

LFH en VHL.  

Artikel 12 – Stemming aan de AV  

a. Overeenkomstig het WVV moeten de regels betreffende de stemmen van de leden in de 

statuten en niet meer in het huishoudelijk reglement worden vermeld.  

Elk werkend lid van de KBHB beschikt over één stem plus één extra stem (met een maximum van 

vijf stemmen in totaal) voor: 

- een werkend lid dat minstens één ploeg in de nationale competitie opstelt; 
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- een werkend lid dat minstens 350 leden telt op 1  januari van het jaar waarin de Algemene 
Vergadering wordt gehouden; 

- een werkend lid dat minstens 700 leden telt op 1 januari van het jaar waarin de Algemene 
Vergadering wordt gehouden; 

- een werkend lid dat minstens 1.000 leden telt op 1 januari van het jaar waarin de Algemene 
Vergadering wordt gehouden. 
 

b. Volmacht – Coördinatie met de statuten van de Liga’s 

Alleen de werkende leden, hebben stemrecht, behoudens de voorzitter of de secretaris, dient 

een vertegenwoordiger van een werkend lid een schriftelijke volmacht voor te leggen. 

De werkende leden kunnen zich op de Algemene Vergaderingen laten vertegenwoordigen 
door andere werkende leden. Geen enkele gevolmachtigde kan meer dan twee leden 

vertegenwoordigen (zijn Club inbegrepen). 

 

Artikel 13 – Algemeen Vergadering  

 

a. Quorum vereist voor een statutenwijziging/uitsluiting van werkende leden/ontbinding van de 

vereniging 

Voorlopig is er geen wijziging wat de vereiste meerderheden betreft, maar eenvoudigheidshalve 

verwijzen wij naar het WVV om te voorkomen dat de statuten moeten worden gewijzigd telkens 

wanneer de wet verandert.  

 

Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van werkende leden of ,de 

ontbinding van de vereniging of de uitsluiting van werkende leden kan de Algemene Vergadering 

enkel geldig beraadslagen indien de aangelegenheid uitdrukkelijk in de oproeping is vermeld; ook in 

die gevallen is het in het WVV bepaalde aanwezigheidsquorum van toepassing.  

 

b. Quorum voor de andere stemmen (bvb wijzigingen van het HR) 

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van de werkende 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Wanneer dit quorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering worden belegd, die kan beslissen, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. 

 

Artikelen 13 en 17 – Blanco en ongeldige stemmen 

Toepassing van het WVV voor de blanco en ongeldige stemmen zowel bij een stemming in de Algemene 

Vergadering als in het Bestuursorgaan.  
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De onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van 

de meerderheid.  

 

Artikel 15 – Notulen van de Algemene Vergadering en bekendmaking 

Bijwerking : er is geen secretaris van de Algemene Vergadering – inleiding van de 

ondernemingsrechtbank 

 

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een speciaal register, in de vorm van 

minuten die worden ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dat wensen; alle leden 

hebben inzage van dit register op de maatschappelijke zetel van de vereniging. 

 

De notulen worden binnen de maand na de Algemene Vergadering neergelegd op de griffie van de 

ondernemingsrechtbank. De notulen worden ook bekendgemaakt op de website van de VZW. 

 

Artikel 16 - Bestuurders 

a.  Verduidelijking van het artikel betreffende de mandaten van de bestuurders / voorzitter  

 

Een voorzitter zal niet meer dan drie (3) opeenvolgende mandaten kunnen uitvoeren. Indien een 

bestuurder voor een eerste keer tot voorzitter wordt verkozen aan het begin van zijn/haar tweede 

mandaat, mag hij/zij herverkozen worden als voorzitter voor een maximum van drie (3) 

opeenvolgende mandaten van 4 jaar. Indien een bestuurder voor een eerste keer tot voorzitter 

wordt verkozen aan het begin van zijn/haar 3de mandaat, mag hij/zij herverkozen worden als 

voorzitter voor een maximum van 2 opeenvolgende mandaten van 4 jaar. Indien een bestuurder 

voor een eerste keer tot voorzitter wordt verkozen aan het begin van zijn/haar vierde mandaat, 

mag hij/zij herverkozen worden als voorzitter voor een maximum van 1 mandaat  van 4 jaar. 

De stelling van de huidige paragraaf zal pas in werking treden vanaf de verkiezingen in juni 2021. 

In bovenvermelde gevallen , worden het aantal opeenvolgende mandaten als bestuurder sowieso 

beperkt tot maximaal 4 van 4 jaar (16 jaar in totaal), waarvan maximaal 3 mandaten als voorzitter.  

 

b. Afschaffing van de hoogste leeftijdsgrens 

Zodra het aantal mandaten is beperkt, is het aan de Algemene Vergadering om te beslissen over de 

verkiezing van een bestuurder ouder dan  70 jaar.  
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Artikel 17 – Vergadering van het Bestuursorgaan  

Het Bestuursorgaan wordt samengeroepen door de Voorzitter of de CEO of door drie bestuurders. 

De oproepingen gebeuren op schriftelijke wijze (per brief of per e-mail). De oproepingstermijn bedraagt 

minimum vijfwerkdagen, tenzij ingeval van hoogdringendheid, welke moet worden gemotiveerd in de 

notulen van de desbetreffende vergadering van het Bestuursorgaan. 

De oproepingsbrief bevat de agenda van de vergadering en in bijlage worden, indien mogelijk, alle 

stukken toegevoegd welke de bestuurders zullen toelaten om met kennis van zaken deel te nemen aan 

de vergadering. De vergadering kan alleen beslissen over punten die in de agenda zijn opgenomen, 

tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen dat een punt wordt toegevoegd aan de 

agenda. 

 (….) 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders. De onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet 

meegeteld bij de berekening van de meerderheid.  

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend. 

Van elke vergadering wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat ondertekend wordt door de Voorzitter 

(of zijn vervanger) en door de CEO (of de verslaggever) en opgenomen wordt in een daartoe bestemd 

register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en alle andere akten, worden geldig 

ondertekend door de Voorzitter of de CEO. 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de KBHB 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 onder 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 telefoonconferentie. 

 

Artikel 18 – Bevoegdheid van de persoon die met het dagelijks bestuur is belast 

Verduidelijking van de bevoegdheid waarmee het Bestuursorgaan de CEO belast. 

Onverminderd de bevoegdheden van het Bestuursorgaan wordt het dagelijks en financieel beheer van de 

KBHB uitgevoerd door de door het Bestuursorgaan benoemde CEO. De CEO beheert de dagelijkse zaken 

binnen de grenzen van een door het Bestuursorgaan verleende delegatie van bevoegdheden en is 

bevoegd om de besluiten van het Bestuursorgaan uit te voeren.   

Onder het dagelijks bestuur vallen de daden en beslissingen die niet verder gaan dan de dagelijkse 

behoeften van de KBHB alsook de daden en beslissingen waarvoor, wegens hun geringe betekenis of 

dringende noodzakelijkheid, geen optreden van het Bestuursorgaan nodig is. 
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NEW ART – Huishoudelijk reglement 

Toepassing van het WVV : de jongste versie van het door de Algemene Vergadering goedgekeurde 

huishoudelijk reglement moet in de statuten worden opgenomen.  

 

De Algemeen Vergadering stelt een huishoudelijk reglement (HR) op.  

Het HR  alsook elke wijziging ervan moet achteraf worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering 

met minstens een twee derde meerderheid van de stemmen. De KBHB heeft een HR dat in zijn versie 

van 16 juni 2019 van toepassing is. 

 

Artikel 21 – Ontbinding 

Vereenvoudiging van de procedure in geval van ontbinding van de VZW. 

 

ln geval van ontbinding van de vereniging zal aan de netto maatschappelijke activa een bestemming 

worden gegeven die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel ais beschreven in deze statuten. 

 

Artikel 22 – Beroep – BAS 

Schrapping van de systematische beroep naar BAS voor een geschil over de statuten. Dit is in strijd met 

het beleid voor een betwisting  betreffende het HR/SR.  

. 

NEW ART – Bekendmakingen 

Toepassing van het WVV – bekendmaking in de maand.  

 

Elke wijziging in de statuten moet binnen één maand nadat ze is goedgekeurd doorgezonden worden 

voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

Hetzelfde geldt voor elke benoeming of afzetting van een bestuurder, de personen aan wie het dagelijks 

bestuur is opgedragen, desgevallend de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen 

en de commissarissen, alsmede de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de 

vereniging, de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, alsook 

de rechterlijke beslissingen en de beslissingen van de Algemene Vergadering of de vereffenaars 

betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging of de vereffening. 
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