v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 BRUSSEL

STATUTEN
VAN DE
KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
De statuten van de v.z.w. Koninklijke Belgische Wielrijdersbond werden op de algemene statutaire
vergadering van 18 mei 2016 als volgt aangepast.
TITEL I: NAAM, DOEL, DUUR
Artikel 1
De v.z.w. draagt de naam: Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (afgekort K.B.W.B.), vereniging
zonder winstoogmerk.
Artikel 2
De v.z.w. K.B.W.B. is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Globelaan nr. 49 te 1190
Brussel, gerechtelijk arrondissement Brussel.
De algemene vergadering is bevoegd om het adres voor de zetel te wijzigen.
Artikel 3
De v.z.w. K.B.W.B. heeft tot doel de organisatie, de promotie en de verspreiding van de
wielersport in België in al haar verschillende vormen. De v.z.w. K.B.W.B. zal om dit doel te
bereiken samenwerken met de v.z.w. Wielerbond Vlaanderen (afgekort W.B.V.), en de v.z.w.
Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (afgekort F.C.W.B.), die als enigen door de v.z.w.
K.B.W.B. erkend zijn om de wielersport in hun respectievelijke regio te organiseren.
De v.z.w. K.B.W.B. kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van dit doel bijdragen.
De v.z.w. K.B.W.B. kan tot uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer 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.
In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de v.z.w. K.B.W.B. zelfs daden
van koophandel stellen.
Artikel 4
De v.z.w. K.B.W.B. is opgericht voor onbepaalde duur.
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Artikel 5
De officiële talen van de v.z.w. K.B.W.B. zijn het Frans en het Nederlands. Alle leden hebben de
vrije keuze van een nationale landstaal.
Artikel 6
De v.z.w. K.B.W.B. ontzegt zich iedere bespreking of inmenging betreffende kwesties van politieke
of godsdienstige aard.
Zij behandelt haar interne zaken op volledige onafhankelijke wijze en zal geen beïnvloeding en/of
tussenkomst van derden tolereren. Elke vorm van externe beïnvloeding of poging tot beïnvloeding
zal gemeld worden aan de U.C.I.
TITEL II: LEDEN
Artikel 7
De v.z.w. K.B.W.B. telt ten minste 25 werkende leden.
Artikel 8
§ 1 De werkende leden worden aangeduid door de v.z.w. W.B.V. en v.z.w. F.C.W.B., volgens de
procedure voorzien in het door de algemene vergadering goedgekeurd huishoudelijk reglement.
De v.z.w. W.B.V. en de v.z.w. F.C.W.B. kunnen geen leden aanduiden die hen door de overheden
zijn opgedrongen.
§ 2 De hoedanigheid van werkend lid van de algemene vergadering wordt voldoende bewezen
door de publicatie van de namen van de verkozenen via een officiële berichtgeving van de v.z.w.
K.B.W.B.
§ 3 Van de werkende leden kan door een beslissing van de raad van bestuur een jaarlijkse
bijdrage gevraagd worden waarvan het bedrag door de raad van bestuur vastgesteld wordt. Zij
kan niet meer bedragen dan 100 Euro.
§ 4 Elk werkend lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de v.z.w. K.B.W.B. door een aangetekende
brief te sturen naar de raad van bestuur. Elk werkend lid kan slechts worden uitgesloten door de
algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur en met een tweederde meerderheid
van stemmen in de algemene vergadering.
Een werkend lid verliest zijn hoedanigheid van een werkend lid indien hij niet jaarlijks herkozen
wordt door de v.z.w. W.B.V. of de v.z.w. F.C.W.B.
§ 5 Ontslagnemende of uitgesloten werkende leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in
het vermogen van de v.z.w. K.B.W.B. en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen voor
gestorte bijdragen of gedane inbrengsten.
§ 6 Het ontslag, de schorsing en de uittreding der werkende leden geschiedt op de wijze bepaald
door artikel 12 van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002.
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TITEL III: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur of respectievelijk door de oudste in leeftijd aanwezige
ondervoorzitter of bestuurder.
Elk werkend lid beschikt over één stem.
Een werkend lid kan zich echter door een ander werkend lid van zijn vleugel op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen.
Het aantal volmachten per aanwezig werkend lid is beperkt tot één.
Artikel 10
Naast de bevoegdheden die bij de wet en bij deze statuten aan de algemene vergadering worden
toegekend, is de algemene vergadering uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
- het benoemen en ontslaan van de bestuurders,
- het desgevallend benoemen en afzetten van een commissaris en het bepalen van zijn
honorarium,
- het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekeningen,
- het vrijwillig ontbinden van de vereniging,
- het uitsluiten van een werkend lid,
- kwijting verlenen aan de bestuurders en desgevallend de commissaris,
- omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
Artikel 11
§ 1 De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel
of het belang van de v.z.w. K.B.W.B. dit vereist. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen, in de loop van de eerste zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar,
voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begrotingen van het
volgend jaar, van het beleid van de bestuurders en van het verslag van de commissaris over de
jaarrekening.
§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden, hetzij op verzoek
van de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, hetzij op verzoek van 1/5 van de
werkende leden van de algemene vergadering.
§ 3 Alle werkende leden worden per gewone brief of per e-mail uitgenodigd op de algemene
vergadering, minimum 8 kalenderdagen voor het tijdstip waarop de algemene vergadering zal
plaatsvinden. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het
dagelijks bestuur. Ze vermeldt dag, plaats en uur.
§ 4 De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De agenda
van de algemene vergadering wordt minstens 20 kalenderdagen vóór de datum van de
vergadering op de website van de v.z.w. K.B.W.B. gepubliceerd.
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§ 5 De voorstellen om de statuten te wijzigen dienen tenminste 45 kalenderdagen voor de
algemene vergadering te worden verstuurd naar de v.z.w. K.B.W.B.
§ 6 Elk voorstel, ondertekend door minimum 1/20 van de werkende leden, wordt eveneens op de
agenda geplaatst.
Artikel 12
§ 1 In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking
van stemmen wordt de procedure gevolgd voorzien in het huishoudelijk reglement.
§ 2 In geval van uitsluiting van een lid, van doelwijziging, van wijziging van de statuten of van
ontbinding van de v.z.w. K.B.W.B. zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.
Artikel 13
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter (of zijn vervanger) en door de secretaris van het dagelijks bestuur. Zij worden
opgenomen in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al
de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het dagelijks
bestuur.
De werkende leden hebben het recht om inzage van de notulen op de zetel van de v.z.w. te vragen
van de algemene vergadering, de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en alle beslissingen
omtrent personen die een mandaat hebben, alsook het register der leden en alle
boekhoudkundige stukken.
Elkeen kan kosteloos kennis nemen en/of tegen betaling een afschrift verkrijgen van alle stukken
die neergelegd zijn op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Artikel 14
De beslissingen worden onder de vorm van een proces-verbaal opgesteld en aan de werkende
leden verzonden.
Behoudens schriftelijke opmerkingen aan de raad van bestuur binnen een periode van 10
kalenderdagen na verzending wordt het proces-verbaal ambtshalve van kracht de eerste dag van
de maand volgend na de hiervoor vermelde periode van opmerkingen. In geval van opmerkingen
binnen de gestelde termijn wordt de aangevochten beslissing voorgelegd aan de raad van
bestuur, welke handelt als naar recht.
Het proces-verbaal wordt binnen een periode van 15 kalenderdagen gepubliceerd op de website
van de v.z.w. K.B.W.B. en overgemaakt aan de v.z.w. W.B.V. en de v.z.w. F.C.W.B.
TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 15
De v.z.w. K.B.W.B. wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste zestien bestuurders
die benoemd worden door de algemene vergadering op voordracht van de v.z.w. W.B.V. en de
v.z.w. F.C.W.B. en die te allen tijde afzetbaar zijn door de algemene vergadering.
Zij zijn herkiesbaar.
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De algemene vergadering bepaalt het aantal mandaten waarop de v.z.w. W.B.V. en de v.z.w.
F.C.W.B. recht hebben. De algemene vergadering benoemt voor de duur van een jaar een gelijk
aantal opvolgers die respectievelijk worden voorgesteld door de v.z.w. W.B.V. en de v.z.w.
F.C.W.B.
Indien een voorgedragen lid voor de raad van bestuur door de algemene vergadering niet
benoemd wordt, zal de algemene vergadering in samenspraak met de desbetreffende v.z.w. een
ander lid coöpteren. Dit lid blijft in functie tot de volgende algemene vergadering.
De v.z.w. K.B.W.B. wordt tevens bestuurd door maximum vijf externe leden, zonder stemrecht,
waarvan de verhouding steeds 60% van de Vlaamse taalrol en 40% van de Franse taalrol moet
zijn. Zij worden voorgedragen door de raad van bestuur en goedgekeurd door de leden van de
algemene vergadering van de vereniging behorende tot de taalrol van het externe lid van de raad
van bestuur dat wordt voorgesteld; ze moeten geen lid zijn van de v.z.w. K.B.W.B., de v.z.w.
W.B.V. of de v.z.w. F.C.W.B.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
De leden van de raad van bestuur moeten niet noodzakelijk werkende leden van de algemene
vergadering zijn.
De bestuurders oefenen hun mandaat uit als een college. Er worden beslissingen getroffen bij
gewone meerderheid.
Benoeming, ontslag, aftreding en afzetting van een bestuurder worden binnen de wettelijk
voorziene termijn neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk
arrondissement Brussel, waarna ze binnen de dertig dagen na neerlegging gepubliceerd worden
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De voorzitters van de v.z.w. K.B.W.B., de v.z.w. W.B.V. en de v.z.w. F.C.W.B. maken van
rechtswege deel uit van de raad van bestuur met stemrecht. De andere leden van het dagelijks
bestuur nemen deel aan de vergadering van de raad van bestuur met adviserende stem.
De raad van bestuur kan maximum drie adviseurs benoemen. Deze adviseurs worden uitgenodigd
op de vergadering van de raad van bestuur. Ze hebben een adviserende stem. De raad van
bestuur kan op elk moment een einde stellen aan het mandaat van deze adviseurs.
Artikel 16
Het mandaat van de bestuurders is principieel vastgesteld op een termijn van vier jaar, maar mag
in geen geval de duur van hun mandaat in de v.z.w. die hen heeft voorgedragen overschrijden.
Artikel 17
De voorzitter wordt verkozen door de algemene vergadering. De kandidaturen voor de functie van
voorzitter moeten ten laatste twee maanden voor de algemene vergadering waarop de voorzitter
dient verkozen te worden per aangetekende brief ingediend worden bij de secretaris van het
dagelijks bestuur.
Om zich kandidaat te kunnen stellen dient men minstens vier jaar nominatief lid te zijn van de
v.z.w. K.B.W.B., de v.z.w. W.B.V. of de v.z.w. F.C.W.B., en dient men daarnaast minstens twee
jaar lid te zijn van de raad van bestuur van de v.z.w. K.B.W.B., de v.z.w. W.B.V. of de v.z.w.
F.C.W.B., de raad van bestuur van één der provinciale afdelingen, of minstens twee jaar lid te
zijn van een officiële commissie van de v.z.w. K.B.W.B., de v.z.w. W.B.V. of de v.z.w. F.C.W.B.
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Artikel 18
§ 1 De voorzitter of de secretaris van het dagelijks bestuur roept de raad van bestuur samen. De
voorzitter zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid wordt de vergadering geldig
voorgezeten respectievelijk door de oudste in leeftijd ondervoorzitter of bestuurder.
§ 2 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter
(of zijn vervanger) en door de secretaris van het dagelijks bestuur. Zij worden opgenomen in een
daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten,
worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het dagelijks bestuur.
Artikel 19
§ 1 De raad van bestuur leidt de zaken van de v.z.w. K.B.W.B. en vertegenwoordigt deze in en
buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de
wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan alle daden van beschikking stellen, met inbegrip van het vervreemden,
zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, het
uitvoeren van alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, …
§ 2 De raad van bestuur laat zich voor dagelijkse beleidshandelingen en taken vertegenwoordigen
door de voorzitter en de secretaris van het dagelijks bestuur of door de voorzitter en een
bestuurder of door de secretaris van het dagelijks bestuur en een bestuurder.
Deze twee die namens de raad van bestuur optreden dienen zich ten aanzien van derden
geenszins te verantwoorden omtrent eender welke beslissing of eender welk mandaat behalve
ten opzichte van de raad van bestuur.
De raad van bestuur draagt, voor bepaalde dagelijkse beleidshandelingen en -taken zijn
bevoegdheid over aan het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur verstaat men de macht om bestuurshandelingen te stellen die inherent
zijn aan de behoeften van het dagelijks bestaan van de v.z.w. of aan deze waarvoor de noodzaak
van een dringende oplossing geen interventie vanwege de raad van bestuur rechtvaardigen.
De overdracht van bevoegdheid gebeurt jaarlijks door de raad van bestuur aan het dagelijks
bestuur van de v.z.w. K.B.W.B. tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur na
de algemene vergadering van de v.z.w.
Bij wijze van voorbeeld, ziehier een onvolledige lijst van bevoegdheden die deel uitmaken van het
dagelijks bestuur:
• Het personeelsbeleid, controle op de naleving van de uurregeling, de goede uitvoering van
taken…
• Personeel aanwerven en ontslaan
• Het opstellen en ondertekenen van elk document dat vereist wordt door de sociale wetgeving
• Beschikken over de handtekening op de rekeningen van de v.z.w. en het uitvoeren van elke
financiële verrichting (eventueel een maximum voorzien)
• Het aankopen (of het verkopen) van roerende goederen, materieel en gewone waren voor de
v.z.w.
• Het huren van lokalen voor de vereniging en het opzeggen van de huurovereenkomst
• Zich belasten met subsidie-, sponsoring- en andere dossiers
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• Het afsluiten van al dan niet verplichte verzekeringscontracten en het afsluiten van
beleggingsovereenkomsten binnen de limieten bepaald door de raad van bestuur
• De v.z.w. vertegenwoordigen in haar betrekkingen met de overheid of elk privaat rechtspersoon
(leveranciers en andere)
• Diverse opdrachtgevers machtigen in functie van omstandigheden en noodwendigheden
• Elke beslissing van de raad van bestuur uitvoeren
De overdracht van het dagelijks bestuur belet niet dat de raad van bestuur zijn statutaire
bevoegdheden behoudt. Deze laatste is bovendien verantwoordelijk voor de handelingen die
gesteld worden door het dagelijks bestuursorgaan waarvan hij de controle verzekert.
§ 3 De raad van bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit. Dit dient goedgekeurd te worden
door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid. Elke wijziging van het
huishoudelijk reglement dient eveneens goedgekeurd te worden met een tweederde meerderheid.
§ 4 De raad van bestuur is bevoegd voor het opstellen van het reglement i.v.m. de tuchtprocedure.
TITEL V: DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 20
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter van de v.z.w. K.B.W.B. en de voorzitters
van de v.z.w. W.B.V. en de v.z.w. F.C.W.B. De voorzitters van de v.z.w. W.B.V. en de v.z.w.
F.C.W.B. zijn tevens ondervoorzitter.
Indien de voorzitter van de v.z.w. K.B.W.B. Nederlandstalig is, worden een bijkomend lid van de
v.z.w. W.B.V. en een bijkomend lid van de v.z.w. F.C.W.B. aangeduid door de raad van de bestuur
van de v.z.w. K.B.W.B.
Indien de voorzitter van de v.z.w. K.B.W.B. Franstalig is, worden twee bijkomende leden van de
v.z.w. W.B.V. en één bijkomend lid van de v.z.w. F.C.W.B. aangeduid door de raad van bestuur
van de v.z.w. K.B.W.B.
Bij afwezigheid van een ondervoorzitter gedurende tenminste 30 dagen zal deze tijdelijk
vervangen worden door een bestuurder die door zijn federatie (de v.z.w. W.B.V. of de v.z.w.
F.C.W.B.) aangewezen wordt als dienstdoende gedurende de afwezigheid van de titularis.
Het mandaat van deze leden van het dagelijks bestuur eindigt ambtshalve op de dag dat hun
functie als voorzitter in de v.z.w. K.B.W.B., de v.z.w. W.B.V. of de v.z.w. F.C.W.B. of als hun
lidmaatschap in de raad van bestuur van de v.z.w. K.B.W.B. eindigt.
Naast de voorzitter en de ondervoorzitters zijn de directeur van de v.z.w. Be Cycling en de
algemeen directeur van de v.z.w. K.B.W.B. lid van het dagelijks bestuur en dit met raadgevende
stemmen. Hun mandaat eindigt ambtshalve op de dag dat hun functie als directeur van de v.z.w.
Be Cycling en algemeen directeur van de v.z.w. K.B.W.B. eindigt.
Aan het dagelijks bestuur kunnen externe experten op basis van hun expertise (boekhoudkundig,
financieel, juridisch, medisch, marketing) toegevoegd worden. Zij worden benoemd door het
dagelijks bestuur. Zij hebben een raadgevende stem.
Het dagelijks bestuur kan op elk moment een einde stellen aan hun mandaat.
Het dagelijks bestuur kan maximum drie experten benoemen.
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De raad van bestuur kan met een gemotiveerd verslag haar veto stellen tegen alle door het
dagelijks bestuur benoemde personen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de benoeming.
Artikel 21
Het dagelijks bestuur benoemt een secretaris. Voor deze functie komen enkel de directeur van de
v.z.w. Be Cycling en de algemeen directeur van de v.z.w. K.B.W.B. in aanmerking. De secretaris
is verantwoordelijk voor de organisatie van het dagelijks bestuur en voor de organisatie van het
directiecomité.
Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om een directiecomité op te richten en de
bevoegdheden, de samenstelling en de werking van het directiecomité te bepalen.
De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat uit als college. Zij beslissen met gewone
meerderheid. Ten aanzien van derden is de v.z.w. K.B.W.B voor bevoegdheden van het dagelijks
bestuur slechts geldig bevonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de
secretaris of de voorzitter en een stemgerechtigd lid van het dagelijks bestuur of de secretaris en
een stemgerechtigd lid van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om volgens de noodwendigheden permanente of ad
hoc commissies op te richten.
Elke commissie wordt geleid door een coördinator benoemd door het dagelijks bestuur.
De coördinator kan aan het dagelijks bestuur leden voorstellen. Het dagelijks bestuur benoemt de
leden en stelt de raad van bestuur hiervan in kennis.
De raad van bestuur kan met een gemotiveerd verslag haar veto stellen tegen alle door het
dagelijks bestuur benoemde personen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de benoeming.
Artikel 22
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de federatie. Het heeft al
de bevoegdheden die hem door de raad van bestuur worden toevertrouwd.
Artikel 23
De directeurs zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de lopende zaken en opvolging van de
werking van de commissies die onder hun bevoegdheid vallen.
TITEL VI: BEGROTINGEN – REKENINGEN – COMMISSARISSEN
Artikel 24
Het boekjaar van de v.z.w. K.B.W.B. loopt van 1 januari tot 31 december.
Het dagelijks bestuur bereidt voor de raad van bestuur de rekeningen en begrotingen voor, die ze
ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan een bedrijfsrevisor benoemen die de rekeningen naziet en verslag
uitbrengt over zijn werkzaamheden aan de algemene vergadering.
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TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan
slechts de algemene vergadering tot ontbinding van de v.z.w. K.B.W.B. besluiten op de wijze,
zoals bepaald is in de artikelen 19 §2 en §3 en artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van 16 januari 2003, van 22 december 2003 en van 9 juli
2004.
Artikel 26
In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering twee vereffenaars,
één lid van de v.z.w. W.B.V. en één lid van de v.z.w. F.C.W.B. Zij bepaalt hun bevoegdheden.
Bij ontbinding gaat het actief of passief bij voorrang naar de v.z.w. W.B.V. en de v.z.w. F.C.W.B.,
rekening houdend met de in het verleden gedane respectievelijke inbreng.
ALGEMENE BEPALING
Artikel 27
Al hetgeen niet uitdrukkelijk in de statuten is bepaald, wordt geregeld door het huishoudelijk
reglement of, bij ontstentenis, door analogie volgens de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen
zonder winstoogmerk, of de wetgeving die deze wet zou vervangen of wijzigen.
INWERKINGTREDING
Huidige statuten worden van kracht op 18 mei 2016.

Jos SMETS,
Secretaris van het dagelijks bestuur

Tom VAN DAMME,
Voorzitter

Thierry MARECHAL,
Ondervoorzitter

Jules VANDERGUNST,
Ondervoorzitter
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