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STATUTEN 
 
 

Belgian Triathlon  
Vereniging zonder winstoogmerk 

Ondernemingsnummer: 0428.753.460 
 
Benaming 
  
Artikel 1:  
De vereniging draagt als benaming “Belgian Triathlon” afgekort “Be3”. 
De vereniging wordt door twee liga’s, Triathlon Vlaanderen en  Ligue Belge Francophone de 
Triathlon et Duathlon, gevormd die op het vlak van de culturele gemeenschappen opgericht 
werden, overeenkomstig de decreten van 2 maart 1977 en 22 december 1977, respectievelijk 
voor de Nederlandstalige en de Franstalige gemeenschap. Deze liga’s bezitten het statuut van 
vereniging zonder winstoogmerk waarvan de doelstellingen gelijkaardig zijn aan deze van de 
federatie, maar dit op hun respectievelijk grondgebied, zoals bepaald wordt in de reglementen 
van inwendige orde van de vereniging.  
 
 
Zetel 
  
Artikel 2:  
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
 
 
Doel  
 
Artikel 3:  
De vereniging heeft tot doel de beoefening van triatlon en erkende multisporten te 
bevorderen. Ze stelt zich tot doel om de beoefening van triatlon en andere erkende 
multisporten te reglementeren volgens de geldende internationale voorschriften. De 
federatie onthoudt zich van elke inmenging op het vlak van politiek, taal of geloof. De 
vereniging is het hoogste nationaal orgaan voor triatlon en andere erkende multisporten. In 
die hoedanigheid vallen de volgende punten uitsluitend onder haar bevoegdheid:  

a) op internationaal vlak: -  
(1) Relaties met internationale federaties en organismen alsmede buitenlandse 

nationale federaties; -  
(2) Internationale kalender; -  
(3) Kalender nationale ploeg –  
(4) Selectie van de nationale ploeg en van de atleten voor deelname aan de 

internationale competities opgenomen in de internationale kalender; -  
(5) Voorbereiding van de nationale ploeg – o.a. mixed relay; 
(6) Begeleiding van de nationale ploeg voor internationale competities;  
(7) Organisatie van internationale competities en kampioenschappen die in België 

plaatsgrijpen; -  
(8) Overgangen van atleten van en naar het buitenland. 
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b) op nationaal vlak :  
(1) Contacten met het B.O.I.C.;  
(2) Contacten met nationale overheden;  
(3) Nationale reglementen; 
(4) Organisatie van nationale competities zoals: kampioenschappen van België, 

beker van België, nationale interclubkampioenschappen;  
(5) Vorming en benoeming van nationale technical officials;  
(6) Tuchtmaatregelen in het kader van wedstrijden hernomen op de nationale 

organisaties. 
 
Belgian Triathlon is volledig onafhankelijk en autonoom, zonder enige druk van ondermeer 
politieke, filosofische of economische aard. 
 
Om haar doel te realiseren, kan Belgian Triathlon alle initiatieven nemen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks te maken hebben met het maatschappelijk doel. 
 
Haar  voorwerp van bestaan bestaat uit o.a. uit het ontvangen van o.a.:  

• lidgelden van aangesloten leden van beide liga’s; 
• inschrijvingsgelden van organisatoren en events; 
• gelden uit sponsoring; 
• gelden uit subsidies (BOIC, Lotto etc.) 

 
 
Leden, toetreding, uittreding en bijdragen 
  
Artikel 4:  
 
Belgian Triathlon bestaat uit: 

a) de effectieve leden, minstens 5 in aantal; 
b) alle aangesloten leden bij beide liga’s. 

 
Effective leden 
Als effectieve leden worden toegelaten: vijf (5) vertegenwoordigers vanuit “Triatlon 
Vlaanderen”, en vijf (5) vertegenwoordigers vanuit “Ligue Belge Francophone de Triathlon et 
Duathlon”. 
 
Het bestuursorgaan neemt een beslissing inzake de eventuele aanvaarding van de effectieve 
leden (vertegenwoordigers), uiterlijk drie maanden nadat hem een verzoek tot toetreding 
bereikt heeft. Hij deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de verzoeker. Als hij de toetreding 
weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Deze kan beroep 
aantekenen tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. Het beroep moet ingediend 
worden bij het bestuursorgaan, binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.   
 
De effectieve leden die hun liga vertegenwoordigen dienen lid te zijn van die liga en door het 
respectievelijk bestuursorgaan te worden gesteund en voorgedragen. Effectieve leden die niet 
meer voldoen aan die voorwaarden tot toelating worden automatisch uitgesloten. 
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De uittredingsvoorwaarden voor effectieve leden worden geregeld overeenkomstig het 
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wanneer een vertegenwoordiger ontslag 
neemt als lid van Be3 stelt de desbetreffende liga waartoe het lid behoorde een nieuw 
kandidaat lid voor aan het bestuursorgaan. 
De secretaris-generaal houdt het register met de effectieve leden bij. 
 
Aangesloten leden 
Worden automatisch als aangesloten lid beschouwd van Belgian Triathlon, de individuele 
leden van de liga’s met een lidkaart (licentie of individueel lidmaatschap). 
 
 
Artikel 5:  
Afhankelijk van het soort lidkaart (licentie en individueel lidmaatschap) dienen liga’s voor 
ieder individueel lid met een lidkaart lidgeld te betalen aan Belgian Triathlon. Het lidgeld per 
soort lidkaart zal jaarlijks door het bestuursorgaan worden bepaald. Per kwartaal zal er een 
afrekening worden gemaakt. 
 
Artikel 6:  
De jaarlijkse bijdrage van de effectieve leden bedraagt maximum 1000 euro. 
 
Algemene vergadering 
  
Artikel 7:  
De algemene vergadering oefent slechts de machten uit die haar zijn toegekend door de wet 
of de huidige statuten. De resterende bevoegdheden worden uitgeoefend door het 
bestuursorgaan. 
 
De algemene vergadering is bevoegd voor: 

a) het wijzigen van de statuten; 
b) het ontbinden van Belgian Triathlon; 
c) het uitsluiten van een lid; 
d) het benoemen en afzetten van de bestuurders; 
e) het benoemen en afzetten van de commissarissen of rekeningnazichters en de 

bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
f) het goedkeuren van de begroting en van de rekeningen; 
g) het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen of 

rekeningnazichters; 
h) het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal doel; 
i) het nemen van alle andere beslissingen die door de wet of door de statuten aan de 

algemene vergadering zijn toevertrouwd 
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Artikel 8:  
De effectieve leden worden namens het bestuursorgaan uitgenodigd voor de algemene 
vergadering, via gewone brief of per e-mail. De uitnodigingen worden tenminste vijftien (15) 
dagen voor de algemene vergadering verstuurd, samen met de agenda. 
Het bestuursorgaan moet binnen de 21 kalenderdagen een algemene vergadering 
bijeenroepen die uiterlijk op de veertigste dag moet plaatsvinden wanneer één vijfde van de 
effectieve leden een schriftelijke aanvraag indienen.  
Het bestuursorgaan moet bijkomende agendapunten, aangebracht door minimum één 
twintigste van de effectieve leden, behandelen op de algemene vergadering.  
 
Artikel 9:  
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. 
Elk effectief lid beschikt over één stem. 
Elk lid mag over maximum één volmacht beschikken. Een volmacht moet schriftelijk worden 
verleend. 
 
Artikel 10:  
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ze beslist bij 
bijzondere meerderheid in de gevallen bepaald door de statuten en door het wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft. 
 
Artikel 11:  
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. Van deze notulen wordt 
een kopie verstuurd aan de effectieve leden. Alle beslissingen zijn bindend voor beide liga’s 
en alle effectieve en aangesloten leden van de vereniging. 
De verslagen kunnen geraadpleegd worden op het secretariaat van Belgian Triathlon. 
 
 
Bestuursorgaan 
 
Artikel 12:  
Belgian Triathlon wordt bestuurd door het bestuursorgaan bestaande uit maximum negen (9) 
en minimum vier (4) bestuurders.  
Het bestuursorgaan is samengesteld uit een voorzitter en een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van Triatlon Vlaanderen en Ligue Belge Francophone de Triathlon et 
Duathlon.  Hierbij wordt geen rekening gehouden met de liga van de voorzitter. 
De voorzitter mag geen enkel mandaat uitoefenen in één van beide liga’s. 
Er kunnen maximum vier (4) leden (vertegenwoordigers) gekozen worden vanuit Triatlon 
Vlaanderen en maximum vier (4) leden vanuit de LBFTD plus een (1) voorzitter. De kandidaten 
zijn voor te dragen door de liga’s.  
Elke liga moet minstens één (1) mannelijke en één (1) vrouwelijke bestuurder onder haar 
verkozen bestuurders hebben. 
De bestuurders worden verkozen voor een beleidsperiode van vier (4) jaar die aanvangt in het 
jaar na de Olympische spelen. 



Statuten - Belgian Triathlon – 12/02/2020 

De vertegenwoordigers van Belgian Triathlon in de Europese Triatlon Unie, World Triathlon 
en het Belgisch en Olympisch Interfederaal Comité worden automatisch gecoöpteerd binnen 
het bestuursorgaan. Zij wonen het bestuursorgaan bij als raadgevend lid. 
Om verkozen te worden tot voorzitter dient men meer dan de helft van de stemmen te 
bekomen.  
Om verkozen te worden tot bestuurder dient men de helft van de stemmen te bekomen. 
 
 
Artikel 13:  
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden twee (2) ondervoorzitters, een penningmeester, een 
secretaris-generaal indien geen betaalde functie en elke andere functie die nodig is voor de 
goede werking van Belgian Triathlon. 
Er kan slechts één (1) ondervoorzitter per liga worden verkozen, bij voorkeur  de voorzitter 
van de liga. 
Het secretariaat wordt waargenomen door de secretaris-generaal, die een bezoldigd 
personeelslid kan zijn. Indien geen bestuurder woont hij/zij woont het bestuursorgaan bij als 
raadgevend lid. 
Het bestuursorgaan oefent haar bevoegdheden uit als college.  
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft (1/2) van de 
bestuurders aanwezig zijn. 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen 
behalve indien anders bepaald door de statuten of het Intern reglement.  
Elke bestuurder beschikt over één stem behalve de voorzitter. De voorzitter heeft wel een 
doorslaggevende stem bij staking van stemmen (evenveel stemmen voor als tegen). 
Een bestuurder kan slechts over één volmacht beschikken. 
 
 
Artikel 14: 
De het bestuursorgaan oefent alle machten uit, behalve degene die door de wet of de statuten 
zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. 
 
Alle daden van dagelijks of gewoon bestuur worden rechtsgeldig gesteld door de secretaris-
generaal. 
 
 
Artikel 15:  
Het bestuursorgaan kan tegenover een bestuurder de sancties treffen die hij nodig acht, op 
de wijze en in de gevallen die door het Intern reglement zijn voorzien. 
 
 
Artikel 16:  
Alle vacante plaatsen als bestuurder zullen tijdens de eerstvolgende algemene vergadering 
worden opengesteld en dit voor de resterende beleidsperiode. 
De ontslagneming als bestuurder gebeurt schriftelijk, gericht aan de secretaris-generaal.  
De ontslagneming als secretaris-generaal gebeurt schriftelijk, gericht aan de voorzitter.  
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De bestuurders zijn, op voorstel van het bestuursorgaan of op vraag van één vijfde van de 
effectieve leden, wegens bestuursfouten afzetbaar door de algemene vergadering  met een 
twee derde (2/3) meerderheid.  
 
Artikel 17:  
Het bestuursorgaan stelt een Intern reglement op, waarbij alles kan geregeld worden wat niet 
in de statuten is bepaald. 
Het reglement kan steeds door het bestuursorgaan gewijzigd worden bij een twee derde (2/3) 
meerderheid. 
Het Intern reglement van september 2015 is van toepassing. 
 
Artikel 18:  
De verantwoording over de rekeningen van het boekjaar, eindigend op 31 december van elk 
kalenderjaar, gebeurt aan de hand van een jaarverslag dat door het bestuursorgaan wordt 
opgesteld, met balans, resultatenrekening en commentaar. 
Ieder jaar, binnen zes maanden na afsluiting, zal de rekening van het voorbije boekjaar ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. 
 
 
Ontbinding 
 
Artikel 19:  
In geval van ontbinding van Belgian Triathlon wordt het netto actief, na vereffening van de 
schulden en het aanzuiveren van de lasten, en na beslissing van de algemene vergadering, 
besteed aan één of meerdere sportverenigingen waarvan het maatschappelijk doel het best 
overeenkomt met het doel van Belgian Triathlon. 
 
Geschillen 
 
Artikel 20: 
 
Alle geschillen over  statuten, reglementen, regels, contracten, codes, procedures, etc., zullen 
finaal voor het Belgisch Arbitrage Tribunaal voor de Sport (BAS) beslecht worden. 
 
Met geschillen wordt bedoeld geschillen tussen: 

a) Belgian Triathlon en Triathlon Vlaanderen en/of Ligue Belge Francophone de Triathlon 
et Duathlon ; 

b) Belgian Triathlon en de effectieve leden  
c) Belgian Triathlon en de aangesloten leden; 
d) Triathlon Vlaanderen en de Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon 

 
Beide liga’s zullen deze geschilregeling eveneens in hun statuten opnemen. 
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Allerlei 
 
Artikel 21:  
Belgian Triathlon onderschrijft het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het 
Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. 
 
 
Goedgekeurd door Bijzondere Algemene Vergadering  op 12 februari 2020. 
 
 
 
 
 
 
Johan Druwé      Stéphane Ahn 
Voorzitter      Secretaris-generaal 
 
  


