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HARLEY-DAVIDSON CLUB REVIVAL 
 
 
 

OVEREENKOMST TUSSEN ELITE BOKSER EN AGENT 
 
 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 

 
1.Titularis der vergunning van Agent:  
 
Vergunningnummer: 
 
Adres:  
 
 
 
 
 
En 
 
 
2. Titularis der vergunning van Elite bokser: 
 
 Vergunningnummer Elite bokser: 
 
Adres: 
 
 
De huidige overeenkomst is van kracht vanaf heden en loopt tot en met: 
 
 
 
 
 
K.B.B.B. :  Koninklijke Belgische Boks Bond. 
V.B.L. :  Vlaamse Boks Liga. 
V.E.B.A. :  Vlaamse Elite Boks Afdeling. 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                             Secretariaat : Etienne Brusselmans 

                      Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               

              T:015-33 66 30   bank :BE08 0013 8598 5813 
              Etienne.brusselmans@telenet.be   -   vlaamseboksliga@telenet.be    www.vlaamseboksliga.com  

              --------------------------------                                                                                                                                    
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WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT: 
 
 
 

1. De agent is actief in de sportsector, meer bepaald het begeleiden van eliteboksers; 
 
 

2. De elite bokser wenst voor de zaken in het hierna nader omschreven gebied een beroep te 
doen op de agent; 

 
 

3. De agent is zelfstandige en staat niet onder het gezag van de elite bokser. Het is de agent niet 
toegestaan om daden van private arbeidsbemiddeling te stellen. Dat betekent dat de agent 
niet zal onderhandelen over het aangaan van arbeidsovereenkomsten door de elite bokser. 
Het Vlaams decreet van 10 december 2010 is derhalve niet van toepassing; 
 

 
 

 

ARTIKEL 1   DEFINTIES EN VOORWERP 
ARTIKEL 2   ZELFSTANDIGHEID 
ARTIKEL 3   DUUR 
ARTIKEL 4   GEEN EXCLUSIVITEITEN 
ARTIKEL 5    GEHEIMHOUDING VOLGEND UIT SAMENWERKING 
ARTIKEL 6   VERPLICHTINGEN AGENT IN HET ALGEMEEN 
ARTIKEL 7    VERPLICHTINGEN AGENT IN HET BIJZONDER 
ARTIKEL 8    VERPLICHTINGEN ELITE BOKSER   
ARTIKEL 9   VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  
ARTIKEL 10   GESCHILLENREGELING 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
 
 
ARTIKEL 1 – DEFINTIES EN VOORWERP 
 
Elite bokser : deelnemer aan het profboksen, waarbij de afstand bij de mannen van 4×3’ tot max. 
12×3’ is en bij de vrouwen van 4×2’ tot 10×2’ is. De mannelijke elite boksers boksen in  ontbloot 
bovenlichaam.  Er wordt geen hoofdbescherming gedragen.  
 
Agent: een persoon die minimum eenentwintig jaar is en minstens twee jaar, ononderbroken, 
aangesloten is bij de K.B.B.B. vzw. 

De elite bokser doet een beroep op de agent om de praktische en financiële aspecten voor hem/haar 
te regelen.  
 
Huidige overeenkomst heeft tot doel de concrete samenwerking tussen de agent en de elite bokser 
vast te leggen.  
 
ARTIKEL 2 - ZELFSTANDIGHEID 
 
De begeleiding van de elite bokser wordt door de agent uitgeoefend zonder dat deze onder het 
gezag staat van de elite bokser. 
 
De agent deelt zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over zijn tijd. 
 
Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen, gevoerd tussen de elite bokser en de agent, 
dienen aanzien te worden als onontbeerlijk werkinstrument om hen toe te laten hun opdracht 
overeenkomstig de verbintenissen uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei 
gezagsverhouding. 
 
De agent leeft de wettelijke sociale en fiscale en handelsverplichtingen na die gelden voor 
zelfstandigen of zelfstandige ondernemingen (bijdragen aan het sociaal-zekerheidsstelsel, 
bedrijfsvoorheffing, btw, ondernemingsnummer, ...). De agent zal de elite bokser dienaangaande 
ook integraal en op eerste verzoek vrijwaren voor alle mogelijke nadelige gevolgen en schade in dit 
verband. 
 
ARTIKEL 3 - DUUR 
 
De overeenkomst geldt voor een periode van één jaar.  
 
Indien het een eerste overeenkomst betreft tussen de elite bokser en de agent is er de keuze tussen 
een periode van één of  twee jaar.  
 
Elke overeenkomst die werd afgesloten voor een langere periode wordt automatisch beëindigd na 
het verloop van één of twee jaar, afhankelijk van het feit of het al dan niet een eerste overeenkomst 
betreft tussen de elite bokser en de agent.  
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ARTIKEL 4- GEEN EXCLUSIVITEITEN 
 
De activiteit van agent is hoofdzakelijk gewijd aan het regelen van de praktische en financiële 
zaken van de elite bokser. 
 
Enigerlei activiteit van de agent voor andere boksers vereist schriftelijke toestemming van de elite 
bokser die deze niet onredelijk mag weigeren. 
 
Enigerlei activiteit van de agent voor zaken die concurrentieel zijn met de zaken van de elite bokser, 
vereist de toestemming van deze laatste, die deze niet onredelijk kan weigeren. 
 
 
ARTIKEL 5 – GEHEIMHOUDING VOLGEND UIT SAMENWERKING 
 
De partijen houden de professionele en persoonlijke geheimen die zij van elkaar tijdens hun 
samenwerking vernemen, zowel tijdens als na  hun samenwerking geheim. 
 
Partijen erkennen het belang van imago en dienvolgens een juiste profilering en communicatie op 
het internet in het algemeen en de sociale media in het bijzonder.  
 
Zowel de agent als de elite bokser zullen zich, zowel tijdens als na de beëindiging van de 
overeenkomst, op absolute wijze onthouden van elke kritiek, negatieve communicatie of 
commentaar op het internet en sociale media met betrekking tot elkaar en hun samenwerking. 
 
Partijen verklaren het belang van deze verplichting te erkennen en te aanvaarden en aanvaarden dan 
ook dat de schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze bepaling wordt gesanctioneerd met 
een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 250 € per inbreuk. 
 
ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN AGENT IN HET ALGEMEEN 

 
De agent moet naar beste vermogen de belangen van de elite bokser behartigen en loyaal en te 
goeder trouw handelen. 
 
In het bijzonder moet de agent: 

• Zich naar behoren wijden aan de onderhandelingen over en, in voorkomend geval, aan het 
afsluiten van de nodige overeenkomsten met betrekking tot de praktische en financiële 
zaken van de elite bokser; 

• Aan de elite bokser alle nodige beschikbare inlichtingen verschaffen; 
• De redelijke richtlijnen van de elite bokser opvolgen; 
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ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN AGENT IN HET BIJZONDER 
 
De bijzondere verplichtingen van de agent met betrekking tot het beheer van de praktische en 
financiële zaken van de elite bokser: 
 

- de agent moet de nationale en internationale reglementen met betrekking tot het boksen 
kennen en eerbiedigen. 

- de agent moet zorgen dat zijn bokser aangesloten is bij de K.B.B.B. vzw en dat hij medisch 
in orde is.  

- de agent moet zijn bokser bijstaan met goede raad en zorgen. 
- de agent moet zorgen dat zijn bokser een trainingszaal, training en sparring mogelijkheden 

heeft en dat hij die gepaste tegenstrevers heeft voor wedstrijden die in samenspraak worden 
bepaald. 

- de agent of zijn trainer zal de bokser vergezellen bij alle wedstrijden en 
trainingsverplaatsingen. 

- de agent moet zijn bokser bij iedere kamp in het bezit stellen van een, behoorlijk en naar 
waarheid ingevuld en ondertekende, kopie van het contract van die kamp en daaraan 
voorafgaand. 

- de agent moet zijn bokser in het bezit stellen van alle vergoedingen en indemniteiten, onder 
aftrek van de overeengekomen procenten en onkosten, zoals vermeld in de contracten. 

- In geval van buitenlandse bokswedstrijden zal de agent, schriftelijk, de toelating vragen aan 
de secretaris van de V.B.L. vzw en dit met de daarvoor voorziene formulieren, die volledig 
en naar waarheid moeten ingevuld worden en ondertekend door de bokser en de agent, en 
dit via de post, per fax of per e-mail. 
Indien hij de toelating krijgt, moet hij alle nodige documenten en medische attesten 
meenemen naar het buitenland om ze daar te laten registreren en te laten invullen door de 
verantwoordelijke van de buitenlandse federatie. 
De agent moet dan, ten laatste vijf werkdagen na zijn terugkomst uit het buitenland, deze 
volledige en naar waarheid ingevulde documenten terugsturen naar het VBL secretariaat. 
Indien men in het buitenland een andere tegenstrever voorstelt, dan degene die vermeld is op 
de toelating, moet de manager, zo vlug mogelijk, opnieuw de toelating vragen, per fax, aan 
de secretaris van de V.B.L. vzw (indien de secretaris niet bereikbaar is, moet de voorzitter 
van de V.E.B.A. gecontacteerd worden) en indien deze nieuwe tegenstrever goedgekeurd 
wordt zal dit bevestigd worden per fax of per e-mail. Zonder deze bevestiging mag er niet 
gebokst worden tegen een andere tegenstrever. Binnen de tien werkdagen na de kamp moet 
de verplaatsingstaks betaald worden via een storting op de rekening van de V.B.L. vzw 
gebeurt dit niet, dan wordt het bedrag met 25 % verhoogd en wordt de agent geschorst tot 
hij de taks en de boete betaald heeft. 
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            Optioneel: 
 

De agent garandeert de bokser ……….. kampen in België in het eerste jaar. 
De agent garandeert de bokser ……….. kampen in het eerste jaar. 
 
De agent garandeert de bokser ……….. kampen in België in het tweede jaar. 
De agent garandeert de bokser ……….. kampen  in het tweede jaar. 
 

 
De agent voert al deze taken uit naar beste vermogen, het betreft een inspanningsverbintenis, geen 
resultaatsverbintenis. 
 
De vergoeding van de agent wordt geregeld in het document gevoegd als bijlage 
 
 
ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN ELITE BOKSER  
 
In zijn betrekkingen met de agent moet de elite bokser zich loyaal en te goeder trouw gedragen. 
 
In het bijzonder moet de elite bokser: 
 

• Aan de agent steeds transparant alle nodige documentatie en informatie ter beschikking 
stellen die hem in staat stelt zijn taken naar behoren uit te oefenen; 

• Loyaal en constructief openstaan voor de adviezen en suggesties van de agent. 
• Zich onthouden van het aangaan van verbintenissen met betrekking tot praktische en 

financiële zaken inzake het boksen waarvoor de agent bevoegd is. 
• Een hoge ethische gedragscode aanhouden en respecteren die door de bokssport hoog in het 

vaandel wordt gedragen. 

• De elite bokser kan verbintenissen met betrekking tot praktische en financiële zaken wel 
aangaan indien de agent hem daarvoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming geeft. 

• Verbintenissen door de bokser aangegaan, buiten de schriftelijke toestemming van zijn 
agent, zullen van geen waarde zijn en de agent niet tegenstelbaar. 

 
ARTIKEL 9 – VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  
 
De partij die de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, verbindt zich ertoe de andere partij 
een vergoeding te betalen. 
 
Indien de bokser de overeenkomst voortijdig zou verbreken, wordt deze vergoeding berekend op 
basis van het maandelijks gemiddelde van de reeds verdiende vergoedingen van de agent gedurende 
de laatste drie maanden voorafgaand aan de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.  
 
Indien de overeenkomst nog geen drie maanden zou lopen, of nog niet ten uitvoer zou zijn gebracht 
op het ogenblik dat de overeenkomst wordt beëindigd, wordt de schadevergoeding forfaitair begroot 
op …………. €     (max 2500 €). 
 



7 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw 
onder het vergunningnummer 70 103 

 

 

Indien de agent de overeenkomst voortijdig zou beëindigen, heeft de elite bokser recht op een 
forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van …………….€      (max 2500 €). 
 
Beide partijen hebben het recht om hun werkelijk geleden schade te verhalen op de andere partij 
maar dan zullen zij de bewijslast dienen te dragen van de schade die zij effectief hebben geleden. 
 
ARTIKEL 10 - GESCHILLENREGELING 
 
Beide partijen verbinden zich ertoe ingeval van betwistingen, uitgezonderd financiële zaken, zich te 
wenden tot de V.B.L. vzw die een bemiddelende rol heeft en partijen zal proberen te brengen tot 
een akkoord. 
 
Indien de partijen het niet eens geraken over deze betwistingen na tussenkomst van de V.B.L. vzw 
en in geval van financiële betwistingen, zijn de rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de 
sportclub waar de bokser is aangesloten. 
 
De toepasselijke rechtsregels zijn die van het Belgisch recht. 
 
Deze overeenkomst moet opgemaakt worden in vier exemplaren, deze moeten dan in het bezit 
gesteld worden van de voorzitter van de V.E.B.A.. die ze als volgt verspreid: 
 
Het origineel voor het algemeen secretariaat van de V.B.L. vzw. 
Een kopie voor de voorzitter van de V.E.B.A. 
Een kopie voor de agent. 
Een kopie voor de bokser. 
 
 
Aldus opgemaakt in vier  exemplaren te …………………………….. op ……………………. 
 
 
 
De agent                                        De bokser                                   De algemene secretaris VBL vzw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PDF afdrukken 
Invullen 
Opsturen per e-mail of per post naar het secretariaat Vlaamse Boks Liga vzw. 
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Bijlage  
 
 

 VERGOEDING AGENT 
 
 
De vergoeding van de agent bestaat uit ……. % van het bedrag dat de elite bokser zou ontvangen 
ten gevolge van zijn deelname aan een kamp in België. (max 25 %) 
 
Indien het kamp plaatsvindt in het buitenland zal de agent)… … % ontvangen van de vergoeding 
toegekend aan de elite bokser. (max 30%) 
 
De agent heeft de bevoegdheid de gage van de Elite bokser te innen op zijn rekening, waarna hij er 
zich toe engageert om het saldo, binnen de 10 dagen na ontvangst ervan, door te storten naar de elite 
bokser, onder aftrek van het percentage en de commissie van de agent.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


