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1 Het registratieformulier 
Hieronder vindt u veld per veld een uitleg bij het webformulier voor de registratie als sportmakelaar 

in het Vlaams Gewest. Indien u nog vragen heeft kan u steeds contact opnemen met de dienst 

dienstencheques en uitzendarbeid via arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be of +3225534308. 

1.Ondernemingsnaam 

Ondernemingsnaam. Hier vult u de maatschappelijke naam van de onderneming in, zoals vermeld in 

de statuten van de onderneming. In het geval van een onderneming “natuurlijk persoon” is dit steeds 

de voor – en achternaam van de zaakvoerder. 

2. Ondernemingsnummer 

Ondernemingsnummer. Hier vult u het ondernemingsnummer in, zoals gekend bij de KBO. Dit is 

alleen vereist als uw onderneming haar maatschappelijke zetel of een vestiging in België heeft.  

3. Datum van oprichting 

Datum van oprichting. Hier vult u de datum van de oprichting van de onderneming in zoals vermeld 

in de statuten. 

4. Telefoon 

Telefoon. Hier vult u het telefoonnummer van de onderneming in. 

5. E-mailadres 

E-mailadres. Hier vult u het e-mailadres van de onderneming in.  

6. Rechtsvorm 

Rechtsvorm. Hier vult u de rechtsvorm van uw onderneming in. Hieronder vindt u een tabel met de 

overeenstemmende rechtsvormen in het buitenland. 

 

BE Natuurlijk 
persoon 

CVBA BVBA NV Andere 

UK Sole Trader Cooperative Ltd plc Other 

US Sole 
Proprietor 

Cooperative Ltd/LLC/LC Public 
Company 

Other 

FR Entreprise 
individuelle 

Coopérative SPRL/SARL SA Autre 

DE Natürliche 
Person 

Genossenschaft GmbH AG Andere 

ES Empresa 
Individual 

Cooperativa SRL SA Otro 

ITA Società di 
persone 

Società 
cooperativa 

SRL SA Altro 

NL Eenmanszaak Coöperatieve BV NV Andere 

mailto:arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be
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7. Naam ondertekenaar  

Naam ondertekenaar. Hier vult u de naam in van de persoon die het formulier invult. In het geval van 

een onderneming “natuurlijk persoon” is dit steeds de zaakvoerder zelf. De ondertekenaar moet 

steeds een persoon zijn die gemachtigd is de onderneming te vertegenwoordigen.  

8. Functie binnen de onderneming 

Functie binnen de onderneming. Hier vult u uw functie binnen de onderneming in. Gebruik hiervoor 

de officiële functiebenaming zoals deze is opgenomen in de statuten, indien dat van toepassing is.  

9. Volmacht 

Volmacht. Indien u gemachtigd bent door uw functie in de statuten om de onderneming rechtsgeldig 

te vertegenwoordigen, gelieve dan een kopie van andere documenten op te laden die uw machtiging 

aantonen.  

10. Identiteitskaart 

Identiteitskaart / Paspoort. Gelieve hier een kopie van uw identiteitskaart of internationaal paspoort 

toe te voegen. Het bijvoegen van dit document geldt als ondertekening van de registratie.  

11. Adres maatschappelijke zetel 

Adres maatschappelijke zetel. Vul hier het adres van de maatschappelijke zetel in. Alle 

ondernemingen moeten dit veld verplicht invullen, ook als de maatschappelijke zetel in het 

buitenland is gelegen.  

12. Adres vestiging in Vlaanderen 

Adres vestiging in Vlaanderen. Vul hier het adres van een vestiging in Vlaanderen indien uw 

onderneming hierover beschikt. Indien u dit veld vrij laat wordt dit beschouwd als een verklaring dat 

u geen vestiging heeft in Vlaanderen.  

13. Naam financiële instelling of verzekeringsinstelling waar borg is gesteld 

Naam financiële instelling of verzekeringsinstelling waar borg is gesteld. Hier vult u de 

maatschappelijke benaming in van de instelling die door de Vlaamse Overheid dient aangesproken te 

worden bij het eventuele uitbetalen van (een deel van) de borgsom. 
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14. Gelieve het bewijs van de borg bij te voegen als bijlage 

Gelieve het bewijs van de borg bij te voegen als bijlage. Het bewijs van de geplaatste borgsom wordt 

geleverd door de verbintenisakte van de financiële instelling of van de verzekeraar op te laden bij het 

formulier of binnen de 30 dagen te bezorgen via het e-mailadres 

arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be.  

Indien u het bewijs achteraf doorstuurt, gelieve dan in de e-mail de maatschappelijke naam, adres en 

eventueel het ondernemingsnummer van de onderneming te vermelden zodat de borgsom aan het 

correcte dossier kan worden toegewezen. 

Voor meer informatie over de borgstelling, zie blz. 5 van deze instructies. 

15. Sporttakken 

Sporttakken. Duid hier aan in welke sporttakken u makelaarsactiviteiten zal uitoefenen. Indien u in 

de toekomst andere sporttakken wenst toe te voegen, kan dit door een eenvoudige mededeling aan 

de bevoegde dienst via arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be  

Nederlands Vertaling 

Voetbal  

Wielrennen  

Tennis  

Golf  

Basketbal  

Volleybal  

Vechtsport  

Hockey  

Gymnastiek  

Andere  
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2 De borgstelling 
Alle sportmakelaars die actief zijn in het Vlaams Gewest moeten een borg van € 25.000 stellen. Dit 

kan op verschillende manieren, de meest gebruikelijke zijn de bankgarantie en het storten van de 

borg bij de deposito- en consignatiekas. 

Indien u werkt met een bankwaarborg, gelieve met de volgende zaken rekening te houden: 

- Uit de verbintenisakte moet duidelijk blijken dat de Vlaamse Gewest de schuldeiser is. U kan 

onderstaande gegevens bezorgen aan de kredietinstelling of verzekeraar:  

Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie  

Koning Albert II-laan 35 bus 20  

1030 Schaarbeek  

KBO-nummer: 0316.380.841  

- u dient verwijzen naar de verplichting tot borgstelling vereist door art. 13/2 van het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 en/of naar uw registratie(nummer) als 

sportmakelaar  

 

- de borgsom moet aanspreekbaar zijn op eenzijdig en eenvoudig verzoek door de schuldeiser. 

Meer concreet gaat het om een administratieve beslissing van het departement Werk en 

Sociale Economoie. 

 

- de borg moet aangegaan zijn voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur met mogelijkheid 

tot verlenging. In het geval dat het gaat om een borgstelling voor bepaalde duur moet 

expliciet vermeld worden dat de schuldeiser tijdig zal aangeschreven worden. Het einde van 

de borgstelling leidt automatisch tot het schrappen van uw registratie.   

U plaatst de borg bij voorkeur bij een kredietinstelling of verzekeraar gevestigd in België. Indien u 

een kredietinstelling of verzekeraar in het buitenland verkiest moet deze gevestigd zijn binnen de 

Europese Unie. In dat geval kan het zijn dat de administratie u achteraf contacteert om een bewijs 

van gelijkwaardigheid voor te leggen.  

U vindt een voorbeeldtekst voor de borgsom op de pagina 

https://www.vlaanderen.be/sportmakelaars/registreren-als-sportmakelaar  

De ondernemingen die dit verkiezen kunnen ook een borg van €25.000 storten op een rekening bij 

de Deposito – en Consignatiekas.  

U moet daarvoor de procedure op volgende pagina volgen: 

https://financien.belgium.be/nl/borgtocht/douane-en-accijnzen  

Bij het invullen van het formulier kan bovenstaande informatie gebruikt worden. 

https://financien.belgium.be/nl/borgtocht/douane-en-accijnzen
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