BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT
ARBITRALE BESLISSING
Inzake:
S.T.V.V. nv, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg
168, ondernemingsnummer BE0845.049.251, (hierna verder “STVV”)
eiseres, vertegenwoordigd door de heren Bart Lammens, voorzitter, Philippe
Bormans, gerechtigd correspondent, Frank Hazevoets en Alain Coninx,
tegen:
KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND vzw., met zetel te 1020 Brussel,
Houba de Strooperlaan 145, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder
nummer 0403.543.160, (hierna verder “KBVB”),
verweerster, vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door mrs. Elisabeth Matthys
en Dimitri Van Uytvanck, beiden advocaat bij de balie te Brussel,
I. PROCEDURE:
Bij aangetekend schrijven van 16 april 2014 diende STVV verhaal in tegen de
beslissing van de Licentiecommissie KBVB waarbij de club een licentie geweigerd
werd voor betaald voetbal eerste en tweede klasse voor het seizoen 2014-2015.
In overeenstemming met de artikelen 3.9 en 12 van het Reglement van het
Belgisch Arbitragehof voor de Sport (verder “BAS”) heeft de voorzitter van de
arbiters de drie hierna vermelde arbiters in deze aangelegenheid aangeduid.
Op de zitting van 23 april 2014 om 19 uur werden gehoord:
- de licentiemanager van de KBVB in zijn verslag,
- de voormelde partijen bij monde van hun respectievelijke
vertegenwoordigers.
Alle conclusies en stukken van partijen werden in het beraad betrokken.
Nadat alle partijen werden gehoord, heeft de voorzitter van het college de debatten
voor gesloten verklaard en de uitspraak vastgesteld op 28 april 2014.
II. BEOORDELING:
1. Het verhaal van STVV, naar vorm en termijn regelmatig, is ontvankelijk.
2. In overeenstemming met artikel 416.15 van het Bondsreglement KBVB herneemt
dit arbitraal college de zaak in zijn geheel zowel in rechte als in feite met volheid
van rechtsmacht waarbij dezelfde beoordelingsbevoegdheid voorligt als deze van de
Licentiecommissie KBVB en waarbij mag rekening worden gehouden met nieuwe
betalingen en nieuwe akkoorden alsook met gebeurlijk nieuw ontstane schulden en
alle nieuwe feiten.
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3. Naar aanleiding van dit verhaal verzocht de licentiemanager KBVB bij brief van
16 april 2014 om aanlevering van een aantal documenten en stukken met het oog
op nazicht overeenkomstig de artikelen 406 en 407 van het Bondsreglement KBVB.
A) Met betrekking tot de naleving van artikel 406.12.4° van het Bondsreglement
KBVB werden 9 welomschreven stukken opgevraagd.
Deze gevraagde stukken werden alle voorafgaand aan de zitting overgemaakt en de
licentiemanager KBVB alsook de raadslieden van de KBVB hebben ter zitting
bevestigd dat deze stukken werden bezorgd en dat zij tot bewijs dienen dat de club
niet in gebreke is bij de betaling van - de lonen aan spelers, trainers en alle
personeel, - de aan R.S.Z. verschuldigde sommen, - de bedrijfsvoorheffing, - de
patronale bijdragen aan het pensioenfonds van de beroepsvoetballers, - de taksen
en de belastingen van welke aard ook, - de bondsschulden en de vorderingen
tussen clubs, - de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar
van het wedstrijdstadion van de eerste ploeg.
Niet weerlegd wordt dat ook aan alle overige voorwaarden zoals omschreven in het
artikel 406.12 van het Bondsreglement KBVB is voldaan.
B) Met betrekking tot het onderzoek naar de vereiste van artikel 406.11 van het
Bondsreglement (een beoordeling dat de continuïteit van de club verzekerd is naar
redelijke verwachtingen tot het einde van het seizoen waarvoor de beoogde
licentie), werden er door de club nog bijkomende stukken voorgelegd die ook aan
de KBVB en de licentiemanager werden bezorgd.
In essentie dient vastgesteld:
- Gelet op een tekort aan werkkapitaal per 31/3/2014 van 886.522 € en een
negatieve cash flow van verliezen uit operationele activiteiten tussen
1/4/2014 en 30/6/2015 (5 kwartalen), dient afgerond 2.402.000 euro
ondervangen.
- NV STAYEN, reeds schuldeiser voor een welbepaald bedrag, verleende
bijkomend een krediet van 2.000.000 euro tot 1 september 2015; tevens
werd bedongen dat de schuldvorderingen van deze schuldeiser niet opeisbaar
zijn voor 30 juni 2015.
- De club kan redelijk verwachten nog een bedrag van ca.1.080.000 euro te
ontvangen vanwege SUNDERLAND AFC uit hoofde van een gedane transfert
van de speler Simon MIGNOLET en waaromtrent bedongen werd dat de club
die bedragen niet voor 30 juni 2015 dient door te storten aan NV STAYEN.
- De club beschikt over twee “letters of comfort” voor het seizoen 2014-2015
en waarbij telkens wordt aangegeven dat deze: “dekt het niet afgedekte
netto bedrijfsresultaat per 31/03/2014 én de voorziene tekorten conform de
voorgelegde budgetten voor de duur van de licentie”:
1) van de BVBA LAMMENS d.d. 21 april 2014
2) van dhr. Herman SCHUEREMANS uit Keerbergen d.d. 22 april 2014.
- De raad van bestuur van de NV STVV nam kennis van deze letters of comfort.
Op grond van al de voorgaande gegevens komt de continuïteit van de club STVV
naar redelijke verwachtingen verzekerd over en dit tot op het einde van het seizoen
2014-2015 m.n. tot 30 juni 2015, het seizoen waarvoor de licentie werd gevraagd;
ook de licentiemanager KBVB ziet op dat onderdeel thans geen bezwaren meer.
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4. Terecht doet de KBVB gelden dat de procedurekosten zoals verbonden aan huidig
geding voor het B.A.S., niet ten laste van de Bond kunnen gelegd worden.
Het betreft immers een autonome procedure met volheid van bevoegdheid waarbij
de zaak integraal opnieuw te beoordelen is en in concreto een nieuwe weg en een
nieuwe kans vormt voor STVV om, aan de hand van nieuwe stukken, toch een
licentie te bekomen; uit het voorgaande blijkt dat het arbitraal college slechts op
grond van de nieuw aangebrachte stukken kon worden overtuigd zodat de kosten
voor deze procedure - en waardoor STVV de kans kreeg die nieuwe stukken voor te
brengen - uitsluitend ten laste van STVV kunnen gelegd worden.
De voorzitter van de arbiters heeft, in overeenstemming met artikel 29.1. van het
BAS-reglement, de kosten als volgt begroot:
- administratieve kosten:
250,00 €
- aanhangig maken zaak:
1.000,00 €
- kosten arbiters:
940,25 €
TOTAAL:
2.190,25 €
OM DEZE REDENEN:
HET ARBITRAAL COLLEGE,
Recht doende op tegenspraak en bij meerderheid van stemmen,
Ontvangt het verhaal van S.T.V.V. nv,
Doet voor zoveel als nodig de beslissing van de licentiecommissie van de K.B.V.B.
van 10 april 2014 teniet en, opnieuw recht doende,
Verleent aan de NV KONINKLIJKE SINT-TRUIDENSE VOETBALVERENIGING
(stamnummer 373) de gevraagde licentie betaald voetbal voor eerste en tweede
klasse voor het seizoen 2014 – 2015,
Legt de kosten van onderhavige procedure en bedragende 2.190,25 euro, ten laste
van de club nv STVV,
Zegt voor recht dat, onverminderd een eventuele vordering tot vernietiging,
onderhavige uitspraak in laatste aanleg is gewezen en uitvoerbaar is,
Gelast de kennisgeving van deze arbitrale uitspraak aan de partijen in
overeenstemming met artikel 25 BAS-reglement en stelt dat deze uitspraak slechts
ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dient neergelegd wanneer
daartoe een van de partijen een verzoek heeft gericht binnen de termijn van één
maand na de kennisgeving,
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Aldus beslist en uitgesproken te Brussel op de zetel van het B.A.S. op 28 april 2014

Christian LIPPENS
Voordelingen, 12
9070 Destelbergen

Paul BUYLE
Koninklijke baan,38
8420 De Haan

Jan VAN DOORSLAER
Den Tempst, 4
3000 Leuven

Lid

Voorzitter

Lid
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