ARBITRALE BESLISSING
BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT

In de zaak van:

De VZW KONINKLIJK BERCHEM SPORT 2004, met maatschappelijke zetel te 2600
Antwerpen, Berchemstadionstraat 75, ondernemingsnummer 0403.543.160,
Eiser, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Walter Van den Brande en haar
gerechtigd correspondent de heer Guido Van Inderdael, bijgestaan door meester Carlo Van
Acker, advocaat te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 417.

tegen:

De VZW KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND, met maatschappelijke zetel te
1020 Brussel, Houba De Strooperlaan 145, ondernemingsnummer 0403.543.160,
Verweerder, vertegenwoordigd door meester Elisabeth Matthys, advocaat te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25.

I. UITEENZETTING VAN DE VOORNAAMSTE FEITEN EN DE VOORGAANDE
PROCEDURE:

1. De vzw Koninklijk Berchem Sport 2004 (hierna afgekort tot vzw Berchem) diende op 17
februari 2014 bij de vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond (hierna afgekort tot vzw KBVB)
een aanvraag in tot het bekomen van een licentie betaald voetbal, teneinde haar toe te laten te
spelen in het kampioenschap van de tweede nationale afdeling gedurende het seizoen 20142015.
De licentiecommissie van de vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond behandelde het verzoek
op 3 april 2014.
De licentiecommissie besliste op 10 april 2014 aan de vzw Berchem de gevraagde licentie
betaald voetbal te weigeren. Deze weigering steunde met name op de vaststellingen dat de
club voor vijf spelers niet voldeed aan de bepalingen van de cao van 2 juli 2013 betreffende
de arbeidsvoorwaarden professionele sportbeoefenaar en dat de club in gebreke bleef de
betaling van twee voorschotten aan de RSZ voor het eerste kwartaal van 2014 aan te tonen.
De licentiecommissie was van oordeel dat zij de continuïteit van de club voor de toekomst
niet diende te onderzoeken, omdat de vzw Berchem niet voldeed aan de door artikel 406
Bondsreglement gestelde algemene minimumvoorwaarden.
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2. De vzw Berchem diende op 14 april 2014 een verzoek tot arbitrage in bij het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport (hierna afgekort tot BAS).
De voorzitter van de arbiters heeft conform artikel 3.9 van het reglement van het BAS binnen
de termijnen voorzien in artikel 416.14 van het bondsreglement van de vzw KBVB de
volgende arbiters aangeduid:
-

de heer Marinus Vromans, kantoor houdende te 1060 Brussel aan de Gulden Vlieslaan
77, als voorzitter;
de heer Christian Lippens, wonende te 9070 Destelbergen aan de Voordelingen 12, als
lid;
de heer Herman Huygens, wonende te 9100 St Niklaas aan het Regentieplein 5, als lid;

De licentiemanager van de KBVB verzocht bij brief van 17 april 2014 de vzw Berchem een
twaalftal door haar opgesomde documenten voor te leggen samen met de stukken waaruit zou
blijken dat de continuïteit van de club voor de duur van de licentie gewaarborgd was.
De vzw KBVB heeft op 24 april 2014 besluiten neergelegd.
De vzw Berchem heeft op 29 april 2014 aanvullende stukken neergelegd en meegedeeld aan
de licentiemanager.
Het BAS heeft de zaak behandeld op haar zitting van 29 april 2014. Zij hoorde de
licentiemanager van de KBVB, de heer Nils Van Brantegem, de vzw KBVB en de vzw
Berchem in hun uiteenzetting en middelen.

II. BEOORDELING:

3. Conform artikel 416.15 van het bondsreglement oordeelt het Arbitragecollege met volheid
van rechtsmacht:
“15. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport herneemt de zaak in zijn geheel zowel in rechte
als in feiten en heeft volheid van rechtsmacht. Zij beoordeelt de zaak evenwel met dezelfde
beoordelingsbevoegdheid als de Licentiecommissie voor Hoger Beroep. Dit wil zeggen dat
het Belgisch Arbitragehof voor de Sport mag rekening houden met alle nieuwe betalingen of
nieuwe akkoorden inzake afbetaling. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport is verplicht na
te gaan of de sedert de behandeling in beroep de ontstane nieuwe schulden als bedoeld in art.
406.12.4° zijn voldaan en ze zal ook rekening houden met alle nieuwe feiten.”

4. De vzw KBVB betwist op de zitting van 29 april 2014 niet dat de vzw Berchem alle in de
hiervoor vermelde brief van 17 april 2014 gevraagde documenten en gegevens heeft alsnog
bijgebracht en dat op grond daarvan er geen redenen zijn om de gevraagde licentie niet toe te
kennen.
De vzw Berchem toont bovendien aan de hand van de door haar neergelegde stukken aan dat
de continuïteit van de club gevrijwaard is voor de duur van de licentie.
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Het BAS ziet geen redenen om een afwijkend standpunt in te nemen.
Het BAS kent dan ook de gevraagde licentie betaald voetbal toe voor het seizoen 2014-2015
(tweede nationale afdeling)..

5. De kosten van de arbitrageprocedure vallen ten laste van de vzw Berchem, nu uit de
stukken blijkt dat de voorwaarden voor het verlenen van een licentie nog niet vervuld waren
op 3 april 2014, datum van behandeling van de zaak door de licentiecommissie.

III. BESLISSING:

6. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport verklaart het beroep van de vzw Koninklijk
Berchem Sport 2004 ontvankelijk en gegrond.
Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport verleent aan de vzw Koninklijk Berchem Sport
2004 een licentie betaald voetbal tweede klasse voor het seizoen 2014-2015.
De kosten van het geding vallen ten laste van de vzw Koninklijk Berchem Sport 2004. Zij
bedragen 2.121,99 euro.
Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport geeft akte aan partijen van hun uitdrukkelijke
verklaring zich onherroepelijk neer te leggen bij onderhavige beschikking, die voor hen kracht
van wet zal hebben en voor geen enkele vorm van verhaal vatbaar zal zijn.
Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport geeft akte aan partijen van hun verzoek aan de
voorzitter hen kennis te geven van de uitspraak door aan elk van hen een exemplaar ervan toe
te zenden conform artikel 1702, 1 Gerechtelijk Wetboek doch het origineel slechts neer te
leggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel na een daartoe aan de
voorzitter gericht verzoek door de meest gerede partij.

De beslissing is uitgesproken te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport op 30 april 2014.
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