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BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT

ARBITRALE UITSPRAAK
Zaak ARB 110/17
Arbitragecollege samengesteld uit :
Mr. Jeroen PINOY, Voorzitter; de heer Marinus VROMANS en de heer Guy HERMANS,
arbiters;
Pleitzitting : 27 juli 2017

Inzake :
VZW ESKABEE 1935, rechtspersoon achter voetbalclub “Yellow Blue Beveren”, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 9120 Beveren, Kloosterstraat 83/1, met KBO-nummer
0833.410.241;
Eiseres, hierna ook genoemd “ESKABEE”,
vertegenwoordigd door Meester Johnny MAESCHALCK, advocaat met kantoor te 1700
Dilbeek, Eikelenberg 20;
tegen:
VZW KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND (KBVB), met maatschappelijke
zetel gevestigd te 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 145, met KBO-nummer
0403.543.160;
Verweerster, hierna ook genoemd “KBVB”,
vertegenwoordigd door Meester Elisabeth MATTHYS en Meester Dimitri VAN UITVANCK
advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza – Loksumstraat 25.

I. DE PROCEDURE:
1.
Eiseres legde op 14 juni 2017 een verzoekschrift tot verhaal overeenkomst art. 117 en 1723
van het Bondsreglement neer.
Op dezelfde datum ondertekende eiseres een arbitrageovereenkomst.
Verweerster ondertekende de arbitrageovereenkomst op 19 juni 2017.
Partijen wisselden vervolgens tijdig besluiten uit.
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Beide partijen stelden de zaak in staat.
Ter zitting bevestigde beide partijen dat alle besluiten tijdig en correct werden overgemaakt.
Partijen hebben hun besluiten en middelen toegelicht op de zitting van 27 juli 2017 om 18.00
uur.
Op deze zitting waren aanwezig:
- Het Arbitraal College, samengesteld zoals hoger weergegeven.
- Mr. Herman VERBIST, voorzitter van de arbiters
- Mevrouw Helga BOSMANS, secretaris-generaal van het BAS
- Voor ESKABEE 1935:
 Meester Kristof DE SAEDELEER loco Mr. Johnny MAESCHALCK
 Meester Hans VAN DEN NIEUWENHOF
 Meester Robin BECK
- Voor KBVB:
 Meester Dimitri VAN UITVANCK
 Meester Dieter DE MUNCK
Partijen hebben geen bezwaar tegen de publicatie van de in deze zaak te nemen beslissing
op de website van het BAS (www.bas-cbas.be).

II. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN
2.
De vordering van eiseres strekt er in hoofdorde toe: De zaak te behandelen en het verhaal
ontvankelijk en gegrond te horen verklaren; dienvolgens de beslissing van het uitvoerend
comité van de KBVB uitgesproken op 18 mei 2017 en aan verzoekster overgemaakt op 23
mei 2017, teniet te doen.
Vervolgens de oorspronkelijke naamswijziging van verzoekster ontvankelijk en gegrond te
verklaren en overeenkomstig art. 303 Bondsreglement te oordelen dat verzoekster vanaf
datum van uitspraak geboekt staat bij de KBVB onder de naam “Yellow Blue Supporterskring
Beveren”, afgekort “YB SK BEVEREN”.
In ondergeschikte orde verzoekt eiseres: Het verhaal ontvankelijk en gegrond te horen
verklaren, de beslissing van het uitvoerend comité van de KBVB dd. 18 mei 2017 teniet te
doen en de naamswijziging van eiseres ontvankelijk en gegrond te verklaren en
overeenkomstig art. 303 bondsreglement te oordelen dat eiseres vanaf de datum van de
uitspraak geboekt staat bij de KBVB onder de naam “Yellow Blue SK Beveren”.
Eiseres verzoekt tenslotte verweerster te veroordelen tot de kosten.
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3.
De vordering van verweerster strekt ertoe de vorderingen van eiseres ongegrond te verklaren
en de kosten van de arbitrageprocedure ten laste te leggen van eiseres.

III. DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN

4.
Eiseres is een voetbalclub en is in die hoedanigheid onder het stamnummer 09577
aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), verweerster.
Verweerster is een vereniging zonder winstoogmerk die erkend is als instelling van openbaar
nut door het Koninklijk Besluit van 4 januari 1922 en door het Koninklijk Besluit van 18
augustus 1932, en in die hoedanigheid de officiële vertegenwoordiger van de voetbalsport in
België.

5.
Bij schrijven dd. 28 april 2017 richtte eiseres aan verweerster het volgende verzoek tot
wijziging van benaming van de club:
“[…]
Door middel van deze brief wensen wij U te verzoeken om de benaming van onze club
vanaf volgend seizoen (per 1 juli 2017) te wijzigen, en dit overeenkomstig art. 303.13
van het Bondsreglement.
De huidig naam van onze club is:
YELLOW BLUE BEVEREN – afgekort: YB BEVEREN
De nieuwe naam van onze club is:
YELLOW BLUE SUPPORTERSKRING BEVEREN – afgekort: YB SK BEVEREN
[…]”

6.
Op 2 mei 2017 verzond verweerster een mail met volgende inhoud:
“Geachte,
Wij hebben Uw verzoek tot naamswijziging onderzocht en melden U dat wij hier geen
goed gevolg aan kunnen geven gezien de voorgestelde afkorting van de benaming,
namelijk YB SK Beveren, niet kan gelet op de benaming van de bestaande club (2300)
K.S.K. BEVEREN.
3
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Het staat U vrij een nieuw voorstel in te dienen.”

7.
Eiseres verzond op 2 mei 2017 een mail waarin zij aangaf de beslissing niet te begrijpen.
Verweerster repliceerde op 4 mei 2017 als volgt:
“Geachte,
Yellow Blue Supporterskring Beveren kan wél!
Het is de afkorting waar wij het moeilijk mee hebben en het is dus ook enkel de afkorting
die moet worden aangepast (bvb. Yellow Blue SK Beveren of nog YB Supp. Kring
Beveren. Te weten dat de afkorting maximum 25 letters mag bevatten.
Blijkbaar was het antwoord op uw aanvraag niet voldoende duidelijk geformuleerd.
Wij zien uw nieuw voorstel van afkorting van benaming tegemoet.
[…]”

8.
Op 5 mei 2017 reageert eiseres:
[…]
Wij verwijzen naar Uw e-mail van gisteren m.b.t. onze aanvraag tot wijziging benaming
van onze club.
Wij danken u voor uw reactie, en kunnen u meedelen dat u onze aanvraag in die zin kunt
wijzigen dat wij volgende benaming verzoeken:
Yellow Blue Supporterskring Beveren
Afgekort: Yellow Blue SK Beveren (zoals door u aangegeven als aanvaardbaar).
Alvast dank bij voorbaat om dit snel te verwerken en te bevestigen.”

9.
Het Uitvoerend Comité van de KBVB behandelde de aanvraag tot naamswijziging op de
zitting van 18 mei 2017.
In haar brief van 22 mei 2017 stelde de KBVB eiseres in kennis van haar beslissing dd. 18
mei 2017, dat zij niet kon instemmen met de voorgestelde naamswijziging:
“[…]
Betreft: naamswijziging voor het seizoen 2017/2018.
4

BAS Arbitrage 110/17 -

…. t. ….. VZW ESKABEE 1935/VZW KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND

Het Uitvoerend Comité heeft, in haar zitting van 18.05.2017, de naamswijziging naar
YELLOW BLUE SUPPORTERSKRING BEVEREN geweigerd.
Het Uitvoerend Comité is immers van oordeel dat de term “Supporterskring” niet
aanvaardbaar is, noch enige andere term die zou kunnen afgekort worden tot “SK”.
[…]”

10.
Vervolgens vond bijkomend mailverkeer plaats tussen de partijen, waarna verweerster op 30
mei 2017 uiteindelijk stelde:
“In antwoord op uw beide mails van 28 dezer, kan ik u melden dat iedere aanvraag tot
verandering van benaming wordt onderzocht. Het Uitvoerend Comité oordeelt
hierover soeverein.
In uw geval vindt het Uitvoerend Comité het niet opportuun dat men voor een
“voetbalclub” de benaming “Supporterskring” zou gebruiken.
Dit is een administratieve beslissing, en beroep hiertegen is dan ook niet mogelijk (art.
1718.2).”

11.
Op 14 juni 2017 diende eiseres vervolgens een verzoekschrift tot verhaal overeenkomst art.
117 en 1723 van het bondsreglement in bij het BAS.

IV. BEOORDELING:

IV.1. DE BEVOEGDHEID VAN HET BAS
12.
Beide partijen ondertekenden de Arbitrageovereenkomst en betwisten de bevoegdheid van het
BAS noch de samenstelling van het Arbitraal College.
Het Arbitraal College is bijgevolg bevoegd uitspraak te doen over de ingediende vorderingen.

IV.2. IN RECHTE

1. RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BONDSREGLEMENT (BR)
5
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13.
-

Artikel 303 van het Bondsreglement (“Benaming – sociale zetel – Exploitatiezetel –
provinciale aanhorigheid – Aanhorigheid tot een kampioenschap – Voertaal”):
“1. Benaming
11. De benaming van een club is de naam en/of de afkorting die deze club
identificeert. Alle nieuwe benamingen en wijzigingen aan bestaande benamingen
moeten minstens een geografische verwijzing bevatten naar de deelgemeente,
gemeente of stad waar de exploitatiezetel van de club gelegen is.
12. Geen enkele club mag:
1° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten voetbalclub aannemen. Dit
verbod slaat niet op algemeen gebruikte sportbenamingen als football club,
sportkring, excelsior, daring, racing, sporting, enz., tenzij er in dezelfde gemeente
reeds een club bestaat met deze benaming;
2° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten futsalclub aannemen, tenzij
met het akkoord van deze laatste;
3° een nijverheids- of handelsbenaming dragen, de bedrijfssportclubs en de
futsalclubs uitgezonderd;
4° een politieke, godsdienstige of racistische benaming voeren.
13. Clubs mogen van benaming veranderen, doch niet tijdens het kampioenschap
waaraan zij deelnemen. Opdat een wijziging van benaming uitwerking zou hebben
aan het begin van het nieuwe seizoen, moet de aanvraag hiertoe aan de KBVB
betekend worden voor 1 juni die aan het nieuw seizoen voorafgaat.
14. Indien een club haar benaming, om welke reden ook prijsgeeft, mag deze niet
opnieuw aangenomen worden door haarzelf of door een andere club, dan na verloop
van vijf jaar.
(…)”

-

Artikel 1747.2 van het Bondsreglement (Uitspraak – Betekening en publicatie van de
beslissing):
“2. Betekening en publicatie van de beslissing
21. De bondsinstanties brengen de belanghebbenden schriftelijk of door publicatie in
de bondsbladen op de hoogte van hun beslissing. Deze beslissing is tegenstelbaar aan
alle partijen.
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22. De bondsinstanties moeten, binnen de veertien dagen, hun beslissing voor
bekendmaking overmaken aan “Sportleven”, of aan “La Vie Sportive”, of aan beide
bladen naargelang het geval.
Deze beslissingen moeten zo beknopt mogelijk opgesteld zijn. Zij moeten melding
maken van de getroffen beslissing en de motivering ervan. In disciplinaire zaken, mag
de in eerste aanleg getroffen beslissing van het Sportcomité, de Provinciale Comités
en de Bureaus Arbitrage beperkt blijven tot de vermelding van de uitgesproken
straffen.
(…)
25. De publicatie van de beslissingen in de bondsbladen geldt als betekening voor de
termijn voor het indienen van een verzet en een derdenverzet.”

2. BESLISSING UITVOEREND COMITE DD. 22/05/2017 WERD CORRECT TER
KENNIS GEBRACHT
14.
Het Arbitraal College stelt vast dat conform 1747.2 BR de belanghebbende ofwel
schriftelijk, ofwel door publicatie in de bondsbladen op de hoogte gebracht worden van de
beslissingen van de bondsinstanties.
In voorliggende zaak bestaat geen betwisting dat de KBVB eiseres zowel per e-mail van
23 mei 2017 als per brief van 22 mei 2017 op de hoogte stelde van de door het het
Uitvoerend Comité van de KBVB op 18 mei 2017 genomen beslissing, inhoudende, dat
de naamswijziging naar “YELLOW BLUE SUPPORTERSKRING BEVEREN”, afgekort
“Yellow Blue SK Beveren” werd geweigerd.
Bijgevolg is de genomen beslissing overeenkomst art. 1747.21 BR tegenstelbaar aan
eiseres.
Het niet publiceren in het “Sportleven” doet dan ook geen afbreuk aan de
tegenstelbaarheid van de beslissing en heeft al evenmin de nietigheid van de voormelde
beslissing tot gevolg.

3. VERZOEK TOT NAAMSWIJZIGING WERD ONTERECHT GEWEIGERD
Voorafgaandelijk: Eiseres diende verzoek in tot naamswijziging in “Yellow Blue
Supporterskring Beveren – afgekort Yellow Blue SK Beveren”

3.1.
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15.
Eiseres vordert in hoofdorde dat het arbitrale college de naamswijziging “Yellow Blue
Supporterskring Beveren – afgekort YB SK BEVEREN” zou opleggen.
Op basis van het schrijven van eiseres dd. 5 mei 2017 staat evenwel vast dat aan
Uitvoerend Comité slechts een verzoek tot naamswijziging werd voorgelegd als volgt:
“[…]
Wij danken u voor uw reactie, en kunnen u meedelen dat u onze aanvraag in die
zin kunt wijzigen dat wij volgende benaming verzoeken:
Yellow Blue Supporterskring Beveren
Afgekort: Yellow Blue SK Beveren (zoals door u aangegeven als aanvaardbaar).
[…]”
Aangezien het verzoek tot naamswijziging in “Yellow Blue Supporterskring Beveren –
afgekort YB SK BEVEREN” nooit werd voorgelegd aan het Uitvoerend Comité, kan het
arbitrale college bijgevolg slechts uitspraak doen over het verzoek tot naamswijziging
“Yellow Blue Supporterskring Beveren – afgekort Yellow Blue SK Beveren”.
Het arbitraal college stelt trouwens vast dat verzoekster zich met deze afkorting akkoord
verklaarde op 5 mei 2017

3.2.

Uitvoerend Comité dient te beslissen conform de bepalingen van het Bondsreglement motiveringsplicht
16.
Het Uitvoerend Comité is een bondsinstantie van de KBVB.
De beslissingen van het Uitvoerend Comité dienen bijgevolg te worden genomen met
inachtneming van de bepalingen van het bondsreglement, in casu art. 303.
Art. 303 bevat de bepalingen waaraan de benamingen van een voetbalclub dienen te
voldoen:
-

Conform art. 303.11 dienen “alle nieuwe benamingen en wijzigingen aan
bestaande benamingen minstens een geografische verwijzing te bevatten naar de
deelgemeente, gemeente of stad waar de exploitatiezetel van de club is gelegen.

-

Conform art. 303.12 mag bovendien geen enkele club:
1° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten voetbalclub aannemen.
Dit verbod slaat niet op algemeen gebruikte sportbenamingen als football club,
sportkring, excelsior, daring, racing, sporting, enz., tenzij er in dezelfde gemeente
reeds een club bestaat met deze benaming;
8
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2° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten futsalclub aannemen,
tenzij met het akkoord van deze laatste;
3° een nijverheids- of handelsbenaming dragen, de bedrijfssportclubs en de
futsalclubs uitgezonderd;
4° een politieke, godsdienstige of racistische benaming voeren.
Vastgesteld dient te worden dat het door eiseres per e-mailbericht van 5 mei 2017
gewijzigde verzoek tot naamswijziging in “Yellow Blue Supporterskring Beveren”,
afgekort “ Yellow Blue SK Beveren”, nota bene op suggestie van de administratieve
diensten van de KBVB zelf, werd ingediend, maar desondanks door het Uitvoerend
Comité van de KBVB werd afgewezen.
In haar beslissing van 18 mei 2017 weigerde het Uitvoerend Comité immers in te
stemmen met de naamswijziging op grond van de bijzonder beperkte motivering:
“Het Uitvoerend Comité is immers van oordeel dat de termen “Supporterskring”
niet aanvaardbaar is, noch enige andere term die zou kunnen afgekort worden tot
“SK”.”
Het Uitvoerend Comité geeft hierbij geen enkele motivering omtrent de reden van
“onaanvaardbaarheid” van de voorgestelde benaming, en in het bijzonder niet hoe de
voorgestelde benaming een inbreuk op art. 303 van het Bondsreglement zou uitmaken.

“Verwarring” als argument weigering

3.3.
17.

Verweerster stelt dat de aangevraagde naamswijziging terecht werd geweigerd op
grond van art. 303.12 Bondsreglement.
Verweerster stelt dat uit art. 303.12 van het Bondsregelement volgt dat “verwarring”
als criterium in acht dient te worden genomen.
Uit art. 303.12, 1°, 2e zin: “Dit verbod slaat niet op algemeen gebruikte
sportbenamingen als football club, sportkring, excelsior, daring, racing, sporting,
enz., tenzij er in dezelfde gemeente reeds een club bestaat met deze benaming;” blijkt
dat de strekking van art. 303 er inderdaad in bestaat verwarring te voorkomen.
Uit de feiten in voorliggende zaak blijkt evenwel dat de voorgestelde naamswijziging
geen aanleiding kan geven tot verwarring:
In de eerste plaats kan worden verwezen naar het standpunt van de administratieve
diensten van de KBVB dd. 4 mei 2017, waarin reeds werd aangegeven welke
afkorting aanvaardbaar is om verwarring te voorkomen.
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Ten tweede wordt nergens in de oorspronkelijke motivering van het Uitvoerend
Comité vermelding gemaakt van een mogelijke verwarring. In haar brief van 22 mei
2017 aan eiseres, stelt de KBVB, dat het Uitvoerend Comité in haar zitting van 18 mei
2017 de naamswijziging naar “YELLOW BLUE SUPPORTERSKRING BEVEREN”
heeft geweigerd, omdat zij het bestanddeel “Supporterskring” of enige andere naam,
die afgekort zou kunnen worden tot “SK” onaanvaardbaar acht. Daarmee geeft zij aan
dat zij in wezen alleen bezwaar heeft tegen de afkorting “SK”. Om te bepalen of al
dan niet sprake is van verwarring dient de gehele naam in aanmerking te worden
genomen en niet een enkel bestanddeel daarvan. De door eiseres voorgestelde
benamingen “Yellow Blue Supporterskring Beveren”, afgekort “Yellow Blue SK
Beveren” zijn als geheel voldoende onderscheidend en geven geen aanleiding tot
verwarring.
In een toelichting op haar afwijzende beslissing van 18 mei 2017 stelde de KBVB tot
slot dat het gebruik van de aanduiding “Supporterskring” als bestanddeel van de naam
van een voetbalvereniging “niet opportuun” is. Afgezien van de vaststelling dat zij
deze stelling niet motiveert, vindt een bezwaar tegen het gebruik van de aanduiding
“Supportersvereniging” als bestanddeel van de naam van een voetbalclub, geen steun
in het Bondsreglement, gelet op de limitatieve opsomming in artikel 303.12 leden 1
t/m 4 van het Bondsregelement De door eiseres voorgestelde benamingen zijn geen
benamingen als bedoeld in art. 303.12. leden 2, 3 en 4 Bondsreglement. In de
onderhavige zaak is alleen toetsing van de voorgestelde benamingen aan het criterium
van verwarringsgevaar aan de orde volgens art. 303.12 lid 1 Bondsreglement. Deze
bepaling beoogt
het gebruik van met elkaar volledig of met elkaar op
verwarringwekkende wijze overeenstemmende namen te verbieden. In casu zijn de
door eiseres voorgestelde benamingen “Yellow Blue Supporterskring Beveren”,
afgekort “ Yellow Blue SK Beveren”, voldoende onderscheidend van de namen van
andere voetbalverenigingen, waarin de bestanddelen “SK Beveren” voorkomen. Er
kan bijgevolg enkele worden besloten dat het Uitvoerend Comité in haar beslissing
dd. 18 mei 2017 de naamswijziging onterecht weigerde, en dat deze diende te worden
goedgekeurd.

IV.3. DE ARBITRAGEKOSTEN
18.

De kosten van de arbitrageprocedure omvatten :
-

administratiekosten:
kosten van aanhangigmaking :
kosten van de arbiters:

250,00 €
250,00 €
966,30 €
------------1.466,30 €

Gelet op de genomen beslissing, dient verweerster te worden veroordeeld om de kosten van
de arbitrageprocedure ten laste te nemen, overeenkomstig artikel 30.2 van het reglement van
het BAS.
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V. BESLISSING:

OM DEZE REDENEN,
Het arbitragecollege aangesteld volgens het Reglement van het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport
-

-

Verklaart het verhaal van eiseres ontvankelijk en gegrond;
Doet dienvolgens de beslissing van het Uitvoerend Comité van de KBVB dd. 18 mei
2017 teniet.
Veroordeelt verweerster vanaf de datum van voorliggende uitspraak de
naamswijziging “Yellow Blue Supporterskring Beveren – afgekort Yellow Blue SK
Beveren” toe te staan en deze als officiële benaming binnen de KBVB te gebruiken.
Veroordeelt verweerster tot de kosten van de arbitrageprocedure, zijnde het bedrag van
1.466,30 €.

De arbitrale uitspraak is gedaan te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport op 9 augustus 2017.

M. Guy Hermans
Bilzersteenweg, 243
3700 Tongeren
Arbiter

M. Jeroen Pinoy
Hovenierstraat, 21
1840 Londerzeel
Voorzitter

M. Marinus Vromans
Brusselstraat, 51
2018 Antwerpen
Arbiter
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