BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT
ARBITRALE UITSPRAAK

Zaak 198/20
Arbitragecollege samengesteld uit :
De heer G. HERMANS, Voorzitter en de heren J. DE TOLLENAERE en M. ALBERS, arbiters;
Pleitzitting : 12 november 2020 (via teams)

INZAKE:
1.
X;
2.
Y’ en Y’’, ouders van B;
Eisers,
vertegenwoordigd door Meester K. DE SAEDELEER (BVBA VAN LANDUYT &
Vennoten) advocaat met kantoor te 1700 DILBEEK, Eikelenberg 20 en X mede door A;
TEGEN:
Z;
Verweerster,
vertegenwoordigd door Meester O. MALISSE, advocaat met kantoor te 9830 GENT, Edgar
Gevaertdreef 10 A;

I. DE PROCEDURE:
Bij ondertekende arbitrageovereenkomst van 13 mei 2020 maakten partijen huidig dossier
aanhangig bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

BAS Arbitrage 198/20 – X – Y t. Z

Het arbitragecollege heeft over de zaak beraadslaagd op de zitting van donderdag
12 november 2020. Deze zitting werd gehouden via teams. De raadslieden van partijen lieten,
gelet op het tussengekomen minnelijk akkoord, weten dat zij niet aanwezig zouden zijn.
Op deze zitting van 12 november 2020 waren aanwezig: de heren J. DETOLLENAERE,
M. ALBERS en G. HERMANS.

II. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN
Eisers stelden in hun inleidend verzoekschrift volgende vordering:
“Het ingestelde hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
Dienvolgens de bestreden beslissing van de Commissie Jeugd van 16 maart 2020 te
vernietigen en opnieuw oordelend, te stellen dat er geen vertienvoudiging zal toegepast
worden van enige opleidingsvergoeding in het geval B een eerste profcontract tekent bij
X.
Z te veroordelen tot de kosten.”
Z stelde in haar eerste conclusie in beroep volgende vordering:
“De vordering van Y onontvankelijk te verklaren, minstens ongegrond;
De vordering van X ongegrond te verklaren;
X en Y te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van o.a. de
arbitragekosten en een forfaitaire bijdrage in de advocatenkosten van Z ten belope van
€ 1440,00.”

III. BEOORDELING:
III.1. DE BEVOEGDHEID VAN HET BAS
De bevoegdheid van het BAS staat niet ter discussie.
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III.2.
De raadslieden van partijen lieten het arbitragecollege weten dat in de loop van de procedure
voor het arbitragecollege een minnelijk akkoord werd gesloten tussen partijen, zowel over de
grond van de zaak als over de kosten van de arbitrageprocedure.
Het arbitragecollege verleent de partijen akte van hun akkoord, dat onder meer inhoudt dat de
kosten van de arbitrageprocedure ten laste vallen van X.
III.3. DE ARBITRAGEKOSTEN
De kosten van de arbitrageprocedure belopen als volgt:
-

administratiekosten:
kosten van aanhangigmaking :
kosten van de arbiters:

200,00 €
250,00 €
855,00 €
------------1.305,00 €

Gelet op het tussen partijen gesloten akkoord dient X te worden veroordeeld om de kosten
van de arbitrageprocedure ten laste te nemen.

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

-

verleent akte aan partijen van het feit dat in de loop van huidige arbitrageprocedure
een minnelijk akkoord werd gesloten tussen partijen, zowel over de grond van de zaak
als over de kosten van de arbitrageprocedure;
veroordeelt X tot de kosten van de arbitrageprocedure, hetzij het bedrag van
1305,00 €.

Aldus uitgesproken te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport
op 12 november 2020.

Joris DE TOLLENAERE
Gentsesteenweg, 214
8500 KORTRIJK

Guy HERMANS
Bilzersteenweg, 243
3700 TONGEREN

Mathieu ALBERS
Brugsesteenweg, 245/21
8520 KUURNE

Lid

Voorzitter

Lid
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