
 

BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT 

 

 

  ARBITRALE UITSPRAAK  

 

Zaak 121/18 

Arbitragecollege samengesteld uit:  

Mr Guy HERMANS, Voorzitter en de heren Werner CLAEYS en Philippe VERBIEST, 

arbiters; 

Pleitzitting: donderdag 3 mei 2017 en maandag 7 mei 2018 

 

 

Inzake: 

 

KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING CVBA, met stamnummer 30, met 

ondernemingsnummer 0412.535.258 en met maatschappelijke zetel te 2500 LIER, 

Lispersteenweg 237; 

 

Eiseres, hierna ook genoemd “CVBA LIERSE”, 

vertegenwoordigd door Meester A. VANTYGHEM, advocaten met kantoor te 1000 

BRUSSEL, Havenlaan 86 C, bus 414; 

 

tegen: 

 

KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND VZW (KBVB), waarvan de zetel 

gevestigd is te 1020 BRUSSEL, Houba de Strooperlaan 145 met ondernemingsnummer 

0403.543.160;  

 

Verweerster, hierna ook genoemd “KBVB”, 

vertegenwoordigd door Meesters E. MATTHYS en D. VAN UYTVANCK, advocaten met 

kantoor te 1000 BRUSSEL, Central Plaza - Loksumstraat 25; 

 

In aanwezigheid van: 

 

AFC TUBIZE SA, met ondernemingsnummer 0559.794.819 en met maatschappelijke zetel 

te 1480 TUBIZE, Allée des Sports 7; 

 

Vrijwillig tussenkomende partij, hierna ook genoemd “SA TUBIZE” 

vertegenwoordigd door Meesters P. PAEPE en L. DENIS, advocaten met kantoor 

respectievelijk te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 235 en 1060 BRUSSEL, Amerikaansestraat 1; 

 

 

 

I. DE PROCEDURE: 

Gelet op: 
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- de beslissing van de licentiecommissie van de KBVB van 11 april 2018 inzake de 

aanvraag van de CVBA LIERSE tot het bekomen van de licentie profvoetbal 1A en 1B 

en de licentie nationale amateurclub; 

- het door de CVBA LIERSE ingestelde verhaal tegen deze beslissing van 11 april 2018 

bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gedateerd op 12 april 2018; 

- het verzoek tot vrijwillige tussenkomst van de SA TUBIZE van 13 april 2018; 

- de procedurekalender, overgemaakt op 16 april 2018; 

- de conclusies van partijen; 

- de neergelegde stukken. 

 

Partijen hebben hun besluiten en middelen toegelicht op de zitting van donderdag 3 mei 2018 en 

maandag 7 mei 2018 te 1020 BRUSSEL, Boechoutlaan, 9; 

Op deze zittingen waren aanwezig:  

Voor CVBA LIERSE 

- Meesters S. DEMEULEMEESTER en A. VANTYGHEM, voornoemd, 

- De Heer J. VAN ELST, CEO K. LIERSE SK, 

- De Heer R. RYMAN, Manager K. LIERSE SK. 

Voor de KBVB 

- Meesters E. MATTHYS en D. VAN UYTVANCK, voornoemd, 

- De Heer N. VAN BRANTEGEM, licentiemanager KBVB, 

- Meester A. STEVENART, advocaat, 

- Mevrouw Florence VANDIONAN, lid van het département Licenties bij de KBVB, 

Voor de SA TUBIZE: 

- Meesters P. PAEPE en L. DENIS, voornoemd, 

- De Heer J. CROISE, directeur général (algemeen directeur) SA TUBIZE, 

- De Heer A. ABDEKARIM, directeur financier ( financieel directeur) SA TUBIZE,  

- De Heer J. SMITS, bedrijfsrevisor, 

- Meester A. VAN GOETHEM, advocaat. 

 

De KBVBA en SA TUBIZE hebben geen bezwaar tegen de publicatie van de in deze zaak 

te nemen beslissing op de website van het BAS (www.bas-cbas.be). CVBA LIERSE wenst, 

voorafgaandelijk aan de publicatie, de inhoud van de genomen beslissing te kennen 

vooraleer ze haar eventueel akkoord met de publicatie van de beslissing zou kunnen geven. 

 

II. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN 

1. 

CVBA LIERSE verzoekt in haar syntheseconclusies van 2 mei 2018: 

- de beslissing van de licentiecommissie bij de KBVB van 11 april 2018 te hervormen; 

- een nieuwe beslissing te nemen waarbij LIERSE de licentie profvoetbal 1A en 1B en de 

licentie nationale amateurclub wordt toegekend voor het seizoen 2018-2019; 

- de KBVB te veroordelen tot de kosten van het geding. 

2. 

De KBVB verzoekt in haar syntheseconclusie van 3 mei 2018: 

- de vordering van de CVBA LIERSE ongegrond te verklaren indien zij niet voldoet aan 

de voorwaarden zoals reglementair bepaald door de KBVB; 

- de CVBA LIERSE en de SA TUBIZE te veroordelen tot de kosten van de arbitrage. 

3. 

SA TUBIZE verzoekt in haar syntheseconclusies van 3 mei 2018: 

- haar vrijwillige tussenkomst ontvankelijk te verklaren; 

- de vordering van de CVBA LIERSE ongegrond te verklaren; 

http://www.bas-cbas.be/


BAS Arbitrage 121/18 - LIERSE CVBA t. KBVB en SA TUBIZE 

 
 

3 

 

- de CVBA LIERSE te veroordelen tot alle kosten van de arbitrage, en de CVBA LIERSE 

te veroordelen tot betaling van de kosten van de SA TUBIZE en dit voor een bedrag ex 

aequo et bono begroot op € 2500. 

 

III. DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN 

De CVBA LIERSE is een voetbalclub, die aangesloten is bij de KBVB, en tijdens het seizoen 

2017-2018 aantrad in de eerste Nationale afdeling B.  

Elke club die deelneemt of wenst deel te nemen aan de competitie in het profvoetbal 1A en/of 

1B dient over een licentie te beschikken (artikel P401.2 en artikel P407 Bondsreglement 

KBVB). Zelfs indien de club voldoet aan de voorwaarden van de artikelen P401.2 en P407 

van het Bondsreglement en aan de specifieke voorwaarden opgelegd in de artikelen P408 of 

P410, dient de continuïteit van de aanvragende club nog als verzekerd te worden bevonden 

(artikelen P406.21 en P406.22 van het Bondsreglement). 

Voor de deelname aan de eerste klasse amateurs dient een club te beschikken over een licentie 

van nationale amateurclub (artikel V666.1 en artikel V468 Bondsreglement KBVB). 

 

De CVBA LIERSE diende op 15 februari 2018 bij de KBVB een aanvraag in voor het 

toekennen van de Belgische licentie profvoetbal 1A en 1B en de licentie nationale 

amateurclub om haar toe te laten aan te treden in het kampioenschap van de eerste Nationale 

afdeling B gedurende het seizoen 2018-2019. (artikelen P417 en P421 Bondsreglement) 

 

De licentiecommissie van de KBVB nam op 11 april 2018 een afwijzende beslissing en zij 

oordeelde dat het genoemde verzoek van de CVBA LIERSE ongegrond was en besliste de 

gevraagde licentie profvoetbal 1A en 1B en de licentie nationale amateurclub niet toe te 

kennen voor het seizoen 2018-2019. De licentiecommissie was meer bepaald van oordeel dat 

de CVBA LIERSE niet voldeed aan alle voorwaarden van artikel P406, P407 en V468 van het 

Bondsreglement tot het bekomen/toekennen van een licentie. 

 

In haar bij het BAS ingestelde verhaal argumenteert de CVBA LIERSE dat haar verhaal “is 

gefundeerd op het feit dat Lierse wel degelijk aan alle licentievoorwaarden voldoet en dat 

Lierse bijgevolg onterecht een licentie profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2018-2019 werd 

weerhouden door de licentiecommissie”. 

 

Het staat niet ter discussie dat het verhaal door de CVBA LIERSE tijdig werd ingesteld en 

ontvankelijk is. 

 

Op 13 april 2018 kwam de SA TUBIZE vrijwillig tussen in de procedure. De tijdigheid en 

ontvankelijkheid van deze vrijwillige tussenkomst werden niet betwist. De vrijwillige 

tussenkomst wordt door het arbitragecollege ontvankelijk verklaard. 

 

IV. BEOORDELING: 

IV.1.   DE BEVOEGDHEID VAN HET BAS  

De bevoegdheid van het BAS staat niet ter discussie. 

 

In het motiverend gedeelte van haar synthesebesluiten van 2 mei 2018 nam de CVBA 

LIERSE volgende passage op onder punt II,4 : « Op basis van artikel 13, paragraaf 5 van het 

BAS-reglement werd Lierse meegedeeld dat het niet het recht heeft om een arbiter te kiezen. 

De KBVB treedt tevens op als partij in het kader van de procedure voor het BAS. Op een zeer 

korte tijdspanne dient zij bovendien haar - complex - verweer te organiseren, terwijl het 

voortbestaan van de club afhangt van het krijgen van een licentie voor het BAS. Lierse maakt 
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dan ook het grootst mogelijke voorbehoud omtrent het feit of de procedure voor het BAS wel 

een effectief rechtsmiddel uitmaakt in de zin van artikel 6 en 13 van het EVRM ». 

Hierover werd in het beschikkend gedeelte van de synthesebesluiten van 2 mei 2018, en 

evnmin in het beschikkend gedeelte van de eerste en aanvullende conclusies voor de CVBA 

LIERRSE, iets vermeld. 

Ter zitting van donderdag 3 mei 2018 bevestigde de raadsman van de CVBA LIERSE dat dit 

voorbehoud werd gehandhaafd. Het arbitragecollege verleent akte van dit voorbehoud. 

 

IV.2. DE GROND VAN DE ZAAK  

1. 

In het algemeen zij opgemerkt dat de CVBA LIERSE bij herhaling stelt dat haar slechts een 

“zeer korte termijn” werd/wordt toegemeten om het dossier van de licentieaanvraag in orde te 

brengen.  

Het arbitragecollege kan zich hiermee niet akkoord verklaren, gezien  

- de CVBA LIERSE reeds langer lid is van de KBVB, en dus het Bondsreglement kent of 

moet kennen,  

- de CVBA LIERSE bovendien haar licentie aanvroeg op 15 februari 2018 (wat 

veronderstelt dat haar dossier dus toen al in orde moest zijn),  

- de CVBA LIERSE nadien nog werd gehoord door de licentiecommissie op 4 april 2018 

nadat ze was opgeroepen op 22 maart 2018. In dat laatste schrijven waren een aantal 

tekortkomingen in de aanvraag van 15 februari 2018 gesignaleerd, 

- de andere clubs blijkbaar wel tijdig de nodige documenten en inlichtingen, zoals vereist 

in het Bondsreglement voor het verkrijgen van een licentie, konden voorleggen. 

 

2. 

In haar beslissing van 11 april 2018 motiveerde de licentiecommissie dat de CVBA LIERSE 

niet voldeed aan alle voorwaarden van de artikelen P406, P407 en V468 van het 

Bondsreglement voor de toekenning van een licentie en meer bepaald dat niet voldaan was 

aan de voorwaarden inzake: 

- het voorleggen van een organigram tot en met de ultieme eigenaar, getekend door de 

wettelijke vertegenwoordigers; 

- het bewijs van inschrijving in de KBO en de neerlegging van alle documenten 

betreffende de machtiging tot vertegenwoordiging; 

- de bewijzen dat voldaan was aan de betaling van de lonen aan spelers, trainers en 

personeel; 

- de bewijzen dat voldaan was aan de (betalings)verplichtingen inzake RSZ, 

bedrijfsvoorheffing, taksen en belastingen, bondsschulden en verzekering 

arbeidsongevallen; 

- de problematiek van haar hoofdtrainer; 

- een door alle vereiste personen ondertekend formulier in de zin van artikel P407, 2 

Bondsreglement; 

- het voorleggen van een geraamde staat van ontvangsten, met een vergelijking van de 

gerealiseerde cijfers en veronderstellingen waarop de club zich baseert. 

 

Verder verwees de licentiecommissie, voor wat betreft de voorschriften/vereisten inzake de 

continuïteit van de CVBA LIERSE voor het komende seizoen, naar het verslag van de 

licentiemanager van 14 maart 2018 en de verklaringen van de CVBA LIERSE, waarbij er om 

« een normale werking te kunnen garanderen melding werd gemaakt van € 4,7 miljoen van 

bijkomende cash-ontvangsten uit leningen van aandeelhouders. » 
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De licentiecommissie besloot dat de continuïteit van de club NIET verzekerd was voor de 

duur van de licentie (seizoen 2018-2019) tenzij de club het bewijs zou leveren van de 

volledige afdekking van het gecorrigeerde negatieve bedrijfskapitaal ten bedrage van  

€ 2.778.183,36 en het bewijs dat de club zou beschikken over € 4,7 miljoen bijkomende cash-

ontvangsten uit leningen van aandeelhouders. 

 

3. 

Met een brief van 17 april 2018 gaf de licentiemanager bij de KBVB aan de CVBA LIERSE 

een overzicht van de documenten en bewijsstukken die volgens hem nog ontbraken voor het 

bekomen van de gevraagde licentie. Deze documenten en bewijsstukken dienden te zijn 

neergelegd uiterlijk twaalf uur voor de zitting waarop het verhaal van de CVBA LIERSE zou 

worden behandeld.  

 

Volgens de CVBA LIERSE is deze brief een leidraad voor het beoordelen van de 

licentievoorwaarden door het BAS. (syntheseconclusies CVBA LIERSE p.5, randnummer 7) 

Belangrijk is dat de CVBA LIERSE niet heeft gesteld dat één of meer van de elementen die 

door de licentiemanager als ontbrekend werden opgelijst, niet nodig zou(den) geweest zijn de 

vervulling van de licentievoorwaarden, vastgesteld in het Bondsreglement. 

 

Ook het arbitragecollege is van oordeel dat de CVBA LIERSE alle elementen die door de 

licentiemanager van de KBVB in deze zaak als ontbrekend werden opgelijst, het laatst in zijn 

brief aan de CVBA LIERSE van 4 mei 2018, diende voor te leggen opdat de vervulling van 

de licentievoorwaarden zou kunnen worden vastgesteld. 

 

4. 

De CVBA LIERSE verzocht op de zitting van het BAS van donderdag 3 mei 2018 om een 

uitstel tot maandag 7 mei 2018 om de gevraagde stukken, documenten en inlichtingen te 

kunnen voorleggen. Er werd door hen geargumenteerd dat de overname nog maar zeer recent 

was afgerond en dat dit haar verhinderd had het dossier te vervolledigen en in orde te brengen. 

 

Op donderdag 3 mei 2018 werd het gevraagde uitstel toegestaan, met de uitdrukkelijke, en 

trouwens ook in het Bondsreglement (art. P421.2.23° en V472.2.25°) voorgeschreven, 

voorwaarde dat alle nodige documenten uiterlijk twaalf uur voor de zitting, dus maandag 7 

mei 2018 voor 5 uur ‘s morgens, dienden te zijn neergelegd. Ter zitting van donderdag 3 mei 

2018 werd aan partijen meegedeeld dat op de zitting van maandag 7 mei 2018 geen verder 

uitstel meer zou worden toegestaan. 

 

Na de zitting van donderdag 3 mei 2018, waarop de licentiemanager van de KBVB aangaf 

aan welke algemene en specifieke voorwaarden, zoals opgesomd in de artikelen P406, P407, 

P408 en P410 van het Bondsreglement nog moest voldaan worden door de CVBA 

KONINKLIJKE SPORTKRING LIERSE en de VZW K. LIERSE SK JEUGD, bevestigde 

deze licentiemanager dit schriftelijk op 4 mei 2018 in volgende bewoordingen : 

 
 I.“Met betrekking tot de naleving van artikel P407.1.1° van het bondsreglement 

1) Een organigram van de club tot en met de ultieme eigenaar getekend door de wettelijke vertegenwoordigers 

van Damaja CVBA nadat de Share Purchase Agreement zijn uitwerking heeft gevonden. Bovendien 

verzoeken U voor de CVBA Damaja (BE543.526.335) volgende documenten voor te leggen: 

a. Statuten; 

b. Notariële akte van de omvorming van deze vennootschap; 

c. Kopie van aandelenregister; 
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d. Samenstelling van de Raad van Bestuur; 

Uit de bovenstaande documenten moet kunnen worden afgeleid wie de ultieme eigenaar is van de CVBA 

Damaja.  

In alle documenten met betrekking tot de overname van de club, de ‘‘debt restucturing and contribution 

agreement’, de ‘share purchase agreement’ en de Escrow agreement moeten duidelijk de namen worden 

vermeld van de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en moet duidelijk kunnen worden afgeleid 

welke handtekening van de verschillende vertegenwoordigers is. 

 

II. Met betrekking tot de naleving van artikel P407.1.4° en artikel V468.1.3° van het bondsreglement 

2) een controleverslag van een door de Algemene Vergadering benoemde commissaris die geen onthoudende 

of afkeurende verklaring  inhoudt voor de geconsolideerde balans per 31/12/2017 (afsluiting boekjaar); 

3) het volledig schema van de NBB van deze geconsolideerde jaarrekening per 31/12/2017; 

4) het verslag van de Algemene vergadering die deze jaarrekening goedkeurt (zowel K. Lierse SK CVBA en K. 

Lierse SK LierseSK Jeugd VZW ) 

 

III. Met betrekking tot de naleving van artikel P407.1.6° en artikel en artikel V468.1.4° van het 

bondsreglement 

5) Het Excel tabel van de lonen van de betaalde sportbeoefenaars en de leden van de technische staf voor de 

maand april 2018 voor te leggen volgens de bijgevoegde tabel. Hieruit moet uiteraard blijken dat uw club 

voldoet aan alle bepalingen van de cao van 11 januari 2018; 

6) De loonfiches van alle betaalde sportbeoefenaars en leden van de technische staf van de maand april 2018; 

7) De betalingsbewijzen van de lonen van de betaalde sportbeoefenaars en de leden van de technische staf 

voor de maand april 2018 conform bovenstaand punt 5; 

8) Een verklaring op eer voorleggen dat alle contractuele verschuldigde bedragen aan betaalde 

sportbeoefenaars conform de contractuele bepalingen, waarbij wij de uitdrukkelijke bevestiging vragen dat 

er geen verschuldigde bedragen zijn aan spelers (of ex-spelers) en dit gelet op de voorgelegde addenda van 

speler Allach, waarbij wij U verzoeken ook de nodige toelichting te verschaffen over de verschillende 

addenda van deze betrokken speler en de tekenpremies die verschuldigd zijn; 

9) Het bewijs van betaling van het resterende saldo voor de lonen tot en met maart 2018 volgende 

jeugdtrainers van de VZW Lierse SK Jeugd 

a. Geets Veerle – 3.721,50 € 

b. Franciscovic Jasna – 532,52 € 

c. Peirsman Davy: 95,68 € 

d. Smets Roger : 2.685,01 € 

e. Wuyts Gert – 2.665,01 € 

f. Zerdouk Younes – 25.008,23 € 

10) Het bewijs leveren dat trainer Goyvaerts zijn vakantiegeld uit dienst heeft ontvangen, gelet op het feit dat er 

voor deze betrokken geen individuele rekening voor 2018 werd voorgelegd en dat zijn individuele rekening 

van 2017 hiervan geen melding maakt; 

11) De loonbrieven van alle jeugdtrainers van de VZW K. Lierse SK Jeugd voor de maand april 2018, alsook 

het bewijs van betaling van dit loon rekening houdende met de voorgaande uitgevoerde betalingen  

12) Een omstandig verslag van uw bedrijfsrevisor die attesteert dat alle opeisbare en contractuele vergoedingen 

volgend uit de arbeidsovereenkomst ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen van alle aard, 

enz) aan alle personeelsleden voor zowel de CVBA K. Lierse SK als de VZW K. Lierse SK Jeugd betaald 

zijn, zowel voor deze waar het contract nog lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd 

en dat alle contracten vaan de betaalde sportbeoefenaars en betaalde voetbaltrainers voldoen aan de 
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bepalingen van de cao betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde sportbeoefenaar en betaalde 

voetbaltrainer; 

13) Een attest van de RSZ tot en met het 4de kwartaal 2017 voor de VZW K. Lierse SK Jeugd, waarbij er 

volgens onze berekening een openstaand saldo was van minstens 26,17€; 

14) Het bewijs leveren dat alle bijdragen inzake RSZ van het 1e kwartaal 2018 betaald werden voor de VZW K. 

Lierse SK Jeugd ten bedrage van 95.752,34 € conform attest Group S dd. 2 mei 2018; 

15) Het bewijs leveren dat het 1ste voorschot van de bijdrage inzake RSZ voor het 2de kwartaal 2018 werd 

betaald en dit zowel de CVBA K. Lierse SK als de VZW K. Lierse SK Jeugd, alsook een attest van het 

sociaal secretariaat die het verschuldigde bedrag attesteert; 

16) Een attest van de Administratie van de Invordering dat alle verschuldigde belasting (bedrijfsvoorheffing, 

BTW en ander belasting) betaald zijn minstens tot en met  31 maart 2018 voor zowel de CVBA K. Lierse SK 

als de VZW K. Lierse SK Jeugd; 

17) Het bewijs leveren dat de verschuldigde bedrijfsvoorheffing tot en met de lonen van de maand maart 2018 

betaald werden voor de CVBA K. Lierse SK inclusief de intresten ( 48.961,06 € + intresten conform mail 

dd. 2 mei 2018 afkomstig van Ana R. Neno Ramos van FOD Financiën); 

18) Het bewijs leveren dat de verschuldigde bedrijfsvoorheffing tot en met de lonen van de maand maart 2018 

betaald werden voor de VZW K. Lierse SK Jeugd inclusief de intresten ( 78.807,93 € conform attest Group 

S dd. 2 mei 2018); 

19) Het bewijs van betaling van de BTW-aangifte van de maand januari 2018 voor de CVBA K. Lierse SK ten 

bedrage van 23.885,72€. Indien U dit wenst te verrekenen met de BTW-aangiftes van februari en maart 

2018 , verzoeken wij U de uitdrukkelijke bevestiging van de bevoegde ambtenaar voor te leggen dat deze 

akkoord gaat met deze verrekening; 

20) Het bewijs van betaling inzake BTW voor het 1ste kwartaal 2018 voor VZW K. Lierse SK Jeugd ten bedrage 

van 4.160,12 € ; 

21) Het bewijs van betaling inzake BTW voor het 4de kwartaal 2017 voor VZW K. Lierse SK Jeugd ten bedrage 

van 13.492,63 € vermeerderd met alle nalatigheidsintresten ; 

22) Het bewijs van betaling voorleggen van het verschuldigde bedrag aan CVBA Wavolo naar aanleiding de 

transfer naar Cercle Brugge van speler De Belder ten bedrage 21.300 €; 

23) Het bewijs van betaling van alle verschuldigde bedragen aan volgende clubs of overheden die voorkomen 

op de lijst van uw openstaande leveranciers per 31/03/2018: 

a. Celtic Glasgow : 5.008 GBP; 

b. Cercle Brugge : 265,96 €; 

c. Oud-Heverlee Leuven : 163,35 €; 

d. Vlaamse overheid : 205,79€; 

24) een verklaring op eer voor zowel de CVBA K. Lierse SK als de VZW K. Lierse SK Jeugd dat alle bedragen 

welke op  vervallen zijn in het voordeel van clubs van de KBVB of aan clubs lid van de UEFA of FIFA 

betaald zijn, alsook dat U op 6 mei 2018 geen taksen en belastingen van welke aard ook verschuldigd bent; 

 

IV. Met betrekking tot de naleving van artikel P407.2° van het bondsreglement 

25) het document met betrekking tot artikel P407.2, ondertekend door alle personen welke voorkomen op dit 

document, alsook alle nieuwe ultieme eigenaars van de club ( zie punt 1 hierboven); 

 

V. Met betrekking tot de naleving van artikel P406.2.21° en artikel P407.1.5° van het bondsreglement 

zijnde de continuïteit van de club 

26)De geconsolideerde balans en resultatenrekening per 31/03/2018 volgens model NBB ; 

27)een attest van een onafhankelijk bedrijfsrevisor waarbij de tussentijdse financiële gegevens per 31 maart 

2018 onderworpen werden aan een beperkt onderzoek verricht conform de ‘International Standard on 
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review Engagement (ISRE) 2410’ normen of conform de nationale vigerende normen, die minstens de ISRE 

2410-normen respecteren; 

28)Een verslag van het bevoegde bestuursorgaan voorleggen waaruit blijkt dat zij akte neemt van dit budget 

en cashflow waarbij deze worden goedgekeurd; 

29)Het bewijs leveren dat de Share Purchase agreement nog steeds geldig is, gelet op artikel 5.2 van deze 

overeenkomst ( ten laatste op 2 mei 2018). Het moet duidelijk kunnen worden afgeleid wie de 

vertegenwoordigers zijn van de verschillende partijen en er moet duidelijk kunnen worden afgeleid welke 

handtekening van de verschillende vertegenwoordigers is; 

30)Een verduidelijking met betrekking tot de getekende Share Purchase Agreement , Debt Restruction and 

Contribution Agreement en de Escrow agreement door Damaja CVBA waarbij in geen van deze 3 

overeenkomsten de vertegenwoordigers van deze CVBA vermeld staan; 

31)Gelet op uw negatief netto bedrijfskapitaal per 31/03/2018 ten bedrage van 2.437.108,52€, dat dient te 

verhoogd te worden met respectievelijk 923.551,18 € ( correctie R/C tegoed)  en 569.525,28 € ( correctie 

R/C niet achtergesteld), alle nuttige documenten voor te leggen ter afdekking van dit negatief netto 

bedrijfskapitaal die voldoen aan de publicatie van het Licentiedepartement dd. 12/10/2017; 

32)Gelet op de bijkomende liquide middelen ter afdekking van uw liquiditeitstekort tot 30/06/2019 ten 

bedrage van 4.650.000 €, alle nuttige documenten voor te leggen ter afdekking van dit liquiditeitstekort die 

voldoen aan de publicatie van het Licentiedepartement dd. 12/10/2017 ; 

33)Het bewijs dat de 8 miljoen € conform de escrow agreement werd overgeschreven op de rekening BE27 

6300 6522 4273; 

34)Gelet op de voorgestelde lening van 8 miljoen €, verzoeken wij U volgende documenten voor te leggen : 

a. Het bewijs van de overschrijving met de herkomst van deze fondsen; 

b. Indien deze fondsen afkomstig zijn van een rechtspersoon : 

i. Een schematische voorstelling tot en met de ultieme eigenaar van deze rechtspersoon 

ii. De statuten ( in het Nederlands, Frans of Engels) 

iii. Kopie van het aandelenregister; 

iv. Lijst van de bestuurders en de verantwoording van hun handtekenbevoegdheden; 

v. Laatst afgesloten jaarrekening 

vi. De interne balans en resultatenrekening per 31/03/2018; 

vii. Alle overeenkomsten tussen Damaja CVBA en deze rechtspersoon en ingeval er 

achterliggende overeenkomsten zijn, een kopie van deze overeenkomsten; 

viii. Indien zou blijken dat deze middelen niet afkomstig zouden zijn van de eigen middelen van 

deze rechtspersoon of deze rechtspersoon aanzienlijke schulden heeft, het grootboek van 

deze rekeningen, alsook alle nuttige documenten met betrekking tot de herkomst van deze 

fondsen tot en met de ultieme geldschieter 

ix. Voor alle rechtspersonen die voorkomen op de schematische voorstelling tot en met de 

ultieme geldschieter 

1. De statuten ( in het Nederlands, Frans of Engels) 

2. Kopie van het aandelenregister; 

3. Lijst van de bestuurders en de verantwoording van hun handtekenbevoegdheden; 

4. Laatst afgesloten jaarrekening 

5. De interne balans en resultatenrekening per 31/03/2018  

c. Indien deze fondsen afkomstig zijn van een natuurlijk persoon : 

i. Een schematische voorstelling tot en met de ultieme geldschieter 

ii. Kopie van de identiteitskaart 

iii. Alle overeenkomsten tussen de (natuurlijke/rechts) persoon en de ultieme geldschieter; 

iv. Een verklaring op eer van de ultieme geldschieter dat deze fondsen afkomstig zijn van zijn 

persoonlijk vermogen en hem niet ter beschikking worden gesteld door een derde ( 
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rechtspersoon, financiële instelling of andere natuurlijke persoon) en hij er vrij kan over 

beschikken. Bovendien dient deze te verklaren dat hij geen enkel ander belang heeft in een 

andere club van het Belgische profvoetbal 

35)Indien de club zoals ter zitting meegedeeld gebruik zou maken van een comfort letter, verzoeken wij U 

volgende documenten voor te leggen met betrekking tot de rechtspersoon die deze comfort letter voorlegt 

d. Een schematische voorstelling tot en met de ultieme eigenaar van deze rechtspersoon 

e. De statuten ( in het Nederlands, Frans of Engels) 

f. Kopie van het aandelenregister; 

g. Lijst van de bestuurders en de verantwoording van hun handtekenbevoegdheden; 

h. De gereviseerde laatste afgesloten jaarrekening; 

i. De interne balans en resultatenrekening per 31/03/2018; 

j. Het bewijs leveren dat deze comfort letter de bepaling bevat dat deze zich garant stelt voor de 

continuïteit van de club ( met inbegrip van alle wettelijke licentieschulden tegen de wettelijke 

vervaldatum); 

k. Het bewijs leveren dat het netto bedrijfskapitaal van deze rechtspersoon groter is dan 8 miljoen € 

en dat deze over minstens 8 miljoen € liquide middelen beschikt; 

l. Het bewijs leveren dat deze comfort letter een verplichting bevat met een bindend en uitvoerbaar 

karakter vormt in hoofde van diegene die deze comfort letter heeft uitgegeven. Uw 

commissarisrevisor dient de geldigheid van de comfort letter te onderzoeken conform de 

omzendbrief 2012/01 van het IBR en wij verzoeken U hiervan zijn verslag voor te leggen; 

36)Gelet op de geplande lening of comfort letter, een verslag van het bevoegde bestuursorgaan voorleggen 

van de club waaruit blijkt dat de zij akte neemt van de geplande lening of comfort letter ter afdekking van 

het gecorrigeerde negatieve netto bedrijfskapitaal ( zie punt 28) en de bijkomende liquide middelen ( zie 

punt 29); 

37)met betrekking tot de continuïteit ( artikel P407.3 van het bondsreglement) van de club, 

1) een schematische voorstelling van de herkomst van alle nieuwe waarborgen, leningen en ter 

beschikking gestelde fondsen of comfort letter tot en met de ultieme geldschieter conform de 

publicatie van het licentiedepartement ; 

2) een verklaring op eer dat van de ultieme geldschieter geen enkel ander belang heeft in een 

andere club van het Belgische profvoetbal” 

 

5. 

Op maandag 7 mei 2018 verzocht de CVBA LIERSE om een bijkomend uitstel, maar dit 

werd door het arbitragecollege niet toegstaan, onder meer op grond van  

-  de argumentatie hoger weergegeven onder punt IV.2.1  

- het feit dat reeds een uitstel was toegestaan op donderdag 3 mei 2018, 

- het feit dat geen enkel, laat staan een bewijskrachtig, stuk werd voorgelegd om het 

verzoek tot uitstel te staven, 

- de CVBA LIERSE zelfs nog niet de stukken had neergelegd die los staan van de 

overname van de club. 

 

Op de zitting van maandag 7 mei 2018 was de CVBA LIERSE vergezeld door meester David 

RYCKAERT, die verscheen namens LIERSE EGYPT en de heer WADI DEGLA. 

De andere partijen (KBVB en SA TUBIZE) verzetten zich tegen de aanwezigheid van 

meester RYCKAERT omdat deze laatste geen partij was of vertegenwoordigde. 

Een voorstel om meester RYCKAERT als getuige te ondervragen stuitte eveneens op verzet 

van de andere partijen (KBVB en SA TUBIZE), terwijl de raadsman van de CVBA LIERSE 

bevestigde dat hij evengoed de informatie kon geven, die meester RYCKAERT had willen 

meedelen, wat de raadsman van de CVBA LIERSE dan ook deed. 



BAS Arbitrage 121/18 - LIERSE CVBA t. KBVB en SA TUBIZE 

 
 

10 

 

Bovendien was de aanwezigheid van meester RYCKAERT niet voorafgaandelijk 

meegedeeld, zodat de andere partijen niet de gelegenheid hadden zich daarop voor te bereiden 

In deze omstandigheden besliste het arbitragecollege om meester RYCKAERT niet als 

getuige te ondervragen. 

 

Het arbitragecollege kon/kan, wat de grond van de zaak betreft, enkel vaststellen dat door de 

CVBA LIERSE op geen enkel van punten (opgesomd door de licentiemanager in zijn brief 

van 4 mei 2018) een antwoord, laat staan een nuttig antwoord, werd gegeven, hetzij 

mondeling, hetzij door het voorleggen van bewijskrachtige stukken. Het arbitragecollege stelt 

in dat verband vast dat ook voor de punten die niet gerelateerd zijn aan de (aangekondigde) 

overname van de club/aandelen, geen nuttige respons wordt/werd gegeven door de CVBA  

LIERSE en door haar evenmin stukken werden neergelegd. 

 

In deze omstandigheden komt het verhaal van de CVBA LIERSE, naar het oordeel van het 

arbitragecollege, ontvankelijk, maar ongegrond voor. 

 

Derhalve kan aan de CVBA LIERSE noch een licentie profvoetbal 1A en 1B, noch een 

licentie nationale amateurclub worden toegekend voor het seizoen 2018-2019. 

 

Wat de licentie profvoetbal 1A en 1B betreft oordeelt het arbitragecollege dat niet werd 

voldaan aan de voorwaarden van artikel P407 van het Bondsreglement (cfr. hoger punten 1 tot 

25 van de brief van de licentiemanager van de KBVB aan de CVBA LIERSE van 4 mei 

2018). In deze omstandigheden is het niet nodig om verder na te gaan of de continuïteit van 

de club verzekerd is, volgens artikel P406.21 doch het arbitragecollege kan niet anders dan 

vaststellen dat daarvan niet het minste bewijs is geleverd (cfr hoger punten 26-33 van de brief 

van de licentiemanager van de KBVB aan de CVBA LIERSE van 4 mei 2018) en dat de 

zorgbarende financiële toestand van de club en de ter zitting van 7 mei 2018 gemelde 

mislukking van de overname integendeel grote vraagtekens zetten bij de continuïteit. 

 

Wat de licentie nationale amateurclub betreft oordeelt het arbitragecollege dat niet werd 

voldaan aan de voorwaarden van artikel V468 (cfr hoger punten 2-24 van de brief van de 

licentiemanager van de KBVB aan de CVBA LIERSE van 4 mei 2018). 

 

Deze vaststellingen doen niets af aan het feit dat het arbitragecollege aanneemt dat de 

vertegenwoordigers van de CVBA LIERSE zich tijdens de procedure voor het BAS tot het 

uiterste hebben ingespannen. 

 

5. De vrijwillige tussenkomst 

De SA TUBIZE kwam op 13 april 2018 vrijwillig tussen in de procedure en verzocht om het 

verhaal van de CVBA LIERSE ongegrond te verklaren. 

 

Het betreft in feite een vrijwillige tussenkomst met een bewarend karakter. De SA TUBIZE, 

die weliswaar een belang moet hebben, wenste door haar tussenkomst één van de partijen, 

namelijk de KBVB, te steunen in haar eis of verweer. Door de KBVB aldus te steunen beoogt 

de bewarende tussenkomst ook de bescherming van de belangen van de tussenkomende partij 

(SA TUBIZE) die in het gedrang kunnen komen wanneer de partij die zij ter hulp snelt (de 

KBVB) in het ongelijk wordt gesteld. Het belang van de SA TUBIZE bestaat erin dat de 

beslissing over de licentie, gevraagd door de CVBA LIERSE, van invloed is op de afdeling 

waarin de club van SA TUBIZE in het seizoen 2018-2019 zal spelen. 
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Een partij kan voor de eerste maal tussenkomen in hoger beroep als haar tussenkomst niet 

strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, maar tot bevestiging van de beroepen beslissing 

en zij zich alleen aansluit bij de stelling van een andere partij. 

De vrijwillige tussenkomst van de AS TUBIZE is bijgevolg ontvankelijk gezien ze, samen 

met de KBVB, verzocht om het verhaal van de CVBA LIERSE ongegrond te verklaren. Deze 

vrijwillige tussenkomst is bovendien, zoals uit hoger weergegeven motivering is gebleken, in 

principe gegrond. 

 

De kosten van dergelijke tussenkomst vallen steeds ten laste van deze vrijwillig 

tussenkomende partij.(J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Intersentia 2016, p. 535, nr.1233 en de 

referenties aldaar). 

 

Er bestaat geen reden toe om aan de SA TUBIZE de door haar gevraagde vergoeding van 

2.500, 00 € als tussenkomst in haar kosten, toe te kennen. 

 

6. 

Het arbitragecollege kreeg kennis van een vordering van de NV AUGUSTIJNENBERG uit 

SINT-JANS-MOLENBEEK. Deze partij verwijst naar een verstekvonnis van de rechtbank 

van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, van 5 maart 2018 waarbij de VZW K. 

LIERSE SK JEUGD, met zetel te Lier, Mechelsesteenweg 382 B werd veroordeeld. Het 

vonnis werd uitvoerbaar verklaard bij voorraad. Dit verstekvonnis werd bij-exploot van 

betekening-bevel van 30 maart 2018 betekend en hierin is sprake van een verschuldigd bedrag 

van € 50.524,04 op dat moment. Het zou gaan om een aantal onbetaalde facturen, blijkbaar 

voor een hotelverblijf. 

 

Ook voor deze vordering werd geen oplossing gegeven door de CVBA K. LIERSE 

SPORTKRING of de VZW K. LIERSE SK JEUGD. 

 

IV.3. DE ARBITRAGEKOSTEN  

De kosten van de arbitrageprocedure omvatten : 
 - administratiekosten:         450,00 € 

 - kosten van aanhangigmaking :      1.500,00 €   

 - kosten van de arbiters:      1.800,60 € 

       ------------ 

          3.750,60 € 

 

Gelet op het gegeven dat het verhaal als ongegrond wordt afgewezen, dient de CVBA  

LIERSE te worden veroordeeld om de kosten van de arbitrageprocedure ten laste te nemen, 

overeenkomstig artikel 30.2 van het reglement van het BAS. 

 

De kosten van de vrijwillig tussenkomende partij (SA TUBIZE) voor wat betreft huidige 

procedure ten bedrag van € 1.500,00 dienen te haren laste te blijven nu zij in deze procedure 

enkel vrijwillig tussen gekomen is ter behartiging van haar belangen.(zie hoger punt IV.2.5) 

 

V. BESLISSING: 

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

Sport  

- verklaart het door de CVBA KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING ingestelde 

verhaal ontvankelijk doch ongegrond en wijst hen ervan af; 

- verleent de CVBA KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING akte van haar 

voorbehoud in de zin zoals hoger in huidige beslissing onder punt IV.1 (onder de titel: 

De bevoegdheid van het BAS) opgenomen; 

- verklaart de vrijwillige tussenkomst van de SA TUBIZE AFC ontvankelijk en 

gegrond; 

- wijst de vordering van de SA TUBIZE AFC om de CVBA KONINKLIJKE LIERSE 

SPORTKRING te veroordelen tot een tussenkomst van 2.500,00 € in de kosten van de 

SA TUBIZE AFC af als ongegrond; 

- veroordeelt de CVBA KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING tot de kosten van de 

arbitrageprocedure van 3.750,60 €. 

 

Laat de kosten van huidige procedure voor wat haar vrijwillige tussenkomst betreft ten 

bedrage van € 1.500,00 ten laste van SA TUBIZE AFC. 

 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport op  

9 mei 2018. 
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