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BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 

Stamnummer :   1  Licentienummer : 0001/06/07415 
 
ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB  
 
OUDE BOSUILBAAN 54 A   
 
2100 DEURNE 
 
 
 
De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op  woensdag 8  APRIL 
2020 aan ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB  op navolgende 
gronden de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1B 
verleend voor het seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties : 

- R. Antwerp F.C. – Europese licentie 2020-2021 – 15_10 - Confidentieel (4.553 
pagina’s) 

- R. Antwerp F.C. – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17_02_2020  - 
Confidentieel (1.072 pagina’s) 

- R. Antwerp F.C. – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021  - 
17_02_2020 - Confidentieel (3.677 pagina’s inclusief dit rapport) 

 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt Royal Antwerp Football 
Club, hierna de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen: 
  
RAFC NV - Oude Bosuillaan 54A te 2100 Deurne BE0839.407.415 
RAFC VZW - Oude Bosuillaan 54A te 2100 Deurne BE0407.744.349 
DOCORA NV- Zwaanhofweg 10 te 8900 Ieper BE0825.881.259 
 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

 
 
A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
 
o Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie bijkomend akte van het 

feit dat de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in de 
Europese competities, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van het 
King Power at den dreef stadion te Leuven. 
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B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
- dat bedrijfsrevisor Dirk Wouters dd. 15 februari 2020 een verklaring over de 

jaarrekening met voorbehoud heeft voorgelegd voor de NV over het boekjaar 
afgesloten op 30 juni 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd ( zie attest van 
de bedrijfsrevisor Dirk Wouters dd. 14 februari 2020); 

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het 4de kwartaal 2019 zijn 

betaald ( zie de attesten van de R.S.Z. dd. 12 februari 2020 en 21 februari 2020); 
 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing over het 4de kwartaal 2019 betaald zijn 

( zie attest FOD Financiën, Inning en invordering, Infocenter Antwerpen dd. 31 
januari 2020); 

 
- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het 4de   

kwartaal 2019 ( zie attest Federale Verzekering dd. 7 februari 2020); 
 
- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijken ; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn ( zie attest FOD Financiën, Inning en 

invordering, Infocenter Antwerpen dd. 31 januari 2020) 
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald ( zie attest AG Insurance dd. 6 februari 2020); 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;. 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 

31 december 2019 betaald zijn; 
 
- dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en 

hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021. 
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7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Bosuilstadion te Antwerpen) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k, hetgeen wordt gestaafd door het rapport 
van de heer De Pauw dd. 31 januari 2020. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Bosuilstadion, Oude bosuilbaan 54 te 2100 Antwerpen. 
 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de Stad Antwerpen dd. 
5 februari 2020 dat ze haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Bosuilstadion, 
Oude Bosuilbaan 54 te 2100 Antwerpen in Profvoetbal 1A als in Profvoetbal 1B;  

 

8° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club :  

 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 
- dat met betrekking tot artikel P407.2. de club een verklaring voorlegt dat het geen 

enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel P407.2.21,22,23 en 
24; 

 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 
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9° De Licentiecommissie stelt verder: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie, met alle 

nuttig geachte middelen, op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 

10° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 1 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, in acht genomen  
de voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 alsmede alle neergelegde documenten ter zake, waaruit blijkt dat de normale 
werking van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen, waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club 2 indicatoren had overschreden conform de 
publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
 
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er, conform artikel P407.3 van het 
bondsreglement, voor de club geen waarborgen, leningen en ter beschikking 
gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden gelaten. 
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11° Uit bovenstaande volgt dat ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 
1A en 1B seizoen 2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB ( 
stamnummer n° 1 ) ontvankelijk en gegrond. 
 
Zegt dat de club verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de 
installaties van het King Power at den dreef stadion te Leuven. 
 
Beslist aan ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB de gevraagde Europese licentie 
en de licentie profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder 
het nummer 0001/06/07415. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer dragen A/0001/06/07415) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/0001/06/07415)  . 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 

 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 3 – CLUB BRUGGE K.V. Licentie 2020-2021 
    

K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 

 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 3  Licentienummer : 0003/11/44251 
 
CLUB BRUGGE K.V.  
 
OLYMPIALAAN 74 
 
8200 BRUGGE 
 
 

De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan CLUB BRUGGE K.V. op navolgende gronden de Europese 
licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het seizoen 
2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties door de club: 

- Club Brugge K.V. – Europese Licentie 2020-2021 – 15-10 - Confidentieel ( 
5.772 pagina’s); 

- Club Brugge K.V. – Europese Licentie 2020-2021 ( 2de deel) – 17-02-2020 - 
Confidentieel  (1.820 pagina’s) 

- Club Brugge K.V. – Licentie voor Profvoetbal 1A- seizoen 2020-2021 – 17-02-
2020 - Confidentieel ( 2.507 pagina’s) 
 

 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt Club Brugge K.V., hierna 
de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  
 

- NV Club Brugge – Herenweg 9 te 8300 Knokke – BE0460.444.251; 
- NV Club Brugge Development - Herenweg 9 te 8300 Knokke – 

BE0672.698.661; 
- NV Club Brugge Oefencentrum - Herenweg 9 te 8300 Knokke -  

BE0672.703.314; 
- NV Club Brugge Stadion - Herenweg 9 te 8300 Knokke – BE0672.704.601 

 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

 
 
A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
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B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
- dat bedrijfsrevisor Veerle Catry - BDO dd. 13 februari 2020 een verklaring over 

de jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar 
afgesloten op 30 juni 2019 ;  

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd ( zie attest van 
de bedrijfsrevisor Veerle Catry - BDO dd. 13 februari 2020); 
 

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid betaald werden ( zie attest van de 
R.S.Z. dd. 21 februari 2020); 

 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn ( zie attesten Infocenter 

Brugge dd. 12 februari 2020 en 10 februari 2020); 
 
- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde 

kwartaal 2019 ( zie attest Belfius dd. 4 december 2019); 
 
- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attesten Infocenter Brugge dd. 12 

februari 2020 en 10 februari 2020);  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen regelmatig werden betaald ( zie attest 

Allianz dd. 10 februari 2020); 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 

verbindt  hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021. 
 

- dat de club geen achterstallige huurgelden heeft ( zie attest Stad Brugge dd. 3 
maart 2020) 
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7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Jan Breydelstadion te Brugge) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k zoals wordt gestaafd door het rapport van 
de heer De Pauw dd. 17 februari 2020. 

 
- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 

werken in het Jan Breydelstadion, Olympialaan 74 te 8200 Brugge 
 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Brugge dd.3 maart 
2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het Jan 
Breydelstadion, Olympialaan 74 te 8200 Brugge in Profvoetbal 1A als in 
Profvoetbal 1B. 

 
 
8° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 
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9° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 
 

10° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 1 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, dit gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake, waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen , waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club geen enkele indicatoren had overschreden 
conform de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
  
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er, conform artikel P407.3 van het 
bondsreglement, voor de club geen waarborgen, leningen en ter beschikking 
gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden gelaten . 
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11° Uit bovenstaande volgt dat CLUB BRUGGE K.V. aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1B seizoen 
2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door CLUB BRUGGE K.V. ( stamnummer  n° 3  ) 
ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist aan CLUB BRUGGE K.V. de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  
/0003/11/44251. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer dragen A/0003/11/44251) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen (B/0003/11/44251)  . 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 

 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 7  Licentienummer : 0007/02/85394 
 
K.A.A. GENT 
 
OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 808 
 
9000 GENT 
 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan K.A.A. GENT op navolgende gronden de Europese licentie en 
de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties : 

- KAA Gent – Europese licentie 2020-2021 (5.076 pagina’s) 
- KAA Gent – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) (935 pagina’s) 
- KAA Gent – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021 (1.954 pagina’s 

inclusief dit rapport) 
 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt K.A.A Gent, hierna de club 
genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  
 

- KAA Gent CVBA SO - Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent - 
BE0407.885.394 

- Horeca Foot BVBA - Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent - 
BE0897.467.556 

- KAA Gent Management NV – Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent -  
BE0438.358.539 

 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

 
 
 
A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
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B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
- dat bedrijfsrevisor Francis Boelen – EY dd. 14 februari 2020 een verklaring over 

de jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar 
afgesloten op 31 mei 2019 ;  

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd behalve 
bepalingen onder punten 8° tot en met 13° hieronder ( zie attest van de 
bedrijfsrevisor Francis Boelens - EY dd. 14 februari 2020); 

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 

betaald werden ( zie attesten van de R.S.Z. dd. 29 januari 2020 en 21 februari 
2020); 

 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2019 

betaald zijn ( zie attest Infocenter Gent dd. 4 februari 2020); 
 
- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde  

kwartaal 2019 ( zie attest Baloise Insurance dd. 16 januari 2020); 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attest Infocenter Gent dd. 4 

februari 2020);  
 
- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald (zie attesten Verzekeraar Baloise dd. 10 februari 
2020); 

 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 
 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 

31 december 2019 betaald zijn; 
 
- dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 

verbindt  hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 

 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 7 – K.A.A. GENT Licentie 2020-2021 
    

7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Ghelamco Arena te Gent) voldoet aan de bepalingen 

van art. P408.1.3° a tot k wordt bewezen door het rapport van de heer De Pauw 
dd. 17 februari 2020. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 te 9000 Gent 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Gent dd. 25 

september 2019 dat haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Ghelamco Arena, 
Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent in Profvoetbal 1A als in Profvoetbal 
1B; 

 
 
8° Betreffende de zaak van ex-speler Duarte, is er geen evolutie in dit dossier 
waarbij het bedrag nog steeds geblokkeerd staat op de Poolrekening; 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement. 
 
9° Betreffende de betwisting met ex-speler Adnan Custovic, is er geen evolutie in 
dit dossier waarbij het bedrag nog steeds geblokkeerd staat op de Poolrekening; 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement. 
 
10° Betreffende de betwisting met ex-speler Stef Wils, is er geen evolutie in dit 
dossier waarbij het bedrag nog steeds geblokkeerd staat op de Poolrekening; 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement. 
 
 
 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 7 – K.A.A. GENT Licentie 2020-2021 
    

11° Betreffende de betwisting met ex-speler Mbaye Leye, is er geen evolutie in dit 
dossier waarbij het bedrag nog steeds geblokkeerd staat op de Poolrekening; 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement. 
 
12° Betreffende de betwisting met ex-speler Oussalah Mustapha, werd de 
verschuldigde som gestort op de Poolrekening in afwachting van de definitieve 
afrekening. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement. 
 
13° Betreffende de betwisting met ex-speler Hannes Van Der Bruggen, neemt de 
Licentiecommissie kennis van de voorgelegde documenten, waarbij betrokkene tot 
op heden nog steeds geen vordering heeft ingesteld voor de Arbeidsrechtbank. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten, is de Licentiecommissie van mening dat deze 
betwisting NIET kennelijk onredelijk is, zodat zich geen consignatie conform artikel 
P406.4° van het bondsreglement opdringt. 
 
 
14° Betreffende de betwistingen met 3 clubs met betrekking tot 
opleidingsvergoeding voor speler Garcia Altemar, neemt de Licentiecommissie akte 
van de voorgelegde documenten.  
 
Gelet op de voorgelegde documenten, is de Licentiecommissie van mening dat deze 
betwisting NIET kennelijk onredelijk is, zodat zich geen consignatie conform artikel 
P406.4° van het bondsreglement opdringt. 
 
 
De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen voor 
alle bovenvermelde betwistingen binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte 
dient te worden gebracht 
 
 
15° De Licentiecommissie neemt akte dat de betwistingen met ex-werknemer Luc 
Martens als afgesloten wordt beschouwd. 
 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 7 – K.A.A. GENT Licentie 2020-2021 
    

16° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 

- dat met betrekking tot artikel P407.2. de club een verklaring voorlegde dat het 
geen enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel 
P407.2.21,22,23 en 24; 

 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 

 
 

17° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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18° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 1 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, dit gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake, waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen, waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club geen enkele indicatoren had overschreden 
conform de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
  
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er, conform artikel P407.3 van het 
bondsreglement, voor de club geen waarborgen, leningen en ter beschikking 
gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden gelaten . 
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19° Uit bovenstaande volgt dat K.A.A. GENT aan de voorwaarden voor het verkrijgen 
van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1B seizoen 2020-2021 
voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door K.A.A. GENT ( stamnummer  n° 7  ) 
ontvankelijk en gegrond. 
 
Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
procedures met Duarte, Custovic, Wils, Leye, Oussalah, Van Der Bruggen en de 3 
clubs betreffende de opleidingsvergoeding voor speler Garcia Altemar binnen de vijf 
werkdagen op de hoogte dient te brengen. 
 
Beslist aan K.A.A. GENT de gevraagde Europese licentie en de licentie profvoetbal 
1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  
/0007/02/85394. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer dragen A/0007/02/85394) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/0007/02/85394)  . 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 

 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 12  Licentienummer : 0012/15/98824 
 
CERCLE BRUGGE KONINKLIJKE SPORTVERENIGING 
 
OLYMPIALAAN 74 
 
8200 BRUGGE 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan CERCLE BRUGGE K.S.V. op navolgende gronden de 
Europese licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het 
seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties : 

- Cercle Brugge - Europese licentie 2020-2021 – 15-10 - Confidentieel (4.244 
pagina’s) 

- Cercle Brugge - Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17-02-2020 -  
Confidentieel (1.293 pagina’s) 

- Cercle Brugge - Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021- 17-02-20 - 
Confidentieel (7.115 pagina’s) 

 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt Cercle Brugge K.S.V. , 
hierna de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  

- Cercle Brugge K.S.V. CVBA – Olympialaan 74 te 8200 Brugge -  
BE0554.798.824 

- K.S.V. Cercle Brugge VZW - Olympialaan 74 te 8200 Brugge -  
BE0407.845.705 

 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 
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A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is waarbij : 
 
o Aangezien de club een indicator van artikel 52 van het UEFA-reglement heeft 

overschreden, dient de club bij een eventuele deelname aan de Europese 
competities per trimester de geactualiseerde versie van de financiële informatie 
voor te leggen. 

 
 
B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
- dat bedrijfsrevisor Jan Degryse dd. 14 september 2019 een verklaring over de 

jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar afgesloten 
op 30 juni 2019 ;  

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd behalve 
bepalingen onder punten 8° tot en met 12° hieronder (zie attest van de 
bedrijfsrevisor Jan Degryse dd. 12 februari 2020).  

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 

betaald werden ( zie attest van de R.S.Z. dd. 20 februari 2020); 
 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing over het vierde kwartaal 2019 betaald 

zijn (zie attesten Infocenter Brugge dd. 10 februari 2020 en 12 februari 2020); 
 

- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het 4de   
kwartaal 2019 ( zie attest AG Insurance dd. 28 januari 2020); 

 
- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attesten Infocenter Brugge dd. 10 

februari 2020 en 12 februari 2020);  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald (zie attest Baloise dd. 30 januari 2020); 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 

31 december 2019 betaald zijn; 
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- dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 
verbindt  hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021. 

 
 
7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Jan Breydelstadion te Brugge) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k hetgeen wordt gestaafd door het rapport van 
de heer De Pauw dd. 31 januari 2020. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Jan Breydelstadion, Olympialaan 74 te 8200 Brugge 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Brugge dd. 16 

december 2019 waaruit blijkt dat de club haar thuiswedstrijden kan afwerken in 
het Jan Breydelstadion, Olympialaan 74 te 8200 Brugge in Profvoetbal 1A als in 
Profvoetbal 1B. 

 
 
8° Betreffende de betwisting met ex-speler De Coninck, werd deze zaak in beraad 
genomen na de zitting van de Arbeidsrechtbank van 17 februari 2020  
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement 
 
 
9° Betreffende de betwisting met ex-werknemer Charita, werd deze zaak in beraad 
genomen na de zitting van de arbeidsrechtbank van 17 februari 2020. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement 
 
 
10° Betreffende de betwistingen met ABC Verhelst Fiduciaire, wordt deze zaak 
behandeld door het Hof van Beroep van Gent op 26 mei 2021. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement 
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11° Betreffende de betwisting met ex-werknemer Laurent Guyot, neemt de 
Licentiecommissie akte van alle voorgelegde documenten waarbij deze zaak zal 
worden behandeld door de Arbeidsrechtbank op 21 september 2020. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten, is de Licentiecommissie van mening dat deze 
betwisting NIET kennelijk onredelijk is, zodat zich geen consignatie conform artikel 
P406.4° van het bondsreglement opdringt. 
 
 
De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen inzake  
bovenvermelde betwistingen binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte dient 
te worden gebracht. 
 
12° De Licentiecommissie neemt akte dat de betwistingen met ex-speler Ndiaye, met 
ex-werknemer Van Lancker en met ex-werknemer Colpaert,   als afgesloten worden 
beschouwd 
 
13° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 

- dat met betrekking tot artikel P407.2. de club een verklaring voorlegt dat het geen 
enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel P407.2.21,22,23 en 
24; 

 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 
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14° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 
 

15° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 4 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake, waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen, waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club 2 indicatoren had overschreden conform de  
publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat voor de club waarborgen, leningen 
en/of ter beschikking gestelde fondsen nodig zijn om de continuïteit van de club te 
waarborgen waarbij kan worden vastgesteld dat deze beantwoorden aan de 
vereisten conform artikel P407.3 van het bondsreglement. 
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16° Uit bovenstaande volgt dat CERCLE BRUGGE K.S.V. aan de voorwaarden voor 
het verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1B seizoen 
2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door CERCLE BRUGGE K.S.V. ( stamnummer  n° 
12  ) ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist dat de club een geactualiseerde versie van de provisionele financiële 
informatie per 31 maart 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020, 31 december 2020, 
31 maart 2021 en 30 juni 2021 binnen de vijf werkdagen na het verstrijken van deze 
termijn dient voor te leggen aan het Licentiedepartement, indien de club in het 
seizoen 2020-2021 deelneemt aan de UEFA-clubcompetities. 
 
Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwistingen met De Coninck, Charita, Guyot en ABC Verhelst Fiduciaire binnen  de 
vijf werkdagen op de hoogte dient te brengen. 
 
Beslist aan CERCLE BRUGGE K.S.V. de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  
/0012/15/98824. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze het nummer dragen 
A/0012/15/98824) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze het nummer dragen 
B/0012/15/98824). 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 

LICENCE EUROPEENNE 

LICENCE FOOTBALL 

PROFESSIONNEL 1A et 1B 

LICENCE DE CLUB NATIONAL 
AMATEUR  

 
  

SAISON  2020- 2021 
 
 
 
 

Numéro de matricule : 16 Numéro de Licence : 0016/08/55448 
 
STANDARD DE LIEGE 
 
RUE DE LA CENTRALE 2  
 
4000 LIEGE 
 
 

Après délibération, la Commission des Licences a pris dans le dossier 
du STANDARD DE LIEGE concernant la demande de licence 
européenne, la demande de licence de football professionnel 1A et 1B et 
la demande de licence club national amateur pour la saison 2020-2021 
la décision suivante en date du mercredi 8 AVRIL 2020 : 
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1° Vu la demande visant à obtenir la licence européenne, la licence de football 
professionnel 1A et 1B et la licence de club national amateur pour la saison 2020-
2021  
 
2° La Commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes : 

- Standard de Liège – Licence européenne 2020-2021 – 15/10 - Confidentiel 
(5.160 pages) 

- Standard de Liège – Licence européenne 2020-2021 (2e partie) – 17/02/2020 
- Confidentiel (867 pages) 

- Standard de Liège – Licence pour le football professionnel 1A – saison 2020-
2021 – 17/02/2020 - Confidentiel (1.485 pages inclus le rapport du Manager 
des Licences)  

 
La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des 
Licences et des déclarations faites. 
 
Après examen approfondi du dossier et au vu du rapport établi par le Manager des 
Licences, la Commission des Licences a jugé que la licence ne pouvait pas être 
accordée de plano.  
 
Par conséquent, la Commission des Licences a demandé au Club, via la convocation 
du 20 mars 2020, de fournir certaines pièces additionnelles et de comparaître devant 
la Commission des Licences, tout en se référant aux dispositions et exigences 
prévues par les articles P406, P407, P408 en P409 du Règlement Fédéral. 
 
La Commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes suite à 
cette convocation: 

- Standard de Liège – Convocation – Salaire – confidentiel (224 pages)  
- Standard de Liège – Convocation Commission des Licences saison 2020-

2021 – Standard – Confidentiel (357 pages)  
 
Compte tenu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du virus 
COVID-19, l’URBSFA a pris les mesures nécessaires pour organiser la séance de 
manière digitale. Le club n’a fourni aucune objection pour tenir la séance via 
conférence vidéo et a confirmé cela lors de la séance.  
 
La Commission des licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des 
licences du 2 avril 2020 et les explications en réponse à cette convocation. 
 
Le Club a participé à la séance organisée par vidéo conférence du 2 avril 2020, 
représenté par Mr Grosjean Alexandre et Mr. Whitnak Bryan. La Commission des 
licences a entendu les représentants du Club qui ont eu l’occasion de donner leurs 
moyens, en bonne et due forme.  
 
Les pièces / informations transmises hors délai ont été écartés d’office des débats 
conformément à l’article P419.3° du règlement fédéral.  
 
Ensuite, les débats ont été clôturés et l’affaire a été prise en délibéré. 
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3° Conformément à l’article P406.1 du règlement fédéral le Standard de Liège, 
dénommé ci-après « le club », est composé des personnalités juridiques suivantes : 
S.A. Standard de Liège – Rue de la Centrale 2 à 4000 Liège BE0433.255.488  
 
4° Conformément à l’article P417 du règlement fédéral la Commission des licences 
prend acte des confirmations écrites du club : 
 

- confirmation de son engagement à observer les dispositions et les conditions 
de la procédure d’octroi de licences ; 

- confirmation que le club accepte l’arbitrage prévu au niveau de cette 
procédure ; 

- confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude de tous les documents 
présentés au bailleur de licence ;    

 
5° Le Titre 4 du règlement fédéral est consacré aux licences des clubs et le chapitre 
1 détermine les conditions pour l’obtention des licences pour le football professionnel 
1A et 1B. Conformément à l’article P406.21 du règlement fédéral, la licence 
spécifique à la division dans laquelle le club évolue peut être octroyée dans la 
mesure où la Commission des licences, sur base du dossier introduit et de toutes les 
informations connues, est d’avis que la continuité du club est assurée jusqu’à la fin 
de la saison pour laquelle la licence est accordée. Avant le 15 octobre, le 
Département des licences publie, sur le site internet de l’URBSFA, les critères qu’il 
appliquera afin de rédiger son rapport de manière uniforme, comme déterminé dans 
l’article B254.21. 
 
6° L’article P406.22 du règlement fédéral détermine aussi que le club demandeur 
« sans préjudice du jugement relatif à la continuité par la Commission des licences, 
le club demandeur doit également satisfaire aux conditions générales (Article 
P407) » et l’article P406.23 du règlement fédéral détermine en outre « le club 
demandeur doit satisfaire aux conditions spécifiques de la division pour laquelle il 
sollicite la licence (articles P408 et P410) ».  
 
7° Le Titre 4 du règlement fédéral est consacré aux licences des clubs et le Chapitre 
5 détermine les conditions pour l’obtention de la licence de club national amateur. 
Conformément à l’article V467, la licence de club national amateur peut être 
accordée pour autant que le club satisfait aux conditions générales pour l’obtention 
de la licence de club national amateur (article A468) et aux conditions spécifiques de 
la licence de club national amateur (article A469). 
 
8° L’article P409 du règlement fédéral détermine les conditions spécifiques pour 
l’obtention de la licence UEFA et de participation aux compétitions de l’UEFA, 
moyennant l’obtention de la licence nationale et réfère au Règlement UEFA relatif à 
l’attribution des licences aux clubs et le fair-play financier, édition 2018. 
 
9° Concernant la demande de la licence européenne, la Commission des licences 
prend acte que, vu que les règles d’évaluations du club ne respectent plus les 
exigences de l’UEFA ( valorisation des espoirs du club), le club a fourni les bilans 
modifiés au 30/06/2019 et au 31/12/2019 selon les règles de l’UEFA. 
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10° Il ressort de l’étude des différentes pièces du dossier : 
 
- que le réviseur d'entreprise Cedric Antonelli a déposé une attestation sans 

réserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2019 en date du 7 
octobre 2019; 

 
- que tous les montants dus en matière de sécurité sociale ont été payés ( voir 

attestation de l’O.N.S.S. en date du 20 février 2020, l’attestation de Group S en 
date du 18 mars 2020 et les preuves de paiement) ; 

 
- que tous les montants dus en matière de précompte professionnel ont été payés 

(voir attestation Team recouvrement Liège 1 en date du 20 février 2020, 
l’attestation de Group S en date du 18 mars 2020) ; 

 
- que toutes les primes en matière d’assurance groupe ont été payées (voir 

attestation Securex Vie en date du 14 novembre 2019 et en date du 11 février 
2020); 

 
- que les attestations présentées en matière de contributions démontrent l’absence 

d’autres dettes relatives aux Contributions; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriéré au niveau de la T.V.A (voir attestation Team recouvrement 

Liège 1 en date du 20 février 2020 et les preuves de paiement);  
 
- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 

été régulièrement payées ( voir attestation de Baloise Insurance en date du 28 
janvier 2020) ; 

 
- qu’il n’y a pas d’arriéré en matière de dette à la Fédération ; 

 
- que tous les montants dus en matière de location de stade de football ont été 

payés ; 
 
- que le club à ce jour satisfait à l'article P332° du règlement fédéral et s'engage à 

y satisfaire durant toute la saison 2020-2021; 
 
 
11° Concernant le litige avec son ex-employé, Madame Sorce, la Commission des 
licences prend acte que le club a fourni les documents nécessaires. Les plaidoiries 
auront lieu le 15 juin 2020 devant le Tribunal du Travail.  
 
Vu les documents fournis et la décision de la Commission des Licences de l’année 
précédente, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformément à l'article P406.4° du règlement fédéral ne 
s'impose pas. 
 
La Commission des Licences décide que le club devra fournir dans les cinq jours 
ouvrables tout changement dans les litiges repris ci-dessus au Département des 
Licences. 
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12° Concernant le litige avec son ex-employé, Madame Leonard, la Commission des 
licences prend acte que le club a fourni les documents nécessaires. Les plaidoiries 
auront lieu le 15 juin 2020 devant le Tribunal du Travail.  
 
Vu les documents fournis et la décision de la Commission des Licences de l’année 
précédente, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformément à l'article P406.4° du règlement fédéral ne 
s'impose pas. 
 
La Commission des Licences décide que le club devra fournir dans les cinq jours 
ouvrables tout changement dans les litiges repris ci-dessus au Département des 
Licences. 
 
13° Concernant le litige avec son ex-employé, Monsieur Gilis, la Commission des 
licences prend acte que le club a fourni les documents nécessaires. Les plaidoiries 
auront lieu le 7 septembre 2020 devant le Tribunal du Travail.  
 
Vu les documents fournis et la décision de la Commission des Licences de l’année 
précédente, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformément à l'article P406.4° du règlement fédéral ne 
s'impose pas. 
 
La Commission des Licences décide que le club devra fournir dans les cinq jours 
ouvrables tout changement dans les litiges repris ci-dessus au Département des 
Licences. 
 

  
14° Concernant la vente du joueur Edmilson au club Qataris Al Duhail SC, la 
Commission des licences prend acte des déclarations fournies par le club.  
 
 
15° Concernant les installations : 

 
- que le terrain du club (Stade Maurice Dufrasne) satisfait aux exigences de l’article 

P408.1.3° a jusque k, comme attesté par le rapport de l’expert infrastructure, 
Monsieur Nico De Pauw, en date du 31 janvier 2020; 
 

- que le club déclare jouer les rencontres à domicile au Stade Maurice Dufrasne, 
Rue de la Centrale 2 à 4000 Liège; 

 
- que le club a fourni une attestation de la Ville de Liège en date du 7 octobre 2019 

l’autorisant à joueur toutes ses rencontres à domicile dans le cadre du football 
professionnel 1A ou 1B au Stade Maurice Dufrasne, Rue de la Centrale 2  à 4000 
Liège durant la saison 2020-2021; 
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16° La Commission des Licences, sur base des déclarations du club, note: 
 
- que celui-ci n’est pas redevable d’autres dettes envers les Contributions que 

celles spécifiées précédemment ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriérés exigibles vis-à-vis des autres clubs que celles spécifiées 

précédemment ; 
 

- que le club dispose actuellement d’une assurance contre les accidents de travail ; 
 

- que le club déclare en référence à l’article P407.2. que la présente demande est 
complète et ne comporte aucune infraction aux conditions de l’article P407.2.21, 
22, 23 et 24; 

 
- que le club a conclu un contrat avec au moins 23 joueurs possédant le statut de 

sportif rémunéré et que le club, en cas de participation à la compétition de football 
professionnel  1A,  s’engage à conclure une convention avec au moins 23 joueurs 
possédant le statut de sportif rémunéré, et ce au plus tard le 1er  septembre 2020. 
En cas de dégradation en football professionnel  1B, le club s’engage à conclure 
une convention avec au moins 19 joueurs possédant le statut de sportif 
rémunéré, et ce au plus tard le 1er  septembre 2020; 

 
- que le club s’engage à rester membre effectif de l’A.S.B.L. PRO LEAGUE  et à le 

rester pour la durée de la licence en cas de participation à la compétition de 
football professionnel 1A et 1B ; 

 
- que le club accepte sans la moindre réserve toutes les obligations contractuelles 

et statutaires de la Pro League  et s’engage à collaborer pleinement à l’exécution 
des obligations contractuelles de la Pro League en cas de participation à la 
compétition de football professionnel 1 A et 1B ; 

 
 

17° La Commission des Licences constate :  
 
- qu’ à ce jour il n’y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 

dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Espace Economique Européen ; 

 
- que le club se soumet au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la 

Commission des Licences de l'application stricte des obligations de délivrance et 
de maintien de la licence. 
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18° La Commission des Licences réfère aux articles P406.21, P406.22, P407.1 et 
P409 du règlement fédéral ( propre soulignement ou indication de certaines 
dispositions) ;  
 
Article P406.21 du règlement fédéral  
 
21. Pour autant que la Commission des Licences, sur base du dossier introduit et de 
toutes les données connues, juge que la continuité du club est assurée jusqu’à la fin 
de la saison pour laquelle la licence est octroyée.  
 
Pour le 15 octobre, le Département des Licences publiera sur le site de l’URBSFA les 
critères qu’il appliquera de façon uniforme pour la rédaction de son rapport visé à 
l’article B254.21.  
 
Article P406.22 du règlement fédéral  
 
22. Sans préjudice du jugement relatif à la continuité par la Commission des 
Licences, le club demandeur doit également satisfaire aux conditions générales (Art. 
P407). 
 
Article P407.1 du règlement fédéral  
 
1. Le club demandeur doit satisfaire aux conditions générales suivantes: 
 
1° présenter un organigramme de sa structure juridique, jusqu’à la partie exerçant le 
contrôle ultime; 
 
2° jouir, pour toutes les entités faisant partie du ‘club’, de la personnalité juridique et 
produire la preuve de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises, ou autre 
registre national s'il échoit, ainsi que tous actes ou documents relatifs aux pouvoirs 
de représentation et aux mandats de responsabilité dont la publication légale est 
exigée; 
 
3° la personnalité juridique titulaire du matricule doit être l'employeur des joueurs 
sous contrat et pour tous les joueurs et entraîneurs répondre aux dispositions légales 
en la matière; 
 
4° présenter un rapport de contrôle établi par un commissaire nommé par 
l’Assemblée Générale et portant sur le dernier exercice social clôturé, qui ne 
comprend pas d'abstention ou de déclaration négative, et satisfaire à toutes les 
règlementations en vigueur, notamment quant à la procédure dite de la ‘sonnette 
d’alarme’ (p. ex. pour les sociétés anonymes article 633 du Code des Sociétés); 
 
5° présenter un état approximatif des revenus et des dépenses prévus jusqu’à 
la fin de la saison à laquelle se rapporte la sollicitation de la licence, ainsi 
qu’une comparaison avec les chiffres réalisés et les suppositions sur 
lesquelles le club se base. Cet état doit garantir le fonctionnement normal du 
club jusqu’à la fin de la saison pour laquelle la licence a été sollicitée, sur base 
de suppositions réalistes qui sont soutenues par les chiffres comparés; 
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6° démontrer qu'il ne reste pas en défaut de règlement du paiement: 
- des salaires aux joueurs, entraîneurs et tout le personnel, 
- des sommes dues à l'O.N.S.S., 
- du précompte professionnel, 
- des cotisations patronales au fonds de pension de tous les membres du personnel, 
- des taxes et des impôts de quelque nature que ce soit, 
- des dettes fédérales et des créances entre clubs, 
- du loyer ou de toute autre indemnité due au propriétaire des divers stades et 
installations d’entraînement, 
- de toutes primes concernant l’assurance contre les accidents de travail pour tous 
les membres du personnel; 
7° conclure une assurance contre les accidents de travail dans les cas où cela est 
imposé par la loi pour tous les membres du personnel; 
 
Article P409 du règlement fédéral  
 
1. Moyennant l’obtention de la licence nationale, le club doit répondre au règlement 
UEFA relatif à l’attribution des licences aux clubs (UEFA Club Licensing and 
Financial Fair Play Regulations – Edition 2018 – Articles 17 à 52 y compris, articles 
67 à 74 y compris et les annexes correspondantes) – voir www.uefa.com 
 
 
19° La Commission des licences constate, en ce qui concerne les articles P407.1.6° 
et A468.1.4° du règlement fédéral, que le club, à la clôture des débats, est resté en 
défaut de satisfaire les points suivants : 
 
- Le salaires des joueurs, entraîneurs et tout le personnel (voir application 

Standard de Liège – Convocation – Salaire – confidentiel) : les documents / 
preuves suivantes ne sont pas apportées :    
 
 Le club n’a pas fourni la preuve de paiement des primes de signatures du 

mois de février 2020 de 8 joueurs pour un montant total de 1.044.027,6 €.  
 
 
 
Par conséquent, la Commission des licences constate et décide que le club ne 
satisfait PAS aux conditions générales de l’obtention de la licence football 
professionnel 1A et 1B et la licence de club national amateur sur base du point 
19 ci-dessus et en application de l’article P419.3° du règlement fédéral qui 
mentionne que les éléments justificatifs qui sont soumis passé le délai sont 
d’office écartés des débats. 
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20° Au niveau de la continuité du club, la Commission des Licences souhaite garantir 
l’égalité entre les clubs, qui doivent tous satisfaire aux dispositions de l’article 
P406.21° du règlement fédéral afin de pouvoir obtenir une licence de football 
professionnel pour la saison 2020-2021. 
 
21° La Commission des licences constate les éléments suivants :  
 
- que le bilan au 31 décembre 2019 a un fonds de roulement net négatif corrigé de 

14.217.190,60 € (voir rapport du Manager des licences du 2 avril 2020) ;  
 

- que le club couvre en partie ce montant via les transferts des joueurs Emond et 
Mpoku (voir rapport du Manager des licences du 2 avril 2020) ;  

 
- que le club a fourni un projet de compromis de vente relatif à la constitution d’un 

droit de superficie pour le stade entre la SA Standard de Liège et l’Immobilière du 
Standard de Liège, payable en partie dans les 15 jours Le solde est payable au 
plus tard le 30 juin 2020 ;  

 
- Le club a fourni le projet de contrat de cession de créances du 5 mai 2020 entre 

la SA Standard de Liège et l’Immobilière du Standard de Liège; 
 

- Le club ne fournit aucun élément prouvant que l’immobilière de Standard de 
Liège dispose de suffisamment de liquidités et prouvant le versement des 
avances dans le projet de compromis. Le club a cependant fourni une déclaration 
exclusivement destinée à la Commission signée par le Président du club qui se 
porte fort sur ses biens propres mais pour lesquelles la Commission des licences 
n’a aucun élément quantitatif ;  

 
La Commission des licences constate d’une part, que le fonds de roulement net 
négatif du club au 31 décembre 2019 n’est pas couvert dans sa totalité et, d’autre 
part, que sur base du cash-flow statement fourni par le club, un besoin important de 
liquidités est avéré.  
 
Sur base des élément ci-dessus, la Commission des licences doit constater que le 
club, à ce moment, ne répond PAS à une des situations comme prévu dans la 
publication du Département des licences du 14 octobre 2019. 
 
Par conséquent, la Commission des Licences constate et décide que la 
continuité du club n’est PAS garantie jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 
étant donné que le club ne satisfait pas aux dispositions de l’article P406.21 du 
règlement fédéral pour l’obtention de la licence football professionnel 1A et 1B.   
 
Compte tenu de l’article P409.1 du règlement fédéral, la Commission des licences 
est aussi d’avis que la licence européenne pour la saison 2020-2021 ne peut pas 
être accordée étant donné que le club ne satisfait PAS aux conditions pour 
l’obtention de la licence football professionnel pour la saison 2020-2021.  
 
Par conséquent, le club ne satisfait pas aux dispositions de l’article P409.1 du 
règlement fédéral pour l’obtention de la licence UEFA pour la saison 2020-
2021. 
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22° Il ressort de ce qui précède que le STANDARD DE LIEGE ne satisfait PAS aux 
conditions visant l’obtention de la licence européenne, PAS aux conditions visant 
l’obtention de la licence de football professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021 
et PAS aux conditions visant l’obtention de la licence de club national amateur pour 
la saison 2020-2021. 
 
Pour toutes ces raisons, 
 
La COMMISSION DES LICENCES, 
 
Ayant constaté les déclarations faites et les pièces fournies. 
 
Ayant entendu les représentants du club en séance. 
 
Déclare que la requête introduite par le STANDARD DE LIEGE (Matricule n°16 ) en 
vue de l’obtention de la licence de club national amateur est recevable et non 
fondée.  
 
Déclare que la requête introduite par le STANDARD DE LIEGE (Matricule n°16 ) en 
vue de l’obtention de la licence européenne et la licence de football professionnel 1A 
et 1B est recevable et non fondée. 
 
Décide de ne PAS attribuer au STANDARD DE LIEGE la licence européenne, la 
licence de football professionnel 1A et 1B et la licence de club national amateur 
demandées pour la saison 2020-2021.  
 
Décide que tout changement concernant les litiges mentionnés aux points 11 à 13 ci-
dessus doit être notifié dans les cinq jours ouvrables au Département des Licences. 
 
Décide que la sanction, conformément à l’article P403.22 du règlement fédéral, est 
infligée au  STANDARD DE LIEGE et transfère la présente décision au Secrétaire 
Général pour  qu’elle soit exécutée, notamment, vu que le club ne remplit pas les 
conditions relatives à l’obtention de la licence, le renvoi en 2ème classe amateur et un 
handicap de trois points, un point par période.   
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Faites à BRUXELLES le mercredi 8 AVRIL 2020 
 
La COMMISSION DES LICENCES 
 

      
 
Bart Jan MEGANCK      Jacques HULSBOSCH 
Président       Vice-Président 
 
 

   
    
 
Herman VAN IMPE   Jan DE LUYCK  Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 

 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 

 
 
 
 

Stamnummer :    19   Licentienummer :  0019/49/49587 
 
K.V. KORTRIJK  
 
MEENSESTEENWEG 84 A   
 
8500 KORTRIJK 
 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan K.V. KORTRIJK op navolgende gronden de Europese licentie 
en de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het seizoen 2020-
2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties :  

- KV Kortrijk – Europese licentie seizoen 2020-2021 – 15/10 – Confidentieel 
(4.024 pagina’s) 

- KV Kortrijk – Europese licentie seizoen 2020-2021 (2e deel) – 17/02/2020 – 
Confidentieel (626 pagina’s) 

- KV Kortrijk – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021 – 17/02/2020 
– Confidentieel (1.083 pagina’s) 

 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt S.V. Zulte-Waregem, 
hierna de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  

 
- CVBA Kortrijk Voetbalt – Meensesteenweg 84A te 8500 Kortrijk 

BE0475.349.587 
- VZW Jong Kortrijk Voetbalt – Moorseelsestraat 111B te 8501 Kortrijk 

BE0830.644.157 
 
 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

 
 
  
A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
 

o Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie daarbij akte van 
het feit dat de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in 
UEFA- clubcompetities, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van 
de Versluys Arena te Oostende; 
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B. Betreffende de Licentie profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
-  dat bedrijfsrevisor Peter Vandewalle dd. 30 oktober 2019 een verklaring over de 

geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het 
boekjaar afgesloten op 30 juni 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd ( zie attest van 
Peter Vandewalle dd. 14 februari 2020); 
 

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 
betaald werden ( zie attest RSZ dd. 2 maart 2020); 

 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing over het vierde kwartaal 2019 betaald 

zijn ( zie attesten Infocenter Brugge dd. 31 januari 2020 en 6 februari 2020); 
 
- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde 

kwartaal 2019 (zie attest Allianz Benelux dd. 28 januari 2020); 
 
- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attesten Infocenter Brugge dd. 31 

januari 2020 en 6 februari 2020);  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald (zie attest van Allianz Benelux dd. 28 januari 2020); 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 

31 december 2019 betaald zijn; 
 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 

verbindt  hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
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7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Guldensporenstadion te Kortrijk) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k zoals wordt gestaafd door het rapport van 
de heer De Pauw dd. 31 januari 2020; 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111B te 8501 Heule; 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Kortrijk dd. 10 

februari 2020 waaruit blijkt dat de club  haar thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111B te 8501 Heule zowel in Profvoetbal 
1A als in Profvoetbal 1B; 

 
 

8° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- betreffende de verschuldigde sell-on fee voor speler Kaminski, 

 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 

- dat met betrekking tot artikel P407.2. de club een verklaring voorlegde dat het 
geen enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel 
P407.2.21,22,23 en 24; 

 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 
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9° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte, waarbij de club de nodige elementen heeft voorgelegd betreffende de 
ontvangen waarschuwing van de Vlaamse Sociale inspectie; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 
10° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 1 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, dit gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake, waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen , waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club geen enkele indicatoren had overschreden 
conform de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
  
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er, conform artikel P407.3 van het 
bondsreglement, voor de club geen waarborgen, leningen en ter beschikking 
gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden gelaten . 
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11° Uit bovenstaande volgt dat K.V. KORTRIJK aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1B seizoen 
2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door K.V. KORTRIJK ( stamnummer n° 19 ) 
ontvankelijk en gegrond. 
 
Zegt dat de club verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de 
installaties van de Versluys Arena te Oostende. 
 
Beslist aan K.V. KORTRIJK de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  
/0019/49/49587. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer hebben A/0019/49/49587) of in profvoetbal 1B  ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/0019/49/49587). 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    
 
 

 

LICENCE FOOTBALL 

PROFESSIONNEL BELGE  ET 

EUROPEENNE 
 
 

SAISON  2020- 2021 
 
 
 
 
 

Numéro de matricule : 22   Numéro de Licence : 0022/48/19068 
 
SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI 
 
BOULEVARD ZOE DRION 19 
 
6000 CHARLEROI 
 
 
 
 

Après délibération, en date du 8 AVRIL 2020, la Commission des 
Licences a pris la décision d’attribuer la licence européenne et la licence 
de football professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021 au 
SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI sur base des éléments suivants: 
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1° Vu la demande visant à obtenir la licence européenne et la licence de football 
professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021: 
 
2° La commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes :  

- Sporting Charleroi – Licence européenne 2020-2021 – 15/10 - Confidentiel 
(4.348 pages) 

- Sporting Charleroi – Licence européenne 2020-2021 (2e partie) – 17/02/2020 
- Confidentiel (753 pages) 

- Sporting Charleroi – Licence pour le football professionnel 1A – saison 2020-
2021 – 17/02/2020 - Confidentiel (1.802 pages) 

 
La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des 
Licences et des déclarations faites.  
 
3° Conformément à  l’article P406.1 du règlement fédéral le Sporting du Pays de 
Charleroi, dénommé ci-après « le club », est composé des personnalités juridiques 
suivantes : 
 

- L’ASBL Ecole des Jeunes du Royal Charleroi Sporting Club - Boulevard Zoé 
Drion 19 à 6000 Charleroi BE0430.231.325 

- SA Sporting du Pays de Charleroi - Boulevard Zoé Drion 19 à 6000 Charleroi 
BE0472.519.068 

 
4° Conformément à l’article P417 du règlement fédéral la Commission des licences 
prend connaissance des confirmations écrites du club : 
 

- confirmation de son engagement à observer les dispositions et les conditions 
de la procédure d’octroi de licences ; 

- confirmation que le club accepte l’arbitrage prévu au niveau de cette 
procédure ; 

- confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude de tous les documents 
présentés au bailleur de licence ;    

 
 
A. Concernant la licence européenne 
 
5° Concernant la licence européenne, il ressort de l’étude des pièces déposées et du 
rapport du Manager des Licences que la demande d’attribution de la licence 
européenne est recevable et fondée. 
 

o Concernant l’infrastructure, la Commission des Licences prend acte du fait 
que le club s’engage, en cas de participation à une des compétitions de 
l’UEFA, de jouer les rencontres dans les installations d’ Oud-Heverlee Leuven. 
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B. Concernant la licence de football professionnel 
 
6° Concernant la licence de football professionnel, il ressort de l’étude des différentes 
pièces du dossier: 
 
- que le réviseur d'entreprise DGST – Michel Lecoq en date du 29 octobre 2019, a 

déposé une attestation sans réserve au sujet  des comptes annuels pour 
l'exercice clos le 30 juin 2019; 

 
- que toutes les indemnités contractuelles et échues produites par la convention de 

travail (salaires, primes, indemnités de rupture de contrat, avantages de toute 
nature,….) ont été payées, tant pour ceux dont le contrat est encore en cours que 
pour ceux dont le contrat a déjà pris fin (voir attestation du réviseur d’entreprise 
DGST – Michel Lecoq en date du 11 février 2020); 

 
- que tous les montants dus en matière de sécurité sociale ont été payés jusqu’au 

4ème trimestre 2019 ( voir attestation de l’O.N.S.S. en date du 17 février 2020) ; 
 

- que tous les montants dus en matière de précompte professionnel ont été payés 
jusqu’au 4ème trimestre 2019 ( voir attestations de l’Infocentre Charleroi en date 
du 28 janvier 2020 et du 3 février 2020) ; 

 
- que toutes les primes en matière d’assurance groupe jusqu’au 4ème trimestre 

2019 inclus ont été payées (voir attestation NN insurance en date du 5 mars 
2020) ; 

 
- que les attestations présentées en matière de contributions démontrent l’absence 

d’autres dettes relatives aux Contributions sauf pour le point 11° ci-dessous ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriéré au niveau de la T.V.A. (voir attestations de l’Infocentre 

Charleroi en date du 28 janvier 2020 et du 3 février 2020);  
 
- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 

été régulièrement payées jusqu’au 31 décembre 2019 inclus (voir attestations du 
bureau d’assurances AXA en date du 10 janvier 2020) ; 

 
- qu’il n’y a pas d’arriéré en matière de dette à la Fédération ; 

 
- que tous les montants dus en matière de location de stade de football jusqu’au 31 

décembre 2019 ont été payés ; 
 
- que le club à ce jour satisfait à l'article P332° du règlement fédéral et s'engage à 

y satisfaire durant toute la saison 2020-2021 ; 
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7° Concernant les installations : 
 
- que le terrain du club (Stade Pays de Charleroi à Charleroi)  satisfait aux 

exigences de l’article P408.1.3° a jusque k, comme attesté par les rapport de 
l’expert infrastructure, Monsieur Nico De Pauw, en date du 31 janvier 2020; 

 
- que le club déclare jouer les rencontres à domicile au Stade Pays de Charleroi, 

Bld Zoé Drion 19 à 6000 Charleroi; 
 
- que le club a fourni une attestation de la Ville de Charleroi en date du 20 

novembre 2019 l’autorisant à joueur toutes ses rencontres à domicile dans le 
cadre du football professionnel 1A ou 1B au Stade Pays de Charleroi, Bld Zoé 
Drion 19 à 6000 Charleroi durant la saison 2020-2021 ; 
 

 
8° Concernant le litige avec AGF, la Commission des Licences prend acte qu’il n’y a 
pas d’évolution dans ce dossier; 
 
Vu les documents fournis et la décision de la Commission des Licences de l’année 
précèdent, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestation paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformément à l’article P406.4° du règlement fédéral ne 
s’impose pas. 
 
 
9° Concernant le litige avec les Contributions Directes, la Commission des 
Licences prend acte que le club est en attente du verdict de la Cour d’appel de 
Mons.  
 
Vu les documents fournis et la décision de la Commission des Licences de l’année 
précèdent, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestation paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformément à l’article P406.4° du règlement fédéral ne 
s’impose pas. 
 
 
10° Concernant le litige avec l’ ex-joueur Angella Gabriele , la Commission des 
Licences prend acte des documents fournis dans ce dossier. 
 
Vu les documents fournis, la Commission des Licences constate que le fondement 
desdites contestation paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations 
dilatoires, de sorte que la consignation conformément à l’article P406.4° du 
règlement fédéral ne s’impose pas. 
 
La Commission des Licences décide que tout changement dans les litiges 
mentionnés ci-dessus doivent être notifié au Département des Licences dans les cinq 
jours ouvrables 
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11° La Commission des Licences, sur base des déclarations du club, note: 
 
- que celui-ci n’est pas redevable d’autres dettes envers les Contributions que 

celles spécifiées précédemment ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriérés exigibles vis-à-vis des autres clubs que celles spécifiées 

précédemment ; 
 

- que le club dispose actuellement d’une assurance contre les accidents de travail ; 
 

- que le club déclare en référence à l’article P407.2. que la présente demande est 
complète et ne comporte aucune infraction aux conditions de l’article P407.2.21, 
22, 23 et 24; 

 
- que le club a conclu un contrat avec au moins 23 joueurs possédant le statut de 

sportif rémunéré et en cas de participation à la compétition de football 
professionnel  1A,  le club s’engage à conclure une convention avec au moins 23 
joueurs possédant le statut de sportif rémunéré, et ce au plus tard le 1er  
septembre 2020. En cas de dégradation en football professionnel  1B, le club 
s’engage à conclure une convention avec au moins 19 joueurs possédant le 
statut de sportif rémunéré, et ce au plus tard le 1er  septembre 2020; 

 
- que le club s’engage à rester membre effectif de l’A.S.B.L. PRO LEAGUE  et à le 

rester pour la durée de la licence en cas de participation à la compétition de 
football professionnel 1A et 1B ; 

 
- que le club accepte sans la moindre réserve toutes les obligations contractuelles 

et statutaires de la Pro League  et s’engage à collaborer pleinement à l’exécution 
des obligations contractuelles de la Pro League en cas de participation à la 
compétition de football professionnel 1 A et 1B ; 
 
 

12° La Commission des Licences constate :  
 
- qu’ à ce jour il n’y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 

dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Espace Economique Européen ; 

 
- que le club se soumet au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la 

Commission des Licences de l'application stricte des obligations de délivrance et 
de maintien de la licence. 
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13° Au niveau de la continuité : 
 
La Commission des Licences estime que la continuité est assurée pour la durée de 
la licence étant donné que la situation 1 – reprise dans la publication du 
département des licences dd. 14 octobre 2019- est satisfaite. En effet, il ressort de 
l’état approximatif des revenus et des dépenses prévus pour la saison 2020-2021 et 
de tous les documents y afférents que le fonctionnement normal du club est garanti 
pour la saison prochaine et la Commission des Licences constate que le club n’a 
franchi aucun indicateur conformément la publication du département des licences 
dd. 14 octobre 2019. 
 
En tenant compte des dispositions de l’article P407.3 du règlement fédéral, la 
Commission des Licences estime que les garanties, prêts et mises à disposition de 
fonds du club peuvent être pris en considération. 
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14° Il ressort de ce qui suit que le SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI satisfait 
aux conditions visant l’obtention de la licence européenne et la licence de football 
professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021. 
 
Pour toutes ces raisons et sur base des déclarations et pièces fournies, 
 
La COMMISSION DES LICENCES, 
 
Déclare que la requête introduite par le SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI 
(Matricule n° 22 ) en vue de l’obtention de la licence européenne et la licence de 
football professionnel 1A et 1B est recevable et fondée. 
 
Décide qu’en cas de participation à une des compétitions de l’UEFA, les rencontres 
doivent se jouer dans les installations d’ Oud-Heverlee Leuven. 
 
Décide que tout changement concernant les litiges avec l’AGF, l’administration des 
contributions directes et l’ancien joueur Angella Gabriele doit être notifié dans les 
cinq jours ouvrables au Département des Licences. 
 
Décide d’attribuer au SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI la licence européenne 
et la licence de football professionnel 1A et 1B demandée pour la saison 2020-2021 
sous le numéro 0022/48/19068. 
 
Affirme que cette licence est liée à la participation effective à la compétition en 
football professionnel 1A pour la saison 2020-2021 ( auquel cas elle sera valable 
comme licence A et portera le numéro A/0022/48/19068) ou à la participation 
effective à la compétition football professionnel 1B  ( auquel cas elle sera valable 
comme licence B et portera le numéro B/0022/48/19068). 
 
Affirme que ce numéro de licence sera spécifié dans toutes les correspondances 
avec l’U.R.B.S.F.A.. 
 
Affirme que cette licence n’est pas transférable à une autre personnalité juridique.  
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Faites à BRUXELLES le mercredi 8 AVRIL 2020 
 
La COMMISSION DES LICENCES 
 

      
 
Bart Jan MEGANCK      Jacques HULSBOSCH 
Président       Vice-Président 
 
 

   
    
 
Herman VAN IMPE   Jan DE LUYCK  Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 

 

BELGISCHE EN EUROPESE  

LICENTIE PROFVOETBAL 
  
 

SEIZOEN  2020-2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 25  Licentienummer : 0025/12/48630 
 
YELLOW RED K.V. MECHELEN 
 
KLEINE NIEUWENDIJK 53 
 
2800 MECHELEN 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan YELLOW RED KV MECHELEN op navolgende gronden de 
Europese licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het 
seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties door de club: 

- YR KV Mechelen – Europese licentie 2020-2021 – 15/10 - confidentieel (5.827 
pagina’s) 

- YR KV Mechelen – Europese licentie 2020-2021 – 17/02/2020 - confidentieel 
(2de deel) (1.607 pagina’s) 

- YR KV Mechelen – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021 – 
17/02/2020 –confidentieel ( 3.636 pagina’s inclusief het rapport van de 
Licentiemanager) 

 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane toelichting. Na grondig onderzoek van het 
dossier en na het verslag van de Licentiemanager te hebben besproken, oordeelde 
de Licentiecommissie de licentie niet de plano te kunnen afleveren.  

Bijgevolg verzocht de  Licentiecommissie de Club, bij rechtsgeldige oproepingsbrief 
dd. 20 maart 2020, tot indiening van bijkomende stukken en ter verschijning voor de 
Licentiecommissie, met oog op de controle van de nakoming van artikels P406, 
P407, P408 en P409 van het  Bondsreglement.  

 
De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende applicaties 
door de club naar aanleiding van deze oproeping : 

- YR KV Mechelen -  Oproeping – Lonen PL - Confidentieel (155 pagina’s); 
- YR KV Mechelen. – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – YR 

KV Mechelen – Confidentieel ( 781 pagina’s); 
Gelet op de regeringsmaatregelen in het kader van COVID-19 virus, werden door de 
KBVB de nodige initiatieven genomen om deze zitting digitaal te organiseren. De 
club gaf aan geen bezwaren te hebben om de zitting via videoconferentie te laten 
doorgaan en bevestigde dit tijdens de zitting. 
 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager dd. 31 maart 2020 en de ter zake gedane toelichting naar 
aanleiding van deze oproeping. 
 

De Club nam deel aan de bij wijze van videoconferentie georganiseerde zitting dd. 
31 maart 2020, hierbij vertegenwoordigd door de Heren Penninckx Dieter, Thierry 
Lammar en de raadsman van de club, de Heer Thomas Declerck. De 
Licentiecommissie hoorde de vertegenwoordigers van de Club die kans geboden 
werd hun betoog uitgebreid te voeren, volledig naar behoren  
De laattijdig overgemaakte stukken dienen te worden geweerd conform artikel 
P419.3 van het bondsreglement. 
 
Vervolgens werden de debatten gesloten en werd de zaak in beraad genomen. 
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3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt Y.R.K.V. Mechelen, hierna 
de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  
NV Yellow Red KV Mechelen- Kleine Nieuwedijstraat 53 te Mechelen 
BE0479.448.630 
VZW Jeugdacademie YR KV Mechelen -  Kleine Nieuwedijstraat 53 te Mechelen 
BE0875.123.607 
 
 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

 
 
A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken, 
uit het rapport van de Licentiemanager en de bijkomende voorgelegde stukken, dat 
het verzoek voor het bekomen van de Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
 

o Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie daarbij akte van 
het feit dat de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in 
UEFA-clubcompetities, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van 
het King Power@den dreef stadion te Leuven. 
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B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken : 
 
- dat bedrijfsrevisor Ronald Van den Ecker dd. 7 november 2019 een verklaring 

over de jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar 
afgesloten op 30 juni 2019 ;  

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd ( zie attest van 
bedrijfsrevisor Frank Bloemen dd. 27 februari 2020 en de voorgelegde 
betalingsbewijzen).  

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid betaald werden ( zie attesten van de 

R.S.Z. dd. 20 februari 2020 en 25 februari 2020 en attesten Group S dd. 26 maart 
2020); 

 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn ( zie attesten van het 

Infocenter Antwerpen dd. 13 februari 2020 en attesten Group S dd. 26 maart 
2020); 
  

- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde 
kwartaal 2019 (zie attest Allianz Benelux dd. 28 november 2019 en het 
voorgelegde betalingsbewijs); 

 
- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attesten van het Infocenter 

Antwerpen dd. 13 februari 2020 en het voorgelegde betalingsbewijs );  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen regelmatig werden betaald ( zie 

attesten AG Insurance dd. 6 februari 2020); 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake de erfpacht van het wedstrijdstadion 

betaald zijn; 
 

- dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 
verbindt  hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2020. 
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7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (AFAS Stadion te Mechelen) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k zoals wordt gestaafd door het rapport van 
de heer De Pauw dd. 24 januari 2020. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het AFAS Stadion – Kleine Nieuwedijkstraat 53 te 2800 Mechelen 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Mechelen dd. 20 

januari 2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het 
AFAS Stadion, Kleine Nieuwedijkstraat 53 te 2800 Mechelen in Profvoetbal 1A als 
in Profvoetbal 1B. 

 
 

8° Betreffende het afbetalingsplan gesloten met ex-speler Yacouba Sylla, neemt de 
Licentiecommissie akte van het feit dat deze afgehandeld is. 
 
 
9° Met betrekking tot de naleving van artikel P407.2 van het bondsreglement, stelt 
de Licentiecommissie vast : 
 

- dat de club een verklaring voorlegt dat het geen enkele inbreuk heeft gepleegd 
op de bepalingen van artikel P407.2.21,22,23 en 24; 

 
- dat de club werd uitgenodigd op de zitting voor de licentiecommissie teneinde  

bijkomende toelichting te verstrekken over de mogelijke toepassing van artikel 
P407.2.21.2 van het bondsreglement ; 
 

- dat de voormelde bepaling stelt: 
 

“De licentie zal niet worden toegekend aan een club waarvan minstens 
één van de verbonden entiteiten ooit werden veroordeeld wegens 
daden van competitievervalsing.” 

 
- dat de ratio legis van deze reglementaire bepaling dient in acht te worden 

genomen waarbij niet de club “as such” wordt geviseerd dan wel de aan de 
club verbonden entiteiten;  
 

- dat in dit verband de actuele situatie van de club en in het bijzonder de op het 
ogenblik van de aanvraag van de licentie aan de club verbonden entiteiten 
met inbegrip van de bestuurders van de club dient in aanmerking te worden 
genomen ( zie rapport van de Licentiemanager dd. 31 maart 2020) ; 
 

- dat hieruit volgt dat dient te worden nagegaan of de aan de club, op het 
ogenblik van het verzoek tot het bekomen van de licentie, verbonden 
entiteiten (natuurlijke personen en rechtspersonen) en/of deze opgenomen 
binnen haar structuur, wegens feiten van competitievervalsing zijn 
veroordeeld; 
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- dat aan de hand van de stukken van het dossier kan worden gesteld dat geen 
enkele actueel met de club verbonden entiteit veroordeeld werd wegens 
daden van competitievervalsing of medeplichtigheid daaraan; 

 
- dat de club effectief aantoont dat personen en entiteiten die in het verleden 

veroordeeld werden ( al dan niet definitief) wegens competitievervalsing 
definitief uit de clubstructuur werden verwijderd; 

 
Op basis van de voorgelegde documenten en verklaringen ter zitting, dient de 
Licentiecommissie vast te stellen dat de club geen inbreuk maakt op de bepalingen 
van artikel P407.2 van het bondsreglement. 
 
 
10° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
  
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 

- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 
die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 
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11° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 
 

12° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 6 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, dit gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen, waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club 2 indicatoren had overschreden conform de  
publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er voor de club geen waarborgen, 
leningen en ter beschikking gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden 
gelaten conform artikel P407.3 van het bondsreglement. 
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13° Uit  bovenstaande volgt dat YELLOW RED KV MECHELEN aan de voorwaarden 
voor het verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal  1 A en 1B 
seizoen 2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Gehoord de vertegenwoordiger van de club ter zitting. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door YELLOW RED KV MECHELEN ( stamnummer  
n° 25  ) ontvankelijk en gegrond. 
 
Zegt dat de club verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de 
installaties van het King Power@den dreef stadion te Leuven. 
 
Beslist aan YELLOW RED KV MECHELEN de gevraagde Europese licentie en de 
licentie profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het 
nummer  /0025/12/48630. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer dragen A/0025/12/48630) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/0025/12/48630)  . 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B – U.R.B.S.F.A    

 
 
 
 

EUROPESE LICENTIE 
 

LICENTIE PROFVOETBAL 1A & 1B 
 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer :    31   Licentienummer :  0031/13/38619 
 
K.V. OOSTENDE  
 
LEOPOLD VAN TYGHEMLAAN 62   
 
8400 OOSTENDE 
 
 

 
De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 in het dossier van K.V. OOSTENDE op basis van volgende 
elementen volgende beslissing genomen met betrekking tot de aanvraag 
van de licentie profvoetbal 1A en 1B en de licentie nationale amateurclub 
voor het seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie, de licentie  
profvoetbal 1A en 1B en de licentie nationale amateurclub voor het seizoen 2020-
2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties :  

- KV Oostende – Europese licentie 2020-2021 - 15_10 - Confidentieel (5.348 
pagina’s) 

- KV Oostende – Europese licentie seizoen 2020-2021 (2e deel) - 17_02_2020 - 
Confidentieel (1.048 pagina’s)  

- KV Oostende – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021 - 
17_02_2020 - Confidentieel ( 1.949 pagina’s) 

 

De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane toelichting. Na grondig onderzoek van het 
dossier en na het verslag van de Licentiemanager te hebben besproken, oordeelde 
de Licentiecommissie de licentie niet de plano te kunnen afleveren.  

Bijgevolg verzocht de  Licentiecommissie de Club, bij rechtsgeldige oproepingsbrief 
dd. 20 maart 2020, tot indiening van bijkomende stukken en ter verschijning voor de 
Licentiecommissie, met oog op de controle van de nakoming van artikels P406, 
P407, P408 en P409 van het  Bondsreglement.  

 
De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende applicaties 
door de club naar aanleiding van deze oproeping : 

- KV Oostende – Oproeping Lonen – Confidentieel  (73 pagina’s) 
- KV Oostende – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KV 

Oostende - confidentieel (510 pagina’s) 
 
Gelet op de regeringsmaatregelen in het kader van COVID-19 virus, werden door de 
KBVB de nodige initiatieven genomen om de zitting digitaal te organiseren. De club 
gaf aan geen bezwaren te hebben om de zitting via videoconferentie te laten 
doorgaan en bevestigde dit tijdens de zitting. 
 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager dd. 1 april 2020 en de ter zake gedane toelichting naar aanleiding 
van deze oproeping. 
 

De Club nam deel aan de bij wijze van videoconferentie georganiseerde zitting dd. 1 
april 20, hierbij vertegenwoordigt door de Heren Cattellion André,  Theys Thorsten, 
Frank Dierckens en de raadsman van de club, de Heer Dedecker Dimitri. 
 
De Licentiecommissie hoorde de vertegenwoordigers van de Club die kans geboden 
werd uitgebreid het  betoog  te voeren, volledig naar behoren. 
De laattijdig overgemaakte stukken dienen te worden geweerd conform artikel 
P419.3 van het bondsreglement. 
 
Vervolgens werd de debatten gesloten  en werd de zaak in beraad genomen. 
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3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt K.V. Oostende, hierna de 
club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  

- KV Oostende NV – L. Van Tyghemlaan 62 te 8400 Oostende BE0895.938.619 
- KV Oostende VZW – L. Van Tyghemlaan 62 te 8400 Oostende 

BE421.675.034 
 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

 
 
5° Titel 4 van het bondsreglement is gewijd aan de Clublicenties en Hoofdstuk 1 
bepaalt de voorwaarden voor het bekomen van de Licenties voor het profvoetbal 1A 
en 1B. Conform artikel P 406.21 van het bondsreglement kan de licentie eigen aan 
de afdeling waarin de club uitkomt worden toegekend voor zover de 
Licentiecommissie op basis van het ingediende dossier en alle bekende gegevens 
van oordeel is dat de continuïteit van de club verzekerd is tot het einde van het 
seizoen waarvoor de licentie wordt verleend. Vóór 15 oktober, publiceert het 
Licentiedepartement op de website van de KBVB de criteria welk zij zal toepassen 
om op uniforme wijze haar verslag op te stellen zoals bepaald in Art. B254.21. 
 
 
6° Artikel P406.22 van het bondsreglement bepaalt dat de aanvragende club 
onafgezien van de beoordeling van de continuïteit door de Licentiecommissie,  ook 
aan de algemene voorwaarden moet voldoen (Art. P407). Artikel P406.23 van het 
bondsreglement bepaalt verder: “De aanvragende club moet bovendien voldoen aan 
de specifieke voorwaarden van de afdeling, waarvoor zij de licentie aanvraagt (Art. 
P408 en P410)”. 
 
 
7° Titel 4 van het bondsreglement is gewijd aan de Clublicenties en Hoofdstuk 5 
bepaalt de voorwaarden voor het bekomen van de Licentie van Nationale 
Amateurclub. Conform aan artikel V467, kan de Licentie van Nationale Amateurclub 
worden toegekend voor zover de club voldoet aan de algemene bepalingen tot het 
bekomen van de licentie van nationale amateurclub ( art. V468) en de specifieke 
voorwaarden van de licentie van nationale amateurclub ( art. V469). 
 
 
8° Artikel P409 van het bondsreglement bepaalt de specifieke voorwaarden voor het 
behalen van de UEFA-licentie en deelname aan competities van de UEFA, mits de 
nationale licentie te hebben bekomen en verwijst hierbij naar het UEFA Club 
Licensing and Financial Fair Play Regulations – Editie 2018. 
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9° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder dat : 
 
- dat bedrijfsrevisor Eli Verstappen dd. 15 februari 2020 een verklaring over de 

jaarrekening met voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar afgesloten op 
30 juni 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog lopende is als 
voor deze waar het contract reeds werd beëindigd (attest bedrijfsrevisor Eli 
Verstappen dd. 15 februari 2020 en de voorgelegde betalingsbewijzen) 
behoudens onderstaand punt 10; 

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid betaald werden ( zie attest RSZ  dd. 

14 februari 2020 en de voorgelegde betalingsbewijzen) behoudens onderstaand 
punt 11; 
 

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn (zie attesten van 
Infocenter Brugge dd. 5 februari 2020 en attest Groep S dd. 24 maart 2020); 

 
- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald ( zie attesten Allianz 

dd. 6 februari en 26 februari 2020 ); 
 

- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt behoudens onderstaand punt 12; 

 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attesten van Infocenter Brugge 5 

februari 2020 en het voorgelegde betalingsbewijs);  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen regelmatig werden betaald ( attest van 

Allianz dd. 26 maart 2020) 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn behoudens onderstaand punt 13; 

 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 

verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
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10° De Licentiecommissie neemt akte van een betwisting met ex-speler Zivkovic, 
die hangende is voor de Arbeidsrechtbank te Brugge. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en gezien het feit dat deze betwistingen niet 
kennelijk onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 
van het bondsreglement. 
 
 
11° De Licentiecommissie neemt akte van een betwisting met de R.S.Z. , waarbij de 
R.S.Z. in beroep ging tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank dd. 26 oktober 
2018. 
  
Gelet op de voorgelegde documenten en gezien het feit dat deze betwistingen niet 
kennelijk onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 
van het bondsreglement. 
 
 
12° De Licentiecommissie neemt akte van een betwisting met de FOD Financiën – 
BTW -administratie , waarbij deze zaak behandeld wordt voor de rechtbank van 1ste 
aanleg te Brugge. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en gezien het feit dat deze betwistingen niet 
kennelijk onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 
van het bondsreglement. 
 
13° De Licentiecommissie neemt akte van een betwisting met de 3 clubs 
betreffende de solidariteitsvergoeding voor speler Guri, waarbij deze bedragen 
werden geblokkeerd op de rekening van de Pool 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en gezien het feit dat deze betwistingen niet 
kennelijk onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 
van het bondsreglement. 
 
 
14° Betreffende de huur van het stadion, neemt de Licentiecommissie akte dat er 
een afbetalingsplan bekomen werd met NV Stadion voor de achterstallige huur ten 
bedrage van 1.999.992 €, dat tot op heden werd gerespecteerd. 
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15° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Versluys Arena te Oostende) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k zoals wordt gestaafd door het rapport van 
de heer De Pauw dd. 20 december 2019. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Versluys Arena, L. Van Tyghemlaan 62 te 8400 Oostende 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Oostende dd. 6  

februari 2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Versluys Arena, L. Van Tyghemlaan 62 te 8400 Oostende in Profvoetbal 1A als in 
Profvoetbal 1B, alsook met de eigenaar van het stadion dd. 17 februari 2020. 
 
 

16° De Licentiecommissie neemt akte dat de betwisting met de club Stad Oostende 
en de betwisting met Spartak Moskou afgehandeld zijn. 
 
 
17° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 

- dat met betrekking tot artikel P407.2. de club een verklaring voorlegde dat het 
geen enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel 
P407.2.21,22,23 en 24; 

 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en in geval van degradatie naar 
1ste klasse amateurs gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 
2020, een overeenkomst te zullen hebben met minstens vijf spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 



K.B.V.B – U.R.B.S.F.A 31- K.V. OOSTENDE Licentie 2020-2021 
    

- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 
Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 

 
18° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 
 
Bijgevolg dient de Licentiecommissie vast te stellen dat de club op heden 
voldoet aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van de Licentie van 
Nationale Amateurclub op basis van bovenstaande punten 9 tot en met 18. 

 

 



K.B.V.B – U.R.B.S.F.A 31- K.V. OOSTENDE Licentie 2020-2021 
    

19° De Licentiecommissie verwijst naar artikels P406.21, P407.1 en P407.3 van het 
bondsreglement ( eigen onderlijning of aanduiding van sommige bepalingen). 

Artikel P 406.21 van het bondsreglement 

21. voor zover de Licentiecommissie op basis van het ingediende dossier en alle 
bekende gegevens van oordeel is dat de continuïteit van de club verzekerd is tot het 
einde van het seizoen waarvoor de licentie wordt verleend. 

 Vóór 15 oktober, publiceert het Licentiedepartement op de website van de KBVB de 
criteria welk zij zal toepassen om op uniforme wijze haar verslag op te stellen zoals 
bepaald in Art. B254.21.  

 

Artikel P407.1 van het bondsreglement 

1. De aanvragende club moet aan de volgende algemene voorwaarden voldoen: 

1° een organigram voorleggen van haar juridische structuur, tot en met de persoon 
die de ultieme controle uitoefent; 

2° voor alle entiteiten welke deel uitmaken van de club, de rechtspersoonlijkheid 
bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen of, in voorkomend geval, in een ander nationaal register, evenals 
alle akten of documenten betreffende de machtigingen tot vertegenwoordiging en de 
aansprakelijkheidsmandaten waarvan de wettelijke publicatie vereist is; 

3° de rechtspersoon, houder van het stamnummer moet de werkgever zijn van de 
spelers onder contract en van de trainers van het eerste elftal en voor alle spelers en 
trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake; 

4° een controleverslag voorleggen van een door de Algemene Vergadering 
benoemde commissaris en welk betrekking heeft op het laatst afgesloten boekjaar en 
welk geen onthoudende of afkeurende verklaring inhoudt en welke voldoet aan alle 
wettelijke bepalingen ter zake, waaronder de alarmbelprocedure (bv. voor de 
naamloze vennootschappen artikel 633 van het Wetboek Vennootschappen); 

5° een geraamde staat van ontvangsten en uitgaven tot het einde van het 
seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd voorleggen, met een 
vergelijking van de gerealiseerde cijfers en de veronderstellingen waarop de 
club zich baseert. Deze staat dient de normale werking te garanderen van de 
club tot het einde van het seizoen waarvoor de licentie werd aangevraagd, 
uitgaande van aanvaardbare veronderstellingen, die ondersteunt worden door 
de vergelijkbare cijfers; 
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Artikel P407.25 en Artikel P407.3 van het bondsreglement 

25. Onder verbonden juridische entiteit wordt verstaan: 

- elk filiaal van de licentie kandidaat; 

- elke entiteit verbonden met de licentie kandidaat; 

- elke entiteit, tot en met de partij welke de ultieme controle uitoefent, welke direct of 
indirect over 10% of meer van de stemrechten beschikt in de schoot van de 
algemene vergadering van de licentie kandidaat of die op één of andere wijze een 
beduidende invloed uitoefent op de licentie kandidaat; 

- elke partij die de bevoegdheid heeft, in feite of in rechte, het directiecomité of de 
vertegenwoordigers van de club bij de Pro League te benoemen; 

- elke partij verbonden door een ondertekende overeenkomst welke akkoorden bevat 
met betrekking tot directie van de club of de uitoefening van het stemrecht in de 
Algemene Vergadering; 

- elke partij welke is aangeduid om de club in rechte te vertegenwoordigen op basis 
van de statuten of een geschreven mandaat; 

- de voorzitter, de bestuurders, de algemeen directeur (of algemeen manager), de 
financieel directeur, de sportief directeur, de verantwoordelijke van het 
opleidingscentrum en de gerechtigde correspondent van de club. 

 

3. Om te beoordelen of een club de continuïteit van haar activiteiten bewijst tot 
het einde van het seizoen waarvoor de licentie werd aangevraagd, worden 
waarborgen, leningen en ter beschikking gestelde fondsen buiten 
beschouwing gelaten indien: - de schuldeiser de terugbetaling kan eisen voor 
het einde van genoemde periode; - ze, direct, indirect of via een verbonden 
juridische entiteit, afkomstig zijn van (een) perso(o)n(en) die geviseerd worden 
door punt 2 hiervoor. 

 

Artikel P409 van het bondsreglement 

 

1. Mits de nationale licentie te hebben bekomen, dient de club te voldoen aan het 
UEFA-reglement betreffende de toekenning van de licenties aan de clubs (UEFA 
Club Licensing and Financial Fair Play Regulations – Editie 2018 Art. 17 tot en met 
52 en Art. 67 tot en met 74, en de daarbij horende bijlagen) – Zie hiervoor 
www.uefa.com 
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20° Met betrekking tot de continuïteit van de club, wenst de Licentiecommissie de 
gelijkheid tussen de clubs te waarborgen, waarbij iedere club dient te voldoen aan de 
bepalingen van artikel P406.21° van het bondsreglement alvorens haar een licentie 
voor het Profvoetbal voor het seizoen 2020-2021 kan worden toegekend. 
 
21° De club deelt ter zitting mee dat de voorziene kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen 
€ niet heeft plaatsgevonden aangezien de Share Purchase  agreement met de 
eventuele nieuwe eigenaar niet werd beëindigd. 
 
22° Uit de voorgelegde cash-flow statement van de club, blijkt dat de 
liquiditeitspositie van de club zonder de voorziene kapitaalsverhoging en de cash-
ontvangst uit financiële instellingen ten bedrage van 500.000 €, waarvoor de club 
geen enkel ondersteunend document voorlegde, bijzonder negatief zal zijn per 30 
juni 2020;  
 
23° In de mondelinge toelichting tijdens de zitting van 1 april 2020 van de 
licentiecommissie erkende de raadsman van de club dat KV Oostende inderdaad, 
wat betreft de continuïteit, niet voldaan is aan de voorwaarden is voor de toekenning 
van de licentie voor het profvoetbal doordat deze kapitaalsverhoging NIET heeft 
plaatsgevonden. 
 
24° Uit de voorgelegde stukken blijkt verder dat : 
 
- rekening 175000 van de een club een bedrag bevat van 2.473.934,48 € 

verschuldigd is aan NV Stadion; 
 

- rekening 175000 van de club een bedrag bevat van 3.691.099,17 € verschuldigd 
aan clubs Lazio, Nantes en Sivaspor;  

 
- deze schulden aan clubs echter gelet op de overdracht van schuldvordering moet 

worden betaald aan Alychlo NV; 
 

25° Gelet op artikel P407.3° van het bondsreglement, is de Licentiecommissie, naar 
analogie van de beslissingen van de afgelopen jaren in dit dossier, waartegen de 
club geen beroep heeft ingediend, van oordeel dat deze schulden onder punt 22, 
buiten beschouwen worden gelaten om de continuïteit van de club te waarborgen, 
aangezien deze afkomstig zijn van een verbonden juridische entiteit van een andere 
club uitkomende in het Profvoetbal en waarvoor de club dus bijkomende waarborgen 
, lening of ter beschikking gestelde fondsen moet voorleggen. 
  
26° Bovendien dient de Licentiecommissie vast te stellen dat de Licentiecommissie 
voor de toekenning van de Licentie voor het huidige seizoen 2019-2020 werd misleid 
aangezien de club deze overdracht van Schuldvordering NIET had voorgelegd, 
waardoor de club bij de toekenning voor de licentie voor het seizoen 2019-2020 in 
feite 1.968.807,50 € minder diende te waarborgen dan voorzien conform de 
voorziene reglementering. 
 



K.B.V.B – U.R.B.S.F.A 31- K.V. OOSTENDE Licentie 2020-2021 
    

27° Tevens stelt de Licentiecommissie de haalbaarheid van de voorgelegde 
budgetten voor het seizoen 2020-2021 zowel in 1A als in 1B in vraag gelet op de 
voorgelegde veronderstellingen van de club. 
 
 
Bijgevolg dient de Licentiecommissie vast te stellen dat de continuïteit van de 
club NIET gewaarborgd is voor het seizoen 2020-2021 rekening houdende met 
de bepalingen van artikel P407.3° en voldoet de club NIET aan de bepalingen 
van artikel P406.21 van het bondsreglement tot het bekomen van een licentie 
profvoetbal 1A en 1B gelet op bovenstaande punten 20 tot en met 27. 
 
 
 
28° Gelet op artikel P409.1 van het bondsreglement en bijlage IX B. d) van het 
UEFA-reglement, gelet op het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 15 februari 2020 
over de cijfers per 30 juni 2020, is de Licentiecommissie dan ook van oordeel dat de 
Europese Licentie voor het seizoen 2020-2021 niet kan worden toegekend 
aangezien de club NIET voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen vab de 
Proflicentie voor het seizoen 2020-2021 én de UEFA-licentie moet worden geweigerd 
aangezien de club NIET de ondersteunende documenten heeft voorgelegd om de 
continuïteit van de club aan te tonen conform de desbetreffende bijlage van het 
UEFA-reglement. 
 
Bijgevolg voldoet de club NIET aan de bepalingen van artikel P409.1 van het 
bondsreglement tot het bekomen van een UEFA-licentie voor het seizoen 2020-
2021. 
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29° De club legt een nota over waarbij de licentiecommissie wordt uitgenodigd zich 
uit te spreken over de omstandigheid dat “Alychlo nv/Oostende Stadion nv, beide 
vennootschappen eigendom van (…) Marc Coucke, voorzitter van Anderlecht, niet 
alleen invloed kunnen uitoefenen maar ook daadwerkelijk invloed hebben 
uitgeoefend op het overnameproces”. 
 
In de mondelinge toelichting tijdens de zitting van 1 april 2020 van de 
licentiecommissie gaf de raadsman van de club te kennen dat de club van de 
licentiecommissie de bevestiging wil van het gegeven dat Marc Coucke/nv Alychlo 
een beduidende invloed uitoefent op KV Oostende en aldus als een juridisch 
verbonden entiteit moet worden beschouwd conform de volgende bepalingen van 
artikel P407.25° van het bondsreglement :  

 
“Onder verbonden juridische entiteit wordt verstaan: 
 
(…) 
 
- elke entiteit, tot en met de partij welke de ultieme controle uitoefent, welke 
direct of indirect over 10% of meer van de stemrechten beschikt in de schoot 
van de algemene vergadering van de licentie kandidaat of die op één of 
andere wijze een beduidende invloed uitoefent op de licentie kandidaat (…)”. 

 
De vraag of Marc Coucke/nv Alychlo/NV Stadion een beduidende invloed uitoefent 
op KV Oostende is in casu niet relevant voor de beoordeling van de licentieaanvraag 
van KV Oostende. De Licentiecommissie moet zich beperken tot haar reglementaire 
bevoegdheid en taken en mag er zich niet toe lenen louter op vraag van een 
bepaalde club in het kader van een dispuut een voor de beoordeling van de 
licentieaanvraag niet relevant standpunt in te nemen.  
 
De Licentiecommissie merkt volledigheidshalve op dat noch uit het gegeven dat Marc 
Coucke/nv Alychlo/NV Stadion kennelijk invloed tracht uit te oefenen op het 
overnameproces met betrekking tot de club noch uit de omstandigheid dat meester 
Walter Van Steenbrugge, de raadsman van de Marc Coucke/nv Alychlo/NV Stadion 
en tevens tegelijk de raadsman van vroegere bestuurder Patrick Orlans al of niet op 
deontologisch verantwoorde wijze hierin tussenkomt, noodzakelijk voortvloeit dat er 
voor hen sprake is van beduidende invloed in de zin van artikel P407.25 van het 
bondsreglement.  
 
Bovendien blijkt uit de toelichting van de raadsman van KV Oostende dat deze 
poging om invloed uit te oefenen tot nu zonder resultaat bleef en dus hoe dan ook 
niet effectief beduidend is in de zin van de voormelde bepaling. Een schuldeiser die 
tracht terugbetaling te bekomen, zelfs al betreft dit een belangrijke schuld en zelfs al 
wordt hierbij een zekere druk uitgeoefend, is niet noodzakelijk een entiteit die een 
beduidende invloed op de licentie kandidaat uitoefent. 
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30° Uit al het bovenstaande volgt dat K.V. OOSTENDE voldoet de licentie nationale 
amateurclub voor het seizoen 2020-2021 maar NIET voldoet aan de voorwaarden 
voor het verkrijgen van de licentie profvoetbal 1A en 1B seizoen en Europese 
Licentie voor het seizoen 2020-2021. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Gehoord de vertegenwoordigers van de club ter zitting. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Licentie Nationale Amateurclub 
ingediend door K.V. OOSTENDE ( stamnummer  n° 31) ontvankelijk en gegrond. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door K.V. OOSTENDE ( stamnummer  n° 31) 
ontvankelijk maar ongegrond. 
 
Beslist aan N.V. K.V. OOSTENDE de gevraagde licentie van Nationale  Amateurclub 
toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer    /0031/13/38619. 
 
Beslist aan N.V. K.V. OOSTENDE de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021 NIET toe te kennen. 
 
Zegt dat de club het Licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwistingen met de betwistingen met speler Zivkovic, de betwisting inzake RSZ, de 
betwisting inzake BTW en de betwisting met 3 clubs betreffende de 
opleidingsvergoeding voor speler Guri binnen de vijf werkdagen op de hoogte dient 
te brengen. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in 1ste Klasse Amateurs voor het seizoen 2020-2021 in welk geval ze zal gelden 
onder het nummer AM/0031/13/38619. 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 



K.B.V.B – U.R.B.S.F.A 31- K.V. OOSTENDE Licentie 2020-2021 
    

Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 

LICENCE FOOTBALL 

PROFESSIONNEL BELGE  ET 

EUROPEENNE 
 
 

SAISON  2020- 2021 
 
 
 
 
 

Numéro de matricule : 35 Numéro de Licence : 0035/01/79451 
 
ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 
 
AVENUE THEO VERBEEK 2 
 
1070 BRUXELLES 
 
 

 
Après délibération, en date du 8 AVRIL 2020, la Commission des 
Licences a pris la décision d’attribuer la licence européenne et la licence 
de football professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021 au ROYAL 
SPORTING CLUB ANDERLECHT  
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1° Vu la demande visant à obtenir la licence européenne et la licence de football 
professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021: 
 
2° La commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes : 

- RSC Anderlecht – Europese Licentie 2020-2021 – 15/10 - Confidentieel (5.010 
pages);  

- RSC Anderlecht – Europese Licentie seizoen 2020-2021 (2e deel) – 
17/02/2020 - Confidentieel (3.585 pages); 

- RSC Anderlecht – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021  - 
17/02/2020 - Confidentieel (5.222 pages) 

 
La Commission des Licences a pris acte du rapport du Manager des Licences et des 
déclarations faites. 
 
 
3° Conformément à  l’article P406.1 du règlement fédéral le Royal Sporting Club 
Anderlecht, dénommé ci-après « le club », est composé des personnalités juridiques 
suivantes : 
 

- NV Royal Sporting Club Anderlecht – Théo Verbeecklaan 2 te 1070 
Anderlecht - BE0823.379.451 

- NV Skicentrum Anderlecht, Olympische Dreef 11 te 1070 Anderlecht -  
BE0438.130.687 

- NV RSC Anderlecht Events, Théo Verbeecklaan 2 te 1070 Anderlecht - 
BE0434.805.171 
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4° Conformément à l’article P417 du règlement fédéral la Commission des licences 
prend connaissance des confirmations écrites du club : 
 

- confirmation de son engagement à observer les dispositions et les conditions 
de la procédure d’octroi de licences ; 

- confirmation que le club accepte l’arbitrage prévu au niveau de cette 
procédure ; 

- confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude de tous les documents 
présentés au bailleur de licence ;    

 
 
A. Concernant la licence européenne 
 
5° Concernant la licence européenne, il ressort de l’étude des pièces déposées et du 
rapport du Manager des Licences que la demande d’attribution de la licence 
européenne est recevable et fondée. 
 

o Etant donné que le club a dépassé un indicateur de l’article 52 du 
règlement UEFA, en cas d’éventuelle participation à une compétition 
européenne, le club doit fournir une version actualisée des informations 
financières et ce de façon trimestrielle.   
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B. Concernant la licence de football professionnel 
 
6° Concernant la licence de football professionnel, il ressort de l’étude des différentes 
pièces du dossier: 
 
- que le réviseur d'entreprise Bernard de Grand Ry a déposé un rapport avec une 

opinion avec réserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2019 en 
date du 14 octobre 2019; 

 
- que tous les montants dus et exigibles en vertu des contrats de travail (salaires, 

primes, indemnités de rupture de contrat, avantages de toute nature,….) ont été 
payés, tant pour ceux dont le contrat est encore en cours que pour ceux dont le 
contrat a déjà pris fin, sauf pour les points 9° à 13° ci-dessous (voir attestation du 
réviseur d’entreprise Bernard de Grand Ry en date du 17 février 2020); 

 
- que tous les montants dus en matière de sécurité sociale ont été payés ( voir 

attestation de l’O.N.S.S. en date du 21 février 2020 et du 25 février 2020); 
 
- que tous les montants dus en matière de précompte professionnel ont été payés ( 

voir attestation SPF Finances en date du 23 janvier 2020 et du 30 janvier 2020) ; 
 

- que toutes les primes en matière d’assurance groupe jusqu’au 4ème trimestre 
2019 inclus ont été payées (voir attestation de Allianz en date du 12 février 
2020) ; 

 
- que les attestations présentées en matière de contributions démontrent l’absence 

d’autres dettes relatives aux Contributions, sauf pour le point 8° ci-dessous; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriéré au niveau de la T.V.A (voir attestation SPF Finances en 

date du 23 janvier 2020 et du 30 janvier 2020);  
 
- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 

été régulièrement payées jusqu’au 31 décembre 2019 inclus ( voir attestation de 
Allianz en date du 28 novembre 2019) ; 

 
- qu’il n’y a pas d’arriéré en matière de dette à la Fédération 
 
- que le club est propriétaire de son stade et a fourni la preuve de paiement du 

précompte immobilier pour l’année 2019 ; 
 
- que le club à ce jour satisfait à l'article P332° du règlement fédéral et s'engage à 

y satisfaire durant toute la saison 2020-2021 ; 
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7° Concernant les installations : 
 

- que le terrain du club (Lotto Park à Anderlecht)  satisfait aux exigences de l’article 
P408.1.3° a jusque k, comme attesté par le rapport de l’expert infrastructure, 
Monsieur Nico De Pauw, en date du 31 janvier 2020; 
 

- que le club déclare jouer les rencontres à domicile au Lotto Park, Av. Théo 
Verbeeck 2 à 1070 Anderlecht ; 

 
- que le club a fourni une attestation de la Commune d’Anderlecht en date du 20 

février 2020 l’autorisant à jouer toutes ses rencontres à domicile dans le cadre du 
football professionnel 1A ou 1B au Lotto Park, Av. Théo Verbeeck 2 à 1070 
Anderlecht durant la saison 2020-2021 ; 

 
 

8° Concernant le litige avec le Fisc Néerlandais, la Commission des Licences prend 
acte que cette affaire est toujours pendante devant la justice hollandaise. 
 
Vu les documents fournis et la décision de la Commission des Licences de l’année 
précédente, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformément à l'article 406.4 du règlement fédéral ne 
s'impose pas. 
 
9° Concernant le litige avec l’ex-employé Steeman, la Commission des licences 
prend acte que le club a été condamné par le tribunal de Travail de Bruxelles le 
26/11/2019 et que le club a consigné la somme due. 
 
Vu les documents fournis et la décision de la Commission des Licences de l’année 
précédente, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformément à l'article 406.4 du règlement fédéral ne 
s'impose pas. 
 
10° Concernant le litige avec l’ex-joueur Selz Mats, la Commission des Licences 
prend acte que le club a indiqué qu’il y avait eu un entretien avec le syndicat des 
joueurs, les 2 parties étant disposées à trouver une solution à court terme. 
 
Vu les documents fournis et la décision de la Commission des Licences de l’année 
précédente, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformément à l'article 406.4 du règlement fédéral ne 
s'impose pas 
  
La Commission des Licences décide que tout changement dans les litiges 
mentionnés ci-dessus doit être notifié au Département des Licences dans les cinq 
jours ouvrables. 
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11° Concernant le litige avec l'ancien joueur Teodorczyk, la Commission des 
licences prend acte des documents fournis par le club et que l’affaire est fixée devant 
le Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 12 octobre 2020.  
 
Vu les documents fournis, la Commission des Licences constate que le fondement 
desdites contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations 
dilatoires, de sorte que la consignation conformément à l'article 406.4 du règlement 
fédéral ne s'impose pas. 
 
12° Concernant le litige avec le SPF Finances relatif à l’impôt des sociétés pour 
l’année 2016, la Commission des licences prend acte des documents fournis par le 
club.  
 
Vu les documents fournis, la Commission des Licences constate que le fondement 
desdites contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations 
dilatoires, de sorte que la consignation conformément à l'article 406.4 du règlement 
fédéral ne s'impose pas. 
 
13° Concernant le litige avec le SPF Finances relatif à la TVA, la Commission des 
licences prend acte des documents fournis par le club. 
 
Vu les documents fournis, la Commission des Licences constate que le fondement 
desdites contestations paraît sérieux et non pas inspiré par des considérations 
dilatoires, de sorte que la consignation conformément à l'article 406.4 du règlement 
fédéral ne s'impose pas. 
 
La Commission des Licences décide que tout changement dans les litiges 
mentionnés ci-dessus doit être notifié au Département des Licences dans les cinq 
jours ouvrables. 
 
14° Concernant les litiges avec l’ancien joueur Mitu, avec l’ancien employé 
Monsieur Ceuppens et avec l’ancien entraineur Vanhaezebrouck Hein, la 
Commission des licences prend acte que ces litiges peuvent être considérés comme 
réglés.  
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15° Concernant l’article P407.2 du règlement fédéral, la Commission des licences 
prend acte des éléments suivants :  
 

- la déclaration du club dans laquelle le club déclare en référence à l’article 
P407.2. que la présente demande est complète et ne comporte aucune 
infraction aux conditions de l’article P407.2.21, 22, 23 et 24; 
 

- la déclaration du club signée par le Président du club et le CEO concernant 
le rôle de Wouter Vandenhaute qui stipule que : 

 
 il n’existe aucune relation contractuelle entre le club et Mr 

Vandenhaute ; 
 

 que Mr Vandenhaute  ne fournit que des avis externes au club et 
uniquement à la demande spécifique du CEO ou du Président du 
club ; 

 
 les avis de Mr Vandenhaute  ne concerneront pas la politique de 

transfert du club et que ces avis ne seront en aucun cas 
contraignants pour le club ;  

 
 le club ne lui accorde aucun pouvoir de management au sein du 

club et n’est membre d’aucun organe du club ; 
 

 Mr Vandenhaute n’exerce, d’une manière ou d’une autre, aucune 
influence notable sur le club ; 

 
Sur base des documents et déclarations fournis par le club, la Commission des 
licences constate que le club n’a pas commis d’infraction aux dispositions de l’article 
P407.2 du règlement fédéral.  
 
 
16° La Commission des Licences, sur base des déclarations du club, note: 
 
- que celui-ci n’est pas redevable d’autres dettes envers les Contributions que 

celles spécifiées précédemment ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriérés exigibles vis-à-vis des autres clubs que celles spécifiées 

précédemment ; 
 

- que le club dispose actuellement d’une assurance contre les accidents de travail ; 
 
- que le club a conclu un contrat avec au moins 23 joueurs possédant le statut de 

sportif rémunéré et que le club, en cas de participation à la compétition de football 
professionnel  1A,  s’engage à conclure une convention avec au moins 23 joueurs 
possédant le statut de sportif rémunéré, et ce au plus tard le 1er  septembre 2020. 
En cas de dégradation en football professionnel  1B, le club s’engage à conclure 
une convention avec au moins 19 joueurs possédant le statut de sportif 
rémunéré, et ce au plus tard le 1er  septembre 2020; 
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- que le club s’engage à rester membre effectif de l’A.S.B.L. PRO LEAGUE  et à le 
rester pour la durée de la licence en cas de participation à la compétition de 
football professionnel 1A et 1B ; 

 
- que le club accepte sans la moindre réserve toutes les obligations contractuelles 

et statutaires de la Pro League  et s’engage à collaborer pleinement à l’exécution 
des obligations contractuelles de la Pro League en cas de participation à la 
compétition de football professionnel 1 A et 1B ; 

 
 
17° La Commission des Licences constate :  
 
- qu’ à ce jour il n’y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 

dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Espace Economique Européen ; 

 
- que le club se soumet au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la 

Commission des Licences de l'application stricte des obligations de délivrance et 
de maintien de la licence. 
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18° Au niveau de la continuité : 
 
La Commission des Licences constate que le club, par le biais de straight loan, de 
crédit roll-over, de créances de transferts et emprunts subordonnés des actionnaires 
du club, a couvert dans sa totalité son fonds de roulement net négatif corrigé au 31 
décembre 2019. 
 
La Commission des Licences souligne, en outre, la nécessité absolue de respecter le 
budget approuvé par le Conseil d’Administration en date du 11 mars 2020. 
 
La Commission des Licences prend acte de la lettre d’engagement volontaire du club 
en date du 13 mars 2020 qui confirme se soumettre à l’obligation de fournir les 
documents demandés du club en application du point 20 de la publication du 
département des licences dd. 14 octobre 2019. 
 
Sur base des éléments ci-dessus, la Commission des Licences estime que la 
continuité est assurée pour la durée de la licence étant donné que la situation 6 – 
reprise dans la publication du département des licences dd. 14 octobre 2019 - est 
satisfaite. En effet, il ressort de l’état approximatif des revenus et des dépenses 
prévus pour la saison 2020-2021 et de tous les documents y afférents que le 
fonctionnement normal du club est garanti pour la saison prochaine et la Commission 
des Licences constate que le club a franchi 2 indicateurs conformément la 
publication du département des licences dd. 14 octobre 2019. 
 
En tenant compte des dispositions de l’article P407.3 du règlement fédéral, la 
Commission des Licences estime que les garanties, prêts et  fonds à disposition du 
club peuvent être pris en considération. 
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19° Il ressort de ce qui procède que le ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 
satisfait aux conditions relatives à l’obtention de la licence européenne et la licence 
de football professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021. 
 
Pour toutes ces raisons, 
 
La COMMISSION DES LICENCES, 
 
Ayant constaté les déclarations faites et les pièces fournies. 
 
 
Déclare que la requête introduite par le ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT 
(Matricule n°35) en vue de l’obtention de la licence européenne et la licence de 
football professionnel 1A et 1B est recevable et fondée. 
 
Décide que tout changement concernant les litiges avec le fisc Néerlandais, l’ex-
employé Steemans, l’ex-joueur Selz, Teodorczyk et le SPF Finances concernant 
l’impôt des sociétés et la TVA doit être notifié dans les cinq jours ouvrables au 
Département des Licences. 
 
Décide que, étant donné que le club répond à la situation 6 de la publication du 
Département des licences du 14 octobre 2019 et la lettre d’engagement du club, le 
club doit fournir au Département des licences les documents visés au point 20 de 
cette publication au 15 juin 2020, au 15 septembre 2020 et au 15 décembre 2020. 
 
Décide d’attribuer au ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT la licence 
européenne et la licence de football professionnel 1A et 1B demandée pour la saison 
2020-2021 sous le numéro /0035/01/79451. 
 
Affirme que cette licence est liée à la participation effective à la compétition en 
football professionnel 1A pour la saison 2020-2021 ( auquel cas elle sera valable 
comme licence A et portera le numéro A/0035/01/79451 ou à la participation effective 
à la compétition football professionnel 1B (elle sera valable comme licence B et 
portera le numéro B/0035/01/79451). 
 
Affirme que ce numéro de licence sera spécifié dans toutes les correspondances 
avec l’U.R.B.S.F.A.. 
 
Affirme que cette licence n’est pas transférable à une autre personnalité juridique.  
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Faites à BRUXELLES le mercredi 8 AVRIL 2020 
 
La COMMISSION DES LICENCES 
 

      
 
Bart Jan MEGANCK      Jacques HULSBOSCH 
Président       Vice-Président 
 
 

   
    
 
Herman VAN IMPE   Jan DE LUYCK  Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    
 
 

LICENCE EUROPEENNE 

LICENCE FOOTBALL 

PROFESSIONNEL 1A et 1B 

LICENCE DE CLUB NATIONAL 
AMATEUR  

 
SAISON  2020 - 2021 

 
 
 
 
 

Numéro de matricule : 216   Numéro de Licence : 0216/76/75374 
 
ROYAL EXCEL MOUSCRON  
 
RUE DU STADE 33 
 
7700 MOUSCRON 
 
 
 
 

Après délibération, la Commission des Licences a pris dans le dossier 
du ROYAL EXCEL MOUSCRON concernant la demande de licence 
européenne, la demande de licence de football professionnel 1A et 1B et 
la demande de licence club national amateur pour la saison 2020-2021 
la décision suivante en date du mercredi 8 AVRIL 2020 : 
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1° Vu la demande visant à obtenir la licence européenne, la licence de football 
professionnel 1A et 1B et la licence de club national amateur pour la saison 2020-
2021  
 
2° La Commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes :  
 

- Excel Mouscron – Licence européenne 2020-2021 – 15/10 (4.948 pages) 
- Excel Mouscron – Licence européenne saison 2020-2021 (2e partie) – 

17/02/2020 (2.989 pages) 
- Excel Mouscron – Licence pour le football professionnel 1A - saison 2020-

2021 – 17/02/2020 (2.304 pages) 
 
La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des 
Licences et des déclarations faites. 
 
Après examen approfondi du dossier et au vu du rapport établi par le Manager des 
Licences, la Commission des Licences a jugé que la licence ne pouvait pas être 
accordée de plano.  
 
Par conséquent, la Commission des Licences a demandé au Club, via la convocation 
du 20 mars 2020, de fournir certaines pièces additionnelles et de comparaître devant 
la Commission des Licences, tout en se référant aux dispositions et exigences 
prévues par les articles  P406, P407, P408 en P409 du Règlement Fédéral. 
 
La commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes suite à 
cette convocation  : 
 

- Excel Mouscron – Convocation – Salaires – Confidentiel ( 77 pages) 
- Excel Mouscron – Convocation Commission des Licences saison 2020-2021 – 

Mouscron – Confidentiel (722 pages) 
 
Compte tenu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du virus 
COVID-19, l’URBSFA a pris les mesures nécessaires pour organiser la séance de 
manière digitale.  
 
La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des 
licences du 2 avril 2020 et des explications en réponse à la convocation.  
 
Le Club a participé à la séance organisée par vidéo conférence du 2 avril 2020, 
représenté par Mr Paul Allaerts, Mr Benjamin Seillier et Mr Renaud Duchêne.  La 
Commission des licences a entendu les représentants du Club qui ont eu l’occasion 
de donner leurs moyens, en bonne et due forme.  
Les pièces / informations transmises hors délai ont été écartés d’office des débats 
conformément à l’article P419.3° du règlement fédéral.  
 
Ensuite, les débats ont été clôturés et l’affaire a été prise en délibéré. 
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3° Lors de la séance, l’avocat du club, Mr Duchêne a tenu à soumettre des réserves 
de principe quant à la tenue de la séance via vidéo conférence, comme mentionnées 
dans sa note du 1er avril 2020. La Commission des licences a pris acte de cette note 
dans laquelle le club confirme qu’il comparaitra dans les conditions prévues.  
 
4° Conformément à  l’article P406.1 du règlement fédéral le Royal Excel Mouscron, 
dénommé ci-après « le club », est composé des personnalités juridiques suivantes : 
 

- SA Royal Mouscron-Peruwelz – Rue du stade 33 à 7700 Mouscron 
BE0825.375.374 

- ASBL Centre de Formation Football Futurotop – Rue de la Barrière Leclercq 
13 à 7711 Dottignies BE 0820.633.262 

 
5° Conformément à l’article P417 du règlement fédéral la Commission des licences 
prend connaissances des confirmations écrites du club : 
 

- confirmation de son engagement à observer les dispositions et les conditions 
de la procédure d’octroi de licences ; 

- confirmation que le club accepte l’arbitrage prévu au niveau de cette 
procédure ; 

- confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude de tous les documents 
présentés au bailleur de licence ;    

 
6° Le Titre 4 du règlement fédéral est consacré aux licences des clubs et le chapitre 
1 détermine les conditions pour l’obtention des licences pour le football professionnel 
1A et 1B. Conformément à l’article P406.21 du règlement fédéral, la licence 
spécifique à la division dans laquelle le club évolue peut être octroyée dans la 
mesure où la Commission des licences, sur base du dossier introduit et de toutes les 
informations connues, est d’avis que la continuité du club est assurée jusqu’à la fin 
de la saison pour laquelle la licence est accordée. Avant le 15 octobre, le 
Département des licences publie, sur le site internet de l’URBSFA, les critères qu’il 
appliquera afin de rédiger son rapport de manière uniforme, comme déterminé dans 
l’article B254.21. 
 
7° L’article P406.22 du règlement fédéral détermine aussi que le club demandeur 
« sans préjudice du jugement relatif à la continuité par la Commission des licences, 
le club demandeur doit également satisfaire aux conditions générales (Article 
P407) » et l’article P406.23 du règlement fédéral détermine en outre « le club 
demandeur doit satisfaire aux conditions spécifiques de la division pour laquelle il 
sollicite la licence (articles P408 et P410) ».  
 
8° Le Titre 4 du règlement fédéral est consacré aux licences des clubs et le Chapitre 
5 détermine les conditions pour l’obtention de la licence de club national amateur. 
Conformément à l’article V467, la licence de club national amateur peut être 
accordée pour autant que le club satisfait aux conditions générales pour l’obtention 
de la licence de club national amateur (article A468) et aux conditions spécifiques de 
la licence de club national amateur (article A469). 
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9° L’article P409 du règlement fédéral détermine les conditions spécifiques pour 
l’obtention de la licence UEFA et de participation aux compétitions de l’UEFA, 
moyennant l’obtention de la licence nationale et réfère au Règlement UEFA relatif à 
l’attribution des licences aux clubs et le fair-play financier, édition 2018. 
 
10° Concernant la licence européenne et le critère d’infrastructure, la Commission 
des Licences prend acte que le club s’engage, en cas de participation à une des 
compétitions de l’UEFA, de jouer les rencontres dans le Regenboogstadion à 
Waregem. 

 
 
11° Il ressort de l’étude des différentes pièces du dossier : 
 
- que le réviseur d'entreprise Nicolas Dumonceau a déposé une attestation sans 

réserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2019 en date du 25 
octobre 2019 ; 

 
- que tous les montants dus et exigibles en vertu des contrats de travail (salaires, 

primes, indemnités de rupture de contrat, avantages de toute nature,….) ont été 
payés, tant pour ceux dont le contrat est encore en cours que pour ceux dont le 
contrat a déjà pris fin (voir attestation du réviseur d’entreprise Nicolas 
Dumonceau en date du 14 février 2020 et les preuves de paiement); 
 

- que tous les montants dus en matière de sécurité sociale ont été payés ( voir 
attestations de l’O.N.S.S. en date du 20 février 2020, attestation Group S du 24 
mars 2020 et attestation UCM du 26 mars 2020); 

 
- que tous les montants dus en matière de précompte professionnel ont été payés ( 

voir attestations Team recouvrement Tournai 1 en date du 3 février 2020, 
attestation Group S du 24 mars 2020 et attestation UCM du 26 mars 2020); 

 
- que toutes les primes en matière d’assurance groupe ont été payées (voir 

attestations de Assurance Fédérale en date du 14 janvier 2020 et preuve de 
paiement); 

 
- que les attestations présentées en matière de contributions démontrent l’absence 

d’autres dettes relatives aux Contributions; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriéré au niveau de la T.V.A (voir attestation Team recouvrement 

Tournai 1 en date du 3 février 2020 et preuve de paiement);  
 
- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 

été régulièrement payées ( voir attestations de Assurance Fédérale en date du 14 
novembre 2019 et attestations du 23 mars 2020); 

 
- qu’il n’y a pas d’arriéré en matière de dette à la Fédération ; 
 
- que tous les montants dus en matière de location de stade de football ont été 

payés (voir attestation de IEG du 27 mars 2020) ; 
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- que le club à ce jour satisfait à l'article P332° du règlement fédéral et s'engage à 
y satisfaire durant toute la saison 2020-2021; 

 
12° Concernant la mise sous administration provisoire du club en février 2019, la 
Commission des licences prend acte que l’ordonnance du 28 mai 2019 indique que 
les administrateurs provisoires n’ont pas vu leurs mandats prolongés.  
 
13° La Commission des licences prend acte que le club a conclu une convention de 
rupture de contrat de commun accord avec le joueur Sadiku et que le club s’est 
engagé à le respecter.   

 
14°  Concernant les installations : 

 
- que le terrain du club (Stade du Canonnier à Mouscron) satisfait aux exigences 

de l’article P408.1.3° a jusque k, comme attesté par le rapport de l’expert 
infrastructure, Monsieur Nico De Pauw, en date du 31 janvier 2020; 
 

- que le club déclare jouer les rencontres à domicile au Stade du Canonnier, Rue 
du Stade 33 à 7700 Mouscron; 

 
- que le club a fourni une attestation en date du 22 janvier 2020 de la Ville de 

Mouscron (IEG) l’autorisant à joueur toutes ses rencontres à domicile au Stade 
du Canonnier, Rue du Stade 33 à 7700 Mouscron durant la saison 2020-2021 ; 
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15° La Commission des Licences, sur base des déclarations du club, note: 
 
- que celui-ci n’est pas redevable d’autres dettes envers les Contributions que 

celles spécifiées précédemment ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriérés exigibles vis-à-vis des autres clubs que celles spécifiées 

précédemment ; 
 

- que le club dispose actuellement d’une assurance contre les accidents de travail ; 
 
- que le club a conclu un contrat avec au moins 23 joueurs possédant le statut de 

sportif rémunéré et en cas de participation à la compétition de football 
professionnel  1A,  le club s’engage à conclure une convention avec au moins 23 
joueurs possédant le statut de sportif rémunéré, et ce au plus tard le 1er  
septembre 2020. En cas de dégradation en football professionnel  1B, le club 
s’engage à conclure une convention avec au moins 19 joueurs possédant le 
statut de sportif rémunéré, et ce au plus tard le 1er  septembre 2020; 

 
- que le club s’engage à rester membre effectif de l’A.S.B.L. PRO LEAGUE  et à le 

rester pour la durée de la licence en cas de participation à la compétition de 
football professionnel 1A et 1B ; 

 
- que le club accepte sans la moindre réserve toutes les obligations contractuelles 

et statutaires de la Pro League  et s’engage à collaborer pleinement à l’exécution 
des obligations contractuelles de la Pro League en cas de participation à la 
compétition de football professionnel 1 A et 1B ; 

 
16° La Commission des Licences constate :  
 
- qu’ à ce jour il n’y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 

dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Espace Economique Européen ; 

 
- que le club se soumet au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la 

Commission des Licences de l'application stricte des obligations de délivrance et 
de maintien de la licence. 

 
Par conséquent la Commission des licences constate et décide que le club 
satisfait actuellement aux conditions générales pour l’obtention de la licence 
de club national amateur sur base des points 11 à 16 repris ci-dessus.  
 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 216- ROYAL EXCEL MOUSCRON Licence 2020-2021 
    

17° La Commission des licences réfère aux articles P406.21, P407.1, P407.2, P409 
et P427.6 du règlement fédéral ( propre soulignement ou indication de certaines 
dispositions) : 
 
Article P406.21 du règlement fédéral  
 
21. Pour autant que la Commission des Licences, sur base du dossier introduit et de 
toutes les données connues, juge que la continuité du club est assurée jusqu’à la fin 
de la saison pour laquelle la licence est octroyée.  
 
Pour le 15 octobre, le Département des Licences publiera sur le site de l’URBSFA les 
critères qu’il appliquera de façon uniforme pour la rédaction de son rapport visé à 
l’article B254.21.  
 
Article P407.1 du règlement fédéral  
 
1. Le club demandeur doit satisfaire aux conditions générales suivantes: 
 
1° présenter un organigramme de sa structure juridique, jusqu’à la partie exerçant le 
contrôle ultime; 
 
2° jouir, pour toutes les entités faisant partie du ‘club’, de la personnalité juridique et 
produire la preuve de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises, ou autre 
registre national s'il échoit, ainsi que tous actes ou documents relatifs aux pouvoirs 
de représentation et aux mandats de responsabilité dont la publication légale est 
exigée; 
 
3° la personnalité juridique titulaire du matricule doit être l'employeur des joueurs 
sous contrat et pour tous les joueurs et entraîneurs répondre aux dispositions légales 
en la matière; 
 
4° présenter un rapport de contrôle établi par un commissaire nommé par 
l’Assemblée Générale et portant sur le dernier exercice social clôturé, qui ne 
comprend pas d'abstention ou de déclaration négative, et satisfaire à toutes les 
règlementations en vigueur, notamment quant à la procédure dite de la ‘sonnette 
d’alarme’ (p. ex. pour les sociétés anonymes article 633 du Code des Sociétés); 
 
5° présenter un état approximatif des revenus et des dépenses prévus jusqu’à 
la fin de la saison à laquelle se rapporte la sollicitation de la licence, ainsi 
qu’une comparaison avec les chiffres réalisés et les suppositions sur 
lesquelles le club se base. Cet état doit garantir le fonctionnement normal du 
club jusqu’à la fin de la saison pour laquelle la licence a été sollicitée, sur base 
de suppositions réalistes qui sont soutenues par les chiffres comparés; 
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Article P407.2 du règlement fédéral  
 
2. La licence ne sera pas octroyée: 

 
21. A un club dont au moins l’une des personnalités juridiques liées: 
 
1. a été radié en tant que membre par une instance sportive internationale, belge ou 
étrangère, ou a été suspendu durant une période qui couvre complètement ou 
partiellement la saison dont question dans la demande; 
 
2. a été condamné pour cause de faits de falsification de la compétition ou de 
complicité à ceux-ci; 
 
3. a été condamné pour cause de blanchiment d’argent, de traite des êtres humains 
ou d’association de malfaiteurs, ou d’un acte pénalement réprimé qualifié de crime 
en vertu du Code pénal belge; 
 
4. a écopé d’une interdiction dans le chef de l’AR n° 22 du 24 octobre 1934 portant 
interdiction judiciaire à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines 
fonctions, professions ou activités), en ce sens que l’interdiction est même 
d’application si le club a une autre forme juridique que les sociétés reprises à l’article 
1 du susdit AR, ou dans le chef d’une législation étrangère comparable; 
 
5. a été radié pour des motifs disciplinaires durant une période d’au moins trois ans 
par une organisation professionnelle dont la personnalité juridique liée fait partie au 
moment de l’introduction de la demande de licence ou durant une période qui couvre 
la saison dont question dans la demande (même partiellement); 
 
6. était, moins de dix années calendrier précédant la demande de licence, encore 
administrateur d’un club belge radié ou dégradé pour d’autres motifs que des motifs 
sportifs (par exemple, pour cause de non-paiement de dettes), sauf si le Conseil 
d’Administration de la Pro League constate que la personnalité juridique liée n’y était 
pas impliquée ou a pris toutes les mesures dans son pouvoir pour résoudre la 
situation ou pour les communiquer aux instances compétentes. 
 
Les susdites conditions sont uniquement d’application pour autant que la décision ait 
été coulée en force de chose jugée, après épuisement de tous les pouvoirs 
juridiques nationaux. 
 
Les susdites conditions (1 à 6 y compris) ne seront pas d’application si la 
personnalité juridique liée intéressée, dans le cadre de ladite condamnation, a été 
réhabilitée en vertu d’une décision judiciaire d’un tribunal belge, ou si la Commission 
des Licences estime que les droits de la défense n’ont pas été respectés lors de la 
condamnation à l’étranger. 
 
22. A un club qui ne donne pas suite à toute demande écrite de la Pro League visant 
à écarter avec entrée en vigueur immédiate toutes les personnalités juridiques liées 
dont la Pro League constate: 
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- que celles-ci ont personnellement ou via une personne intermédiaire parié sur les 
matches disputés par leur club au cours de la saison écoulée; ou sur d’autres 
matches où leur club a un intérêt, sauf s’il s’agit d’un pronostic à petite échelle 
organisé par le club en faveur d’une bonne cause; 
 
- que celles-ci détiennent directement ou indirectement 10% ou plus des 
participations dans une société de paris sportifs en relation avec le football; 
 
- que celles-ci ont, à n’importe quel moment depuis qu’elles disposent d’une position 
d’influence auprès du club, influencé le résultat d’un match de la Pro League afin de 
(tenter de) gagner un pari ou de faire gagner un tiers. Le contrat de tout sportif 
rémunéré affilié auprès du club, doit aussi contenir une clause qui interdit le joueur à 
participer à des paris de quelconque nature ayant trait à des matches de football du 
club ou à d’autres matches où son club a un intérêt. 
 
23. Conflits d’intérêts et intégrité des championnats: la licence ne sera pas octroyée 
à un club dont une ou plusieurs personnalités juridiques liées: 
 
- est également une personnalité juridique liée d’un autre club du football 
professionnel; 
 
- exerce l’activité d’intermédiaire au sens de l’annexe 9 au présent règlement. 
  
24. La licence ne peut pas être octroyée à un club s’il a signé une convention avec 
un club belge ou étranger, une association sous n’importe quelle forme ou une 
personne intermédiaire, relative à l’entraînement et/ou le recrutement (reporté) de 
joueurs de moins de 18 ans dont la formation ne correspond pas aux lois portant sur 
la protection des enfants et des jeunes, aux règles d’ordre public, à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989 et à la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union Européenne ou à la réglementation de la FIFA, 
de l’URBSFA ou de la Pro League. 
 
25. Une personnalité juridique liée est définie par: 
 
- toute filiale du candidat à la licence; 
 
- toute entité associée du candidat à la licence; 
 
- toute partie, jusqu’à la partie exerçant le contrôle ultime, disposant directement ou 
indirectement de l’exercice de 10% ou plus du droit de vote au sein de l’Assemblée 
générale du candidat à la licence ou exerçant une influence notable d’une manière 
ou d’une autre sur le candidat à la licence; 
 
- toute partie disposant de la compétence en droit ou en fait de désigner les 
membres des organes de direction du club ou le(s) représentant(s) du club à la Pro 
League; 
 
- toute partie liée par une convention signée qui comporte des accords contraignants 
quant à la direction du club ou à l’exercice du droit de vote au sein de l’Assemblée 
générale du club; 
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- toute partie habilitée à représenter le club en droit sur base des statuts ou d’un 
mandat écrit; 
 
- le président, les administrateurs, le directeur général (ou manager général), le 
directeur financier, le directeur sportif, le responsable du centre de formation et le 
correspondant qualifié du club. 
 
3. Pour apprécier si le club demandeur justifie la continuité de ses activités jusqu’au 
terme de la saison à laquelle se rapporte la licence sollicitée, on ne peut avoir égard 
aux garanties, aux prêts et mises à disposition de fonds: 
 
- dont le remboursement avant ledit terme peut être exigé par le prêteur; 
 
- qui émanent d’une/de personne(s) visée(s), soit directement soit indirectement soit 
par une personnalité juridique qui lui/leur est liée, par une ou plusieurs hypothèses 
reproduites au point 2 ci-avant. 
 
 
Article P409 du règlement fédéral  
 
1. Moyennant l’obtention de la licence nationale, le club doit répondre au règlement 
UEFA relatif à l’attribution des licences aux clubs (UEFA Club Licensing and 
Financial Fair Play Regulations – Edition 2018 – Articles 17 à 52 y compris, articles 
67 à 74 y compris et les annexes correspondantes) – voir www.uefa.com 
 
Article P427 du règlement fédéral  
 
6.Toute déclaration inexacte, toute violation, méconnaissance ou inexécution des 
mesures fixées par la Commission des Licences dans le cadre de l'octroi d'une 
licence, à l'exception des dispositions de l'Art. P428 peut être sanctionnée par la 
Commission des Licences, après avoir entendu le Manager des Licences par: 
 
- soit la condamnation au paiement d'une amende, en vertu de l'Art. B1916, 
- soit le retrait de la licence pour la saison suivant le constat de l'infraction, 
- soit la condamnation au paiement d'une amende en vertu des dispositions de 
l'Art. P409 pour les clubs du football professionnel 1A. 
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18° Concernant l’article P407.2 du règlement fédéral, la Commission des licences 
constate que le club ne démontre pas le respect de cet article étant donné:  
 
- Les déclarations relatives à l’article P407.2 du règlement fédéral des demandes 

de licence des saisons précédentes ;  
 

- Que le club a fourni la déclaration type relative à l’article P407.2 du règlement 
fédéral signée par les représentants légaux du club en date du 16 janvier 2020 ;  

 
- Que le club a fourni un jugement du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division 

Tournai, du 24 octobre 2019, ses conclusions, les pièces du dossier et une note 
circonstanciée à ce sujet ; 

 
- Que la Commission des licences constate que les conclusions de la partie 

adverse n’ont pas été fournies ;  
 

- Que dans les pièces fournies par le club et dans le jugement, la Commission des 
licences constate l’existence d’activités de gestion du club réalisées par les 
agents de joueur, Pini (supposé Zahavi) et Marc Rautenberg (mails de 2017 et 
2018 – mentionnés dans le jugement) ;  

 
- Que suite à la condamnation, le club n’a pas fait appel de ce jugement ;  

 
- Qu’il apparait clairement du jugement que les agents de joueurs repris ci-dessus 

sont compris dans la définition d’entité juridique liée mentionnée à l’article 
P407.25 du règlement fédéral vu l’influence notable qu’ils exercent dans le club ;  

 
- Que la Commission des licences constate que les déclarations sur l’honneur 

fournies par le club dans ses dossiers de demande de licence de football 
professionnel s’avèrent inexactes ;  

 
Au vu des éléments repris ci-dessus, la Commission des licences est d’avis que le 
club ne satisfait pas aux dispositions de l’article P407.2 du règlement fédéral.  
  
Par conséquent, la Commission des licences constate et décide que le club ne 
satisfait PAS aux conditions générales de l’obtention de la licence football 
professionnel 1A et 1B sur base du point 18 ci-dessus. 
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19° Au niveau de la continuité du club, la Commission des Licences souhaite garantir 
l’égalité entre les clubs, qui doivent tous satisfaire aux dispositions de l’article 
P406.21° du règlement fédéral afin de pouvoir obtenir une licence de football 
professionnel pour la saison 2020-2021. 
 
20° La Commission des licences constate les éléments suivants : 

 
- que dans le rapport du réviseur d’entreprise du 14 février 2020 sur les chiffres 

consolidés au 31 décembre 2019, le réviseur souligne que la continuité est 
assurée par l’actionnaire majoritaire et notamment par l’apport d’une nouvelle 
lettre de comfort. En outre, le réviseur émet des remarques à la fois concernant 
l’évolution de la situation financière intermédiaire et à la fois concernant le budget 
pour le reste de la saison 2019-2020 et pour la saison 2020-2021, approuvé par 
le Conseil d’administration du club ;  

 
- que contrairement à ce que le club avait annoncé dans sa demande de licence 

initiale et le cash-flow statement budgété, un montant de 3,2 millions d’euros 
n’a pas été versé par l’actionnaire principal du club afin de garantir la continuité 
du club jusqu’au 30 juin 2021 ; 
 

- que sans cet apport la trésorerie du club au 30 juin 2020, sur base du cash-flow 
statement fourni par le club, devient dès lors négative ; 
 

- que, lors de la séance de comparution devant la Commission des licences, le club 
n’a pas fourni de nouveau budget approuvé par le Conseil d’administration du 
club. Le club a uniquement fourni une note contenant toutes les économies 
budgétaires qu’il pense pouvoir réaliser dans le but de garantir sa continuité 
jusqu’au 30 juin 2021 ; 

 
- La Commission des licences émet des doutes quant à la réalisation de ces 

économies budgétaires notamment vu la perte réalisée au 31 décembre 2019 et 
la perte conséquente budgété au 30 juin 2020 ; 
 

Sur base des élément ci-dessus, la Commission des licences doit constater que le 
club, à ce moment, ne répond PAS à une des situations comme prévu dans la 
publication du Département des licences du 14 octobre 2019. 
 
Par conséquent, la Commission des Licences constate et décide que la 
continuité du club n’est PAS garantie jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 
étant donné que le club ne satisfait pas aux dispositions de l’article P406.21 du 
règlement fédéral pour l’obtention de la licence football professionnel 1A et 1B.   
 
Compte tenu de l’article P409.1 du règlement fédéral, la Commission des licences 
est aussi d’avis que la licence européenne pour la saison 2020-2021 ne peut pas 
être accordée étant donné que le club ne satisfait PAS aux conditions pour 
l’obtention de la licence football professionnel pour la saison 2020-2021.  
 
Par conséquent, le club ne satisfait pas aux dispositions de l’article P409.1 du 
règlement fédéral pour l’obtention de la licence UEFA pour la saison 2020-
2021. 
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21° Il ressort de ce qui procède que le ROYAL EXCEL MOUSCRON ne satisfait PAS 
aux conditions visant l’obtention de la licence européenne, PAS aux conditions visant 
l’obtention de la licence de football professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021 
mais que le club satisfait aux conditions visant l’obtention de la licence de club 
national amateur pour la saison 2020-2021. 
 
Pour toutes ces raisons et sur base des déclarations et pièces fournies, 
 
Ayant entendu les représentants du club en séance, 
 
La COMMISSION DES LICENCES, 
 
Déclare que la requête introduite par le ROYAL EXCEL MOUSCRON (Matricule 
n°216 ) en vue de l’obtention de la licence de club national amateur est recevable et 
fondée.  
 
Déclare que la requête introduite par le ROYAL EXCEL MOUSCRON (Matricule 
n°216 ) en vue de l’obtention de la licence européenne et la licence de football 
professionnel 1A et 1B est recevable et non fondée. 
 
Décide d’attribuer au ROYAL EXCEL MOUSCRON la licence de club national 
amateur demandée pour la saison 2020-2021 sous le numéro /0216/76/75374. 
 
Décide de ne PAS attribuer au ROYAL EXCEL MOUSCRON la licence européenne, 
la licence de football professionnel 1A et 1B demandées pour la saison 2020-2021.  
 
Affirme que cette licence est liée à la participation effective à la compétition en 1e  
classe amateur pour la saison 2020-2021 ( auquel cas elle sera valable comme 
licence AM et portera le numéro AM/0216/76/75374). 
 
Affirme que ce numéro de licence sera spécifié dans toutes les correspondances 
avec l’U.R.B.S.F.A.. 
 
Affirme que cette licence n’est pas transférable à une autre personnalité juridique.  
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Faites à BRUXELLES le mercredi 8 AVRIL 2020 
 
La COMMISSION DES LICENCES 
 

      
 
Bart Jan MEGANCK      Jacques HULSBOSCH 
Président       Vice-Président 
 
 

   
    
 
Herman VAN IMPE   Jan DE LUYCK  Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 
 

 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020-2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer :    322 Licentienummer :  0322/03/25462 
 
K.R.C. GENK 
 
STADIONPLEIN 4   
 
3600 GENK 
          
 

 
 

De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan K.R.C. GENK op navolgende gronden de Europese licentie en 
de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties :  

- KRC Genk – Europese licentie 2020-2021 – 15/10 - Confidentieel (5.652 
pagina’s) 

- KRC Genk – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17/02/2020 - 
Confidentieel (992 pagina’s) 

- KRC Genk – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021 – 17/02/2020 - 
Confidentieel (4.319 pagina’s) 

 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt K.R.C. Genk, hierna de 
club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  
 

- K. Racing club Genk 322 VZW – Stadionplein 4 te 3600 Genk - 
BE0434.825.462 

- NV KRC Horeca & Events - Stadionplein 4 te 3600 Genk - BE0478.879.496 
 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

 
 
A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
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B. Betreffende de Licentie profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
-  dat bedrijfsrevisor Rudi Zeelmaekers dd. 30 oktober 2019 een verklaring over de 

jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar afgesloten 
op 30 juni 2019;  

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog lopende is als 
voor deze waar het contract reeds werd beëindigd (zie attest van bedrijfsrevisor 
Van Havermaet dd. 14 februari 2020); 

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 

zijn betaald ( zie attesten van R.S.Z. dd. 27 februari 2020 en 6 maart 2020); 
 

- dat de bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2019 betaald werd ( zie 
attest Infocenter Hasselt dd. 14 februari 2020); 

 
- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde 

kwartaal 2019 (zie attest Federale Verzekering dd. 29 januari 2020); 
 
-  dat uit de voormelde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan    

belastingen blijkt; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attest Infocenter Hasselt dd. 14 

februari 2020); 
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald ( zie attesten Federale Verzekering dd. 27 januari 
2020); 

 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat de club eigenaar is van het wedstrijdstadion en de betalingsbewijzen van de 

onroerende voorheffing voor 2019 heeft voorgelegd; 
 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 

verbindt  hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
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7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Luminus Arena te Genk) voldoet aan de bepalingen 

van art. 408.1.3° a tot k zoals wordt gestaafd door het rapport van de heer De 
Pauw dd. 31 januari 2020. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Luminus Arena, Stadionplein 4 te 3600 Genk 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Genk dd. 27 

februari 2020 waaruit blijkt dat de club haar thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Luminus Arena, Stadionplein 4 te 3600 Genk in Profvoetbal 1A als in Profvoetbal 
1B. 

 
 
8° Betreffende de betwistingen inzake vennootschapsbelasting voor zowel de VZW  
als de NV, neemt de Licentiecommissie akte van de voorgelegde documenten.. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten, is de Licentiecommissie van mening dat deze 
betwisting NIET kennelijk onredelijk is, zodat zich geen consignatie conform artikel 
P406.4° van het bondsreglement opdringt. 
 
De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen inzake  
bovenvermelde betwisting binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte dient te 
worden gebracht. 
 
 
9° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 

- dat met betrekking tot artikel P407.2. de club een verklaring voorlegde dat het 
geen enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel 
P407.2.21,22,23 en 24, alsook akte neemt betreffende de bijkomende 
voorgelegde nota hieromtrent; 

 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 
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- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 
duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 

 
 
10° De Licentiecommissie stelt verder: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie nuttig 

geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 
 

11° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 1 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, dit gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake, waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen , waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club geen enkele indicatoren had overschreden 
conform de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
  
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er, conform artikel P407.3 van het 
bondsreglement, voor de club geen waarborgen, leningen en ter beschikking 
gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden gelaten . 
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12° Uit bovenstaande volgt dat K.R.C. GENK aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1B seizoen 
2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door K.R.C. GENK ( stamnummer  n° 322 ) 
ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist aan K.R.C. GENK de gevraagde Europese licentie en de licentie profvoetbal 
1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer    
/0322/03/25462. 
 
Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting inzake vennootschapsbelasting binnen  de vijf werkdagen op de hoogte 
dient te brengen. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer hebben A/0322/03/25462 ) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/0322/03/25462 ). 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 

 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 – 2021 
 
 
 
 

Stamnummer :   373   Licentienummer :  0373/04/49251 
 
KONINKLIJKE SINT-TRUIDENSE VOETBALVERENIGING 
 
TIENSESTEENWEG 168 
 
3800 SINT-TRUIDEN  
 
 
 
De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan K. SINT-TRUIDENSE V.V. op navolgende gronden de 
Europese licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het 
seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties : 

- STVV – Europese licentie 2020-2021 – 15/10 - Confidentieel (3.626 pagina’s) 
- STVV – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17/02/2020 - Confidentieel 

(811 pagina’s) 
- STVV – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021 – 17/02/2020 - 

Confidentieel (1.642 pagina’s inclusief dit rapport) 
 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt K. Sint-Truidense V.V., 
hierna de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  
 

- Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging NV – Tiensesteenweg 168 te 
3800 Sint-Truiden - BE0845.049.251 

- VZW Vrienden van STVV – Tiensesteenweg 168 te 3800 Sint-Truiden – 
BE0408.030.894 

 
Met betrekking tot de VZW STVV Jeugd, neemt de Licentiecommissie akte van het 
feit dat gelet op de overdracht van alle passiva naar VZW Vrienden van STVV , deze 
vanaf 1 juli 2019 geen deel meer uitmaakt van de club conform artikel P406.1  van 
het bondsreglement. 
 
 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 
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A. Betreffende de Europese Licentie 
  
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
 

o Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie daarbij akte van 
het feit dat de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in 
UEFA-clubcompetities, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van 
het King Power@den dreef stadion te Leuven; 
 

o Aangezien de club een indicator van artikel 52 van het UEFA-reglement heeft 
overschreden, dient de club bij een eventuele deelname aan de Europese 
competities de geactualiseerde versie van de financiële informatie voor te 
leggen per trimester. 

 
 
B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken verder: 
 
-  dat bedrijfsrevisor Luc Beckers dd. 15 november 2019 een verklaring over de 

jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar afgesloten 
op 30 juni 2019;  

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog lopende is als 
voor deze waar het contract reeds werd beëindigd behalve bepalingen onder punt 
8° hieronder (attest van bedrijfsrevisor Beckers Luc dd. 14 februari 2020)  

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 

zijn betaald (zie attesten van de R.S.Z. dd. 12 februari 2020 en 21 februari 2020);  
 

- dat de bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2019 betaald werd ( zie 
attesten Infocenter Hasselt  dd. 4 februari 2020 en 27 januari 2020); 
 

- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde 
kwartaal 2019 (zie attest Allianz dd. 22 januari 2020); 

 
- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attesten Infocenter Hasselt  dd. 4 

februari 2020 en 27 januari 2020); 
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald  ( zie attest Baloise dd. 21 januari 2020); 
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- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 
 

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 
31 december 2019 betaald zijn; 
 

-  dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 
verbindt  hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 

 
 
7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Stadion Stayen te St-Truiden) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k zoals wordt gestaafd door het rapport van 
de heer De Pauw dd. 31 januari 2020. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Stadion Stayen, Tiensesteenweg 168 te 3800 St-Truiden 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad St-Truiden dd. 2 

maart 2020 waaruit blijkt dat de club haar thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Stadion Stayen, Tiensesteenweg 168 te 3800 St-Truiden in Profvoetbal 1A als in 
Profvoetbal 1B. 

 
8° Betreffende de betwisting met club Standard de Liège betreffende de transfer van 
speler Pirard, neemt de Licentiecommissie akte van de voorgelegde documenten.. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten, is de Licentiecommissie van mening dat deze 
betwisting NIET kennelijk onredelijk is, zodat zich geen consignatie conform artikel 
P406.4° van het bondsreglement opdringt. 
 
De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen inzake  
bovenvermelde betwisting binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte dient te 
worden gebracht. 
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9° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 

- dat met betrekking tot artikel P407.2. de club een verklaring voorlegde dat het 
geen enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel 
P407.2.21,22,23 en 24; 

 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 

 
 
10° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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11° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 1 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, dit gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake, waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen , waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club 2 indicatoren had overschreden conform de 
publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
  
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er, conform artikel P407.3 van het 
bondsreglement, voor de club geen waarborgen, leningen en ter beschikking 
gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden gelaten . 
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12° Uit bovenstaande volgt dat K. SINT-TRUIDENSE V.V. aan de voorwaarden voor 
het verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1B seizoen 
2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door K. SINT-TRUIDENSE V.V. ( stamnummer  n° 
373 ) ontvankelijk en gegrond. 
 
Zegt dat de club verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de 
installaties van het King Power at den Dreef stadion te Leuven. 
 
Beslist dat de club een geactualiseerde versie van de provisionele financiële 
informatie per 31 maart 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020, 31 december 2020, 
31 maart 2021 en 30 juni 2021 binnen de vijf werkdagen na het verstrijken van deze 
termijn dient voor te leggen aan het Licentiedepartement, indien de club in het 
seizoen 2020-2021 deelneemt aan de UEFA-clubcompetities. 
 
Beslist aan de N.V. K. SINT-TRUIDENSE V.V. de gevraagde Europese licentie en de 
licentie profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het 
nummer  /0373/04/49251. 
 
 
Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting met club Standard de Liège binnen  de vijf werkdagen op de hoogte dient 
te brengen. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer hebben A/0373/04/49251) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/0373/04/49251). 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 

 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer :    4068  Licentienummer :  4068/54/79348 
 
K.V. R.S. WAASLAND- SK BEVEREN  
 
STADIONPLEIN 1 
 
9120 BEVEREN-WAAS 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op 8 APRIL 2020 aan 
K.V.R.S. WAASLAND-SK BEVEREN  op navolgende gronden de 
Europese licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het 
seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties : 

- Waasland-Beveren – Europese licentie 2020-2021 – 15/10 - Confidentieel 
(5.215 pagina’s) 

- Waasland-Beveren – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17-02-2020 - 
Confidentieel (638 pagina’s) 

- Waasland-Beveren – Licentie voor Profvoetbal 1A - seizoen 2020-2021 – 
17/02/2020 - Confidentieel (2.006 pagina’s inclusief dit rapport) 
 

De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt K.V.R.S. Waasland-SK 
Beveren, hierna de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  
 

- Wavolo BV, Stadionplein 1 te 9120 Beveren - BE0534.979.348 
- KVC Red Star Waasland-Sportkring Beveren, Watermolenstraat 104 te  

9111 Sint-Niklaas - BE0418.925.875 
 

De Licentiecommissie neemt akte van de wijziging van de rechtsvorm van CVBA 
naar BV gelet op de nieuwe vennootschapswetgeving. UEFA deelde dd. 27 maart 
aan de KBVB mee dat een uitzondering conform artikel 12 van het UEFA reglement 
betreffende de Licentie en Fair-Play 2018 werd toegestaan aan de club. 
 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

 
 
A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
 

o Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie akte van het feit 
dat de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in UEFA- 
clubcompetities, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van het 
Regenboogstadion te Waregem;  
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B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
- dat bedrijfsrevisor Peter Verschelden dd. 7 oktober 2019 een verklaring over de 

jaarrekening met voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar afgesloten op 
30 juni 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog lopende is als 
voor deze waar het contract reeds werd beëindigd behalve bepaling onder punt 
8° hieronder (attest bedrijfsrevisor Peter Verschelden dd. 14 februari 2020); 

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 

betaald werden ( zie attesten van de R.S.Z. dd. 12 februari 2020 en 20 februari 
2020); 
 

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing over het vierde kwartaal 2019 betaald 
zijn ( zie attest van Infocenter Gent dd. 31 januari 2020); 

 
- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde 

kwartaal 2019 (zie attest AG Insurance dd. 27 januari 2020); 
 

- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 

 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn ( zie attest van Infocenter Gent dd. 31 

januari 2020);  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald ( attesten van Federale Verzekering dd. 28 januari 
2020); 
 

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 
 

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 
31 december 2019 betaald zijn; 

 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 

verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
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7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Freethielstadion te Beveren) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k zoals wordt gestaafd door het rapport van 
de heer De Pauw dd. 31 januari 2020; 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Freethielstadion, Stadionplein 1 te 9120 Beveren-Waas. 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Gemeente Beveren dd. 

24 januari 2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Freethielstadion, Stadionplein 1 te 9120 Beveren-Waas in Profvoetbal 1A als in 
Profvoetbal 1B. 

 
 
8° De Licentiecommissie neemt akte dat de club een betwistingen met speler 
Dierickx, met  Club Slask Wroclaw en met ex-speler Samson Akinyoola  
afgesloten zijn 
 
 
9° Met betrekking tot de naleving van artikel P407.2 van het bondsreglement,  
 
- dat de club een verklaring voorlegde dat het geen enkele inbreuk heeft gepleegd 

op de bepalingen van artikel P407.2.21,22,23 en 24; 
 

- dat de Licentiecommissie akte heeft genomen van de voorgelegde nota van de 
club dd. 1 maart 2019  ; 

 
Op basis van de voorgelegde documenten, dient de Licentiecommissie vast te stellen 
dat de club geen inbreuk maakt op de bepalingen van artikel P407.2 van het 
bondsreglement. 
 
 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.  4068 – K.V.R.S. WAASLAND-SK BEVEREN Licentie seizoen 2020-2021 
    

10° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 

 
 
11° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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12° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 1 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, dit gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen, waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club 1 indicator had overschreden conform de  
publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er voor de club geen waarborgen, 
leningen en ter beschikking gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden 
gelaten conform artikel P407.3 van het bondsreglement. 
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13° Uit het bovenstaande volgt dat de K.V.R.S. WAASLAND- SK BEVEREN aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 
A en 1B seizoen 2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door K.V.R.S. WAASLAND- SK BEVEREN  
( stamnummer n° 4068 ) ontvankelijk en gegrond. 
 
Zegt dat de club verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de 
installaties van het Regenboogstadion te Waregem. 
 
Beslist aan K.V.R.S. WAASLAND- SK BEVEREN de gevraagde Europese licentie en 
de licentie profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het 
nummer  /4068/54/79348. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021  ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer hebben A/4068/54/79348) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/4068/54/79348). 

 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 

LICENCE FOOTBALL 

PROFESSIONNEL BELGE  ET 

EUROPEENNE 
 
  

SAISON  2020- 2021 
 
 
 
 
 

Numéro de matricule : 4276 Numéro de Licence : 4276/23/89926 
 
K.A.S. EUPEN 
 
HÜTTE 79 
 
4700 EUPEN 
 
 
 

Après délibération, la Commission des Licences a pris dans le dossier 
du K.A.S. EUPEN concernant la demande de licence européenne et la 
demande de licence de football professionnel 1A et 1B pour la saison 
2020-2021 la décision suivante en date du mercredi 8 AVRIL 2020 :
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1° Vu la demande visant à obtenir la licence européenne et la licence de football 
professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021: 
 
2° La Commission des Licences a pris connaissance des applications introduites 
suivantes :  

- Eupen – Licence européenne 2020-2021 – 15/10 Confidentiel (5.702 pages) 
- Eupen – Licence européenne saison 2020-2021 (2e partie) – 17/02/2020 -

Confidentiel (1.076 pages) 
- Eupen – Licence pour le football professionnel 1A – saison 2020-2021 – 

17/02/2020 - Confidentiel (3.124 pages inclus le rapport du Manager des 
Licences)  

 
La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des 
Licences et des déclarations faites. 
 
Après examen approfondi du dossier et au vu du rapport établir par le Manager des 
Licences, la Commission des licences a jugé que la licence ne pouvait pas être 
accordée de plano.  
 
Par conséquent, la Commission des Licences a demandé au Club, via la convocation 
du 20 mars 2020, de fournir certaines pièces additionnelles et de comparaître devant 
la Commission des licences, tout en se référant aux dispositions et exigences 
prévues par les articles P406, P407, P408 et P409 du règlement fédéral.  
 
La Commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes suite à 
cette convocation :  

- Eupen – Salaires – confidentiel (103 pages)  
- Eupen – Convocation Commission des Licences saison 2020-2021 – KAS 

Eupen – confidentiel (1.270 pages)  
 
Compte tenu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du virus 
COVID-19, l’URBSFA a pris les mesures nécessaires pour organiser la séance de 
manière digitale. Le club n’a fourni aucune objection pour tenir la séance via 
conférence vidéo et a confirmé cela lors de la séance.  
 
La Commission des licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des  
licences du 31 mars 2020 et les explications en réponse à cette convocation.  
 
Le Club a participé à la séance organisée par vidéo conférence du 31 mars 2020, 
représenté par Mr. Joseph Radermacher, Mr. Thomas Herbet, Mr. Florian Frindte et 
Mr. Christoph Henkel. La Commission des licences a entendu les représentants du 
Club qui ont eu l’occasion de donner leurs moyens, en bonne et due forme.  
Les pièces transmises hors délai ont été écartés d’office des débats conformément à 
l’article P419.3° du règlement fédéral.  
 
Ensuite, les débats ont été clôturés et l’affaire a été prise en délibéré.  
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3° Conformément à  l’article P406.1 du règlement fédéral le K.A.S. Eupen, dénommé 
ci-après « le club », est composé des personnalités juridiques suivantes : 

- SA AFD Eupen – Hütte 79 à 4700 Eupen BE0848.989.926 
 
 
4° Conformément à l’article P417 du règlement fédéral la Commission des licences 
prend connaissances des confirmations écrites du club : 
 

- confirmation de son engagement à observer les dispositions et les conditions 
de la procédure d’octroi de licences ; 

- confirmation que le club accepte l’arbitrage prévu au niveau de cette 
procédure ; 

- confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude de tous les documents 
présentés au bailleur de licence ;    

 
 
A. Concernant la licence européenne 
 
5° Concernant la licence européenne, il ressort de l’étude des pièces déposées et du 
Manager des Licences que la demande d’attribution de la licence européenne est 
recevable et fondée. 
 

o Concernant l’infrastructure, la Commission des Licences prend acte du fait 
que le club s’engage, en cas de participation à une des compétitions de 
l’UEFA, de jouer les rencontres au Stade Maurice Dufrasne à Liège. 
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B.   Concernant la licence de football professionnel 
 
6° Concernant la licence de football professionnel, il ressort de l’étude des différentes 
pièces du dossier: 
 
- que le réviseur d'entreprise Callens Boudewijn, en date du 31 octobre 2019, a 

déposé une attestation sans réserve au sujet  des comptes annuels pour 
l'exercice clos le 30 juin 2019; 

 
- que tous les montants dus et exigibles en vertu des contrats de travail (salaires, 

primes, indemnités de rupture de contrat, avantages de toute nature,….) ont été 
payés aux joueurs, tant pour ceux dont le contrat est encore en cours que pour 
ceux dont le contrat a déjà pris fin (voir attestation du réviseur d’entreprise 
Boudewijn Callens en date du 17 février 2020 et les preuves de paiement); 

 
- que tous les montants dus en matière de sécurité sociale ont été payés (voir 

attestation de l’O.N.S.S. en date du 20 février 2020 et les preuves de paiement); 
 
- que tous les montants dus en matière de précompte professionnel ont été payés 

(voir attestations Team recouvrement Eupen en date du 30 janvier 2020 et du 18 
mars 2020 ); 

 
- que toutes les primes en matière d’assurance groupe jusqu’au 4ème trimestre 

2019 inclus ont été payées (voir attestations AG Insurance en date du 5 
décembre 2019 et du 4 février 2020); 

 
- que les attestations présentées en matière de Contributions démontrent l’absence 

d’autres dettes relatives aux Contributions ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriéré en matière de T.V.A. (voir attestations Team recouvrement 

Eupen en date du 30 janvier 2020 et du 18 mars 2020);  
 
- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 

été régulièrement payées (voir attestations d’ AXA Belgium en date du 31 janvier 
2020 et du 18 mars 2020); 

 
- qu’il n’y a pas d’arriéré en matière de dette à la Fédération; 

 
- que tous les montants dus en matière de location de stade de football ont été 

payés ; 
 
- que le club à ce jour satisfait à l'article P332 du règlement fédéral et s'engage à y 

satisfaire durant toute la saison 2020-2021; 
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7° Concernant les installations : 
 

- que le terrain du club (Kehrwegstadion à Eupen) satisfait aux exigences de 
l’article P408.1.3° a jusque k, comme attesté par le rapport de l’expert 
infrastructure, Monsieur Nico De Pauw, en date du 31 janvier 2020; 
 

- que le club déclare jouer les rencontres à domicile au Kehrwegstadion, Kehrweg 
14 à 4700 Eupen; 

 
- que le club a fourni une attestation de la Commune d’ Eupen en date du 8 

novembre 2019 l’autorisant à joueur toutes ses rencontres à domicile dans le 
cadre du football professionnel 1A ou 1B au Kehrwegstadion, Kehrweg 14 à 4700 
Eupen durant la saison 2020-2021 ; 

 
 
8° La Commission des Licences, sur base des déclarations du club, note: 
 
- que celui-ci n’est pas redevable d’autres dettes envers les Contributions que 

celles spécifiées précédemment ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriérés exigibles vis-à-vis des autres clubs que celles spécifiées 

précédemment ; 
 

- que le club dispose actuellement d’une assurance contre les accidents de travail ; 
 

- que le club déclare en référence à l’article P407.2. que la présente demande est 
complète et ne comporte aucune infraction aux conditions de l’article P407.2.21, 
22, 23 et 24; 

 
- que le club a conclu un contrat avec au moins 23 joueurs possédant le statut de 

sportif rémunéré et que le club, en cas de participation à la compétition de football 
professionnel  1A,  s’engage à conclure une convention avec au moins 23 joueurs 
possédant le statut de sportif rémunéré, et ce au plus tard le 1er  septembre 2020. 
En cas de dégradation en football professionnel  1B, le club s’engage à conclure 
une convention avec au moins 19 joueurs possédant le statut de sportif 
rémunéré, et ce au plus tard le 1er  septembre 2020; 

 
- que le club s’engage à rester membre effectif de l’A.S.B.L. PRO LEAGUE  et à le 

rester pour la durée de la licence en cas de participation à la compétition de 
football professionnel 1A et 1B ; 

 
- que le club accepte sans la moindre réserve toutes les obligations contractuelles 

et statutaires de la Pro League  et s’engage à collaborer pleinement à l’exécution 
des obligations contractuelles de la Pro League en cas de participation à la 
compétition de football professionnel 1 A et 1B ; 
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9° La Commission des Licences constate :  
 
- qu’ à ce jour il n’y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 

dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Espace Economique Européen ; 

 
- que le club se soumet au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la 

Commission des Licences de l'application stricte des obligations de délivrance et 
de maintien de la licence. 

 
 
10° Au niveau de la continuité : 
 
La Commission des Licences estime que la continuité est assurée pour la durée de 
la licence étant donné que la situation 4 – reprise dans la publication du 
département des licences dd. 14 octobre 2019 - est satisfaite. En effet, il ressort de 
l’état approximatif des revenus et des dépenses prévus pour la saison 2020-2021 et 
de tous les documents y afférents que le fonctionnement normal du club est garanti 
pour la saison prochaine et la Commission des Licences constate que le club a 
franchi 3 indicateurs conformément la publication du département des licences dd. 
14 octobre 2019. 
  
 
En tenant compte des dispositions de l’article P407.3 du règlement fédéral, la 
Commission des Licences estime que les garanties, prêts et fonds à disposition du 
club peuvent être pris en considération. 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 4276- K.A.S. EUPEN Licence 2020-2021 
    

11° Il ressort de ce qui précède que K.A.S. Eupen satisfait aux conditions relatives à 
l’obtention de la licence européenne et la licence de football professionnel 1A et 1B 
pour la saison 2020-2021. 
 
Pour toutes ces raisons et sur base des déclarations et pièces fournies, 
 
Ayant entendu les représentants du club en séance, 
 
La COMMISSION DES LICENCES, 
 
Déclare que la requête introduite par la K.A.S. Eupen ( matricule n° 4276 ) en vue de 
l’obtention de la licence européenne et la licence de football professionnel 1A et 1B 
est recevable et fondée. 
 
Décide qu’en cas de participation à une des compétitions de l’UEFA, les rencontres 
doivent se jouer au Stade Maurice Dufrasne à Liège. 
 
Décide d’attribuer à K.A.S. Eupen la licence européenne et la licence de football 
professionnel 1A et 1B demandée pour la saison 2020-2021 sous le numéro 
/4276/23/89926. 
 
Affirme que cette licence est liée à la participation effective à la compétition en 
football professionnel 1A pour la saison 2020-2021 (auquel cas elle sera valable 
comme licence A et portera le numéro A/4276/23/89926) ou à la participation 
effective à la compétition football professionnel 1B (auquel cas elle sera valable 
comme licence B et portera le numéro B/4276/23/89926). 
 
Affirme que ce numéro de licence sera spécifié dans toutes les correspondances 
avec l’U.R.B.S.F.A.. 
 
Affirme que cette licence n’est pas transférable à une autre personnalité juridique.  
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Faites à BRUXELLES le mercredi 8 AVRIL 2020 
 
La COMMISSION DES LICENCES 
 

      
 
Bart Jan MEGANCK      Jacques HULSBOSCH 
Président       Vice-Président 
 
 

   
    
 
Herman VAN IMPE   Jan DE LUYCK  Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 
 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 5381   Licentienummer : 5381/29/92517 
 
S.V. ZULTE – WAREGEM 
 
KASTANJELAAN 75 
 
9870 ZULTE 
 
 
 
De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan S.V. ZULTE-WAREGEM op navolgende gronden de Europese 
licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1B verleend voor het seizoen 
2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties :  

- Zulte Waregem – Europese licentie 2020-2021 – 15/10 - Confidentieel (3.959 
pagina’s) 

- Zulte Waregem – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17/02/2020 -  
Confidentieel (727 pagina’s) 

- Zulte Waregem – Licentie voor Profvoetbal 1A – seizoen 2020-2021 – 
17/02/2020 -  Confidentieel (3.677 pagina’s) 

 
De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt S.V. Zulte-Waregem, 
hierna de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  

 
- Grensverleggend NV, Kastanjelaan 75 te 9870 Zulte - BE0833.092.517 
- SV Zulte Waregem VZW, Kastanjelaan 75 te 9870 Zulte - BE0416.843.345 

 
4° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel P417 van het bondsreglement : 
 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 
overlegde documenten. 

  
 
A. Betreffende de Europese Licentie 
 
5° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
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B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
-  dat bedrijfsrevisor Frank Graré dd. 6 december 2019 een verklaring over de 

jaarrekening met beperkt voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar 
afgesloten op 30 juni 2019;  

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog lopende is als 
voor deze waar het contract reeds werd beëindigd ( zie verslag bedrijfsrevisor 
Frank Graré dd. 17 februari 2020); 

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 

zijn betaald ( zie attesten van de R.S.Z. dd. 7 februari 2020 en 24 februari 2020); 
 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing over het vierde kwartaal 2019 betaald 

zijn ( zie attest Infocenter Gent dd. 4 februari 2020); 
 
- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde 

kwartaal 2019 ( zie attest Federale Verzekering dd. 19 november 2019); 
 
- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn  (zie attest Infocenter Gent dd. 4 

februari 2020);  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald (zie attest van Axa Verzekeringen dd. 17 december 
2019); 

 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat de club eigenaar is van het wedstrijdstadion en de betalingsbewijzen van de 

onroerende voorheffing voor 2019 heeft voorgelegd; 
 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel P332 van het bondsreglement en zich 

verbindt  hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
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7° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Regenboogstadion te Waregem) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k zoals wordt gestaafd door het rapport van 
de heer De Pauw dd. 17 februari 2020. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Regenboogstadion, Zuiderlaan 17 te 8790 Waregem. 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Waregem dd. 7 

oktober 2019 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Regenboogstadion, Zuiderlaan 17 te 8790 Waregem in Profvoetbal 1A als in 
Profvoetbal 1B. 

 
 
8° Betreffende de betwisting met speler Demir, neemt de Licentiecommissie akte 
van alle voorgelegde documenten waarbij deze zaak hangende is voor FIFA. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten, is de Licentiecommissie van mening dat deze 
betwisting NIET kennelijk onredelijk is, zodat zich geen consignatie conform artikel 
P406.4° van het bondsreglement opdringt. 
 
De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen inzake  
bovenvermelde betwisting binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte dient te 
worden gebracht. 
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9° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn ; 
 
- dat er geen andere achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan dan 

hierboven vermeld; 
 

- dat met betrekking tot artikel P407.2. de club een verklaring voorlegde dat het 
geen enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel 
P407.2.21,22,23 en 24; 

 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens drieëntwintig spelers 

die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en dat de club, in geval 
deze uitkomt in profvoetbal 1A, de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 
2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens drieëntwintig spelers die 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar 
profvoetbal 1B gaat de club de  verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2020, 
een overeenkomst te zullen hebben met minstens negentien spelers die het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
- dat de club de verbintenis aangaat werkend lid te zullen zijn en blijven voor de 

duur van de licentie van de V.Z.W. PRO LEAGUE ingeval van deelname aan de 
competitie profvoetbal 1A of 1B; 

 
- dat de club verklaart alle contractuele en statutaire verplichtingen van de V.Z.W. 

Pro League zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich ertoe verbindt alle 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen 
van de V.Z.W  Pro League ingeval van deelname aan de competitie Afdeling 
profvoetbal 1A of 1B; 

 
 
10° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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11° Betreffende de continuïteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 
10 van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019, dit gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2020-
2021 en alle neergelegde documenten ter zake waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan worden verzekerd tijdens het komende seizoen, waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat de club 3 indicatoren had overschreden conform de  
publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2019.  
 
Tevens is de Licentiecommissie van oordeel dat er voor de club geen waarborgen, 
leningen en ter beschikking gestelde fondsen buiten beschouwing moeten worden 
gelaten conform artikel P407.3 van het bondsreglement. 
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12° Uit bovenstaande volgt dat S.V. ZULTE-WAREGEM aan de voorwaarden voor 
het verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1B seizoen 
2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door S.V. ZULTE-WAREGEM (stamnummer n° 
5381) ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist aan S.V.ZULTE-WAREGEM de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  
/5381/29/92517. 
 
Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting met speler Demir binnen  de vijf werkdagen op de hoogte dient te 
brengen. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2020-2021 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer hebben A/5381/29/92517) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/5381/29/92517). 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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