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ROYALE UNION SAINT-GILLOISE 
 
CHAUSSEE DE BRUXELLES 223 
 
1190 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 à la 
ROYALE UNION SAINT-GILLOISE 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 & 1B pour la saison 2020-2021: 
 
2° La Commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes : 

- R. Union St-Gilloise – Licence européenne 2020-2021 – 15/10 - Confidentiel 
(4.975 pages) 

- R. Union St-Gilloise – Licence européenne saison 2020-2021 (2e partie) – 
17/02/2020 - Confidentiel (652 pages) 

- R. Union St-Gilloise – Licence pour le football professionnel 1B - saison 2020-
2021 - Confidentiel ( 1.663 pages incluant 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 et P409 du Règlement fédéral et les 
articles 17, 23bis, 29, 48, 48, 50, 50bis et 52 du Règlement UEFA sur l’octroi des 
licences aux clubs et le fair-play financier, édition 2018. 
 
La commission des Licences a pris connaissance des applications suivantes : 

- R. Union St-Gilloise – Convocation – Salaires – Confidentiel ( 129 pages) 
- R. Union St-Gilloise – Convocation Commission des Licences saison 2020-

2021 – Union – Confidentiel (1.465 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.  
 
Le Club a participé à la séance organisée par vidéo conférence du 31 mars, 
représenté Mr. Bormans Philippe, Mr. Dumonchaux Olivier et Mr. Olivier De Witte. 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 la R. Union St-Gilloise, 
dénommé ci-après « le club », est composé des personnalités juridiques suivantes : 

- ASBL Ecole des jeunes, Rue de Russie 41 à 1060 Saint-Gilles 
BE0453.400.071 

- SCRL Royale Union Saint-Gilloise, Chaussée de Bruxelles 223 à 1190 Forest 
BE0417.144.936 

 
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 
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 Roi Baudouin à Bruxelles. 
  

o Etant donné que le club a franchi un indicateur de l’article 52 du Règlement 
UEFA, le club doit fournir, en cas de participation aux compétitions 
européennes, la version actualisée des informations financières par trimestre.    
 

 
 
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 Christine Vanden Bosch a déposé une attestation 

sans réserve avec paragraphe d’observation  des comptes annuels consolidés 
pour l’exercice clos le 30 juin 2019 en date du 29 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 aux joueurs, tant pour ceux dont le contrat est encore en cours que pour 
ceux dont le contrat a déjà pris fin sauf à l’exception du point 8° ci-dessous  (voir 
attestation du réviseur d’entreprise Christine Vanden Bosch en date du 16 février 
2020 et les preuves de paiements); 
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- 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, les attestations de Group S 
en date du 24 mars et du 25 mars 2020 et les preuves de paiement); 

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

(voir attestations Infocenter Bruxelles en date du 3 mars 2020, l’attestation de 
Group S en date du 24 mars et 25 mars 2020 et les preuves 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 en matière de T.V.A. (voir attestations Infocenter Bruxelles 

en date du 3 mars 2020);  
 
- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 

été régulièrement payées (voir attestation  Federale Assurance en date du 27 
mars 2020, l’attestation AG Insurance en date du 25 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; 
 
 

7° Concernant les installations : 

- que le terrain du club (Stade Joseph Marien) 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 17 février 2020 et les documents 
supplémentaires fourni par le club; 
 

- que le club déclare jouer les rencontres à domicile au Stade Joseph Marien, 
Chaussée de Bruxelles 223 à 1190 Forest; 

 
- que le club a fourni une attestation de la Commune de Forest en date du 10 

février 2020 l’autorisant à jouer toutes ses rencontres à domicile dans le cadre du 
football professionnel 1B au Stade Joseph Marien, Chaussée de Bruxelles 223 à 
1190 Forest durant la saison 2020-2021 ; 

 
 
8° Concernant le litige avec l’ancien joueur Fauré, la Commission des Licences 
prend acte  que ce litige est résolu.  
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9° 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 19 joueurs possédant le statut de 

sportif rémunéré et en cas de participation au division de 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. 
En cas de promotion en division 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;  

 
- 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 ; 
 
 

10° 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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11° 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 5 – 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. Etant donné que le club a franchi 4 indicateurs comme 
repris dans la publication du Département des licences du 14 octobre 2019, le club 
s’est engagé à 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.   
 
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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12° Il ressort de ce qui précède que la ROYALE UNION SAINT-GILLOISE satisfait 
aux conditions relatives à l’obtention de la licence européenne et la licence de 
football professionnel 1A & 1B 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 la ROYALE UNION SAINT-GILLOISE 
(Matricule n° 10) en vue de l’obtention de la licence européenne et la licence de 
football professionnel 1A et 1B est recevable et fondée. 
 
Décide que, dans le cas où le club participe aux compétitions UEFA lors de la saison 
2020-2021, le club doit fournir la version actualisée des informations financières 
prévisionnelles au 31 mars 2020, au 30 juin 2020, au 30 septembre 2020, au 31 
décembre 2020, au 31 mars 2021 et au 30 juin 2021 dans les 5 jours ouvrables à 
l’expiration de ce délai. 
 
Décide que, étant donné que le club répond à la situation 5 de la publication du 
Département des licences du 14 octobre 2019, 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 à la ROYALE UNION SAINT-GILLOISE la licence européenne et 
la licence de football professionnel 1A et 1B demandée pour la saison 2020-2021 
sous le numéro /0010/30/44936  
 
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/0010/30/44936) ou à la participation 
effective à la compétition football professionnel 1B (auquel cas elle sera valable 
comme licence B et portera le numéro B/0010/30/44936).  
 
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.  



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 10 – R. UNION SAINT-GILLOISE Licence 2020-2021 
    

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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BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 13  Licentienummer : 013/80/92391 
 
BEERSCHOT V.A. 
 
UNIVERSITEITSPLEIN 5  
 
2610 WILRIJK 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan BEERSCHOT V.A. 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 verklaringen in het  

- Beerschot-Wilrijk – Europese licentie 2020-2021 – 15/10 - Confidentieel (4.209 
pagina’s) 

- Beerschot-Wilrijk – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17/02/2020 -
Confidentieel (741 pagina’s) 

- Beerschot-Wilrijk – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – 
17/02/2020 - Confidentieel (1.694 pagina’s inclusief het rapport van de 
Licentiemanager) 

 
De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de ni dit formulier verstrekte inlichtingen en de bewijsstukken in 
bijlage erbij. 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 en artikels 30 en 41 van het UEFA-
reglement, editie 2018. 
 
De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende applicaties 
door de club naar aanleiding van deze oproeping:  

- Beerschot-Wilrijk – Oproeping Lonen – confidentieel (67 pagina’s); 
- Beerschot-Wilrijk – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – 

Beerschot – confidentieel (312 pagina’s);  
 
Gelet op de regeringsmaatregelen in het kader van COVIT-19 virus, werd door de 
KBVB de nodige maatregelen getroffen om deze zitting digitaal te houden, 
waartegen de club ter zitting verklaarde geen bezwaren te hebben. 
 
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. 
dd. 1 april 2020, vertegenwoordigt door Dhr. Gunther Dieltjens en Dhr. Stephan 
Mermans. 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 werd de debatten gesloten en werd de zaak in beraad genomen. 
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3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt Beerschot V.A., hierna de 
club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  

- NV FCO Beerschot-Wilrijk – Atletenstraat 80 te 2020 Antwerpen 
BE0698.992.391 

- VZW FCO Beerschot-Wilrijk, Universiteitsplein 5 te 2610 Wilrijk – 
BE0407.876.090 

 
 
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 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 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 per trimester de geactualiseerde versie van de financiële 
informatie voor te leggen. 
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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 Hennie Herijgers in zijn verslag dd. 14 oktober 2019 een 

verklaring zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening 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 behoudens deze 
vermeldt onder punt 8 (zie attest bedrijfsrevisor Ignace Robberechts dd. 10 
februari 2020 en de voorgelegde betalingsbewijzen); 

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

R.S.Z. dd. 21 februari 2020 en het attest van Wij Helpen dd. 24 maart 2020); 
 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn (zie attest van Infocenter 

Antwerpen dd. 24 januari 2020 en het attest van Wij Helpen dd. 24 maart 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 attest van Infocenter Antwerpen 

dd. 24 januari 2020 en het voorgelegde betalingsbewijs);  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen regelmatig werden betaald (zie attest 

AG Insurance dd. 24 maart 2020); 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur 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 2020-2021; 
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7° Betreffende de installaties: 
  
- dat het terrein van de club voldoet aan de bepalingen van art. P408.1.3° a tot k en 

art. P410.3° a tot k wordt gestaafd door het attest van de expert infrastructuur, de 
heer Nico De Pauw dd. 31 januari 2020 en het addendum dd. 17 februari 2020; 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het in het Olympisch Stadion , Atletenstraat 80 te 2020 Antwerpen; 
 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Antwerpen dd. 5 
februari 2020 waaruit blijkt dat de club haar thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Olympisch Stadion , Atletenstraat 80 te 2020 Antwerpen voor het seizoen 2020-
2021 in Profvoetbal 1A en 1B. 

 
 
8° Betreffende de betwisting met ex-trainer Marc Brys, neemt de Licentiecommissie 

akte dat deze zal worden behandeld door de arbeidsrechtsbank op 28 april 2020. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van het voorbije seizoen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement 
 
 
De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen voor 
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 negentien spelers 

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

 
- 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, 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 de BEERSCHOT V.A. 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 door BEERSCHOT V.A. ( stamnummer 13 ) 
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 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 
betwisting met ex-werknemer Brys binnen de vijf werkdagen op de hoogte dient te 
brengen 
 
Beslist aan BEERSCHOT V.A. de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B toe te kennen onder het nummer /0155/80/92391 voor het 
seizoen 2020-2021.   
 
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/0155/80/92391), in profvoetbal 1B (in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/0155/80/92391). 
  
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 EN 

LICENTIE PROFVOETBAL 
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer :    18  Licentienummer :  0018/53/26703 
 
OUD-HEVERLEE LEUVEN 
 
KARDINAAL MERCIERLAAN 46  
 
3001 LEUVEN 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan OUD-HEVERLEE LEUVEN 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 2020-20201 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties door de club: 

- OH Leuven – Europese licentie 2020-2021 - 15/10 - Confidentieel (5.387 
pagina’s) 

- OH Leuven – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17/02/2020 - 
Confidentieel (933 pagina’s) 

- OH Leuven – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – 17/02/2020 
- Confidentieel (4.085 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 : 

- OH Leuven. -  Oproeping – Lonen  - Confidentieel ( 122 pagina’s); 
- OH Leuven – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – OHL – 

Confidentieel ( 844 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 Steven Moyens, Peter 
Willems en de raadsman van de club, de Heer Chris VandeBroeck. 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 van het bondsreglement wordt Oud-Heverlee Leuven, hierna 
de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  

- Oud-Heverlee Leuven CVBO-SO, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Leuven 
BE0864.391.150 

- Oud-Heverlee Leuven VZW, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Leuven 
BE0430.065.732 

- OH Leuven CVBA, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Leuven  
BE0668.426.703 

 
 
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 her verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is.  
 
 
B. Betreffende de Licentie voor het profvoetbal 
 
6° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken  verder: 
 
- dat bedrijfsrevisor Frank Bloemen dd. 11 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 ) 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. 12 februari 2020 en de voorgelegde 
betalingsbewijzen); 

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

R.S.Z. dd. 20 februari  en 21 februari 2020 en attesten SD Worx dd. 23 maart en 
24 maart 2020) 
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- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn (zie attesten Team 
Invordering Leuven 1 dd. 6 en 14 februari 2020 en attesten SD Worx dd. 23 maart 
en 24 maart 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 Team Invordering 

Leuven 1 dd. 6 en 14 februari 2020);  
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen regelmatig werden betaald (zie 

attesten Federale dd. 24 maart  2020); 
 

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 
 

- dat alle verschuldigde bedragen inzake de erfpacht van het wedstrijdstadion 
betaald zijn;  

 
 
7° Betreffende de betwisting met ex-speler Messoudi, neemt de Licentiecommissie 
akte dat deze opnieuw werd vastgesteld voor het Arbeidshof te Antwerpen op 1 april 
2020 gelet op de uitspraak door het Hof van Cassatie.  
 
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. 

 
8° Betreffende het ingediende bezwaarschrift inzake bedrijfsvoorheffing, 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 betwistingen binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte dient 
te worden gebracht. 
 
9° De Licentiecommissie neemt akte dat de betwisting met de Poolcommissie 
afgehandeld is.  
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10° Betreffende de installaties : 
 
- dat het terrein van de club (Stadion King Power @Den Dreef stadion te Heverlee) 

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 Stadion King Power @Den Dreef stadion te Heverlee, Kardinaal 
Mercierlaan 46 te 3001 Heverlee; 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Leuven dd. 4 

oktober 2019 waaruit blijkt dat de club haar thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Stadion Den Dreef, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Heverlee in Profvoetbal 1A 
als in Profvoetbal 1B. 
 

11° 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 negentien spelers 

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

 
- 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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12° 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. 

 
13° 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, 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, 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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14° Uit bovenstaande volgt dat OUD-HEVERLEE LEUVEN 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. 
 
Gehoord de vertegenwoordigers van de club ter zitting. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B ingediend door OUD-HEVERLEE LEUVEN  ( stamnummer n° 
18 ) ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist aan OUD-HEVERLEE LEUVEN de gevraagde Europese licentie en de 
licentie profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het 
nummer  /0018/53/26703. 
 
Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting met ex-speler Messoudi en de bedrijfsvoorheffing 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/0018/53/26703) of in profvoetbal 1B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/0018/53/26703). 
 
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.    

 
 
 

 

LICENTIE PROFVOETBAL 1A & 1B 
 

 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020 – 2021 
 
 

Stamnummer :    134  Licentienummer :  0134/38/90406 
 
KONINKLIJKE SPORT VERENIGING ROESELARE 
 
DIKMUIDSESTEENWEG 374   
 
8800 ROESELARE 
 
 
 
 
De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 in het dossier van KONINKLIJKE SPORT VERENIGING  
ROESELARE met betrekking tot de aanvraag van de licentie profvoetbal 
1A en 1B en de licentie nationale amateurclub voor het seizoen 2020-
2021, volgende beslissing genomen: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van 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 : 

- KSV Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 - 
Confidentieel (801 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 P410 van het  Bondsreglement.  

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

- KSV Roeselare – lonen december 2019 PL – 20_01 – Confidentieel – 63 
pagina’s 

- KSV Roeselare – Oproeping Lonen – confidentieel – 34 pagina’s 
- KSV Roeselare – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV 

Roeselare  - confidentieel – 170 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. 2 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. 2 
april 2020, vertegenwoordigd door Dhr. Frederik Strubbe en Mevrouw Ann Van 
Poucke. 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.S.V. Roeselare, hierna 
de club genoemd, samengesteld uit volgende rechtspersonen:  

- KSV Roeselare, Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare – BE 
0462.678.716; 

- VZW SV Roeselare, Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare – BE 
0465.890.406; 

 
 
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, gewijd aan de Clublicenties, 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, gewijd aan de Clublicenties, 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). 
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8° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt  : 
 
- dat bedrijfsrevisor Jan Degryse dd. 4 november 2019 een verklaring over de 

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

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion betaald zijn 

( zie attest Stad Roeselare dd. 19 februari 2020); 
 
- dat het terrein van de club (Schierveldenstadion te Roeselare) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k en art. P410.3° a tot k wordt bewezen door 
het rapport van de heer De Pauw dd. 12 december 2019. 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Schierveldestadion, Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Roeselare dd. 24 

februari 2020 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Schierveldestadion  

 
 

9° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens negentien spelers 

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

 
- 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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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. 

 

11° De Licentiecommissie verwijst naar artikels P406.22, P407.1,  V467.1 en V468.1 
van het bondsreglement ( eigen onderlijning of aanduiding van sommige bepalingen) 

Artikel P 406.22 van het bondsreglement 

22. Onafgezien van de beoordeling van de continuïteit door de Licentiecommissie, 
moet de aanvragende club ook aan de algemene voorwaarden voldoen (Art. P407). 

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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6° het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van: 

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel; 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 

- de bedrijfsvoorheffing; 

- de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van alle personeelsleden; 

- de taksen en de belastingen van welke aard ook; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 

- de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van alle stadions 
en trainingsinstallaties; 

- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle 
personeelsleden; 

7° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor alle 
personeelsleden; 

8° zich 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 (E.E.R.); 

9° zich onderwerpen aan een controle met alle door de Licentiecommissie nuttig 
geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie; 

10° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art.B332 van het 
bondsreglement en voor alle trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter 
zake; 

11° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en 
aan de uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions en ticketing. 
Daarenboven dient de club over een schriftelijk akkoord te beschikken van de lokale 
autoriteiten om haar thuiswedstrijden te mogen afwerken in dit stadion tijdens het 
seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd; 

12° zonder enig voorbehoud alle contractuele en statutaire verplichtingen van de Pro 
League, aanvaarden en zich ertoe verbinden aan de uitvoering van de contractuele 
verplichtingen van de Pro League alle medewerking te verlenen. 
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Artikel P407.2 van het bondsreglement 

2. De licentie zal niet worden toegekend: 

21. Aan een club waarvan minstens één van de verbonden juridische entiteiten: 

1. als lid is geschrapt door een internationale, Belgische of buitenlandse 
sportinstantie of geschorst gedurende een periode die het in de aanvraag bedoelde 
seizoen geheel of gedeeltelijk bestrijkt; 

2. is veroordeeld wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid 
daaraan, 

3. is veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming, of voor een 
strafrechtelijk beteugelde handeling die krachtens het Belgisch Strafwetboek 
kwalificeert als een misdaad; 

4. een verbod heeft opgelegd gekregen uit hoofde van KB nr. 22 van 24 oktober 
1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden 
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen), met dien 
verstande dat het verbod zelfs van toepassing is indien de club een andere 
rechtsvorm heeft dan de in artikel 1 van bovengenoemd KB vermelde 
vennootschappen, of uit hoofde van een vergelijkbare buitenlandse wetgeving; 

5. om disciplinaire redenen is geschrapt voor een termijn van tenminste drie jaar door 
een beroepsorganisatie waartoe de verbonden juridische entiteit behoort op het 
ogenblik dat de licentieaanvraag wordt ingediend of gedurende een periode die het in 
de aanvraag bedoelde seizoen (zelfs gedeeltelijk) bestrijkt; 

6. minder dan tien kalenderjaren voor de licentieaanvraag, nog bestuurder was van 
een Belgische club die om andere dan sportieve redenen is geschrapt of 
gedegradeerd (bijvoorbeeld, wegens het niet betalen van schulden), tenzij de Raad 
van Bestuur van de Pro League vaststelt dat de verbonden juridische entiteit niet bij 
de situatie betrokken was of alle binnen zijn macht liggende maatregelen heeft 
getroffen om de situatie op te lossen of ze aan de bevoegde instanties te melden. 

Bovenstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing in zoverre betreffende 
uitspraak in kracht van gewijsde is getreden, na uitputting van alle nationale 
rechtsmachten. 

Bovenstaande voorwaarden (1 tot en met 6) zullen niet van toepassing zijn, indien de 
betrokken verbonden juridische entiteit, voor de betrokken veroordeling, krachtens 
een gerechtelijke beslissing van een Belgische rechtbank in eer en rechten hersteld 
werd, of indien de Licentiecommissie van oordeel is dat bij de buitenlandse 
veroordeling de rechten van de verdediging niet werden gerespecteerd. 
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22. Aan een club die geen gehoor geeft aan elk schriftelijk verzoek van de Pro 
League met onmiddellijke ingang alle verbonden juridische entiteiten van de club te 
ontslaan waarvan de Pro League vaststelt: 

- dat zij tijdens het afgelopen seizoen persoonlijk of via een tussenpersoon betrokken 
was bij weddenschappen op de uitslagen van door zijn club gespeelde wedstrijden; 
of op andere wedstrijden waarbij zijn club belang heeft, tenzij het gaat om een op 
kleine schaal door de club georganiseerde pronostiek voor een goed doel; 

- dat zij direct of indirect 10% of meer aandelen of deelbewijzen aanhouden in een 
vennootschap die sportweddenschappen in verband met het voetbal organiseert; 

- dat zij op eender welk moment sinds zij een beslissende invloed uitoefent in de 
club, de uitslag van een wedstrijd in de Pro League heeft beïnvloed om zo zelf een 
weddenschap (te proberen) te winnen of een derde te laten winnen. Het contract van 
elk betaald sportbeoefenaar die is aangesloten bij de club, moet tevens een clausule 
bevatten die de speler verbiedt om deel te nemen aan weddenschappen van welke 
aard ook die betrekking hebben op voetbalwedstrijden van de club of op andere 
wedstrijden waarbij hun club belang heeft; 

23. Belangenconflicten en integriteit van de competities: de licentie zal niet worden 
toegekend aan een club waarvan één of meerdere verbonden juridische entiteiten: 

- eveneens een juridische entiteit is verbonden met een andere club van het 
profvoetbal; 

- activiteiten als tussenpersonen uitvoeren volgens de bepalingen weergegeven in 
bijlage 11 van het huidige reglement; 

24. De licentie mag niet worden toegekend aan een club indien ze met een Belgische 
of buitenlandse club, met een vereniging in eender welke vorm of met een 
tussenpersoon een overeenkomst heeft betreffende de training en/of (uitgestelde) 
rekrutering van spelers van minder dan 18 jaar van wie de opleiding niet in 
overeenstemming is met de wetten op de kinder- en jeugdbescherming, met de 
regels van openbare orde, met het Verdrag inzake de rechten van het kind van de 
Verenigde Naties van 20 november 1989 en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie of met de reglementering van de FIFA, KBVB of de Pro League 

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; 
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- 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 V467.1 van het bondsreglement 

1. De aanvragende club moet : 

11. Voldoen aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van de licentie van 
nationale amateurclub (Art. V468). 

Artikel V468.1 van het bondsreglement 

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

1° 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; 

2° 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; 

3° een controleverslag voorleggen van een commissaris die is benoemd door de 
Algemene vergadering of een verslag van een revisor opgesteld volgende dezelfde 
normen en slaand op het laatst afgesloten boekjaar welke geen onthoudende of 
afkeurende verklaring inhoudt; 
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4° het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van: 

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel; 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 

- de bedrijfsvoorheffing; 

- de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van alle personeelsleden; 

- de taksen en de belastingen van welke aard ook; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 

- de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van alle 
stadions en trainingsinstallaties; 

- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle personeelsleden; 

5° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor alle 
personeelsleden; 

6° zich 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 (E.E.R.); 

7° zich onderwerpen aan een controle met alle door de Licentiecommissie nuttig 
geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie; 

8° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art.B332 van het 
bondsreglement en voor alle trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter 
zake; 

9° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en 
aan de uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions en ticketing. 
Daarenboven dient de club over een schriftelijk akkoord te beschikken van de lokale 
autoriteiten om haar thuiswedstrijden te mogen afwerken in dit stadion tijdens het 
seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd; 
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12° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.6° en artikel 
V468.1.4° van het bondsreglement, dat de club tot op de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven te voldoen aan het volgende :  

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel ( zie digitale applicaties KSV 
Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel, 
KSV Roeselare – lonen december 2019 PL – 20_01 – Confidentieel, KSV 
Roeselare – Oproeping Lonen – confidentieel, KSV Roeselare – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  - confidentieel) 
volgende documenten / bewijzen worden niet bijgebracht : 

 De club heeft geen enkel document voorgelegd met betrekking tot het 
respecteren van het minimumloon van 12 spelers ( zie rapport 
Licentiemanager dd. 2 april 2020) 

 De club heeft geen enkel document voorgelegd met betrekking tot het bewijs 
van betaling voor speler Santos Silva Alyson ( zie rapport Licentiemanager dd. 
2 april 2020) 

 De club heeft het gevraagde attest van haar bedrijfsrevisor voor de lonen tot 
en met de maand december 2019 NIET voorgelegd; 

 De club verklaart dat de nettolonen niet betaald zijn conform de berekening 
voor de maand januari en februari 2020 ( zie rapport Licentiemanager dd. 2 
april 2020); 

 De club heeft geen enkele informatie voorgelegd met betrekking tot de 
betwistingen met ex-speler Damman en ex-trainer Gretarsson ( zie rapport 
Licentiemanager dd. 2 april 2020); 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen ( zie digitale applicaties KSV Roeselare – 
Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en KSV Roeselare 
– Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  - confidentieel) 
volgende documenten / bewijzen worden niet bijgebracht : 

 Een attest van de RSZ dat alle verschuldigde bedragen betaald zijn tot en met 
het 4de kwartaal 2019 voor de CVBA KSV Roeselare ; 

 Het bewijs dat de twee voorschotten (05/02 en 05/03) inzake RSZ van het 1e 
kwartaal 2020 betaald werden voor alle entiteiten van de club; 

- de bedrijfsvoorheffing ( zie digitale applicaties KSV Roeselare – Licentie voor 
Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en KSV Roeselare – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  - confidentieel )volgende 
documenten / bewijzen worden niet bijgebracht : 

 Een attest van de Administratie van de Invordering dat alle verschuldigde 
belasting (bedrijfsvoorheffing, BTW en ander belasting) betaald zijn tot en met 
31 december 2019 voor alle entiteiten van de club; 

 Het bewijs dat de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de lonen van de 
maanden januari 2020 betaald werd voor alle entiteiten van de club; 
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- de taksen en de belastingen van welke aard ook ( zie digitale applicaties KSV 
Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
KSV Roeselare – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  
- confidentieel) volgende documenten / bewijzen worden niet bijgebracht : 

 Een attest van de Administratie van de Invordering dat alle verschuldigde 
belasting (bedrijfsvoorheffing, BTW en ander belasting) betaald zijn tot en met 
31 december 2019 voor alle entiteiten van de club; 

 Het betalingsbewijs van de verschuldigde BTW voor de maand januari 2020 
conform de aangiftes van BTW voor alle entiteiten van de club; 

 Het bewijs dat het bekomen afbetalingsplan betreffende de roerende 
voorheffing werd gerespecteerd tot en met 30 maart 2020 ( zie rapport 
Licentiemanager dd. 2 april 2020); 

 een verklaring op eer dat er geen taksen en belastingen van welke aard ook 
verschuldigd zijn; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs ( zie digitale applicaties KSV 
Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
KSV Roeselare – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  
- confidentieel) volgende documenten / bewijzen worden niet bijgebracht : 

 Het bewijs van betaling aan de KBVB en VV ( zie rapport Licentiemanager dd. 
2 april 2020); 

 een verklaring op eer dat alle bedragen welke vervallen zijn in het voordeel 
van clubs van de KBVB of aan clubs lid van de UEFA of FIFA betaald zijn ( zie 
rapport Licentiemanager dd. 2 april 2020); 

 

- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle 
personeelsleden ( zie digitale applicaties KSV Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 
1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en KSV Roeselare – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  - confidentieel) volgende 
documenten / bewijzen worden niet bijgebracht : 

 een attest van uw verzekeringsmaatschappij dat alle op 30 maart 2020 
vervallen premies inzake arbeidsongevallen betaald zijn voor alle entiteiten 
van de club; 
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13° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.7° en artikel 
V468.1.5° van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven aan te tonen dat de club beschikt over een verzekering tegen 
arbeidsongevallen voor alle personeelsleden.  ( zie digitale applicaties KSV 
Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
KSV Roeselare – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  
- confidentieel) 

 
14° De Licentiecommissie stelt vast voor wat betreft artikel P407.1.10° en artikel 
V468.1.8° van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven aan te tonen dat de club een beroep doet op gediplomeerde 
trainers conform artikel B332 van het bondsreglement. ( zie digitale applicaties KSV 
Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
KSV Roeselare – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  
- confidentieel) 
 
15° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.2° van het 
bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in gebreke is gebleven 
aan te tonen door middel van een door alle vereiste personen ondertekend formulier 
dat de club voldoet aan alle bepalingen van artikel P407.2° van het bondsreglement ( 
zie digitale applicaties KSV Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 
2020-2021 – Confidentieel en KSV Roeselare – Oproeping Licentiecommissie 
seizoen 2020-2021 – KSV Roeselare  - confidentieel) 
 
16° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft P406.1.5° van het 
bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in gebreke is gebleven 
een geraamde staat van ontvangsten voor te leggen, met een vergelijking van de 
gerealiseerde cijfers en veronderstellingen waarop de club zich baseert artikels ( zie 
digitale applicaties KSV Roeselare – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-
2021 – Confidentieel en KSV Roeselare – Oproeping Licentiecommissie seizoen 
2020-2021 – KSV Roeselare  - confidentieel) 
 
Bijgevolg dient de Licentiecommissie vast te stellen en te besluiten dat de club 
NIET voldoet aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van een licentie 
profvoetbal 1A en 1B en de Licentie van Nationale Amateurclub op basis van 
bovenstaande punten 12 tot en met 16. 
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17° 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. 
 
Aangezien de club geen enkel document heeft voorgelegd met betrekking tot de 
continuïteit, dient de Licentiecommissie vast te stellen dat de club op dit ogenblik 
NIET beantwoordt aan één van de stellingen zoals voorzien de publicatie van het 
Licentiedepartement dd. 14/10/2019. 

 

De Licentiecommissie stelt vast en besluit dat de club eveneens NIET voldoet 
aan de bepalingen van artikel P406.21 van het bondsreglement tot het bekomen 
van een licentie profvoetbal 1A en 1B. 
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18° Uit bovenstaande volgt dat de KONINKLIJKE SPORT VERENIGING  
ROESELARE NIET voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie 
profvoetbal 1A en 1B seizoen en aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de 
licentie nationale amateurclub 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 profvoetbal 1A en 1B en de 
licentie nationale amateurclub ingediend door KONINKLIJKE SPORT VERENIGING 
ROESELARE ( stamnummer n°134 ) ontvankelijk maar ongegrond. 
 
Beslist aan KONINKLIJKE SPORT VERENIGING ROESELARE de gevraagde 
licentie profvoetbal 1A en 1B en de gevraagde licentie nationale amateurclub NIET 
toe te kennen voor het seizoen 2020-2021. 
 
Beslist dat de sanctie conform artikel P403.22 van het bondsreglement zich opdringt 
ten overstaan van KONINKLIJKE SPORT VERENIGING ROESELARE en maakt 
deze voor het opleggen hiervan over aan de Secretaris-Generaal, met name, als 
gevolg van het niet voldoen aan de vereisten tot het bekomen van de licentie, de 
verwijzing naar 2de klasse amateur en een handicap van drie punten, namelijk een 
punt per periode. 
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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 1A & 1B 

ET 
 

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

 

SAISON  2020-2021 
 
 
 
 
 

Numéro de matricule :  200   
 
ROYAL EXCELSIOR VIRTON 
 
FAUBOURG D’ARIVAL 63 
 
6760 VIRTON 
 
 
Après délibération, la Commission des Licences a pris, dans le dossier du 
ROYAL EXCELSIOR VIRTON concernant la demande de licence de 
football professionnel 1A et 1B et 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 de football professionnel 1A et 1B et la 
licence club national amateur pour la saison 2020-2021. 
 
2° La Commission des Licences a pris connaissance des demandes suivantes : 
 

- RE Virton – Licence pour le Football Professionnel 1B – saison 2020-2021 – 
17/02/2020 (3.830 pages)  

 
La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des 
Licences et des déclarations qui ont été faites.  
 
Après un 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 lettre de 
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 P410 du règlement fédéral. 
 
La Commission des Licences a pris connaissance des éléments suivants suite à cette 
convocation : 

- RE Virton – Salaires décembre 2019 PL – 20/01 – Confidentiel (30 pages) ; 
- RE Virton – Convocation – Salaires – Confidentiel (31 pages) ;  
- RE Virton – Convocation Commission des licence saison 2020-2021 – Virton – 

Confidentiel (2.354 pages). 
 
Compte tenu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du virus COVID-
19, l’URBSFA a pris les initiatives nécessaires pour organiser la séance de manière 
digitale. 
 
La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager des 
licences du 1er avril 2020 et des explications en réponse à la convocation.  
 
Le Club a informé, via un mail du 1er avril 2020, le Secrétaire de Commission des 
licences de sa décision de ne pas comparaître lors de l’audience prévue le 1er avril 
2020 à 18h15. Conformément à l’article P419.3 du règlement fédéral, la Commission 
des licences se prononce sur pièces par décision réputée contradictoire, ce qui est 
également repris dans le mail du club du 1er avril 2020.  
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 ROYAL EXCELSIOR 
VIRTON, dénommé ci-après « le club », est composé des personnalités juridiques 
suivantes : 
- ASBL Royal Excelsior Virton – BE0410.593.773 
- ASBL Académie des jeunes du RE Virton – BE0841.061.858 
 
 
4° Conformément à l’article P417 du règlement fédéral, la Commission des Licences 
prend connaissance des confirmations écrites du club suivantes : 
 
- La confirmation de son engagement à respecter les dispositions et les conditions 

de la procédure d’octroi de licences ; 
- La confirmation que le club accepte l’arbitrage prévu au niveau de cette procédure ; 
- La confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude de tous les documents présentés 

au bailleur de licence.    
 
5° Le Titre 4 du règlement fédéral, consacré aux licences des clubs, chapitre 1, 
détermine les conditions relatives à 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 la 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 prévoit que le club demandeur,  sans 
préjudice du jugement relatif à la continuité rendu par la Commission des Licences, 
doit également satisfaire aux conditions générales (Article P407). L’article P406.23 du 
règlement fédéral précise 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, consacré aux licences des clubs, chapitre 5, 
détermine les conditions relatives à 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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8° Il ressort de l’étude des différentes pièces du dossier : 
 

- que le réviseur d'entreprise Stephan Moreaux a déposé une attestation avec 
réserve des comptes annuels consolidés pour l'exercice clos le 30 juin 2019 en 
date du 13 mars 2020 ; 

 
- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 

été régulièrement payées jusqu’au 31 décembre 2019 (voir attestations de AG 
Insurance en date du 16 décembre 2019 et 20 décembre 2019) ; 
 

- que tous les montants dus en matière de location de stade de football jusqu’au 
31 décembre 2019 ont été payés (voir attestations de la ville de Virton du 31 
janvier 2020) ; 
 

- que le terrain du club (Stade Yvan Georges) satisfait aux exigences de l’article 
P410, 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 Yvan Georges, sis 
Faubourg d’Arival, 63 à 6760 Virton ; 
 

- que le club a fourni une attestation de la Ville de Virton datée du 6 février 2020 
l’autorisant à jouer toutes ses rencontres à domicile dans le cadre du football 
professionnel 1B ou en D1 Amateur au Stade Yvan Georges, sis Faubourg 
d’Arival, 63 à 6760 Virton durant la saison 2020-2021. 

 
9° La Commission des Licences, sur la base des déclarations du club, note: 
 

- que le club déclare, en référence à l’article P407.2., que sa 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 à ce jour un contrat avec au moins 19 joueurs possédant 
le statut de sportif rémunéré et que le club s’engage, en cas de participation à 
la compétition de football professionnel 1B,  à conclure une convention avec au 
moins 19 joueurs possédant le statut de sportif rémunéré, et ce au plus tard le 
1er septembre 2020. En cas de dégradation en 1ère  classe amateur, le club 
s’engage à conclure une convention avec au moins 5 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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10° 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. 

 
 
11° La Commission des Licences se réfère aux articles P406.22, P407.1, P408.1.3°, 
P332.132, A467.1 et A468.1 du règlement fédéral (elle souligne ou surligne elle-même 
certaines dispositions) : 
 
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; 
 
 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 200-R. EXCELSIOR VIRTON Licentie 2020-2021 
 

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; 
 
8° se conformer 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 (E.E.E.); 
 
9° se soumettre 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° recourir à la collaboration d'entraîneurs diplômés conformément à l'Art. 
B332 du règlement fédéral et pour tous les entraîneurs satisfaire à toutes les 
dispositions légales en la matière; 
 
11° disposer d'un stade répondant à toutes les dispositions légales et aux arrêtés 
d'exécution pris en matière de sécurité des stades et de billetterie. De plus, le club doit 
présenter un accord écrit des autorités locales afin de disputer ses rencontres à 
domicile dans ce stade pour la saison pour laquelle l’octroi d’une licence est demandé; 
 
12° Accepter sans aucune réserve toutes les obligations contractuelles et statutaires 
de la Pro League et s’engager à apporter toute sa collaboration à l’exécution des 
obligations contractuelles de la Pro League. 
 
 
Article P408.1.3° du règlement fédéral  
 
1. Pour obtenir une licence pour le football professionnel 1A, le club doit également 
satisfaire aux conditions spécifiques suivantes:  
 
 3° disposer d'installations répondant à la date de la demande de la licence aux critères 
spécifiques suivants: 
 
a) le stade doit être doté d'une installation d'éclairage dispensant un éclairement 
moyen d'au moins 800 lux (Art. B1311); Un club qui, à partir de la saison 2016-
2017, a évolué 2 saisons consécutives en division de football professionnel 1A 
doit lors de l’introduction de sa demande de licence de football professionnel 
1A pour la 3ème saison consécutive être doté d’une installation d’éclairage 
dispensant un éclairement moyen d’au moins 1200 lux; 
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b) La surface de jeu doit avoir une longueur minimale de 100 m et maximale de 105 
m, une largeur minimale de 64 m et maximale de 68 m. Elle doit être en parfait état, le 
club devant prouver qu'il dispose du matériel et du personnel nécessaires à son 
entretien; 
 
c) la zone neutre doit être clôturée par un grillage efficace assurant la sécurité des 
officiels et des joueurs selon les normes de l'UEFA et les lois et décrets belges 
régissant la matière; 
 
d) les vestiaires doivent être spacieux; 
 
e) un parking doit être aménagé à l'intérieur des installations ou à proximité immédiate. 
Il doit être d'une superficie suffisante pour contenir les voitures des membres des 
comités visités et visiteurs, des arbitres et assistants-arbitres, 
ainsi que des membres des instances fédérales porteurs d'une carte "Comité Exécutif"; 
 
f) une salle de réception doit être prévue;  
 
g) un cabinet médical répondant aux besoins de la pratique du football doit être 
aménagé. Il doit en outre répondre aux 
besoins du football des jeunes, avec garantie du suivi médical des pratiquants; 
 
h) les installations sanitaires doivent être suffisantes; 
 
i) la tribune de presse, de radio et de télévision doit comprendre tout le matériel 
nécessaire et répondre aux critères contenus dans les accords conclus avec l'APBJS 
et les chaînes de radio et de télévision; 
 
j) le stade doit avoir une contenance "sécurité" d'au moins 8.000 places, dont 
5.000 assises; 
 
k) la tribune officielle doit être clairement séparée des autres places assises. 
 
 
Article P332.132 du règlement fédéral 
 
1. Nombre d’entraîneurs diplômés par club 
 
11. Chaque club est obligé de s'assurer des services d’un ou de plusieurs entraîneurs 
diplômés. Il leur appartient de s'assurer de la moralité et, le cas échéant, de l'existence 
d'un permis de travail dans le chef de leur co-contractant. 
 
12. Par entraîneur principal on entend le responsable des questions footballistiques 
de l’équipe première, et en particulier: 
 
1) entraînements et instructions tactiques de l’équipe première du club; 
2) sélections et compositions des feuilles de matches; 
3) instructions aux joueurs et autres membres du staff technique dans le vestiaire et la 
zone technique avant, pendant et après les rencontres; 
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4) participation à toute activité médiatique réservée à l’entraîneur principal. 
 
13. Par division, chaque club doit s’assurer des services des entraîneurs suivants: 
 
132. En division football professionnel 1B messieurs  
 
D'un entraîneur diplômé UEFA-A avec une licence valable qui doit effectivement 
exercer en tant qu’entraîneur principal de l’équipe première et d'un entraîneur 
assistant diplômé UEFA-B avec une licence valable; 
 
Le club y répond également lorsque l’entraîneur principal suit les cours UEFA-A et que 
l’entraîneur adjoint dispose d’un diplôme UEFA-PRO avec une licence valable. 
 
Si le club entre en compte dans les championnats des jeunes Elite comme prévu à 
l’article P1548, le club doit disposer de quatre entraîneurs diplômés UEFA-B avec une 
licence valable pour ces équipes de jeunes Elite.  
 
Article A467.1 du règlement fédéral 
 
1. Le club demandeur doit: 
 
11. Satisfaire aux conditions générales pour l’obtention de la licence de club national 
amateur (Art. A468). 
 
Article A468.1 du règlement fédéral 
 
Le club demandeur doit satisfaire aux conditions générales suivantes: 
 
1° jouir 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; 
 
2° être l'employeur des joueurs sous contrat et des entraîneurs de l’équipe première, 
et pour tous les joueurs répondre aux dispositions légales en la matière; 
 
3° présenter un rapport de contrôle établi par un commissaire nommé par l’Assemblée 
Générale ou un rapport d’un réviseur établi selon les mêmes normes et portant sur le 
dernier exercice social clôturé, qui ne comprend pas d'abstention ou de 
déclaration négative; 
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4° pour tous les joueurs, entraîneurs et personnel satisfaire à toutes les 
dispositions légales en la matière (ONSS, précompte professionnel…) et 
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; 
 
5° conclure une assurance contre les accidents de travail dans les cas où cela est 
imposé par la loi pour tous les membres du personnel; 
 
6° se conformer 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 (E.E.E.); 
 
7° se soumettre 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; 
 
8° recourir à la collaboration d'entraîneurs diplômés conformément à l'Art. B332 du 
règlement fédéral et pour tous les entraîneurs satisfaire à toutes les dispositions 
légales en la matière; 
 
9° disposer d'un stade répondant à toutes les dispositions légales et aux arrêtés 
d'exécution pris en matière de sécurité des stades. De plus, le club doit présenter un 
accord écrit des autorités locales afin de disputer ses rencontres à domicile dans 
ce stade pour la saison pour laquelle l’octroi d’une licence est demandé. 
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12° La Commission des Licences constate, pour 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 aux points suivants :  
 

- Les salaires des joueurs, des entraîneurs et de tout le personnel (voir 
applications digitales RE Virton – Licence pour le football professionnel 1B – 
saison 2020-2021 – Confidentiel, RE Virton – salaires décembre 2019 PL – 
20_01 – Confidentiel, RE Virton – Convocation salaires – confidentiel, RE Virton 
– Convocation commission des Licences saison 2020-2021 – Virton – 
Confidentiel) : les documents / preuves suivants ne sont pas apportés : 

 
 Le club n’a PAS fourni la preuve du respect du salaire minimum pour un 

joueur (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 
 

 Le club n’a PAS fourni la preuve de paiement du salaire de décembre 2019 
pour un joueur (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Le club n’a PAS fourni les preuves de paiement des salaires des sportifs 

rémunérés et entraîneurs rémunérés pour le mois de février 2020 ainsi que 
le paiement des primes CCT (voir rapport du Manager des licences du 1er 
avril 2020) ; 

 
 Le club n’a PAS fourni l’attestation de son réviseur d’entreprise pour les 

salaires jusqu’au mois de décembre 2019 (voir rapport du Manager des 
licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Le club n’a fourni aucun élément prouvant que le litige avec le joueur 

Nadeau concernant son indemnité de rupture est résolue (voir rapport du 
Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Le club n’a fourni aucun élément prouvant que le litige avec le joueur 

Lamotte concernant le paiement de ses primes de novembre et décembre 
2019 est résolue (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Le club n’a fourni aucun élément prouvant que le litige avec le joueur 

Straetman concernant le paiement de son ‘indemnité appartement’ est 
résolue (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020). 

 
- Les sommes dues envers l’O.N.S.S. (voir applications digitales RE Virton – 

Licence pour le football professionnel 1B – saison 2020-2021 – Confidentiel, 
RE Virton – Convocation commission des Licences saison 2020-2021 – Virton 
– Confidentiel) : les documents / preuves suivants ne sont pas apportés :  
 
 Une attestation de l’ONSS que tous les montants échus sont payés jusqu’au 

4e trimestre 2019 pour l’Académie ASBL RE Virton et l’ASBL RE Virton ;  
 

 La preuve que les deux avances (05/02 et 05/03) en matière d’ONSS du 1e 
trimestre 2020 ont été payées pour les deux entités du club. 
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- Le précompte professionnel (voir applications digitales RE Virton – Licence 
pour le football professionnel 1B – saison 2020-2021 – Confidentiel, RE Virton 
– Convocation commission des Licences saison 2020-2021 – Virton – 
Confidentiel) : les documents / preuves suivants ne sont pas apportés : 
 
 Une attestation de l’Administration Générale de la Perception et du 

Recouvrement confirmant que l’Académie ASBL RE Virton n’est redevable 
d’ aucune somme en matière de précompte professionnel, TVA et autre 
impôt au 31 décembre 2019 ; 
 

 Une attestation du secrétariat social relative au paiement du précompte 
professionnel portant sur les salaires de janvier 2020 pour les deux entités 
du club. 

 
- Les taxes et impôts de quelque nature (voir applications digitales RE Virton 

– Licence pour le football professionnel 1B – saison 2020-2021 – Confidentiel, 
RE Virton – Convocation commission des Licences saison 2020-2021 – Virton 
– Confidentiel) : les documents / preuves suivants ne sont pas apportés : 
 
 Une attestation de l’Administration Générale de la Perception et du 

Recouvrement confirmant que l’Académie ASBL RE Virton n’est redevable 
d’ aucune somme en matière de précompte professionnel, TVA et autres 
impôts au 31 décembre 2019 ; 
 

 La déclaration du mois de janvier 2020 ni l’éventuelle preuve de paiement 
pour l’ASBL RE Virton ;  

 
 La déclaration en matière de taxe d’affichage pour la saison 2019-2020 ainsi 

que la preuve de paiement ;  
 

 La preuve de paiement du montant de 258,55 € au Service public de 
Wallonie (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Une déclaration sur l’honneur du club qu’au 30 mars 2020 le club n’est pas 

redevable de taxe ou impôts de quelque nature que ce soit ; 
 

 Le club dispose d’un plan d’apurement conclu avec la province du 
Luxembourg sur la base de l’accord du Collège provincial du 7/03/2019. Le 
club n’a pas fourni la preuve de paiement pour le mois de mars 2020 pour 
un montant de 1.759,48 € (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 
2020). 
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- Les dettes fédérales et créances entre clubs (voir applications digitales RE 
Virton – Licence pour le football professionnel 1B – saison 2020-2021 – 
Confidentiel, RE Virton – Convocation commission des Licences saison 2020-
2021 – Virton – Confidentiel) : les documents / preuves suivants ne sont pas 
apportés : 
 
 Le club n’a pas fourni la preuve de paiement des montants dus à l’ACFF et 

à l’URBSFA (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 
 

 Le club n’a pas fourni les preuves de paiement pour la mise à disposition du 
joueur Kocabas depuis le mois d’octobre 2019 jusque février 2020 (voir 
rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Le club n’a pas fourni les preuves de paiement pour la mise à disposition du 

joueur Lauriente depuis le mois de septembre 2019 jusque février 2020 (voir 
rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Le club n’a pas fourni les preuves de paiement pour la mise à disposition du 

joueur Malget depuis le mois de septembre 2019 jusque février 2020 (voir 
rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Le club n’a pas fourni la preuve de paiement des échéances dues 

(47.616,70 € + les mois de janvier et février 2020) pour la mise à disposition 
du joueur Kali ou l’accord de Breda sur le non-paiement de ces échéances 
(voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Sur la base de la liste des fournisseurs ouverts fournie par le club, le club 

n’a pas fourni les preuves de paiement pour les clubs suivants : Sporting 
Lokeren, Beerschot VA, FC Dudelange, FC Magdenburg, KSV Nieuwport et 
USM Football  (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020) ; 

 
 Le club n’a pas fourni la déclaration sur l’honneur dans laquelle il affirme que 

les dettes échues au bénéfice des clubs de l’URBSFA et d’autres clubs 
affiliés de l’UEFA ou de la FIFA ont été payées  (voir rapport du Manager 
des licences du 1er avril 2020). 

 
 

- Les loyers relatifs au stade (voir applications digitales RE Virton – Licence 
pour le football professionnel 1B – saison 2020-2021 – Confidentiel, RE Virton 
– Convocation commission des Licences saison 2020-2021 – Virton – 
Confidentiel) : les documents / preuves suivants ne sont pas apportés : 
 

 Le club n’a pas fourni d’attestation du propriétaire du stade dans laquelle 
il affirme qu’il n’existe pas d’arriérés au 30 mars 2020 en matière de 
location du stade. 
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- Les primes en matière d’accidents du travail pour tous les membres du 
personnel (voir applications digitales RE Virton – Licence pour le football 
professionnel 1B – saison 2020-2021 – Confidentiel, RE Virton – Convocation 
commission des Licences saison 2020-2021 – Virton – Confidentiel) : les 
documents / preuves suivants ne sont pas apportés : 
 

 Le club n’a pas fourni une attestation de sa compagnie d’assurance que 
toutes les primes échues concernant les accidents de travail sont payées 
au 30 mars 2020 pour les deux ASBL du club. 

 
13° La Commission des Licences constate, en ce qui concerne les articles P407.1.10° 
et A468.1.8° du règlement fédéral, que le club, à la clôture des débats, restait en défaut 
de démontrer qu’il dispose de 4 entraîneurs rémunérés qui répondent aux conditions 
de salaire et de travail de la CCT en vigueur pour les entraîneurs rémunérés et qu’ils 
disposent des licences UEFA en cours de validité, conformément à l’article P332.132 
du règlement fédéral  (voir rapport du Manager des licences du 1er avril 2020).  
 
14° La Commission des Licences constate, concernant l’article P408.1.3° du 
règlement fédéral qui est applicable pour l’obtention de la licence pour le football 
professionnel 1A, que le club, au moment de l’introduction de la demande de licence 
(c’est-à-dire le 17 février 2020), restait en défaut de démontrer le respect des 
exigences de l’article P408 concernant son stade (voir rapport du Manager des 
licences du 1er avril 2020). 
 
 
Par conséquent, la Commission des Licences doit constater et conclure que le 
club ne satisfait PAS aux conditions générales pour l’obtention d’une licence 
pour le football professionnel 1A et 1B et d’une licence de club national amateur 
sur base des points 12 à 14 ci-dessus.  
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15° Concernant la continuité du club :  
 

- 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 ;  
 

- Dans le dossier de licence de football professionnel pour la saison 2019-2020 
du RE Virton, la Commission des Licences constate que le club a fourni une 
lettre de confort de la société T-Comalux S.A. dans laquelle cette dernière se 
porte garant, à toutes fins utiles, pour la continuité du RE Virton et s’engage à 
couvrir les dettes résultant de l’activité sportive du RE Virton jusqu’au 30 juin 
2020. Compte tenu des points 12 à 14 repris ci-dessus, la Commission estime 
que la société T-Comalux S.A. n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis du 
club ;  
 

- La Commission des Licences constate que le club a un fonds de roulement net 
négatif corrigé de 2.008.000,76 € et qu’à ce jour, le club n’a fourni aucun 
élément pour couvrir ce montant ;  
 

- La Commission des Licences prend acte du fait que le club a franchi 4 des 
indicateurs repris dans la publication du Département des Licences du 14 
octobre 2019 ; 
 

- La Commission des Licences émet des doutes quant à la probabilité du budget 
fourni jusqu’au 30 juin 2021 étant donné les pertes significatives du club ; 
 

Sur la base des élément repris ci-dessus, la Commission des Licences doit constater 
que le club, aujourd’hui, ne répond PAS à une des situations visée dans la publication 
du Département des Licences du 14 octobre 2019. 
 
La Commission des Licences constate et décide 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. 
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16° Il ressort de ce qui précède que le ROYAL EXCELSIOR VIRTON ne satisfait PAS 
aux conditions relatives à l’obtention de la licence club national amateur pour la saison 
2020-2021 et ne satisfait PAS aux conditions relatives à l’obtention de la licence de 
football professionnel 1A et 1B pour la saison 2020-2021. 
 
Pour toutes ces raisons, et sur la base des déclarations et pièces fournies, 
 
La COMMISSION DES LICENCES, 
 
Déclare avoir pris acte de la non comparution du club et se prononce donc sur pièces 
par décision réputée contradictoire, en application de l’article P419.3 du règlement 
fédéral. 
 
Ayant examiné les déclarations faites et les pièces fournies. 
 
Déclare que la requête introduite par le ROYAL EXCELSIOR VIRTON (matricule n° 
200 ) en vue de l’obtention de la licence pour le football professionnel 1A et 1B et la 
licence de club national amateur est recevable mais non fondée. 
 
Décide de ne PAS attribuer au ROYAL EXCELSIOR VIRTON la licence pour le football 
professionnel 1A et 1B ni la licence de club national amateur pour la saison 2020-
2021. 
 
Décide que la sanction prévue à l’article P403.22 du règlement fédéral est infligée au  
ROYAL EXCELSIOR VIRTON 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, renvoi en 2ème classe amateur et 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   

 
 
 

 

LICENTIE PROFVOETBAL 1A & 1B 
 

 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 282   Licentienummer :  0282/24/02952 
 
K. S.C. LOKEREN O.VL. 
 
DAKNAMSTRAAT  91 
 
9160 LOKEREN 
 
 
 
De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 in het dossier van K.S.C. LOKEREN O.VL.  met betrekking tot de 
aanvraag van de licentie profvoetbal 1A en 1B en de licentie nationale 
amateurclub voor het seizoen 2020-2021, volgende beslissing genomen: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van 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 : 

- Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 - Confidentieel 
(643 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 P410 van het  Bondsreglement.  

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

- Lokeren – Lonen december 2019 PL – Confidentieel ( 42 pagina’s) 
- Lokeren -  Oproeping – Lonen - Confidentieel ( 15 pagina’s); 
- Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren – 

Confidentieel ( 81 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. 31 maart 2020 en de ter zake gedane toelichting naar 
aanleiding van de oproeping. 
 
De Club nam deel aan de bij wijze van videoconferentie georganiseerde zitting dd. 
31 maart 2020, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Louis De Vries. De 
Licentiecommissie hoorde de vertegenwoordiger van de Club die kans geboden werd 
uitgebreid zijn betoog uitgebreid 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.S.C. Lokeren O.VL., 
hierna de club genoemd, bepaald uit volgende rechtspersonen:  

- Koninklijke Sporting Lokeren NV–Daknamstraat 91 te 9160 Lokeren 
BE0408.102.952 

- Jeugd Sporting Lokeren VZW - Daknamstraat 91 te 9160 Lokeren 
BE0672.569.987 

 
4° Titel 4 van het bondsreglement, gewijd aan de Clublicenties, 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. 
 
 
5° Artikel P406.22 van het bondsreglement bepaalt ook 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)”. 
 
 
6° Titel 4 van het bondsreglement, gewijd aan de Clublicenties, Hoofdstuk 5 bepaalt 
de voorwaarden voor het bekomen van de Licentie van Nationale Amateurclub. 
 
Conform 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). 
 
 
7° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt : 
 
- dat bedrijfsrevisor Peter Verschelden dd. 10 oktober 2019 een verklaring over de 

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

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

onroerende voorheffing voor 2018 heeft voorgelegd; 
 

- dat het terrein van de club (Daknamstadion te Lokeren) voldoet aan de 
bepalingen van art. P408.1.3° a tot k wordt bewezen door het rapport van de heer 
De Pauw dd. 31 januari 2020. 
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8° De Licentiecommissie verwijst naar artikels P406.22, P407.1, P417.3,  V467.1 en 
V468.1 van het bondsreglement ( eigen onderlijning of aanduiding van sommige 
bepalingen) 

Artikel P 406.22 van het bondsreglement 

22. Onafgezien van de beoordeling van de continuïteit door de Licentiecommissie, 
moet de aanvragende club ook aan de algemene voorwaarden voldoen (Art. P407). 

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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6° het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van: 

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel; 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 

- de bedrijfsvoorheffing; 

- de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van alle personeelsleden; 

- de taksen en de belastingen van welke aard ook; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 

- de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van alle stadions 
en trainingsinstallaties; 

- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle 
personeelsleden; 

7° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor alle 
personeelsleden; 

8° zich 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 (E.E.R.); 

9° zich onderwerpen aan een controle met alle door de Licentiecommissie 
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie; 

10° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art.B332 van het 
bondsreglement en voor alle trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter 
zake; 

11° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen 
en aan de uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions en ticketing. 
Daarenboven dient de club over een schriftelijk akkoord te beschikken van de 
lokale autoriteiten om haar thuiswedstrijden te mogen afwerken in dit stadion 
tijdens het seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd; 

12° zonder enig voorbehoud alle contractuele en statutaire verplichtingen van 
de Pro League, aanvaarden en zich ertoe verbinden aan de uitvoering van de 
contractuele verplichtingen van de Pro League alle medewerking te verlenen. 
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Artikel P407.2 van het bondsreglement 

2. De licentie zal niet worden toegekend: 

21. Aan een club waarvan minstens één van de verbonden juridische entiteiten: 

1. als lid is geschrapt door een internationale, Belgische of buitenlandse 
sportinstantie of geschorst gedurende een periode die het in de aanvraag bedoelde 
seizoen geheel of gedeeltelijk bestrijkt; 

2. is veroordeeld wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid 
daaraan, 

3. is veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming, of voor een 
strafrechtelijk beteugelde handeling die krachtens het Belgisch Strafwetboek 
kwalificeert als een misdaad; 

4. een verbod heeft opgelegd gekregen uit hoofde van KB nr. 22 van 24 oktober 
1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden 
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen), met dien 
verstande dat het verbod zelfs van toepassing is indien de club een andere 
rechtsvorm heeft dan de in artikel 1 van bovengenoemd KB vermelde 
vennootschappen, of uit hoofde van een vergelijkbare buitenlandse wetgeving; 

5. om disciplinaire redenen is geschrapt voor een termijn van tenminste drie jaar door 
een beroepsorganisatie waartoe de verbonden juridische entiteit behoort op het 
ogenblik dat de licentieaanvraag wordt ingediend of gedurende een periode die het in 
de aanvraag bedoelde seizoen (zelfs gedeeltelijk) bestrijkt; 

6. minder dan tien kalenderjaren voor de licentieaanvraag, nog bestuurder was van 
een Belgische club die om andere dan sportieve redenen is geschrapt of 
gedegradeerd (bijvoorbeeld, wegens het niet betalen van schulden), tenzij de Raad 
van Bestuur van de Pro League vaststelt dat de verbonden juridische entiteit niet bij 
de situatie betrokken was of alle binnen zijn macht liggende maatregelen heeft 
getroffen om de situatie op te lossen of ze aan de bevoegde instanties te melden. 

Bovenstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing in zoverre betreffende 
uitspraak in kracht van gewijsde is getreden, na uitputting van alle nationale 
rechtsmachten. 

Bovenstaande voorwaarden (1 tot en met 6) zullen niet van toepassing zijn, indien de 
betrokken verbonden juridische entiteit, voor de betrokken veroordeling, krachtens 
een gerechtelijke beslissing van een Belgische rechtbank in eer en rechten hersteld 
werd, of indien de Licentiecommissie van oordeel is dat bij de buitenlandse 
veroordeling de rechten van de verdediging niet werden gerespecteerd. 
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22. Aan een club die geen gehoor geeft aan elk schriftelijk verzoek van de Pro 
League met onmiddellijke ingang alle verbonden juridische entiteiten van de club te 
ontslaan waarvan de Pro League vaststelt: 

- dat zij tijdens het afgelopen seizoen persoonlijk of via een tussenpersoon betrokken 
was bij weddenschappen op de uitslagen van door zijn club gespeelde wedstrijden; 
of op andere wedstrijden waarbij zijn club belang heeft, tenzij het gaat om een op 
kleine schaal door de club georganiseerde pronostiek voor een goed doel; 

- dat zij direct of indirect 10% of meer aandelen of deelbewijzen aanhouden in een 
vennootschap die sportweddenschappen in verband met het voetbal organiseert; 

- dat zij op eender welk moment sinds zij een beslissende invloed uitoefent in de 
club, de uitslag van een wedstrijd in de Pro League heeft beïnvloed om zo zelf een 
weddenschap (te proberen) te winnen of een derde te laten winnen. Het contract van 
elk betaald sportbeoefenaar die is aangesloten bij de club, moet tevens een clausule 
bevatten die de speler verbiedt om deel te nemen aan weddenschappen van welke 
aard ook die betrekking hebben op voetbalwedstrijden van de club of op andere 
wedstrijden waarbij hun club belang heeft; 

23. Belangenconflicten en integriteit van de competities: de licentie zal niet worden 
toegekend aan een club waarvan één of meerdere verbonden juridische entiteiten: 

- eveneens een juridische entiteit is verbonden met een andere club van het 
profvoetbal; 

- activiteiten als tussenpersonen uitvoeren volgens de bepalingen weergegeven in 
bijlage 11 van het huidige reglement; 

24. De licentie mag niet worden toegekend aan een club indien ze met een Belgische 
of buitenlandse club, met een vereniging in eender welke vorm of met een 
tussenpersoon een overeenkomst heeft betreffende de training en/of (uitgestelde) 
rekrutering van spelers van minder dan 18 jaar van wie de opleiding niet in 
overeenstemming is met de wetten op de kinder- en jeugdbescherming, met de 
regels van openbare orde, met het Verdrag inzake de rechten van het kind van de 
Verenigde Naties van 20 november 1989 en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie of met de reglementering van de FIFA, KBVB of de Pro League 

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; 
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- 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 P417 van het bondsreglement  

3. De licentiekandidaat moet, bijgevoegd aan zijn aanvraag, een origineel of conform 
verklaarde kopie van volgende documenten en onderstaande geschreven 
bevestigingen leveren binnen de toegemeten termijnen:  

- kopie van de vigerende statuten van de licentiekandidaat; 

- 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 overgelegde documenten; 

- bevestiging van zijn toelating verleend aan de bondsinstanties bevoegd 
voor het onderzoek van de licentieaanvraag en haar toekenning om de 
overgelegde documenten te onderzoeken en alle informatie op te zoeken in 
verband met de aflevering van de licentie, conform de nationale wetgeving. 
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Artikel V467.1 van het bondsreglement 

1. De aanvragende club moet : 

11. Voldoen aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van de licentie van 
nationale amateurclub (Art. V468). 

Artikel V468.1 van het bondsreglement 

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

1° 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; 

2° 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; 

3° een controleverslag voorleggen van een commissaris die is benoemd door de 
Algemene vergadering of een verslag van een revisor opgesteld volgende dezelfde 
normen en slaand op het laatst afgesloten boekjaar welke geen onthoudende of 
afkeurende verklaring inhoudt; 

4° het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van: 

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel; 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 

- de bedrijfsvoorheffing; 

- de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van alle personeelsleden; 

- de taksen en de belastingen van welke aard ook; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 

- de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van alle 
stadions en trainingsinstallaties; 

- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle personeelsleden; 

5° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor alle 
personeelsleden; 

6° zich 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 (E.E.R.); 

7° zich onderwerpen aan een controle met alle door de Licentiecommissie nuttig 
geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie; 
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8° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art.B332 van het 
bondsreglement en voor alle trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake; 

9° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en 
aan de uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions en ticketing. 
Daarenboven dient de club over een schriftelijk akkoord te beschikken van de lokale 
autoriteiten om haar thuiswedstrijden te mogen afwerken in dit stadion tijdens het 
seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd; 

 

 

9° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.6° en artikel 
V468.1.4° van het bondsreglement, dat de club tot op de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven te voldoen aan het volgende:  

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel ( zie digitale applicaties Lokeren 
– Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel,   Lokeren – 
Lonen december 2019 PL – Confidentieel, Lokeren -  Oproeping – Lonen - 
Confidentieel en Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – 
Lokeren): 

 De club heeft geen enkel document voorgelegd met betrekking tot het 
respecteren van het minimumloon van 7 spelers tot en met december 2019 ( 
zie rapport Licentiemanager dd. 31 maart 2020) 

 De club heeft geen enkel document voorgelegd met betrekking tot het bewijs 
van betaling leveren van alle vervallen en opeisbare contractuele 
vergoedingen december 2019 voor 10 personeelsleden van de club ( zie 
rapport Licentiemanager dd. 31 maart 2020) 

 De club heeft het gevraagde attest van haar bedrijfsrevisor voor de lonen tot 
en met de maand december 2019 NIET  voorgelegd; 

 De club verklaart dat de nettolonen niet betaald zijn conform de berekening 
voor de maand januari 2020 ( zie rapport Licentiemanager dd. 31 maart 2020); 

 De club heeft geen enkele informatie voorgelegd met betrekking tot de 
berekening en de betaling van de lonen voor alle personeelsleden voor de 
maand februari 2020 ( zie rapport Licentiemanager dd. 31 maart 2020); 

 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen ( zie digitale applicaties Lokeren – Licentie 
voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lokeren – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) volgende documenten / bewijzen 
worden niet bijgebracht : 

 Een attest van de RSZ dat alle verschuldigde bedragen betaald zijn tot en met 
het 4de kwartaal 2019 voor alle entiteiten van de club ; 

 Het bewijs dat de twee voorschotten (05/02 en 05/03) inzake RSZ van het 1e 
kwartaal 2020 betaald werden voor alle entiteiten van de club; 
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- de bedrijfsvoorheffing ( zie digitale applicaties Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 
1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lokeren – Oproeping Licentiecommissie 
seizoen 2020-2021 – Lokeren) volgende documenten / bewijzen worden niet 
bijgebracht : 

 Een attest van de Administratie van de Invordering dat alle verschuldigde 
belasting (bedrijfsvoorheffing, BTW en ander belasting) betaald zijn tot en met 
31 december 2019 voor alle entiteiten van de club; 

 Het bewijs dat de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de lonen van de 
maand januari 2020 betaald werd voor alle entiteiten van de club; 

 

- de taksen en de belastingen van welke aard ook ( zie digitale applicaties 
Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) volgende 
documenten / bewijzen worden niet bijgebracht : 

 Een attest van de Administratie van de Invordering dat alle verschuldigde 
belasting (bedrijfsvoorheffing, BTW en ander belasting) betaald zijn tot en met 
31 december 2019 voor alle entiteiten van de club; 

 Het betalingsbewijs van de verschuldigde BTW voor de maand januari 2020 
conform de aangiftes van BTW voor alle entiteiten van de club; 

 een verklaring op eer dat er geen taksen en belastingen van welke aard ook 
verschuldigd zijn; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs ( zie digitale applicaties 
Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) volgende 
documenten / bewijzen worden niet bijgebracht : 

 Het bewijs van betaling aan de KBVB en VV ( zie rapport Licentiemanager dd. 
31 maart 2020); 

 een verklaring op eer dat alle bedragen welke vervallen zijn in het voordeel 
van clubs van de KBVB of aan clubs lid van de UEFA of FIFA  betaald zijn ( 
zie rapport Licentiemanager dd. 31 maart 2020); 

 

- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle 
personeelsleden ( zie digitale applicaties Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – 
seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lokeren – Oproeping Licentiecommissie 
seizoen 2020-2021 – Lokeren) volgende documenten / bewijzen worden niet 
bijgebracht : 

 een attest van uw verzekeringsmaatschappij dat alle op 30 maart 2020 
vervallen premies inzake arbeidsongevallen betaald zijn voor alle entiteiten 
van de club; 
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10° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.7° en artikel 
V468.1.5° van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven aan te tonen dat de club beschikt over een verzekering tegen 
arbeidsongevallen voor alle personeelsleden. ( zie digitale applicaties Lokeren – 
Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lokeren – 
Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) 

 
11° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.8° en artikel 
V468.1.6° van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven aan te tonen dat de club in regel is met 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. ( zie digitale applicaties 
Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) 
 
12° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.9° en artikel 
V468.1.7° van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven aan te tonen dat de club zich onderwerpt aan een controle met 
alle door de Licentiecommissie nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van 
de toekennings- en behoudsvoorwaarden van licentie. ( zie digitale applicaties 
Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) 
 
13° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.10° en artikel 
V468.1.8° van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven aan te tonen dat de club een beroep doet op gediplomeerde 
trainers conform artikel B332 van het bondsreglement. ( zie digitale applicaties 
Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) 
 
14° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.11° en V468.1.9° 
van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in gebreke is 
gebleven aan te tonen dat de club over een schriftelijk akkoord beschikt van de 
lokale autoriteiten om haar thuiswedstrijden te mogen afwerken in het 
Daknamstadion te Lokeren. ( zie digitale applicaties Lokeren – Licentie voor 
Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lokeren – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) 
 
15° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.1.12° van het 
bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in gebreke is gebleven 
aan te tonen dat de club voldeed aan het, zonder enig voorbehoud, aanvaarden van 
de  contractuele en statutaire verplichtingen van de Pro League door middel van een 
te ondertekenen formulier ( zie digitale applicaties Lokeren – Licentie voor 
Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lokeren – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lokeren) 
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16° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.2° van het 
bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in gebreke is gebleven 
aan te tonen door middel van een door alle vereiste personen ondertekend formulier 
dat de club voldoet aan alle bepalingen van artikel P407.2° van het bondsreglement ( 
zie digitale applicaties Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – 
Confidentieel en Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – 
Lokeren) 
 
17° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P417.3° en artikel 
V471.3° van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in 
gebreke is gebleven aan te tonen dat de club voldeed aan volgende bepalingen ( zie 
digitale applicaties Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – 
Confidentieel en Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – 
Lokeren) 
- 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. 
 
18° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft P406.1.5° van het 
bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in gebreke is gebleven 
een geraamde staat van ontvangsten voor te leggen, met een vergelijking van de 
gerealiseerde cijfers en veronderstellingen waarop de club zich baseert artikels ( zie 
digitale applicaties Lokeren – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – 
Confidentieel en Lokeren – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – 
Lokeren). 
 
Bijgevolg dient de Licentiecommissie vast te stellen en te besluiten dat de club 
NIET voldoet aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van een licentie 
profvoetbal 1A en 1B en de Licentie van Nationale Amateurclub op basis van 
bovenstaande punten 9 tot en met 18. 

 

19° 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. 
 
Aangezien de club geen enkel document heeft voorgelegd met betrekking tot de 
continuïteit, dient de Licentiecommissie vast te stellen dat de club op dit ogenblik 
NIET beantwoordt aan één van de stellingen zoals voorzien de publicatie van het 
Licentiedepartement dd. 14/10/2019. 
 
De Licentiecommissie stelt vast en besluit dat de club NIET voldoet aan de 
bepalingen van artikel P406.21 van het bondsreglement tot het bekomen van 
een licentie profvoetbal 1A en 1B. 
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20° Uit bovenstaande volgt dat de K.S.C. LOKEREN O.VL. IN GEEN GEVAL voldoet 
aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie profvoetbal 1A en 1B en aan 
de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub voor het 
seizoen 2020-2021. 
 
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 licentie profvoetbal 1A en 1B en de 
licentie nationale amateurclub ingediend door K.S.C. LOKEREN O.VL. ( 
stamnummer n°282 ) ontvankelijk maar ongegrond. 
 
Beslist aan K.S.C. LOKEREN O.VL. de gevraagde licentie profvoetbal 1A en 1B en 
de gevraagde licentie nationale amateurclub NIET toe te kennen voor het seizoen 
2020-2021. 
 
Beslist dat de sanctie conform artikel P403.22 van het bondsreglement zich opdringt 
ten overstaan van K.S.C. LOKEREN O.VL. en maakt deze voor het opleggen hiervan 
over aan de Secretaris-Generaal, met name, de verwijzing naar 2de klasse amateur 
als gevolg van het niet voldoen aan de vereisten tot het bekomen van de licentie en 
een handicap van drie punten, namelijk een punt per periode. 
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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 EN 

LICENTIE PROFVOETBAL  
 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer :   2024  Licentienummer :  2024/10/73670 
 
K.V.C. WESTERLO  
 
DE MERODEDREEF 189 
 
2260 WESTERLO 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan K.V.C. WESTERLO 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, de licentie  
profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de volgende ingediende 
applicaties :   

- Westerlo – Europese licentie 2020-2021 – 15/10 - Confidentieel (2.897 
pagina’s) 

- Westerlo – Europese licentie 2020-2021 (2de deel) – 17/02/2020 Confidentieel 
(783 pagina’s) 

- Westerlo – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – 17/02/2020 - 
Confidentieel (3.025 pagina’s inclusief het rapport van de Licentiemanager) 

 
De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de ni dit formulier verstrekte inlichtingen en de bewijsstukken in 
bijlage erbij. 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:  

- Westerlo – Oproeping Lonen – confidentieel (148 pagina’s); 
- Westerlo – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Westerlo – 

confidentieel (569 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. 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, 
hierbij vertegenwoordigt door Dhr. Wim Van Hove, mevrouw Ann Maerten  
 
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 K.V.C. Westerlo, hierna de 
club genoemd,samengesteld uit volgende rechtspersonen:  

 
- KVC Westerlo CVBA – De Merodedreef 189 te 2260 Westerlo 

BE0436.473.670 
- VC Westerlo VZW – De Merodedreef 189 te 2260 Westerlo BE0407.891.235 
- Westerlo Synergie VZW, De Merodedreef 189 te 2260 Westerlo – 

BE0735.589.008 
 
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. 
 
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 
Luminus Arena te Genk; 

 
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. 
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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 Steven Vyvey dd. 14 oktober 2019 een verklaring over de 

jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het laatst afgesloten 
boekjaar 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 Steven Vyvey dd. 14 februari 2020 en de voorgelegde 
betalingsbewijzen); 

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

R.S.Z. dd. 24 februari 2020 en 25 februari 2020 en attest van Salar VZW dd. 24 
maart 2020); 

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

Infocenter Antwerpen dd. 3 februari 2020 en dd. 25 februari 2020 en attest van 
Salar VZW dd. 24 maart 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 attest van Infocenter Antwerpen 

dd. 3 februari 2020 en dd. 25 februari 2020 en het voorgelegde betalingsbewijs); 
  
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen regelmatig werden betaald ( zie attest 

Baloise Belgium dd. 23 maart 2020); 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn ; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion betaald zijn 

( zie attest gemeente Westerlo dd. 23 maart 2020); 
 
-  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 (Stadion ‘t Kuipje te Westerlo) 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 ’t Kuipje, De Merodedreef 189 te 2260 Westerlo. 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Westerlo dd. 29 

januari 2020 waaruit blijkt dat de club thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Stadion ’t Kuipje, De Merodedreef 189 te 2260 Westerlo 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 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 negentien spelers 

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

 
- 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 8 
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. Aangezien de club 4 
indicatoren had overschreden conform de publicatie van het licentiedepartement dd. 
14 oktober 2019, heeft de Club zich geëngageerd om per 15 juni 2020, 15 september 
2020 en 15 december 2020 de navolgende documenten conform punt 20 van de 
publicatie van het licentiedepartement te bezorgen aan het Licentiedepartement.  
 
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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11° Uit bovenstaande volgt dat K.V.C. WESTERLO 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. 
 
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 K.V.C. WESTERLO (stamnummer  n° 2024) 
ontvankelijk en gegrond. 
 
Zegt dat de club verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de 
installaties van het Luminus Arena te Genk. 
 
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 dat de club de navolgende documenten conform punt 20 van de publicatie 
van het licentiedepartement dient bezorgen aan het Licentiedepartement per 15 juni 
2020, 15 september 2020 en 15 december 2020. 
 
Beslist aan K.V.C. WESTERLO de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1B toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer    
/2024/10/91235. 
 
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/2024/10/91235) of in profvoetbal 1B  ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/2024/10/91235). 
 
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. 2024- K.V.C. WESTERLO 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 

 
 



K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A 2554 – VC LOMMEL UNITED Licentie 2020-2021 
    

K.B.V.B.- U.R.B.S.F.A    

 
 
 

 

LICENTIE PROFVOETBAL 1A & 1B 
 

 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020 – 2021 
 
 
 

Stamnummer :    2554      Licentienummer : /2554/59/06633 
 
VOETBALCLUB LOMMEL UNITED  
 
SPEELPLEINSTRAAT 20 
 
 3920 LOMMEL 
 
 
 
De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 in het dossier van VC LOMMEL UNITED met betrekking tot de 
aanvraag van de licentie profvoetbal 1A en 1B en de licentie nationale 
amateurclub voor het seizoen 2020-2021, volgende beslissing genomen  
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van 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 : 

- Lommel SK – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 - 
Confidentieel (2.047 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 P410 van het  Bondsreglement.  

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

- Lommel SK – Oproeping Lonen – confidentieel –194 pagina’s 
- Lommel SK – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lommel SK  

- confidentieel – 392 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. 2 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. 2 
april 2020, hierbij vertegenwoordigt door Dhr. Nick Rondelez, Harm Van Velthoven, 
Stef Van Briel en raadsman van de club, de H. Sven Demeulemeester. De 
Licentiecommissie hoorde de vertegenwoordigers van de Club die uitgebreid de kans 
geboden werden hun betoog te voeren, volledig naar behoren. 
De laattijdig overgemaakte stukken dienen te worden geweerd conform artikel 
P419.3 van het bondsreglement. 
 
Vervolgens werden de debatten door de Licentiecommissie gesloten en werd de 
zaak in beraad genomen.  
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3° Conform artikel P406.1 van het bondsreglement wordt V.C. Lommel United, hierna 
de club genoemd, bepaald uit volgende rechtspersonen:  

- VZW Voetbalclub Lommel United, Speelpleinstraat 1 te 3920 Lommel- 
BE0460.212.144 

- NV Voetbalclub Lommel SK, Speelpleinstraat 20 te 3920 Lommel -  
BE0677.706.633 

 
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, gewijd aan de Clublicenties, 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. 
 
 
Artikel P406.22 van het bondsreglement bepaalt tevens 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)”. 
 
 
6° Titel 4 van het bondsreglement, gewijd aan de Clublicenties, Hoofdstuk 5 bepaalt 
de voorwaarden voor het bekomen van de Licentie van Nationale Amateurclub. 
 
Conform 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). 
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7° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt : 
 
- dat bedrijfsrevisor Philippe Schraepen dd. 2 december 2019 een verklaring over 

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

 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn tot en met aangifte van de maand 

januari 2020 (attesten Infocenter Hasselt  dd. 10 februari 2020 en 12 maart 2020);  
 

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion betaald zijn 
( zie attest Stad Lommel dd. 10 februari 2020); 
 

- 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 het terrein van de club (Soevereinstadion te Lommel) voldoet aan de 

bepalingen van art. P408.1.3° a tot k en art. P410.3° a tot k wordt bewezen door 
het rapport van de heer De Pauw dd. 26 december 2019 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Soevereinstadion, Speelpleinstraat 20 te 3920 Lommel. 

 
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Lommel dd. 11 

februari 2020 dat haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Soevereinstadion, 
Speelpleinstraat 20 te 3920 Lommel in Profvoetbal 1B alsook 1e Klasse Amateur. 

 
 

8° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat de club op heden een overeenkomst heeft met minstens negentien spelers 

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

 
- 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° De Licentiecommissie verwijst naar artikels P406.22, P407.1, P407.2,  V467.1 en 
V468.1 van het bondsreglement (eigen onderlijning of aanduiding van sommige 
bepalingen). 

Artikel P 406.22 van het bondsreglement 

22. Onafgezien van de beoordeling van de continuïteit door de Licentiecommissie, 
moet de aanvragende club ook aan de algemene voorwaarden voldoen (Art. P407). 

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; 



K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A 2554 – VC LOMMEL UNITED Licentie 2020-2021 
    

6° het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van: 

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel; 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 

- de bedrijfsvoorheffing; 

- de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van alle personeelsleden; 

- de taksen en de belastingen van welke aard ook; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 

- de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van alle stadions 
en trainingsinstallaties; 

- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle 
personeelsleden; 

7° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor alle 
personeelsleden; 

8° zich 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 (E.E.R.); 

9° zich onderwerpen aan een controle met alle door de Licentiecommissie nuttig 
geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie; 

10° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art.B332 van het 
bondsreglement en voor alle trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake; 

11° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en 
aan de uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions en ticketing. 
Daarenboven dient de club over een schriftelijk akkoord te beschikken van de lokale 
autoriteiten om haar thuiswedstrijden te mogen afwerken in dit stadion tijdens het 
seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd; 

12° zonder enig voorbehoud alle contractuele en statutaire verplichtingen van de Pro 
League, aanvaarden en zich ertoe verbinden aan de uitvoering van de contractuele 
verplichtingen van de Pro League alle medewerking te verlenen. 
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Artikel P407.2 van het bondsreglement 

2. De licentie zal niet worden toegekend: 

21. Aan een club waarvan minstens één van de verbonden juridische entiteiten: 

1. als lid is geschrapt door een internationale, Belgische of buitenlandse 
sportinstantie of geschorst gedurende een periode die het in de aanvraag bedoelde 
seizoen geheel of gedeeltelijk bestrijkt; 

2. is veroordeeld wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid 
daaraan, 

3. is veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming, of voor een 
strafrechtelijk beteugelde handeling die krachtens het Belgisch Strafwetboek 
kwalificeert als een misdaad; 

4. een verbod heeft opgelegd gekregen uit hoofde van KB nr. 22 van 24 oktober 
1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden 
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen), met dien 
verstande dat het verbod zelfs van toepassing is indien de club een andere 
rechtsvorm heeft dan de in artikel 1 van bovengenoemd KB vermelde 
vennootschappen, of uit hoofde van een vergelijkbare buitenlandse wetgeving; 

5. om disciplinaire redenen is geschrapt voor een termijn van tenminste drie jaar door 
een beroepsorganisatie waartoe de verbonden juridische entiteit behoort op het 
ogenblik dat de licentieaanvraag wordt ingediend of gedurende een periode die het in 
de aanvraag bedoelde seizoen (zelfs gedeeltelijk) bestrijkt; 

6. minder dan tien kalenderjaren voor de licentieaanvraag, nog bestuurder was van 
een Belgische club die om andere dan sportieve redenen is geschrapt of 
gedegradeerd (bijvoorbeeld, wegens het niet betalen van schulden), tenzij de Raad 
van Bestuur van de Pro League vaststelt dat de verbonden juridische entiteit niet bij 
de situatie betrokken was of alle binnen zijn macht liggende maatregelen heeft 
getroffen om de situatie op te lossen of ze aan de bevoegde instanties te melden. 

Bovenstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing in zoverre betreffende 
uitspraak in kracht van gewijsde is getreden, na uitputting van alle nationale 
rechtsmachten. 

Bovenstaande voorwaarden (1 tot en met 6) zullen niet van toepassing zijn, indien de 
betrokken verbonden juridische entiteit, voor de betrokken veroordeling, krachtens 
een gerechtelijke beslissing van een Belgische rechtbank in eer en rechten hersteld 
werd, of indien de Licentiecommissie van oordeel is dat bij de buitenlandse 
veroordeling de rechten van de verdediging niet werden gerespecteerd. 
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22. Aan een club die geen gehoor geeft aan elk schriftelijk verzoek van de Pro 
League met onmiddellijke ingang alle verbonden juridische entiteiten van de club te 
ontslaan waarvan de Pro League vaststelt: 

- dat zij tijdens het afgelopen seizoen persoonlijk of via een tussenpersoon betrokken 
was bij weddenschappen op de uitslagen van door zijn club gespeelde wedstrijden; 
of op andere wedstrijden waarbij zijn club belang heeft, tenzij het gaat om een op 
kleine schaal door de club georganiseerde pronostiek voor een goed doel; 

- dat zij direct of indirect 10% of meer aandelen of deelbewijzen aanhouden in een 
vennootschap die sportweddenschappen in verband met het voetbal organiseert; 

- dat zij op eender welk moment sinds zij een beslissende invloed uitoefent in de 
club, de uitslag van een wedstrijd in de Pro League heeft beïnvloed om zo zelf een 
weddenschap (te proberen) te winnen of een derde te laten winnen. Het contract van 
elk betaald sportbeoefenaar die is aangesloten bij de club, moet tevens een clausule 
bevatten die de speler verbiedt om deel te nemen aan weddenschappen van welke 
aard ook die betrekking hebben op voetbalwedstrijden van de club of op andere 
wedstrijden waarbij hun club belang heeft; 

23. Belangenconflicten en integriteit van de competities: de licentie zal niet 
worden toegekend aan een club waarvan één of meerdere verbonden 
juridische entiteiten: 

- eveneens een juridische entiteit is verbonden met een andere club van het 
profvoetbal; 

- activiteiten als tussenpersonen uitvoeren volgens de bepalingen 
weergegeven in bijlage 11 van het huidige reglement; 

24. De licentie mag niet worden toegekend aan een club indien ze met een Belgische 
of buitenlandse club, met een vereniging in eender welke vorm of met een 
tussenpersoon een overeenkomst heeft betreffende de training en/of (uitgestelde) 
rekrutering van spelers van minder dan 18 jaar van wie de opleiding niet in 
overeenstemming is met de wetten op de kinder- en jeugdbescherming, met de 
regels van openbare orde, met het Verdrag inzake de rechten van het kind van de 
Verenigde Naties van 20 november 1989 en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie of met de reglementering van de FIFA, KBVB of de Pro League 

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; 
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- 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 V467.1 van het bondsreglement 

1. De aanvragende club moet : 

11. Voldoen aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van de licentie van 
nationale amateurclub (Art. V468). 

Artikel V468.1 van het bondsreglement 

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

1° 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; 

2° 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; 

3° een controleverslag voorleggen van een commissaris die is benoemd door de 
Algemene vergadering of een verslag van een revisor opgesteld volgende dezelfde 
normen en slaand op het laatst afgesloten boekjaar welke geen onthoudende of 
afkeurende verklaring inhoudt; 

4° het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van: 

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel; 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 

- de bedrijfsvoorheffing; 

- de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van alle personeelsleden; 



K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A 2554 – VC LOMMEL UNITED Licentie 2020-2021 
    

- de taksen en de belastingen van welke aard ook; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 

- de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van alle stadions 
en trainingsinstallaties; 

- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle 
personeelsleden; 

5° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor alle 
personeelsleden; 

6° zich 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 (E.E.R.); 

7° zich onderwerpen aan een controle met alle door de Licentiecommissie nuttig 
geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie; 

8° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art.B332 van het 
bondsreglement en voor alle trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake; 

9° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en 
aan de uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions en ticketing. 
Daarenboven dient de club over een schriftelijk akkoord te beschikken van de lokale 
autoriteiten om haar thuiswedstrijden te mogen afwerken in dit stadion tijdens het 
seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd; 
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11° De Licentiecommissie stelt, voor wat betreft artikels P407.1.6° en V468.1.4° van 
het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in gebreke is 
gebleven te voldoen aan het volgende :  

- de lonen aan spelers, trainers en alle personeel ( zie digitale applicaties 
Lommel SK – Oproeping Lonen – confidentieel en Lommel SK – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lommel SK  - confidentieel) 

 De club heeft geen bewijs van betaling van het loon van de maanden januari 
en februari 2020 voor speler Emir Tonbul Can ( zie rapport Licentiemanager 
dd. 2 april 2020) voorgelegd; 

 De club legt geen document voor met betrekking tot het vakantiegeld uit dienst 
voor speler Jordania (  zie rapport Licentiemanager dd. 2 april 2020); 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen ( zie digitale applicaties Lommel SK – 
Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lommel SK – 
Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lommel SK  - confidentieel) 
volgende documenten/ bewijzen worden niet bijgebracht: 

 Het bewijs dat de twee voorschotten (05/02 en 05/03) inzake RSZ van het 1e 
kwartaal 2020 betaald werd ( zie rapport Licentiemanager dd. 2 april 2020) ; 

- de bedrijfsvoorheffing ( zie digitale applicaties Lommel SK – Licentie voor 
Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lommel SK – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lommel SK  - confidentieel) volgende 
documenten/ bewijzen worden niet bijgebracht: 

 Het bewijs dat de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de lonen van de 
maand januari 2020 betaald werd ( zie rapport Licentiemanager dd. 2 april 
2020); 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs ( zie digitale applicaties 
Lommel SK – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en 
Lommel SK – Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lommel SK  - 
confidentieel) volgende documenten/ bewijzen worden niet bijgebracht: 

 Het bewijs van betaling aan de KBVB en VV ( zie rapport Licentiemanager dd. 
2 april 2020); 

 een verklaring op eer dat alle bedragen welke op vervallen zijn in het voordeel 
van clubs van de KBVB of aan clubs lid van de UEFA of FIFA betaald zijn ( zie 
rapport Licentiemanager dd. 2 april 2020); 
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- van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle 
personeelsleden ( zie digitale applicaties Lommel SK – Licentie voor Profvoetbal 1B 
– seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lommel SK – Oproeping Licentiecommissie 
seizoen 2020-2021 – Lommel SK  - confidentieel) volgende documenten/ bewijzen 
worden niet bijgebracht: 

 een attest van uw verzekeringsmaatschappij dat alle op 30 maart 2020 
vervallen premies inzake arbeidsongevallen betaald zijn voor alle entiteiten 
van de club; 

 

12° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikels P407.1.7° en V468.1.5° 
van het bondsreglement, dat de club tot de sluiting van de debatten in gebreke is 
gebleven aan te tonen dat de club beschikt over een verzekering tegen 
arbeidsongevallen voor alle personeelsleden.  ( zie digitale applicaties Lommel SK – 
Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel en Lommel SK – 
Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lommel SK  - confidentieel) 

 
 
13° De Licentiecommissie stelt vast, voor wat betreft artikel P407.2° van het 
bondsreglement, dat de club op heden niet voldoet aan de bepalingen van dit artikel 
om volgende redenen : 
 
- De Licentiecommissie heeft akte genomen van de bijkomende documenten en de 

nota voorgelegd door de club ( zie digitale applicatie Lommel SK – Oproeping 
Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lommel SK  - confidentieel); 
 

- De H. Ehud Shochatovitch komt voor op het organigram van de club  waarbij 
deze 89,96% van de aandelen bezit en tevens voorkomt op het UBO-register, 
waardoor deze dus als een verbonden juridische entiteit moet worden beschouwd 
conform artikel P407.2.25° van het bondsreglement (  zie digitale applicatie 
Lommel SK – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 2020-2021 – Confidentieel ); 

 
- De club legt een verklaring voor dat de H. Ehud Shochatovitch eigenaar is van 

een academie in Gambia, waarbij uit de officiële documenten van de Gambiaanse 
overheid  blijkt dat de investeringsmaatschappij van de H. Ehud Shochatovitch, 
Alivano Investment Limited, gevestigd in Cyprus, als “beroep” “Football Agent” 
heeft (  zie digitale applicatie Lommel SK – Licentie voor Profvoetbal 1B – seizoen 
2020-2021 – Confidentieel ); 

 
- De redenering van de club betreffende artikel P407.2 dat de club enkel kan 

bestraft worden indien deze geregistreerd is bij de KBVB kan niet worden 
gevolgd. In dit geval zou het omzeilen van deze regelgeving kunnen gebeuren 
door het eenvoudig niet-registreren bij de KBVB van deze personen, terwijl uit 
officiële documenten van de Gambiaanse overheid blijkt dat deze vennootschap 
van de eigenaar van de club activiteiten uitvoert als tussenpersoon zoals bedoeld 
in artikel P407.2.23° van het bondsreglement. 

 



K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A 2554 – VC LOMMEL UNITED Licentie 2020-2021 
    

Bovendien merkt de Licentiecommissie op, dat er 3 transferovereenkomsten 
werden gerealiseerd tussen deze Gambiaanse academie en Lommel SK, waarbij 
alle transferrechten behouden bleven bij deze Gambiaanse academie, waardoor 
er dus een duidelijk link bestaat tussen deze Gambiaanse academie en Lommel 
SK.  

 
De Licentiecommissie is bijgevolg van oordeel dat de club op heden niet voldoet 
aan de bepalingen van artikel P407.2.23° van het bondsreglement gelet op de 
activiteiten van de vennootschap van de H. Ehud Shochatovitch, die eigenaar is 
van de club en dus bijgevolg als een verbonden juridische entiteit kan worden 
beschouwd conform artikel P407.2.25° van het bondsreglement 
 

 
Bijgevolg dient de Licentiecommissie vast te stellen en te besluiten dat de club 
NIET voldoet aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van een licentie 
profvoetbal 1A en 1B en de Licentie van Nationale Amateurclub op basis van 
bovenstaande punten 12 tot en met 15. 
 
14° 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. 
 
Aan de hand van de voorgelegde documenten( zie digitale applicatie Lommel SK – 
Oproeping Licentiecommissie seizoen 2020-2021 – Lommel SK  - confidentieel),  
blijkt dat : 
 
- Met betrekking tot het voorgelegde budget voor het resterende gedeelte van het 

seizoen 2019-2020 in 1B, uitgaande van een verlies van 734.111,51 € en waarbij 
de eigenaar van de club ongeveer 1,2 miljoen € dient bij te storten tot 30 juni 
2020, waarbij volgens de club inmiddels 370.000 € werd gestort door de eigenaar 
van de club maar de club geen enkel bewijs werd voorgelegd van de bijkomende 
stortingen ten bedrage van minimaal 830.000 €; 
 

- Met betrekking tot het budget voor het seizoen 2020-2021 heeft de club een 
verlies van 472.465.72 € gebudgetteerd waarbij een transfer van  speler Sanyang 
ten bedrage van 350.000 € in rekening werd gebracht, waarbij uit de 
transferovereenkomst blijkt dat de club op heden NIET beschikt over de 
economische rechten van deze speler én bijgevolg ook niet kan verkopen of in 
rekening brengen van het voorgelegde budget, waardoor de club dus kampt met 
een cashtekort van ongeveer 820.000 €; 

 
- De club verklaart dat zij per kwartaal (15/06/2020; 15/09/2020; 15/12/2020) de 

navolgende documenten zullen bezorgen aan het Licentiedepartement, conform 
de publicatie van het Licentiedepartement dd. 14/10/2019; 
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- De club nood heeft aan minstens 1,65 miljoen € bijkomende liquide middelen om  
de continuïteit van de club te waarborgen voor de duur van de licentie, waarbij de 
Licentiecommissie vaststelt dat tot op heden geen enkel element werd voorgelegd 
die voldoet aan de bepalingen van de publicatie van het Licentiedepartement dd. 
14/10/2019 om deze continuïteit te waarborgen. 

 

De Licentiecommissie stelt vast en besluit dat de club eveneens NIET voldoet 
aan de bepalingen van artikel P406.21 van het bondsreglement tot het bekomen 
van een licentie profvoetbal 1A en 1B. 
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15° Uit bovenstaande volgt dat  VC LOMMEL UNITED NIET voldoet aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie profvoetbal 1A en 1B seizoen en de 
licentie nationale amateurclub 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 profvoetbal 1A en 1B en de 
licentie nationale amateurclub ingediend door VC LOMMEL UNITED ( stamnummer 
n° 2554 ) ontvankelijk maar ongegrond. 
 
Beslist aan VC LOMMEL UNITED de gevraagde licentie profvoetbal 1A en 1B en de 
gevraagde licentie nationale amateurclub NIET toe te kennen voor het seizoen 2020-
2021. 
 
Beslist dat de sanctie conform artikel P403.22 van het bondsreglement zich opdringt 
ten overstaan van VC LOMMEL UNITED en maakt deze voor het opleggen hiervan 
over aan de Secretaris-Generaal, met name de verwijzing naar 2de klasse amateur 
als gevolg van het niet voldoen aan de vereisten tot het bekomen van de licentie, en 
een handicap van drie punten, namelijk een punt per periode. 
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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 

 


	10 - Union signed
	13 - Beerschot signed
	18 - Oud Heverlee Leuven signed
	134 - Roeselare signed
	200 - RE Virton signed
	282 - Lokeren signed
	2024 - Westerlo signed
	2554 - Lommel signed

