
  

BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT 

 

 

  ARBITRALE UITSPRAAK  

 

ARB.123/18 

 

Arbitragecollege: de heer Herman Huygens, voorzitter en de heren Frank Burssens en Luc 

Hellebaut, arbiters. 

 

Pleitzitting: 2 mei 2018. 

 

 

Inzake : 

 

VZW KONINKLIJKE RUPEL BOOM FOOTBALL CLUB, met maatschappelijke zetel 

te 2850 Boom, Acacialaan z/n, ondernemingsnummer 0463.951.097, stamnummer 2138, 

Eiseres, hierna ook genoemd “vzw K. Rupel Boom FC”, vertegenwoordigd door de heer 

Kamiel Coenaerts, ondervoorzitter, bijgestaan door meester Johnny Maesschalck, advocaat te 

1700 Dilbeek, Eikelenberg 20. 

 

tegen: 

 

VZW KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND, met maatschappelijke zetel te 

1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 145, ondernemingsnummer 0403.543.160,  

 

Verweerster, hierna ook genoemd “vzw KBVB”, vertegenwoordigd door meester Elisabeth 

Matthys, advocaat te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25. 

 

en: 

 

VZW FC MU IZEGEM INGELMUNSTER, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, 

Brouwerijstraat 1, ondernemingsnummer 0407.747.319, 

Vrijwillig tussengekomen partij, hierna ook genoemd “vzw KFC Mandel United” 

vertegenwoordigd door meester Sigfried Sergeant, advocaat te 8200 Sint-Michiels, ’t 

Kloosterhof 17. 
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I. DE PROCEDURE: 

 

De vzw K. Rupel Boom FC heeft op 13 maart 2018 in toepassing van artikel V466 van het 

Bondsreglement een verzoek ingediend tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 

voor het seizoen 2018-2019. 

 

De licentiecommissie van de vzw KBVB heeft bij beslissing van 11 april 2018 het verzoek 

van de vzw K. Rupel Boom FC ontvankelijk verklaard, maar niet gegrond en heeft beslist de 

aangevraagde licentie nationale amateurclub voor het seizoen 2018-2019 niet toe te kennen. 

 

De vzw K. Rupel Boom FC heeft op 13 april 2018 beroep aangetekend bij het Belgisch 

Arbitragehof voor de Sport (hierna ook genoemd “BAS”) tegen de beslissing van de 

licentiecommissie. 

 

De voorzitter van het BAS heeft het arbitragecollege aangeduid. Hij heeft de 

conclusiekalender voor de vzw K. Rupel Boom FC en de vzw KBVB vastgelegd en de 

pleitzitting bepaald op woensdag 2 mei 2018. 

 

De vzw KFC Mandel United heeft op 2 mei 2018 een verzoekschrift tot tussenkomst 

neergelegd. 

 

Het arbitragecollege heeft de zaak behandeld op de voorziene zitting van 2 mei 2018.  

 

Voor de vzw K. Rupel Boom FC zijn verschenen ondervoorzitter de heer Kamiel Coenaerts, 

bijgestaan door meester Johnny Maesschalck. Voor de vzw KBVB is verschenen meester 

Elisabeth Matthys en voor de vzw KFC Mandel United meester Sigfried Sergeant. 

 

De vzw K. Rupel Boom FC en de vzw KBVB verklaarden geen bezwaar te hebben tegen de 

tussenkomst van de vzw KFC Mandel United en tegen de publicatie van de beslissing op de 

website van het BAS.   

 

Het Arbitragecollege heeft daarop de licentiemanager van de vzw KBVB, de heer Nils Van 

Brantegem gehoord. Het heeft nadien alle partijen gehoord in hun middelen. Het heeft kennis 

genomen van de besluiten van partijen en de stukken van het dossier, met inbegrip van de 

stukken neergelegd door partijen. Het heeft de zaak nadien in beraad genomen.  

 

Met akkoord van partijen is in toepassing van artikel 24 derde lid van het Arbitragereglement 

beslist het beschikkend gedeelte van de beslissing aan partijen op 3 mei 2018 mee te delen op 

voorwaarde dat de motivering uiterlijk binnen tien dagen zou worden toegevoegd.   

 

Het hierna vermeld beschikkend gedeelte van de beslissing is op 3 mei 2018 ter kennis van 

partijen gebracht. 

 

 

II. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN: 

 

 

De vzw K. Rupel Boom FC vordert dat het Arbitragecollege het beroep ontvankelijk en 

gegrond zou verklaren en vervolgens de beslissing van 11 april 2018 van de 

Licentiecommissie van de vzw KBVB in de zaak met licentienummer AM/2138/65/51097 



BAS Arbitrage 123/18 -   K. RUPEL-BOOM FC / KBVB / FC MU IZEGEM INGELMUNSTER 

 
 

3 

 

zou vernietigen. Zij vordert dat het Arbitragecollege haar aanvraag ontvankelijk en gegrond 

zou verklaren en de vzw KBVB zou veroordelen om de licentie nationale amateurclub af te 

leveren binnen de 24 uur na de uitspraak van de tussen te komen arbitrale uitspraak. 

 

De vzw KBVB verklaart ter zitting zich naar de wijsheid van het Arbitragecollege te 

gedragen. 

 

De vzw KFC Mandel United vordert de bevestiging van de beslissing van de 

Licentiecommissie. 

 

 

III. DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN: 

 

 

III.1. Het beroep van de vzw K. Rupel Boom FC heeft dus betrekking op de beslissing van de 

Licentiecommissie van de vzw KBVB van 11 april 2018, waarbij die laatste de aanvraag 

afwees van de vzw K. Rupel Boom FC om een licentie nationale amateurclub voor het 

seizoen 2018-2019 te bekomen. De club evolueerde in de loop van het seizoen 2017-2018 in 

tweede nationale amateurklasse A, waar zij kampioen is geworden. 

 

Twee voorwaarden voorzien in artikel V468 van het Bondsreglement voor het bekomen van 

een licentie kwamen daarbij aan bod. 

 

 

III.2. Het Arbitragecollege dient niet meer nader in te gaan op de eerste voorwaarde. De 

licentiemanager van de vzw KBVB verklaart immers ter zitting dat de vzw K. Rupel Boom 

FC de bepalingen van artikel A468.1.4° van het Bondsreglement met betrekking tot haar 

financiële verplichtingen is nagekomen en hij legt een rapport in die zin neer. 

 

 

III.3. Het Arbitragecollege dient dan enkel na te gaan of de vzw K. Rupel Boom FC voldoet 

aan de voorwaarde gesteld in artikel V468.1.8° van het Bondsreglement, welke het volgende 

bepaalt: 

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

(…) 

8° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art. B332 van het Bondsreglement en 

voor alle trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen terzake; 

(…)” 

 

Artikel V332.11 van het Bondsreglement bepaalt dat iedere club verplicht is zich te 

verzekeren van de diensten van één of meer gediplomeerde trainers.  

 

Artikel V332.132 bepaalt dat iedere club in de tweede klasse amateurs heren zich diende te 

verzekeren: 

“van een UEFA A gediplomeerde trainer met geldige licentie die effectief als hoofdtrainer 

van de eerste ploeg moet optreden 

Indien de hoofdtrainer ingeschreven is voor de opleiding UEFA A en de hulptrainer een 

UEFA A diploma met geldige licentie bezit is de club ook in regel.” 
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De Licentiecommissie oordeelde dienaangaande dat uit de door het licentiedepartement 

aangebrachte bewijselementen bleek dat de functie van hoofdtrainer in de loop van het 

seizoen 2017-2018 werd uitgeoefend door de heer Urbain Spaenhoven, welke niet beschikt 

over een geldige A-licentie vereist door artikel V332 van het Bondsreglement. In antwoord op 

de verwijzing van de vzw K. Rupel Boom naar de overeenkomst van 19 februari 2018 tussen 

haar en de heer Spaenhoven waarbij die laatste als technisch directeur werd aangesteld en niet 

langer hoofdtrainer zou zijn, wees de Licentiecommissie er in haar beslissing dd. 11 april 

2018 op dat de vzw K. Rupel Boom FC haar eerdere engagement van 27 maart 2017 om voor 

het seizoen 2017-2018 beroep te doen op een hoofdtrainer met een UEFA A diploma naast 

zich had neergelegd. Zij wees er bovendien op dat uit een onderzoeksrapport van de vzw 

KBVB van 25 februari 2018 bleek dat de heer Spaenhoven wel degelijk nog als hoofdtrainer 

optrad. De Licentiecommissie was op basis van die elementen van oordeel dat zij niet mocht 

aannemen dat de heer Spaenhoven ook niet in werkelijkheid als trainer zou optreden. 

 

 

IV. BEOORDELING: 

 

 

IV.1. DE BEVOEGDHEID VAN HET BAS: 

 

 

De bevoegdheid van het BAS volgt voort uit de bepaling van artikel V472 van het 

Bondsreglement en wordt ook niet betwist. 

 

 

IV.2. ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP EN VAN DE TUSSENKOMST: 

 

 

Het beroep is tijdig aangetekend binnen de voorziene termijn van drie werkdagen na de 

betekening van de beslissing van de licentiecommissie.  

 

Noch de vzw K. Rupel Boom FC noch de vzw KBVB verzetten zich tegen de tussenkomst 

van de vzw Mandel United KFC, zodat de tussenkomst ontvankelijk is. 

 

 

IV.3. DE GROND VAN DE ZAAK: 

 

 

Uit de behandeling op de zitting van 2 mei 2018 is met voldoende zekerheid gebleken dat er 

in de door de vzw KBVB voorgelegde onderzoeksrapporten sprake is van een 

persoonsverwisseling.  

 

De licentiemanager betwist niet dat het lid van de onderzoekscommissie belast met het 

onderzoek – de heer Hugo Van Bever – hem thans heeft verklaard dat hij zich wellicht heeft 

vergist in de persoon van de trainer die optrad in de door hem gecontroleerde wedstrijden van 

25 februari, 22 en 29 april 2018.  

 

Uit het door de vzw K. Rupel Boom FC voorgelegd beeldmateriaal blijkt met voldoende 

zekerheid dat in werkelijkheid niet de heer Spaenhoven maar de heer Dave De Herdt optrad 
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als trainer, zoals ook is vermeld op de wedstrijdbladen van die wedstrijden. De naam van de 

heer Spaenhoven komt niet voor op de wedstrijdbladen. 

 

De vzw KFC Mandel United betwist op de zitting niet dat de heer De Herdt tijdens hun 

onderlinge wedstrijd op 22 april 2018 ook effectief optrad als trainer en dat de heer 

Spaenhoven had plaats genomen in de tribune. De bewering van de vzw KFC Mandel United 

dat de heer Spaenhoven zich in de loop van de tweede helft naast het veld bij zijn trainer zou 

hebben gevoegd – wat dus zou impliceren dat de heer Spaenhoven wel degelijk effectief 

optrad als trainer – wordt door geen enkel stuk gestaafd. Het ligt nochtans in de gegeven 

omstandigheden voor de hand dat de vzw KFC Mandel United er wel voor zou hebben 

gezorgd zich daarvan een bewijs te verschaffen. Het blijft dus bij een loutere niet gestaafde 

bewering, die wordt tegengesproken door de stukken voorgebracht door de vzw K. Rupel 

Boom FC. 

 

Uit de stukken moet integendeel met voldoende zekerheid worden afgeleid dat de heer De 

Herdt thans optreedt als trainer. 

 

De vzw K. Rupel Boom FC legt het diploma van UEFA A trainer voor van de heer De Herdt. 

 

Haar ondervoorzitter bevestigt ter zitting dat de club zich het volgende seizoen wel zal 

houden aan haar woord en dat de eerdere schendingen van het bondsreglement verleden tijd 

zijn. 

 

Het arbitragecollege is dan ook van oordeel dat het beroep ontvankelijk en gegrond is en dat 

de aangevraagde licentie Nationale Amateurclub voor het seizoen 2018-2019 kan worden 

toegekend. 

 

Alle overige middelen en argumenten van de vzw K. Rupel Boom FC kunnen niet tot een 

andere uitspraak leiden en worden om die redenen niet expliciet beantwoord. 

 

 

IV.4. DE ARBITRAGEKOSTEN: 

 

 

De kosten van de beroepsprocedure dienen ten laste van de vzw K. Rupel Boom FC te 

worden gelegd. De betwisting over de licentieaanvraag is in essentie te wijten is aan het feit 

dat de vzw K. Rupel Boom FC haar eerdere beloften op eer naast zich had neergelegd. Het 

Arbitragecollege begroot deze kosten als volgt: 

- administratieve kosten      300,00 

- aanhangig maken van de zaak 1.500,00 

- kosten arbiters       909,07 

2.709,07 euro 

 

De vzw KFC Mandel United dient haar eigen kosten in deze arbitrage, zijnde 1.500,00 euro, 

te dragen, nu zij geen elementen heeft aangebracht die haar standpunt en dit van de vzw 

KBVB steunden.  

 

 

V. BESLISSING: 
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OM DEZE REDENEN, 

 

Het arbitragecollege aangesteld volgens het Reglement van het Belgisch Arbitragehof voor de 

Sport  

 

- verklaart het door de vzw Koninklijke Rupel Boom Football Club ingestelde beroep 

tegen de beslissing van de Licentiecommissie van de vzw Koninklijke Belgische 

Voetbalbond van 11 april 2018 in de zaak AM/2138/65/51097 ontvankelijk, 

- verklaart de vrijwillige tussenkomst van de vzw FC MU Izegem Ingelmunster 

ontvankelijk,  

- verklaart het door de vzw Koninklijke Rupel Boom Football Club ingestelde beroep 

tegen de beslissing van de Licentiecommissie van de vzw Koninklijke Belgische 

Voetbalbond van 11 april 2018 in de zaak AM/2138/65/51097 gegrond, 

- vernietigt de beslissing van de Licentiecommissie van de vzw Koninklijke Belgische 

Voetbalbond van 11 april 2018 in de zaak AM/2138/65/51097, 

- verleent aan de vzw Koninklijke Rupel Boom Football Club met stamnummer 2138 

een Licentie Nationale Amateurclub voor het seizoen 2018-2019, 

- zegt dat de vzw FC MU Izegem Ingelmunster de kosten van haar tussenkomst dient 

ten laste te nemen en begroot deze kosten op 1.500,00 euro; 

- veroordeelt de vzw Koninklijke Rupel Boom Football Club tot de overige kosten van 

de arbitrageprocedure en begroot deze op 2.709,07 euro. 

  

De arbitrale uitspraak is gedaan te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de 

Sport op 3 mei 2018. 

 

 

 

 

Luc HELLEBAUT  Herman HUYGENS  Frank BURSSENS 

Lentelaan, 9   Regentieplein, 5  Bollenbergen, 2a 

8301 Knokke-Heist  9100 Sint Niklaas  9052 Gent 

 

 

Lid    Voorzitter   Lid 


