BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT.
Arbitrale beslissing - 7 maart 2014 – 10u00
In zake:
1- V., geboren in South-Dakota (Verenigde Staten van Amerika) op 11 september 1990,
verblijvende te 2170 Merksem, Wijngaardberg 53 (hierna ‘de Heer V.’)
2- de v.z.w. Mercurius BC, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen,
Tweelingenstraat 8, met ondernemingsnummer 0457.691.233 (hierna ‘MERCURIUS’)
Eisers, vertegenwoordigd door Mter Kurt Mollekens advocaat, met kantoor te 2800 Mechelen,
Haverwerf 19,
Tegen
De v.z.w. Vlaamse Basketballiga (VLB), met maatschappelijke zetel gevestigd te 1060 Sint-Gillis, PaulHenri Spaaklaan 27 bus 17, met KBO-nummer 0476.060.855 (hierna ‘VBL’)
Verweerster, vertegenwoordigd door Mter Peter Geuens, advocaat, met kantoor te 2800 Mechelen,
Koningin Astridlaan,143
1- Procedure
Partijen hebben een arbitrage overeenkomst getekend op 05 maart 2014.
Als arbiters werden aangeduid:
door eisers, V. en de v.z.w. Mercurius BBC, de heer Jeroen Pinoy, advocaat
door verweerster, v.z.w. Vlaamse Basketballiga, de heer Guido De Croock, magistraat,
de heer Philips Jean Marie, jurist, als derde arbiter en voorzitter van het college.
Het arbitragecollege heeft kennis genomen van de nota’s, besluiten en stukken medegedeeld door
de partijen.
Op 06.03.2014, werden de partijen gehoord in hun uiteenzettingen op de zetel van het BAS, te
Brussel.
2- Voorwerp van de vordering
Eisers vorderen:
- de opname van speler V. op “ de lijst der speelgerechtigde buitenlanders voor het seizoen
2013-2014”
- de erkenning van zijn kwalificatie tot op het einde van het seizoen,
- het verbod op te leggen aan VBL enige sanctie te nemen tegen hen tengevolge van de
opstelling van de speler sinds 10 februari 2014
- de onmiddellijke publicatie van de te vellen uitspraak in het officieel orgaan van de VBL, op
straffe van een dwangsom van 100,00 € per uur vanaf de kennisgeving van de uit te spreken
arbitrage beslissing,
- de veroordeling van de v.z.w. VBL tot de kosten.

3- Feiten
Speler V., eerste eiser, in België aangekomen op 30.1.2014.
Hij beschikt over een toelating tot het verblijf in België tot 30 april 2014.
Op 31 januari 2014, liet BBC Mercurius, tweede eiseres, per mail aan de VBL de “aankomstverklaring”
van de speler geworden met verzoek de vrijgave aan te vragen bij de USA Basketball Bond.
Op 12.02.2014, tekende de speler een aansluitingskaart bij BBC Mercurius, tweede eiseres, i.o.v. de
basketbalsport te beoefenen, in de tweede landelijke heren divisie, buiten het kader van een
dienstverband volgens Verklaring VCD 289 d.d. 13.02.2014.
De aanvraag tot vrijgave, Letter of Clearence Application, werd getekend op 03.02.2014 door de
speler, alsook een “Credit Card Authorization” op 10.02.2014.
Deze documenten werden overgemaakt, door mail van 12.02.2014, aan de USA Basketball Bond die,
per kerende mail liet weten dat het nummer van de Credit Card niet correct was en dat, bij gevolg,
de betaling van het bedrag, 150.00 USD, niet kon geboekt worden.
Om de overgang van der speler niet te vertragen, heeft BBC Mercurius aan de VBL gevraagd het
hoger vermeld bedrag te betalen aan de USA Basketball Bond en de toelating gegeven haar rekening
met dit bedrag te debiteren (Mail d.d. 13.02.2014)
Op 13 februari 2014 werd door de VBL een nieuwe Credit Card Authorization ondertekend.
De zelfde dag werd de Letter of Clearence aan de Belgische Basketball federatie overgemaakt.
Per mail van 14.02.2014, liet de VBL weten aan tweede eiseres dat zij in bezit was van de vrijgave,
met verzoek een kopij te bezorgen van de geldige elektronische vreemdelingenkaart van de speler,
ten einde hem toe te voegen aan de lijst van de speelgerechtigde buitenlanders.
De VBL weigert de speler toe te voegen aan de lijst van de speelgerechtigde buitenlanders wegens
gebrek aan communicatie van de geldige elektronische vreemdelingenkaart van de speler.
Verweerster Mercurius BBC reageerde door aangetekend schrijven d.d.17.02.2014, met verwijzing
naar artikel 289 van het Huishoudelijk Reglement en naar de reactie van de dienst
Vreemdelingenzaken van Antwerpen die stelde dat de aflevering van een vreemdelingenkaart “vaak
een lange tijd op zich laat wachten”.
Ondertussen werd de speler opgesteld tijdens de wedstrijd gespeeld op 15/02/2014 tussen SA
LEUVEN BEARS en MERCURIUS
Op 19 februari heeft de VBL Mercurius BBC bestraft met een verloren verklaarde wedstrijd door
forfait en statutaire boetes ten gevolge van de opstelling van speler V., niet opgenomen op de “lijst
van buitenlandse spelers”.
Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend op 20 februari 2014.
Op heden is het beroep steeds hangend voor de bevoegde commissie.

4- In rechte
Huishoudelijk reglement van de VLB
De materie m.b.t. de kwalificatie van buitenlandse spelers wordt beheerst door artikelen 288 en 289
van het “Huishoudelijk Reglement”, Deel Competitie, Hoofdstuk VI.
Artikel 288 – Buitenlandse spelers
Elke speler, ongeacht zijn nationaliteit, mag aan elke competitie die aanleiding geeft tot stijgen en
dalen op voorwaarde dat hij het recht heeft in België te verblijven of daartoe de toelating bekomen
heeft.
Wordt geacht deze voorwaarde te vervullen:
- …
- Elke niet-Belgische speler of speler van buitenlandse nationaliteit (niet Europese Unie) die in
bezit is van een geldige elektronische vreemdelingen kaart;
- …
NOTA
In afwachting van de volledige uitrol van de elektronische kaarten zal de houder van één van de door
de raad van bestuur bepaalde documenten van dezelfde rechten genieten.

Artikel 289 – Bepaling van de hoedanigheid van Belg
a) Niet Belgische spelers of spelers van vreemde nationaliteit zijn steeds gerechtigd te spelen
voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van aansluiting, toewijzing en kwalificatie.
b) Om een vergunning van de VBL te krijgen dienen zij te voldoen aan de reglementering van de
FIBA. Zij dienen bovendien volgende documenten voor te leggen aan het secretariaatgeneraal, en dit jaarlijks alvorens aan de nieuwe competitie te kunnen deelnemen:
- een aansluitingskaart;
- een kopie van hun elektronische vreemdelingenkaart of identiteitskaart van een EU-land, één
van de documenten opgesomd in CD 288 of een verklaring van aankomst die recht geeft op
een voorlopige vergunning die geldig is tot de vervaldatum van de aankomstverklaring;
- een vrijgavebrief afgeleverd door de federatie waar betrokkene voor het laatst gespeeld
heeft of door de AWBB;
- een arbeidsvergunning of een verklaring CD 289.
c) ….
d) ….
e) ….
f) De speler mag in competitie worden opgesteld na publicatie van zijn naam op “de lijst van
buitenlandse spelers met toelating tot deelname aan de competities (CD 288)” in het officieel
orgaan (website VBL).

5- Beoordeling
5.1 Het forfait problematiek.

Beide partijen gaan akkoord om de behandeling van het gedeelte van de vordering m.b.t. het
forfaitnederlaag, uitgesproken op 19 februari 2014 waartegen hoger beroep werd ingediend op 20
februari 2014, uit te stellen.
Waarvan akte.
5.2 De kwalificatie van buitenlandse spelers volgens het Huishoudelijk Reglement van de VBL.
Artikel 288
Het Arbitrage College stelt vast dat alinea 1 van het artikel 288, klaar en duidelijk, voorziet dat
elke speler, ongeacht zijn nationaliteit, aan elke competitie die aanleiding geeft tot stijgen en dalen
mag deelnemen, op voorwaarde dat hij het recht heeft in België te verblijven of daartoe de toelating
bekomen heeft.
De VBL beweert dat, volgens alinea 2 van gezegd artikel, er slechts vier situaties in aanmerking
kunnen komen om een speler spelgerechtigd te beschouwen en te verklaren.
Het College laat opmerken dat deze opsomming niet limitatief is verklaard, en dat er andere
documenten zouden kunnen weerhouden worden door de raad van bestuur, volgens de nota onder
artikel 288.
Artikel 289
Het Huishoudelijke Reglement verklaart “speelgerechtigd” de “niet Belgische” speler of speler van
vreemde nationaliteit voor zover hij voldoet aan de voorwaarden van aansluiting, toewijzing en
kwalificatie.
Deze spelers krijgen van de VBL een vergunning, indien zij voldoen aan de reglementering van de
FIBA;
Op basis van Art. 289, b, tweede blokje, heeft een “niet Belgische” speler of speler van vreemde
nationaliteit recht op een voorlopige vergunning die geldig is tot de vervaldatum van de
aankomstverklaring afgeleverd door de overheid.
De VBL beroept zich op “sportethiek” en laat opmerken dat alleen maar de buitenlanders, met
langdurig verblijf in België , in aanmerking kunnen komen, om mogelijke vervalsing van competitie te
voorkomen door aansluiting van spelers in de eindfase van de competitie.
Het Arbitrage College is van oordeel dat, in dit opzicht, het Reglement van de VBL dient aangepast
met vermelding van criteria, zoals een aantal nog te spelen wedstrijden of het bepalen van een
uiterste datum voor aansluiting of kwalificatie.
Het College stelt vast dat, uit de stukken van het dossier neergelegd door eisers, de heer V. in België
is aangekomen op 30.01.2014, gehuisvest is in Merksem, en toegelaten is tot 30.04.2014 in België te
verblijven.
( Bijlage 3 - Aankomstverklaring d.d. 31.01.2014, Dossier F0079, Ref 1313, getekend “De
burgemeester of zijn gemachtigde, Katelijn Pinck).
Bij gevolg concludeert het College dat de heer V. aan de voorwaarde voldoet van artikel 289 van het
Huishoudelijk Reglement van de VBL en dat hij mag deelnemen aan de competitie, met stijgen en
dalen, zoals voorzien in alinea 1 van artikel 288.

HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT
Uitspraak doende op tegenspraak en in laatste aanleg.
Verleent akte van het akkoord van beide partijen om de behandeling van het gedeelte van de
vordering dat betrekking heeft op de problematiek van de forfaitnederlaag uitgesproken voor de
wedstrijd gespeeld op 15/02/2014 tussen SA LEUVEN BEARS en MERCURIUS uit te stellen tot op het
ogenblik dat één der partijen verzoekt om de hervatting van het debat.
Verklaart de vorderingen van de heer V. en MERCURIUS gegrond wat betreft de vordering tot
opname van de speler V. op de lijst der speelgerechtigde buitenlanders.
Veroordeelt VBL tot opname van de heer V., geboren in South-Dakota (Verenigde Staten van
Amerika) op 11 september 1990, verblijvende te 2170 Merksem, Wijngaardberg 53 op de lijst der
speelgerechtigde buitenlanders voor het seizoen 2013-2014 en deze opname onmiddellijk te
publiceren in het officieel orgaan (website van de VBL) en op straffe van een dwangsom van
€ 100,00 per uur vanaf vrijdag 07/03/2014 17u00.
Gelast het secretariaat van het BAS de beslissing ter kennis te brengen van de partijen uiterlijk op
vrijdag 07/03/2014 om 11u00.
Veroordeelt VBL tot de kosten van de arbitrale procedure, vastgesteld op
Administratieve kosten:
Aanhangig maken zaak:
Kosten arbiters:
Totaal:

€ 150,00
€ 250,00
€ 834,74
€ 1.234,74

Aldus uitgesproken te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport
op 7 maart 2014.
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