
BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT 

 

ARBITRALE UITSPRAAK 

 

 

Zaak 255/22 

 

Arbitragecollege samengesteld uit: 

 

De heer Filip VAN ACKER, voorzitter en de heren Jeroen PINOY en Rudi LECOUTRE, 

arbiters 

 

 

Inzake: 

 

1. BV ALLEMAAL SAMEN VERBROEDERING GEEL, met maatschappelijke zetel te 

2440 Geel, Rauwelkoven 43/B en met ondernemingsnummer 0692.730.349 

 

2. VZW ALLEMAAL SAMEN VERBROEDERING GEEL, met maatschappelijke zetel 

te 2440 Geel, Rauwelkoven 43/B en met ondernemingsnummer 0411.096.490 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door mr. Hans VANHEUSDEN, met kantoor te 2400 Mol, 

Postelarenweg 2/2 

 

verzoekende partijen 

 

tegen 

 

1. VZW KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND, met maatschappelijke zetel te 

1020 Brussel, Marathonlaan 129 en met ondernemingsnummer 0403.543.160 

 

2. VZW VOETBAL VLAANDEREN, met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, 

Romeinsesteenweg 468 en met ondernemingsnummer 0808.165.002 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door mr. Elisabeth MATTHYS en mr. Dieter DEMUYNCK, 

met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza – Loksumstraat 25 

 

verwerende partijen 
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I. PROCEDURE 

 

De procedure betreft het beroep tegen de beslissing van 25 maart 2022 van de 

Controlecommissie subkamer Voetbal Vlaanderen om aan voetbalclub ASV Geel 

(stamnummer 2169) geen licentie van regionale amateurclub (2de en 3de afdeling) toe te kennen. 

 

Het beroep werd ingesteld bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (hierna het BAS) met 

een verzoekschrift van 30 maart 2022 in toepassing van artikel 1.2. van de statuten van de 

Koninklijke Belgische Voetbalbond, de artikelen V7.36, B11.104 en B11.110 van het 

reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en artikel 20 Arbitragereglement BAS. 

 

De partijen hebben conclusietermijnen afgesproken. De verzoekende partijen hebben geen 

syntheseconclusie ingediend maar hebben op 14 april 2022 wel aanvullende stukken 

neergelegd. De verwerende partijen hebben op 19 april 2022 hun syntheseconclusie ingediend. 

De partijen hebben de zaak aldus in staat gesteld. 

 

De partijen hebben ingestemd met de toepassing van artikel 23.1 Arbitragereglement BAS en 

tevens verklaard geen bezwaar te hebben tegen de publicatie van de in deze zaak te nemen 

beslissing op de website van het BAS (www.bas-cbas.be).  

 

Het arbitragecollege heeft de zaak vervolgens in beraad genomen.  

 

 

II. VOORWERP VAN DE VORDERING EN TEGENVORDERING 

 

De verzoekende partijen vorderen ‘… te horen zeggen voor recht dat de licentie van regionale 

amateurclub voor het seizoen 2022-2023 aan voetbalclub ASV Geel met stamnummer 2169 

wordt afgeleverd, alsook dat verweersters worden veroordeel tot de kosten van het geding, 

thans 3.000,00 € provisie BAS en 1.560,00 € rechtsplegingsvergoeding…’. 

 

De verwerende partijen vorderen in hun syntheseconclusie ‘… te beslissen naar recht en te 

zeggen dat de licentie van regionale amateurclub (2e en 3e afdeling) op basis van de in de loop 

van de procedure voor het BAS door ASV Geel bijkomend neergelegde stukken toegekend kan 

worden…’ en ‘… ASV Geel te veroordelen tot de kosten van de arbitrage…’. 

 

 

III. BEVOEGDHEID VAN HET BAS 

 

De bevoegdheid van het BAS wordt niet betwist. Dit wordt ten overvloede bevestigd door de 

tussen partijen gesloten arbitrageovereenkomst. 

 

 

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

 

De ontvankelijkheid van het beroep wordt niet betwist. Er zijn geen redenen om hier anders 

over te oordelen. Met verwijzing naar de vaststellingen in onderdeel II van deze beslissing, in 

het bijzonder de verklaring van de verwerende partijen in het beschikkende gedeelte van hun 

syntheseconclusie van 19 april 2022, is het arbitragecollege van oordeel dat het voorliggende 

beroep gegrond is en dat aan voetbalclub ASV Geel (stamnummer 2169) de licentie van 

regionale amateurclub (2de en 3de afdeling) voor het seizoen 2022-2023 kan worden toegekend. 

 

 

V. KOSTEN 

 

De kosten van de arbitrageprocedure omvatten: 

 

- aanhangig maken van de zaak   2.000,00 euro 

- administratieve kosten       150,00 euro 

- kosten arbiters     1.050,00 euro 

 

TOTAAL       3.200,00 euro 

 

Het arbitragecollege kan niet ingaan op de vraag van de verzoekende partijen om de verwerende 

partijen te veroordelen tot de kosten van de arbitrageprocedure en het toekennen van een 

rechtsplegingsvergoeding. Het arbitragecollege stelt immers vast dat de huidige 

beroepsprocedure uitsluitend valt terug te voeren tot de eigen nalatigheid van de verzoekende 

partijen om de noodzakelijke en gevraagde stukken tijdig voor te leggen aan de administratie 

van de tweede verwerende partij en vervolgens de Controlecommissie subkamer Voetbal 

Vlaanderen.  

 

 

VI. BESLISSING 

 

OM DEZE REDENEN 

 

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

Sport: 

 

- verklaart het beroep van de verzoekende partijen ontvankelijk en gegrond; 

- vernietigt de beslissing van 25 maart 2022 van de Controlecommissie subkamer Voetbal 

Vlaanderen; 

- verleent aan voetbalclub ASV Geel (stamnummer 2169) de licentie van regionale 

amateurclub (2de en 3de afdeling) voor het seizoen 2022-2023; 

- veroordeelt de verzoekende partijen tot de kosten van de arbitrageprocedure, begroot op 

3.200,00 euro. 
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De arbitrale uitspraak is gedaan te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de 

Sport op 22 april 2022.  

 

 

 

Rudi LECOUTRE   Filip VAN ACKER   Jeroen PINOY 

De Damhouderestraat 13  Alfons Minoodtlaan 17  Hoveniersstraat 21 

2018 Antwerpen   9030 Mariakerke   1840 Londerzeel  

 

Lid     Voorzitter    Lid 


