
BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT 

 

ARBITRALE UITSPRAAK 

 

 

 

 

Zaak 128/18 

 

Arbitragecollege samengesteld als volgt:  

Dhr. Kris WAGNER, voorzitter; de heren Guy HERMANS en Philippe VERBIEST, arbiters; 

 

 

 

 

 

Inzake: 

 

VZW KSK Lierse Kempenzonen, voorheen gekend als Koninklijke Football Club 

Oosterzonen VZW (KFCO), bij de KBVB geregistreerd onder stamnummer 3970 met 

maatschappelijke zetel: Bovemansstraat 20, 2260 WESTERLO, met KBO-nummer 

0412.539.416. 

 

Eiseres, hierna ook genoemd “Lierse Kempenzonen”, 

 

vertegenwoordigd door Meester Kristof DE SAEDELEER en Meester Johnny 

MAESCHALCK, advocaten met kantoor te 1700 Dilbeek, Eikelenberg 20 ;  

 

tegen: 

 

VZW Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), met maatschappelijke zetel te Houba 

de Strooperlaan 145, 1020 BRUSSEL, met KBO-nummer 0403.543.160; 

 

Verweerster, hierna ook genoemd “KBVB”, 

 

vertegenwoordigd door Meester Pieter SICHIEN, advocaat met kantoor te 9000 GENT, 

Kortrijksesteenweg 1007 . 
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I. DE PROCEDURE 

 

1. 

 

Op 13 juni 2018 richt eiseres Lierse Kempenzonen een verzoekschrift tot arbitrage aan het 

BAS. Dit omtrent een aanvraag tot naamswijziging die niet aanvaard werd door verweerster 

KBVB.  

 

In het kader van het geschil werden tussen partijen conclusies uitgewisseld, waarin door 

eiseres ook alternatieve namen werden voorgesteld.  

 

Naar aanleiding daarvan werden tussen partijen besprekingen aangevat. Een van de 

voorgestelde alternatieven bleek aanvaardbaar voor beide partijen.  

 

Partijen bereikten bijgevolg een akkoord; dat werd op 12 juli 2018 vastgelegd in een 

akkoordconclusie die door beide partijen ondertekend werd.  

 

Partijen verzoeken het BAS om akte te willen verlenen van hun akkoord in een arbitrale 

schikkingsuitspraak.  Tevens achten partijen het niet meer aangewezen om een zitting te laten 

doorgaan.  

 

De voorzitter van de arbiters van het BAS heeft conform artikel 24 van het reglement van het 

BAS de termijn voor de uitspraak verlengd en bepaald op 31 augustus 2018.  

 

Partijen hebben geen bezwaar tegen de publicatie van de in deze zaak te nemen beslissing 

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

 

 

II.  DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN 

 

2. 

 

Eiseres is een voetbalclub die onder het stamnummer 3970 aangesloten is bij de Koninklijke 

Belgische Voetbalbond (KBVB), verweerster. 

 

Verweerster is een vereniging zonder winstoogmerk die erkend is als instelling van openbaar 

nut door het Koninklijk Besluit van 4 januari 1922 en door het Koninklijk Besluit van 18 

augustus 1932.  Zij is in die hoedanigheid de officiële vertegenwoordiger van de voetbalsport 

in België. 

 

3. 

 

Eiseres stond bij verweerster geregistreerd onder de naam “KFC Oosterzonen”, voluit 

“Koninklijke Football Club Oosterzonen”. 

http://www.bas-cbas.be/
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Bij akte voor notaris Bieke Heyns van 30 mei 2018 wijzigde eiseres haar maatschappelijke 

naam van “Koninklijke Football Club Oosterzonen” in “KSK Lierse Kempenzonen”. 

 

Bij aangetekend schrijven d.d. 30 mei 2018 richtte eiseres aan verweerster een verzoek tot 

wijziging van haar naam in de registers van verweerster in “KSK Lierse Kempenzonen”en dat 

vanaf het seizoen 2018-2019. 

 

Eiseres voegde de akte van statutenwijziging toe met die naamsverandering en stelde dat deze 

aanvraag kaderde in de lopende onderhandelingen die ertoe strekten de maatschappelijke zetel 

van de club en de plaats waar de thuiswedstrijden worden gespeeld over te brengen naar het 

Herman Vanderpoortenstadion te Lier.  

 

4. 

 

Op 7 juni 2018 wees verweerster het verzoek tot naamswijziging af op grond van de volgende 

beoordeling:  

 

 “3. Beoordeling 

  

Oorspronkelijk voorgestelde naamswijziging door KFC Oosterzonen en K. Lyra T.S.V. 

 

1. Beide aanvragen dienen in hoofdorde te worden afgewezen op grond van artikel 

B303.14 van het bondsreglement, nu de (afgekorte) naam van een failliete club 

niet opnieuw mag worden aangenomen als (deel van de) naam van een andere 

club dan na verloop van vijf jaar. In beide voorstellen is heel duidelijk de 

(afgekorte) naam K. Lierse S.K. // K.S.K. Lierse opgenomen, zodat op die grond al 

niet met de voorgestelde naamswijzigingen kan worden ingestemd. 

 

2. Daarnaast kunnen ook vragen rijzen over de opnamen van een geografische 

verwijzing naar de exploitatiezetel van de hoogst spelende ploeg van de 

desbetreffende clubs (art. B303.11). Waar de exploitatiezetel van K. Lyra T.S.V. 

zich in Berlaar bevindt, levert KFC Oosterzonen geen enkel bewijs dat haar 

toekomstige exploitatiezetel zich in Lier zal bevinden. 

 

 

3. Om deze redenen kunnen voormelde naamswijzigingen niet aanvaard worden.” 

 

5. 

 

De reglementaire basis van een naamswijziging is terug te vinden in artikel B303 van het 

Bondsreglement: 

 

 “(…) 



BAS Arbitrage 128/18 -    KSK Lierse Kempenzonen  t.  KBVB 

 
 

4 
 

 12. Geen enkele club mag: 

  

1° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten voetbalclub aannemen. Dit 

verbod slaat niet op algemeen gebruikte sportbenamingen als football club, 

sportkring, excelsior, daring, racing, sporting, enz., tenzij er in dezelfde gemeente 

reeds een club bestaat met deze benaming; 

 

2° De benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten voetbalclub aannemen, tenzij 

met het akkoord van deze laatste; 

 

3° een nijverheids- of handelsbenaming dragen, de bedrijfssportclubs en de 

futsalclubs uitgezonderd; 

 

 4° een politieke, godsdienstige of racistische benaming voeren; 

 

13. Clubs mogen van benaming veranderen, doch niet tijdens het kampioenschap 

waaraan zij deelnemen. Opdat een wijziging van benaming uitwerking zou hebben aan 

het begin van het nieuwe seizoen, moet de aanvraag hiertoe aan de KBVB betekend 

worden vóór 1 juni die aan het nieuw seizoen voorafgaat. 

 

14. Indien een club haar benaming, om welke reden ook prijsgeeft, mag deze niet 

opnieuw aangenomen worden door haarzelf of door een andere club, dan na verloop 

van vijf jaar. (…)” 

 

6. 

 

Verzoekster stelt dat ze niet onder deze reglementair gestelde “verboden” valt en dat de door 

haar gevraagde naamswijziging dan ook diende te worden aanvaard.  

 

 

 

III. DE SCHIKKING 

 

7. 

 

Partijen hebben zich kunnen verzoenen en hebben een akkoord bereikt dat inhoudt dat de 

naam van de club wordt gewijzigd – met onmiddellijke ingang – van Koninklijke Football 

Club Oosterzonen Oosterwijk (“KFC Oosterzonen”) naar Lierse Kempenzonen (“Lierse 

Kempenzonen”).  

 

Partijen vragen het tussen partijen gevonden akkoord te willen akteren in een 

schikkingsuitspraak en dienvolgens de beslissing van het Uitvoerend Comité van de KBVB 

uitgesproken op 7 juni 2018, waartegen het oorspronkelijk verhaal, teniet te doen voor zover 

deze betrekking heeft op de situatie van de oorspronkelijke eiseres.  
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Vervolgens overeenkomstig artikel B303 van het Bondsreglement te bepalen dat 

oorspronkelijk eiseres vanaf de datum van de arbitrale beslissing geboekt staat bij de KBVB 

onder de naam “Lierse Kempenzonen” met het stamnummer 3970 en te zeggen voor recht dat 

de partijen deze benaming onverkort dienen te voeren.  

 

Vervolgens wordt in de akkoordconclusie ook overeengekomen dat iedere partij haar eigen 

kosten zal dragen en zal tussenkomen in de procedurekosten, elk voor de helft.  

 

 

IV. BEOORDELING 

 

 

IV.1.   DE BEVOEGDHEID VAN HET BAS  

 

8. 

 

Overeenkomstig het bondsreglement van de KBVB is er, in voorkomend geval, tegen de 

beslissing van het Uitvoerend Comité geen intern beroep mogelijk, zodat ter oplossing van het 

huidig geschil slechts verhaal openstaat – in navolging van de artikelen B117 en B1723 van 

het bondsreglement (KBVB) – bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), met 

toepassing van het procedurereglement bij het BAS. 

 

Beide partijen ondertekenden bovendien de Arbitrageovereenkomst d.d. 19 juni 2018 en 

betwistten noch de bevoegdheid van het BAS, noch de samenstelling van het arbitraal college.  

 

Het arbitraal college beslist dat het bevoegd is om uitspraak te doen over de ingediende 

vorderingen. 

 

 

 

IV.2.   BEOORDELING TEN GRONDE 

 

9. 

 

Het past de partijen akte te verlenen van het tussen hen bereikte akkoord en te beslissen zoals 

hierna wordt gedaan. 
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V.  DE ARBITRAGEKOSTEN 

 

De kosten van de arbitrageprocedure omvatten : 

 

 - administratiekosten:      200 € 

 - kosten van aanhangigmaking :     250 €   

 - kosten van de arbiters:     855 € 

       ------------ 

         1305 € 

 

Overeenkomstig het akkoord tussen partijen zal iedere partij haar eigen kosten dragen en 

tussenkomen in de procedurekosten, elk voor de helft.  

 

 

VI.  BESLISSING 

 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

 

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

Sport:  

 

- Verleent de partijen akte van het tussen hen bereikte akkoord; 

- Doet de beslissing van het Uitvoerend Comité van de KBVB uitgesproken op 7 

juni 2018, waartegen het oorspronkelijk verhaal, teniet, voor zover deze 

betrekking heeft op eiseres; 

- Bepaalt overeenkomstig artikel B303 van het Bondsreglement dat eiseres vanaf de 

datum van de arbitrale beschikking geboekt staat bij de KBVB onder de naam 

“Lierse Kempenzonen” met het stamnummer 3970 en beveelt de partijen deze 

naam te gebruiken.  

 

 

- Bepaalt dat elke partij haar eigen kosten draagt en veroordeelt eiseres en 

verweerster ieder tot de helft van de kosten van de arbitrageprocedure, begroot op 

1305 €. 
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Aldus uitgesproken te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport op 30 

augustus 2018. 

 

 

 

 

 

Philippe VERBIEST  Kris WAGNER            Guy HERMANS 

O.L. Broederstraat, 3   Louizalaan 137b12            Bilzersteenweg, 243 

3300 TIENEN    1050 BRUSSEL            3700 TONGEREN 

  

Arbiter                                          Voorzitter     Arbiter 

 


