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

BELGISCHE LICENTIE PROFVOETBAL 

EN 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 155 Licentienummer : /0155/80/76090 

F.C.O. BEERSCHOT-WILRIJK

UNIVERSITEITSPLEIN 5 

2610 WILRIJK 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan F.C.O. BEERSCHOT-WILRIJK op navolgende gronden de 
licentie profvoetbal 1 B en de licentie nationale amateurclub verleend 
voor het seizoen 2017-2018: 
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1 ° Ge let op het verzoek tot het bekomen van de licentie profvoetbal 1 B en de licentie 
nationale amateurclub voor het seizoen 2017-2018. 

2 ° Conform artikel 406 van het bondsreglement omvat F.C.O Beerschot-Wilrijk, 
hierna de club genoemd, volgende rechtspersonen: 
VZW FCO Beerschot-Wilrijk- Universiteitsplein 5 te 2610 Wilrijk BE0407.876.090 

3 ° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen en de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 

4 ° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken verder: 

dat bedrijfsrevisor Hennie Herijgers in zijn verslag dd. 24 januari 2017 een 
verklaring zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten 
op 30 juni 2016 ; 

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 beeindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Hennie Herijgers dd. 26 januari 2017); 

dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016 
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 28 februari 2017); 

dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016 
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Antwerpen 5 dd. 30 januari 2017); 

dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan 
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 

dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Antwerpen 
5 dd. 30 januari 2017); 

dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016 
regelmatig werden betaald (attest AG Insurance dd. 27 januari 2017); 

dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met
31 december 2016 betaald zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich 
verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018; 
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5° Betreffende de installaties:

dat het terrein van de club voldoet aan de bepalingen van art. 410.3° a tot k
wordt bewezen door het attest van de expert infrastructuur, de heer Nico De 
Pauw dd. 9 maart 2017; 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het in het Olympisch Stadion , Atletenstraat 80 te 2020 Antwerpen;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Staci Antwerpen dd. 7
maart 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Olympisch Stadion ,
Atletenstraat 80 te 2020 Antwerpen voor het seizoen 2017-2018 in Profvoetbal 1B
of eerste klasse Amateurs.

6° 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 407.2. de club een verklaring voorlegde dat het geen
enkele inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel 407.2.21,22,23 en 24;

- dat de club in geval van promotie naar profvoetbal 1 B de verbintenis aangaat,
uiterlijk op 1 september 2017, een overeenkomst te zullen hebben met minstens
zeventien spelers die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en
ingeval de club uitkomt in 1 st

e klasse amateurs tijdens het seizoen 2017-2018,
uiterlijk op 1 september 2017 een overeenkomst te zullen hebben met minstens
zeven 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 1 B;

- dat de club verklaarde zonder enig voorbehoud alle contractuele en statutaire
verplichtingen van de V.Z.W. Pro League te aanvaarden en zich ertoe verbond
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 1 B;

K.B. .B. - U.R.B.S.F.A. 155- F.C.O. BEERSCHOT-WILRIJK

- 3 I 3 -

Licentie 2017-2018 



7° De Licentiecommissie stelt verder: 

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 nuttig 
geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

8° 

Betreffende de continuneit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoordt aan stelling 1 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 oktober 2016, gezien de 
voorgelegde geraamde staat van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2017-
2018 en alle neergelegde documenten ter zake, waaruit blijkt dat de normale werking 
van de club kan warden verzekerd tijdens het komende seizoen. Tevens is de 
Licentiecommissie van oordeel dat voor de club er geen waarborgen, leningen en ter 
beschikking gestelde fondsen buiten beschouwing moeten warden gelaten conform 
artikel 407.3 van het bondsreglement. 
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9° Uit al het bovenstaande volgt dat de F.C.O. BEERSCHOT-WILRIJK aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie profvoetbal 1 B en de licentie 
nationale amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie profvoetbal 1 B en de licentie 
nationale amateurclub ingediend door F.C.O. BEERSCHOT-WILRIJK ( stamnummer 
155 ) ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan F.C.O. BEERSCHOT-WILRIJK de gevraagde licentie profvoetbal 1 B toe 
te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer /0155/80/76090 en de 
licentie nationale amateurclub onder het nummer AM/0155/80/76090. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1B seizoen 2017-2018 ( in welk geval ze zal gelden als een B-licentie 
en het nummer hebben B/0155/80/76090) of in eerste klasse Amateurs ( in welk 
geval ze het nummer zal dragen AM/0155/80/76090). 

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 dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

Jean-Paul DE GRAEF 
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K.B.V.B. - U.R.8.5.F.A. 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SE/ZOEN 2017- 2018 

Stamnummer: 81 

K.S.V. OUDENAARDE 

BERCHEMWEG 105 

9700 OUDENAARDE 

Licentienummer : 0081/75/12477 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan K.S.V. OUDENAARDE op navolgende gronden de licentie 
nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018: 
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1 ° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door: 

K.S.V. OUDENAARDE (hierna "de club"). 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder: 

dat de club werkgever is van 5 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Wendy Van der Biest in haar verslag dd. 6 februari 2017 een 
verklaring zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten 
op 31 december 2016; 

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 nag 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Wendy Van der Biest dd. 6 februari 2017); 

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 22 februari 2017);

dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Aalst 1 dd. 2 februari 2017);

dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Aalst 1 dd.
2 februari 2017);

dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest AG Insurance dd. 26 januari 2017);

dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met
31 december 2016 betaald zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
. verbindt hieraan oak te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;
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4° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Burgemeester Thienpontstadion te Oudenaarde)
voldoet aan de bepalingen van art. 469.3° a tot c wordt bewezen door het attest
van de expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 26 november 2016;

dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te 
werken in het Burgemeester Thienpontstadion, Prins Leopoldstraat 89 te 9700 
Oudenaarde 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Staci Oudenaarde dd. 21
februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Burgemeester
Thienpontstadion, Prins Leopoldstraat 89 te 9700 Oudenaarde in eerste klasse
Amateurs.

5° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan;

- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen;

- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse
amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van
betaalde sportbeoefenaar bezitten;

6° De Licentiecommissie stelt verder: 

- 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 met de door de Licentiecommissie
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en
behoudsvoorwaarden van de licentie.
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7° 
Uit al het bovenstaande volgt dat de K.S.V. OUDENAARDE aan de voorwaarden 

voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door K.S.V. OUDENAARDE ( stamnummer n° 81 ) ontvankelijk en 
gegrond. 

Beslist aan K.S.V. OUDENAARDE de gevraagde licentie nationale amateurclub toe 
te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer AM/0081/75/12477. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse amateurs voor het seizoen 2017-2018. 

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 dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

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

Jean-Paul DE GRAEF 

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

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017-2018 

Numero de matricule : 167 Numero de Licence: 0167/67/76867 

ROYALE FOOTBALL CLUB SERAING UNITED 

RUE DE LA BOVERIE 253 

4100 SERAING 

En sa seance du mardi 4 AVRIL 2017, la Commission des Licences a 
pris la decision d'attribuer au ROYALE FOOTBALL CLUB SERAING 
UNITED sur base des elements suivants la licence club national amateur 
pour la saison 2017-2018 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 167 - R.F.C. SERAING UNITED 
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1 ° Vu la demande visant a obtenir la licence club national amateur pour la saison 
2017-2018 introduite par: 

la ROYALE FOOTBALL CLUB SERAING UNITED (ci-apres "le club") 

2 ° La commission des Licences a pris connaissance des declarations figurant dans 
le formulaire type, des informations fournies par ce formulaire et des justificatifs en 
annexe. La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager 
des Licences et des declarations faites. 

3° II ressort de l'etude des differentes pieces du dossier: 

- Que le club renonce irrevocablement a la licence football professionnel 1 B ;

que le reviseur d'entreprise Cedric Antonelli a depose un rapport avec une
opinion sans reserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2016 en
date du 14 fevrier 2017;

- que toutes les indemnites contractuelles et echues produites par la convention de
travail (salaires, primes, indemnites de rupture de contrat, avantages de toute
nature, .... ) ont ete payees, tant pour ceux dont le contrat est encore en cours que
pour ceux dont le contrat a deja pris fin (voir attestation du reviseur d'entreprise
Cedric Antonelli en date du 14 fevrier 2017);

- que tous les montants dus en matiere de securite sociale ont ete payes jusqu'au
4eme trimestre 2016 ( voir attestation de l'O.N.S.S. en date du 16 fevrier 2017);

- que tous les montants dus en matiere de precompte professionnel ant ete payes
jusqu'au 4eme trimestre 2016 (voir attestation Team recouvrement Liege 6 en date
du 13 fevrier 2017);

que les attestations presentees en matiere de contributions demontrent !'absence
d'autres dettes relatives aux Contributions;

- qu'il n'y a pas d'arriere au niveau de la TV.A. (voir attestation Team
recouvrement Liege 6 en date du 13 fevrier 2017);

- que toutes les primes en matiere d'assurance centre les accidents de travail ont
ete regulierement payees jusqu'au 31 decembre 2016 inclus (voir attestation
Ethias en date du 30 janvier 2017);

- qu'il n'y a pas d'arriere en matiere de dette a la Federation;

- que tous les montants dus en matiere de location de stade de football jusqu'au 31
decembre 2016 ont ete payes ;

- que le club a ce jour satisfait a !'article 332 du reglement federal et s'engage a y
satisfaire durant toute la saison 2017-2018;
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4 ° Concern ant les installations 

- que le terrain du club (Stade du Pairay a Seraing) satisfait aux exigences de
!'article 469.3 ° a jusque c, comme atteste par le rapport de !'expert de
!'infrastructure, Monsieur Nico De Pauw en date du 28 fevrier 2017 ;

que le club declare jouer les rencontres a domicile au Stade du Pairay, Rue de la 
Boverie 255 a 4100 Seraing; 

que le club a fourni une attestation de la Ville de Seraing en date du 3 mars 2017 
l'autorisant a joueur toutes ses rencontres a domicile aussi bien dans le cadre de 
la division 1 amateurs au Stade du Pairay, Rue de la Boverie 255 a 4100 Seraing 
durant la saison 2017-2018; 

5° Concernant le !itige avec le club SC Senhora da Hora, la Commission des 
Licences prend acte que le montant de l'indemnite de formation est bloque sur le 
compte du Pool en attendant une reaction du club; 

La Commission des Licences decide que tout changement dans le litige mentionne 
ci-dessus doit etre notifie au Departement des Licences dans les cinq jours ouvrables

6° La Commission des Licences prend par ailleurs acte sur base de declarations du 
club: 

que le club n'est pas redevable d'autres dettes envers les Contributions que 
celles specifiees precedemment ; 

qu'il n'y a pas d'arrieres exigibles vis-a-vis des autres clubs que ceux specifiees 
precedemment; 

que le club dispose a ce jour d'une assurance centre les accidents de travail 

- que en cas de participation a la Division 1 Amateurs, le club s'engage a conclure
une convention avec au moins 7 joueurs possedant le statut de sportif remunere,
et ce au plus tard le 1er septembre 2017;

7 ° La Commission des Licences constate : 

qu'a ce jour ii n'y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 
dispositions legales ou decretales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n'ayant pas la nationalite d'un pays de l'Espace Economique Europeen ; 

que le club se soumet au contr61e par tous les moyens juges appropries par la 
Commission des Licences de !'application stricte des obligations de delivrance et 
de maintien de la licence. 

� �BVB -URBSFA 167 - R.F.C. SERAING UNITED 
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8° 11 ressort de ce qui suit que le ROYALE FOOTBALL CLUB SERAING UNITED 
satisfait aux conditions visant l'obtention de la licence de club national amateur pour 
la saison 2017-2018. 

Pour toutes ces raisons et sur base des declarations et pieces fournies, 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Declare que la requete introduite par le ROYALE FOOTBALL CLUB SERAING 
UNITED (Matricule n° 167) en vue de l'obtention de la licence de club national 
amateur est recevable et fondee. 

Decide que tout changement concernant le litiges SC Senhora Da Hora doit etre 
notifie dans les cinq jours ouvrables au Departement des Licences. 

Decide d'attribuer au ROYALE FOOTBALL CLUB SERAING UNITED la licence de 
club national amateur pour la saison 2017-2018 sous le numero AM/0167/67/76867. 

Affirme que cette licence est liee a la participation effective a la competition en 
Division 1 Amateurs pour la saison 2017-2018 (auquel cas elle portera le numero 
AM/0167 /67 /76867) 

Affirme que ce numero de licence sera specifie dans toutes les correspondances 
avec l'U.R.B.S.F.A.. 

Affirme que cette licence n'est pas transferable a une autre personnalite juridique. 
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Fait a BRUXELLES le mardi 4 AVRIL 2017. 

La COMMISSION DES LICENCES 

Jean-Paul DE GRAEF 

LSBOSCH 
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K.B.V.B. - U.R.8.5.F.A. 

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017-2018 

Numero de matricule: 200 Numero de Licence: 0200/46/93773 

ROYAL EXCELSIOR VIRTON 

FAUBOURG D'ARIVAL 63 

6760VIRTON 

En sa seance du mardi 4 AVRIL 2017, la Commission des Licences a 
pris la decision d'attribuer a la ROYAL EXCELSIOR VIRTON sur base 
des elements suivants la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018 

.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 200-R. EXCELSIOR VIRTON
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1 ° Vu la demande visant a obtenir la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018 introduite par: 

Le ROYAL EXCELSIOR VIRTON, (ci-apres "le club"). 

2° La commission des Licences a pris connaissance des declarations figurant dans 
le formulaire type, des informations fournies par ce formulaire et des justificatifs en 
annexe. La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager 
des Licences et des declarations faites. 

3° II ressort de l'etude des differentes pieces du dossier: 

Le club re nonce irrevocablement a la I icence football professionnel 1 B. 

- que le reviseur d'entreprise Stephan Moreaux a depose une attestation avec
reserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2016 en date du 15
decembre 2016;

que toutes les indemnites contractuelles et echues produites par la convention de
travail (salaires, primes, indemnites de rupture de contrat, avantages de toute
nature, .... ) ont ete payees, tant pour celles dont le contrat est encore en cours
que pour celles dont le contrat a deja pris fin (voir rapport du reviseur d'entreprise
Stephan Moreaux en date du 13 fevrier 2017);

- que tous les montants dus en matiere de securite sociale ont ete payes jusqu'au
4ieme trimestre 2016 ( voir attestation de l'ONSS en date du 10 fevrier 2017);

que tous les montants dus en matiere de precompte professionnel ont ete payes
jusqu'au 4eme trimestre 2016 (voir attestation Team recouvrement Marche 1 en
date du 9 fevrier 2017);

que les attestations presentees en matiere de contributions demontrent !'absence
d'autres dettes relatives aux Contributions;

qu'il n'y a pas d'arriere en matiere de T.V.A. (voir attestation Team recouvrement
Marche 1 en date du 9 fevrier 2017);

que toutes les primes en matiere d'assurance contre les accidents de travail ont
ete regulierement payees jusqu'au 31 decembre 2016 inclus (voir attestation de
AG Insurance en date du 13 fevrier 2017);

qu'il n'y a pas d'arriere en matiere de dette a Ja Federation;

que tous les montants dus en matiere de location de stade de football jusqu'au 31
decembre 2016 ont ete payes

que le club a ce jour satisfait a !'article 332 du reglement federal et s'engage a y
satisfaire durant toute la saison 2017-2018;

.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 200-R. EXCELSIOR VIRTON
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4 ° Concern ant les installations 

- que le terrain du club (Stade Yvan Georges a Virton) satisfait pour la saison 2017-
2018 aux exigences de !'article 469.3 ° a jusque c, comme atteste par le rapport
de l'expert de !'infrastructure, Monsieur Nico De Pauw en date du 28 fevrier
2017;

- que le club declare jouer les rencontres a domicile au Stade Yvan Georges,
Faubourg d'Arrival 63 a 6760 Virton lors de la saison 2017-2018;

- que le club a fourni une attestation de la Ville de Seraing en date du 24 fevrier
2017 l'autorisant a joueur toutes ses rencontres a domicile pour la division 1
amateurs au Stade Yvan Georges, Faubourg d'Arrival 63 a 6760 Virton durant la
saison 2017-2018;

5° La Commission des Licences prend par ailleurs acte sur base de declarations du 
club: 

- que le club n'est pas redevable d'autres dettes envers les Contributions que
celles specifiees precedemment ;

qu'il n'y a pas d'arrieres exigibles vis-a-vis des autres clubs que ceux specifiees
precedemment

que le club dispose a ce jour d'une assurance contre les accidents de travail

- que en cas de participation a la Division 1 Amateurs, le club s'engage a conclure
une convention avec au moins 7 joueurs possedant le statut de sportif remunere,
et ce au plus tard le 1 er septembre 2017;

6 ° La Commission des Licences constate 

qu'a ce jour ii n'y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 
dispositions legales ou decretales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n'ayant pas la nationalite d'un pays de l'Espace Economique Europeen 

que le club se soumet au controle par tous les moyens juges appropries par la 
Commission des Licences de !'application stricte des obligations de delivrance et 
de maintien de la licence. 

.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 200-R. EXCELSIOR VIRTON
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7° II ressort de ce qui suit que le ROYAL EXCELSIOR VIRTON satisfait aux 
conditions visant l'obtention de la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018. 

Pour toutes ces raisons et sur base des declarations et pieces fournies, 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Declare que la requete introduite par le ROYAL EXCELSIOR VIRTON (matricule n° 

200 ) en vue de l'obtention de la licence de club national amateur est recevable et 
fondee. 

Decide d'attribuer au ROYAL EXCELSIOR VIRTON la licence de club national 
amateur pour la saison 2017-2018 sous le numero AM/0200/46/93773. 

Affirme que cette licence est liee a la participation effective a la competition en 
Division 1 Amateurs pour la saison 2017-2018 (auquel cas elle portera le numero 
AM/0200/46/93773) 

Affirme que ce numero de licence sera specifie dans toutes les correspondances 
avec l'U.R.B.S.F.A.. 

Affirme que cette licence n'est pas transferable a une autre personnalite juridique. 

K. .V.B. - U.R.B.S.F.A. 200-R. EXCELSIOR VIRTON
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Fait a BRUXELLES le mardi 4 AVRIL 2017. 

La COMMISSION DES LICENCES 

Jean-Paul DE GRAEF 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 200-R. EXCELSIOR VIRTON
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K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 211 Licentienummer: 0211/33/09847 

KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB VIGOR WUITENS 

HAMME 

SPORTPLEINSTRAAT 11 

9220HAMME 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan de KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB VIGOR WUITENS 
HAMME op navolgende gronden de licentie nationale amateurclub 
verleend voor het seizoen 2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 211-K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME
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1 ° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door: 

De KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB VIGOR WUITENS HAMME (hierna "de club"). 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat de club werkgever is van 18 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Geert Van Peteghem in zijn verslag dd. 21 februari 2017 een 
verklaring zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten 
op 30 juni 2016; 

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 beeindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Geert Van Peteghem dd. 21 februari 2017); 

dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016 
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 22 februari 2017); 

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Sint Niklaas 1 dd. 6 februari 2017);

dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Sint Niklaas
1 dd. 6 februari 2017) behalve deze punt 5 ° hieronder;

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Federale dd. 6 februari 2017);

dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met
31 december 2016 betaald zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;

.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 211-K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME
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4 ° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Gemeentelijke sportstadion te Hamme) voldoet aan
de bepalingen van art. 469.3° a tot c wordt bewezen door het attest van de expert
infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 28 februari 2017;

dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te 
werken in het Gemeentelijke sportstadion, Sportpleinstraat 11 te 9220 Hamme; 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Hamme dd. 16
januari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Gemeentelijke
sportstadion, Sportpleinstraat 11 te 9220 Hamme voor het seizoen 2017-2018 in
eerste klasse Amateurs.

5 ° Betreffende de BTW, neemt de Licentiecommissie akte dat de club een 
afbetalingsplan heeft bekomen dat tot op heden perfect werd gerespecteerd. 

De Licentiecommissie beslist dat het betalingsbewijs binnen de vijf werkdagen na de 
vervaldatum aan het Licentiedepartement overgemaakt dient te worden. 

6° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan;

dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen; 

- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse
amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van
betaalde sportbeoefenaar bezitten;

7° De Licentiecommissie stelt verder: 

- 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 met de door de Licentiecommissie 
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

211-K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME
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8° Uit al het bovenstaande volgt dat de KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB VIGOR 
WUITENS HAMME aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale 
amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door de. KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB VIGOR WUITENS HAMME ( 
stamnummer n° 211 ) ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club het betalingsbewijs betreffende het afbetalingsplan van de BTW 
binnen de vijf werkdagen na de vervaldatum aan het licentiedepartement dient over 
te maken. 

Beslist aan de KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB VIGOR WUITENS de gevraagde 
licentie nationale amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 ender het 
nummer AM/0211/33/09847. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse amateurs voor het seizoen 2017-2018. 

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. 211-K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME
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Gedaan te BRUSSEL op dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

=====[l� 
Herman VAN IMPE 

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

Jean-Paul DE GRAEF 

211-K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME
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K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 606 Licentienummer: AM/0606/34/46801 

KONINKLIJKE F.C. DESSEL SPORT 

SPORTPARK 10 

2480 DESSEL 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan de KONINKLIJKE F.C. DESSEL SPORT op navolgende 
gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 
2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 606- KFC DESSEL SPORT
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1 ° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door: 

De KONINKLIJKE F.C.DESSEL SPORT (hierna "de club"). 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat de club werkgever is van 14 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Frank Bloemen in zijn verslag dd. 11 februari 2016 een 
verklaring zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten 
op 31 december 2015, zijnde het laatste afgesloten boekjaar gel et op het feit dat 
het boekjaar werd verlengd tot 30 juni 2017; 

- 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 beeindigd (zie attest
bedrijfsrevisor Frank Bloemen dd. 3 februari 2017);

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 15 februari 2017);

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Lier 1 dd. 17 januari 2017);

- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Lier 1 dd. 17
januari 2017);

dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Allianz dd. 16 januari 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

- dat de club eigenaar is van het wedstrijdstadion en de betalingsbewijzen van de
onroerende voorheffing voor 2016 heeft voorgelegd;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
erbindt hieraan oak te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018; 

K.sys. - U.R.B.S.F.A. 6 06- KFC DESSEL SPORT
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4° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Armand Melis Stadion te Dessel) voldoet aan de
bepalingen van art. 469.3 ° a tot c wordt bewezen door het attest van de expert
infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 28 februari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Armand Melis Stadion, Sportpark 10 te 2480 Dessel;

dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de gemeente Dessel dd. 
10 januari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Armand Melis 
Stadion, Sportpark 10 te 2480 Dessel voor het seizoen 2017-2018 in eerste 
klasse Amateurs. 

5° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan;

dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen; 

dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse 
amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een 
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van 
betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

6° De Licentiecommissie stelt verder: 

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 met de door de Licentiecommissie 
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

K.B. .B. - U.R.B.S.F.A. 606- KFC DESSEL SPORT
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7° Uit al het bovenstaande volgt dat de KONINKLIJKE F.C. DESSEL SPORT aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2017-
2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door de KONINKLIJKE F.C. DESSEL-SPORT ( stamnummer n° 606 ) 
ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan de KONINKLIJKE F.C.DESSEL SPORT de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer 
AM/0606/34/46801. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse Amateurs voor het seizoen 2017-2018. 

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. 606- KFC DESSEL SPORT
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Gedaan te BRUSSEL op dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

l 17·� CP 

---=-::::::::__ 
----....... 

Herman V IM E 

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

Jean-Paul DE GRAEF 

606- KFC DESSEL SPORT
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K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 818 Licentienummer: AM/0818/17/12058 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SPORTKRING DEINZE 

STADIONLAAN 5 

9800 DEINZE 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan de KONINKLIJKE MMTSCHAPPIJ SPORTKRING DEINZE 
op navolgende gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor 
het seizoen 2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 818-K. M. SPORTKRING DEfNZE
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door : 

De KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SPORTKRING DEINZE (hierna "de club"). 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat de club werkgever is van 25 werknemers 

dat bedrijfsrevisor Van Cauter in zijn verslag dd. 13 februari 2017 een verklaring 
met voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten op 30 juni 
2016; 

- 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 nag
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd (zie attest
bedrijfsrevisor Van Cauter dd. 13 februari 2017);

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 10 maart 2017) behalve punt 5° 

hieronder;

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Administratie invordering Gent 1 dd. 7 februari 2017);

dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ;

dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest van Administratie invordering
Gent 1 dd. 7 februari 2017);

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (mail Allianz dd. 2 februari 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met
31 december 2016 betaald zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
verbindt hieraan oak te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;

818-K. M. SPORTKRING DEINZE
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4° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Burgemeester Van De Wielestadion te Deinze)
voldoet aan de bepalingen van art. 469.3° a tot c wordt bewezen door het attest
van de expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 28 februari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het in het Burgemeester Van De Wielestadion, Stadionlaan 5 te 9800
Deinze;

dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Deinze dd. 23
februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Burgemeester
Van De Wielestadion, Stadionlaan 5 te 9800 Deinze voor het seizoen 2017-2018
in eerste klasse Amateurs.

5° Betreffende de betwisting met de RSZ (attest RSZ dd. 10 maart 2017), neemt de 
Licentiecommissie akte dat deze zaak behandeld zal worden door het Arbeidshof te 
Gent dd. 5 mei 2017, waarbij de hoofdsom werd geblokkeerd op een rekening van de 
KBVB. 

De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen voor al 
de bovenvermelde betwisting binnen de vijf werkdagen door de club op de hoogte 
dient te worden gebracht. 

6° lnzake de statuten van de club, neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat 
de statuten op dit ogenblik niet voldoen aan artikel 306 van het Bondsreglement en 
dat de club zich engageert om deze bij de eerstvolgende Algemene Vergadering aan 
te passen. 

7° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan;

- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen;

- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1 ste klasse
amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van
betaalde sportbeoefenaar bezitten;

K . .  V.B. - U.R.B.S.F.A. 818-K. M. SPORTKRING DEINZE
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8° De Licentiecommissie stelt verder: 

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 met de door de Licentiecommissie 
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 818-K. M. SPORTKRING DEINZE
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9° Uit al het bovenstaande volgt dat de KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
SPORTKRING DEINZE aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie 
nationale amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door de KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SPORTKRING DEINZE ( 
stamnummer n° 818) ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking de 
betwisting met de RSZ binnen de vijf werkdagen op hoogte dient te worden gebracht. 

Beslist aan de KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SPORTKRING DEINZE de 
gevraagde licentie nationale amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 
ender het nummer AM/0818/17/12058. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1 ste klasse amateurs voor het seizoen 2017-2018.

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. .V.B. - U.R.B.S.F.A. 818-K. M. SPORTKRING DEINZE

- 51 5 -

Licentie 2017-2018 



Gedaan te BRUSSEL op dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

PE Jean-Paul DE GRAEF 

K.B.V.8. - U.R.B.S.F.A. 818-K. M. SPORTKRING DEINZE

-6/6-

Licentie 2017-2018 



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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017-2018 

Stamnummer : 2169 Licentienummer : 2169/73/96490 

ALLEMAAL SAMEN VERBROEDERING GEEL 

RAUWELKOVEN 43B 

2440 GEEL 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan A.S.V. GEEL op navolgende gronden de licentie nationale 
amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2169-A.S.V. GEEL 

- l / 1 -

Licentie 2017-2018 



1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nation ale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door: 

A.S.V. GEEL hierna genoemd de club. 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat de club werkgever is van 22 werknemers ; 

- dat bedrijfsrevisor Pascal Daelemans dd. 17 november 2016 een verklaring over
de jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar
afgesloten op 30 juni 2016;

- 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 beeindigd ( zie attest van
bedrijfsrevisor Pascal Daelemans dd. 15 februari 2017);

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald werden ( zie attest RSZ dd. 22 februari 2017);

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing over het vierde kwartaal 2016 betaald
zijn ( zie attest van Team lnvordering Lier 1 dd. 13 februari 2017);

- dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn ( zie attest van Team lnvordering Lier
1 dd. 13 februari 2017);

dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (zie attest van Allianz dd. 30 januari 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met
31 december 2016 betaald zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2169-A.S.V. GEEL 

-2/2-
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4 ° 8etreffende de installaties: 

dat het terrein van de club (Stadion De Leunen te Geel) voldoet aan de 
bepalingen van art. 469.3° a tot c wordt bewezen door het attest van de expert 
infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 28 februari 2017; 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het in het Stadion De Leunen, Rauwelkoven 438 te 2440 Geel;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Geel dd. 13
februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Stadion De
Leunen, Rauwelkoven 438 te 2440 Geel voor het seizoen 2017-2018 in eerste
klasse Amateurs.

5° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan;

- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen;

- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1 st
e klasse

amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van
betaalde sportbeoefenaar bezitten;

6° De Licentiecommissie stelt verder: 

- 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 met de door de Licentiecommissie
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en
behoudsvoorwaarden van de licentie.

.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2169- A.S.V. GEEL 

- 3 13 -

Licentie 2017-2018 



6
° 

Uit al het bovenstaande volgt dat A.S.V. GEEL aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door A.S.V. GEEL ( stamnummer n° 2169) ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan A.S.V. GEEL de gevraagde licentie nationale amateurclub toe te kennen 
voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer AM/2169/73/96490. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse amateurs voor het seizoen 2017-2018. 

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. 

.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2169-A.S. V. GEEL 

-4/4-

Licentie 2017-2018 



Gedaan te BRUSSEL op dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

Jean-Paul DE GRAEF 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2169-A.S.V. GEEL 

-5/5-

Licentie 2017-2018 



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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 2948 Licentienummer : AM/2948/71/14215 

K.S.K. HEIST 

L0STRAAT50 

2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan K.S. K. HEIST op navolgende gronden de licentie nationale 
amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018: 

� 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A 2948-K.S.K. HEIST 

- I /1 -

Licentie 2017-2018 



1 ° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door : 

de K.S.K. HEIST (hierna "de club"). 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat de club werkgever is van 20 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Jan Pieter Huygens in zijn verslag dd. 15 februari 2017 een 
verklaring met voorbehoud en toelichtende paragrafen heeft voorgelegd over de 
jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016; 

- 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 neg
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd (zie attest
bedrijfsrevisor Jan Pieter Huygens dd. 15 februari 2017);

dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 28 februari 2017);

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Mechelen 1 dd. 17 februari 2017);

dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Mechelen 1
dd. 17 februari 2017);

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Allianz dd. 27 januari 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
verbindt hieraan oak te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;

4° Betreffende de installaties: 

� KB.V.B.-U.R.B.S.F.A. 2948-K.S.K. HEIST 

-2/2-

Licentie 2017-2018 



dat het terrein van de club (Gemeentelijk sportcentrum te Heist-Op-Den-Berg) 
voldoet aan de bepalingen van art. 469. 3° a tot c wordt bewezen door het attest 
van de expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 1 februari 2017; 

dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te 
werken in het in het Gemeentelijk sportcentrum, Lostraat 50 te 2220 Heist-Op
Den-Berg; 

dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Gemeente Heist-Op
Den-Berg dd. 14 februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Gemeentelijk sportcentrum, Lostraat 50 te 2220 Heist-Op-Den-Berg voor het 
seizoen 2017-2018 in eerste klasse Amateurs. 

5° Betreffende de huur van het wedstrijdstadion het Autonoom Gemeentebedrijf 
(AGB) neemt de Licentiecommissie akte dat de club een betalingsplan heeft 
bekomen dat tot op heden perfect werd gerespecteerd. 

De Licentiecommissie beslist dat het betalingsbewijs binnen de vijf werkdagen na de 
vervaldatum aan het Licentiedepartement overgemaakt dient te worden. 

6° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan; 

dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen; 

- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1 st
e klasse

amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van
betaalde sportbeoefenaar bezitten;

7° De Licentiecommissie stelt verder: 

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 met de door de Licentiecommissie 
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

0 Uit al het bovenstaande volgt dat K.S.K. HEIST aan de voorwaarden voor het 
erkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2948-K.S.K. HEIST 

- 3 13 -
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Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door de K.S.K. HEIST ( stamnummer n° 2948) ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club het betalingsbewijs betreffende het afbetalingsplan met AGB binnen 
de vijf werkdagen na de vervaldatum aan het licentiedepartement dient over te 
maken. 

Beslist aan K.S.K. HEIST de gevraagde licentie nationale amateurclub toe te kennen 
voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer AM/2948/71/14215 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1 st

e klasse amateurs voor het seizoen 2017-2018.

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. 

.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2948-K.S.K. HEIST 

-4/4-

Licentie 2017-2018 



Gedaan te BRUSSEL op dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

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

Jean-Paul DE GRAEF 

2948-K.S.K. HEIST 

- 5 / 5 -

Licentie 2017-2018 



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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 3245 Licentienummer : 3245/85/27896 

V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTING HASSELT

OUDE KURINGERBAAN 123 

3500 HASSEL T 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan de V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTING HASSELT op 
navolgende gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor het 
seizoen 2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 3245 - K.S.K. HASSEL T 

- l / l -

Licentie 2017-2018 



1 ° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door: 

de V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTING HASSEL T (hierna "de club"). 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat de club werkgever is van 23 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Luc Beckers in zijn verslag dd. 15 februari 2017 een verklaring 
zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten op 30 juni 
2016; 

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 beeindigd behoudens 
onder punt 6 (zie attest bedrijfsrevisor Luc Beckers dd. 3 maart 2017); 

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 1 maart 2017);

dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Hasselt 1 dd. 7 februari 2017);

- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Hasselt 1
dd. 7 februari 2017);

dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016 
regelmatig werden betaald (attest AG Insurance dd. 3 februari 2017); 

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met
31 december 2016 betaald zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
. verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;

K . .  V.B. - U.R.B.S.F.A. 3245 - K.S.K. HASSEL T 

-2/2-
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4 ° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Stedelijk sportstadion te Hasselt) voldoet aan de
bepalingen van art. 469.3° a tot c wordt bewezen door het attest van de expert
infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 23 november 2016;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Stedelijk Sportstadion Hasselt, Oude Kuringerbaan 123 te 3500
Hasselt;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Gemeente
Maasmechelen dd. 27 januari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in
het Stedelijk Sportstadion Hasselt, Oude Kuringerbaan 123 te 3500 Hasselt voor
het seizoen 2017-2018 in eerste klasse Amateurs.

- indien de club tijdens het seizoen 2017-2018 zou uitkomen in eerste klasse
Amateurs, de club er zich toe verbonden heeft om de nodige aanpassingen aan
te brengen aan haar verlichtingsinstallatie tegen uiterlijk 1 september 2017.

5° lnzake de statuten neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat de statuten 
op dit ogenblik niet voldoen aan artikel 306 van het Bondsreglement en dat de club 
zich engageert om deze bij de eerstvolgende Algemene Vergadering aan te passen. 

6° Betreffende de betwisting met ex-speler Trenson Matthias, neemt de 
Licentiecommissie akte dat deze zaak behandeld werd door de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen 3 april 2017. 

Ge/et op de overgemaakte stukken van deze betwisting en gezien het feit dat deze 
betwisting kennelijk niet onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op 
conform artikel 467 van het bondsreglement. 

De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen voor 
alle bovenvermelde betwistingen binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte 
dient te worden gebracht 

.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 3245 - K.S.K. HASSEL T 
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Licentie 2017-2018 



7° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan;

- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen;

dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse
amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van
betaalde sportbeoefenaar bezitten;

8° De Licentiecommissie stelt verder: 

- 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 met de door de Licentiecommissie
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en
behoudsvoorwaarden van de licentie.

K . .  V.B. - U.R.B.S.F.A. 3245 -K.S.K. HASSEL T 

-4/4-
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9° 

Uit al het bovenstaande volgt dat de V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTING 
HASSEL T aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale 
amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door de V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTING HASSELT ( stamnummer n° 

3245 ) ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting met de speler Trenson binnen de vijf werkdagen op de hoogte dient te 
brengen. 

Beslist aan de V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTING HASSEL T de gevraagde licentie 
nationale amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer 
AM/3245/85/27896. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1 st

e klasse Amateurs voor het seizoen 2017-2018.

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. 

.B.V.B. -U.R.B.S.F.A. 3245-K.S.K. HASSELT 

- 5 I 5 -

Licentie 2017-2018 



Gedaan te BRUSSEL op dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

N IMPE 

K.B.V.B. - U.R.8.S.F.A. 

Jean-Paul DE GRAEF 

3245 - K.S.K. HASSELT 

-6/6-
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K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 3434 Licentienummer : 3434/78/82502 

V.Z.W. PATRO EISDEN MAASMECHELEN

KOLENMIJN LIMBURG MAASLAAN 2 

3630 MAASMECHELEN 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan de V.Z.W. PATRO EISDEN MAASMECHELEN op navolgende 
gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 
2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 3434-PATRO EISDEN MAASMECHELEN 

- 1/ 1 -
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door: 

De V.Z.W. PATRO EISDEN MAASMECHELEN (hierna "de club"). 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder: 

dat de club werkgever is van 20 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Hubert Vencken in zijn verslag dd. 30 januari 2017 een 
verklaring zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf heeft voorgelegd over 
de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016; 

- 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 beeindigd behoudens deze
onder punt 6° (zie attest bedrijfsrevisor Hubert Vencken dd. 8 februari 2017);

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 15 februari 2017);

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest Team lnvordering Hasselt 3 dd. 9 februari 2017);

dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Hasselt 3
dd. 9 februari 2017);

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Allianz dd. 1 februari 2017);

dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met
31 december 2016 betaald zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;
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4° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Gemeentelijke sportstadion te Maasmechelen) voldoet
aan de bepalingen van art. 469.3° a tot c wordt bewezen door het attest van de
expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 28 februari 2017;

dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te 
werken in het in het Gemeentelijke sportstadion, Koolmijn Limburg Maaslaan 2 te 
3630 Maasmechelen; 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Gemeente
Maasmechelen dd. 27 januari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in
het Gemeentelijke sportstadion, Koolmijn Limburg Maaslaan 2 te 3630
Maasmechelen voor het seizoen 2017-2018 in eerste klasse Amateurs.

5° lnzake de statuten neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat de statuten 
op dit ogenblik niet voldoen aan artikel 306 van het Bondsreglement en dat de club 
zich engageert om deze bij de eerstvolgende Algemene Vergadering aan te passen. 

6° Betreffende de betwisting met ex-speler lboma David, 

Licentiecommissie akte dat deze zaak behandeld zal worden 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen afdeling Tongeren op 17/05/2017. 

neemt de 
voor de 

Ge/et op de overgemaakte stukken van deze betwisting en gezien het feit dat deze 
betwisting kennelijk niet onrede/ijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op 
conform artikel 467 van het bondsreglement. 

De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen voor 
alle bovenvermelde betwistingen binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte 
dient te warden gebracht. 

7° De Licentiecommissie neemt akte dat de betwisting met ex-speler Suarez

afgehandeld is. 
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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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan; 

dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen; 

dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse 
amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een 
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van 
betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

9° De Licentiecommissie stelt verder: 

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 met de door de Licentiecommissie 
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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10°Uit al het bovenstaande volgt dat V.Z.W. PATRO EISDEN MAASMECHELEN aan 
de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 
2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door V.Z.W. PATRO EISDEN MAASMECHELEN (stamnummer n° 3434 ) 
ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting met de speler lboma binnen de vijf werkdagen op de hoogte dient te 
brengen. 

Beslist aan V.Z.W. PATRO EISDEN MAASMECHELEN de gevraagde licentie 
nationale amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 ender het nummer 
AM/3434/78/82502. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1 st

e klasse amateurs voor het seizoen 2017-2018. 

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 dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

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

Jean-Paul DE GRAEF 
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K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SE/ZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 3900 Licentienummer: 3900/16/38394 

V.Z.W. FOOTBALL CLUB VERBROEDERING

DENDERLEEUW DENDERHOUTEM EENDRACHT 

HEKELGEM 

STADIONLAAN 5 

9470 DENDERLEEUW 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan V.Z.W. FOOTBALL CLUB VERBROEDERING 
DENDERLEEUW DENDERHOUTEM EENDRACHT HEKELGEM op 
navolgende gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor het 
seizoen 2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 3900- FCV DENDER EH 
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1 ° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door: 

V.Z.W. FOOTBALL CLUB VERBROEDERING DENDERLEEUW

DENDERHOUTEM EENDRACHT HEKELGEM (hierna "de club"). 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat de club werkgever is van 20 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Ulrich De Poortere in zijn verslag dd. 15 februari 2017 een 
verklaring met voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten op 
30 juni 2016; 

- 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 beeindigd (zie attest
bedrijfsrevisor Ulrich De Poortere dd. 15 februari 2017);

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 28 februari 2017);

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Aalst 1 dd. 14 februari 2017);

- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt behalve ender punt 5° hieronder;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Aalst 1 dd.
14 februari 2017);

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Allianz dd. 13 februari 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met
31 december 2016 betaald zijn;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;
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4° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Van Roy Stadion te Denderleeuw) voldoet aan de
bepalingen van art. 469.3 ° a tot c wordt bewezen door het attest van de expert
infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 28 februari 2017;

dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te 
werken in het Van Roy Stadion, Stadionlaan 5 te 9470 Denderleeuw; 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Gemeente Denderleeuw
dd. 15 januari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Van Roy
Stadion, Stadionlaan 5 te 9470 Denderleeuw voor het seizoen 2017-2018 in
eerste klasse Amateurs.

5
° Betreffende de betwisting inzake de roerende voorheffing, neemt de 

Licentiecommissie kennis van het feit dat er geen evolutie is in dit dossier sinds de 
vorige licentieaanvraag 

Ge/et op de overgemaakte stukken van deze betwisting, de beslissing van de 
licentiecommissie van vorig seizoen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk 
niet onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform artikel 406 van 
het bondsreglement. 

De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen voor 
de bovenvermelde betwisting binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte dient 
te warden gebracht. 
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6 ° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan; 

dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen; 

- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse
amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van
betaalde sportbeoefenaar bezitten;

7° De Licentiecommissie stelt verder: 

- 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 met de door de Licentiecommissie
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en
behoudsvoorwaarden van de licentie.
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8° Uit al het bovenstaande volgt dat de V.Z.W. FOOTBALL CLUB 
VERBROEDERING DENDERLEEUW DENDERHOUTEM EENDRACHT 
HEKELGEM aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale 
amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door V.Z.W. FOOTBALL CLUB VERBROEDERING DENDERLEEUW 
DENDERHOUTEM EENDRACHT HEKELGEM ( stamnummer 3900 ) ontvankelijk en 
gegrond. 

Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting inzake roerende voorheffing binnen de vijf werkdagen op de hoogte dient 
te brengen. 

Beslist aan V.Z.W. FOOTBALL CLUB VERBROEDERING DENDERLEEUW 
DENDERHOUTEM EENDRACHT HEKELGEM de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer 
AM/3900/16/38394. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1 st

e klasse Amateurs voor het seizoen 2017-2018.

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 dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

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

Jean-Paul DE GRAEF 

3900- FCV DENDER EH 

- 6 I 6 -

Licentie 2017-2018 



1 

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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SE/ZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 3970 Licentienummer: AM/3970/84/39416 

F.C. OOSTERZONEN

BOVEMANSSTRAA T 20 

2260 WESTERLO 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 
2017 aan F.C. OOSTERZONEN op navolgende gronden de licentie 
nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 3970- F.C. OOSTERZONEN 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door: 

F.C. OOSTERZONEN (hierna "de club").

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de terzake gedane verklaringen. 

3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder: 

dat de club werkgever is van 1 werknemer ; 

dat bedrijfsrevisor Leo Van Sande in zijn verslag dd. 4 februari 2017 een 
verklaring zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten 
op 30 juni 2016; 

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 beeindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Leo Van Sande dd. 4 februari 2017); 

dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016 
zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 23 februari 2017); 

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Lier 1 dd. 19 januari 2017);

- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ;

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Team lnvordering Lier 1 dd. 19
januari 2017);

dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest AG Insurance dd. 7 februari 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

dat de club eigenaar is van het wedstrijdstadion en de betalingsbewijzen van de
onroerende voorheffing voor 2016 heeft voorgelegd;

dat de club op heden voldoet aan artikel 332 van het bondsreglement en zich
verbindt hieraan oak te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;
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4° Betreffende de installaties: 

dat het terrein van de club (Stadion FC Oosterzonen Oosterwijk te Westerlo) 
voldoet aan de bepalingen van art. 469.3° a tot c wordt bewezen door het attest 
van de expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 26 november 2016; 

dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te 
werken in het Stadion FC Oosterzonen Oosterwijk, Bovemansstraat 20 te 2260 
Westerlo; 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Gemeente Westerlo dd.
23 januari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Stadion FC
Oosterzonen Oosterwijk, Bovemansstraat 20 te 2260 Westerlo voor het seizoen
2017-2018 in eerste klasse Amateurs.

indien de club tijdens het seizoen 2017-2018 zou uitkomen in eerste klasse 
Amateurs, de club er zich toe verbonden heeft om de nodige aanpassingen aan 
te brengen aan haar verlichtingsinstallatie tegen uiterlijk 1 september 2017. 

5 ° 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 achterstallige vorderingen tegenover clubs bestaan;

- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen;

dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse 
amateurs tijdens het seizoen 2017-2018, uiterlijk op 1 september 2017 een 
overeenkomst te zullen hebben met minstens zeven spelers die het statuut van 
betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

7° De Licentiecommissie stelt verder: 

- 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 met de door de Licentiecommissie
nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de toekennings- en

ehoudsvoorwaarden van de licentie. 
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8° Uit al het bovenstaande volgt dat de F.C. OOSTERZONEN aan de voorwaarden 
voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2017-2018 voldoet. 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door F.C. OOSTERZONEN ( stamnummer 3970) ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan F.C. OOSTERZONEN de gevraagde licentie nationale amateurclub toe te 
kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer AM/3970/84/39416. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse amateurs voor het seizoen 2017-2018. 

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. 

� f 
H\ 
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Gedaan te BRUSSEL op dinsdag 4 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

Herman VAN IMPE 

K.B.V.B. - U.R.8.S.F.A. 

Jean-Paul DE GRAEF 
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Stamnummer : 595 

K. BOCHOLTERV.V.

Eikenlaan 4 

3950 Bocholt 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van dinsdag 4 april 2017 kennis 
genomen van het schrijven van de club K. BOCHOL TER V.V. waarin deze verzaakt 
aan de licentie nationale amateurclub voor het seizoen 2017-2018. 

Gedaan te BRUSSEL op dinsdag 4 APRIL 2017. 

De LICENTIECOMMISSIE. 

\ ,� 
-- J7__ -

HEMELRYCK 

Jean-Paul DE GRAEF 




