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BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE BETAALD VOETBAL 

SEIZOEN 2017 - 2018

Stamnummer : 19 Licentienummer : 0019/49/49587 

K.V. KORTRIJK

MEENSESTEENWEG 84 A 

8500 KORTRIJK 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan K.V. KORTRIJK op navolgende gronden de Europese 
licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1 B verleend voor het seizoen 
2017-2018: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1 B voor het seizoen 2017-2018 

2° Conform artikel 406 van het bondsreglement wordt K.V. Kortrijk, hierna de club 
genoemd, bepaald uit volgende rechtspersonen: 
CVBA Kortrijk Voetbalt - Meensesteenweg 84A te 8500 Kortrijk BE0475.349.587 
VZW Jong Kortrijk Voetbalt - Moorseelsestraat 111 B te 8501 Kortrijk 
BE0830.644.157 

3° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen en de bewijsstukken in 
bijlage erbij. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport 
van de Licentiemanager en de ter zake gedane toelichting. Na grondig onderzoek 
van het dossier en na het verslag van de Licentiemanager te hebben besproken, 
oordeelde de Licentiecommissie de licentie niet de piano te kunnen afleveren. 

Bijgevolg verzocht de Licentiecommissie de Club, bij rechtsgeldige oproepingsbrief 
dd. 22 maart 2017, tot indiening van bijkomende stukken en ter verschijning voor de
Licentiecommissie, met oog op de controle van de nakoming van artikels 406, 407,
408, 409 en 410 van het Bondsreglement.

De Club verscheen ter zitting dd. 30 maart 2017, vertegenwoordigd door Ohr. 
Matthias Leterme en Alexander Vanlijghem alwaar de Licentiecommissie de 
vertegenwoordigers van de Club naar behoren hoorde en uitgebreid de kans gaf hun 
betoog te voeren met dien verstande dat de laattijdig overgemaakte stukken dienen 
te warden geweerd conform artikel 419. 3 van het bondsreglement waarna de 
debatten door de Licentiecommissie werden gesloten en de zaak in beraad werd 
genomen. 

A. Betreffende de Europese Licentie

4° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 

o Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie akte van het feit
dat de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in UEFA
clubcompetities, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van het
Koning Boudewijnstadion te Brussel;
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B. Betreffende de Licentie profvoetbal

5° Betreffende de licentie profvoetbal, blijkt uit het geheel van de overgelegde 
stukken verder: 

dat bedrijfsrevisor Peter Vandewalle dd. 9 maart 2017 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 Peter Vandewalle dd. 14 februari 2017 en de voorgelegde 
betalingsbewijszen); 

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid betaald werden ( zie attesten RSZ dd.
15 en 21 februari 2017 , attest Groep S dd. 24 maart 2017 en de voorgelegde
beta Ii ngsbewijzen);

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn ( zie attesten Team
lnvordering Kortrijk dd. 6 februari 2017, attest Groep S dd. 24 maart 2017 en de
voorgelegde betalingsbewijzen);

- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald (zie attest AG
Insurance dd. 12 oktober 2016, attest Allianz dd. 19 december 2016 en de
voorgelegde betalingsbewijzen);

- 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 attesten Team lnvordering
Kortrijk dd. 6 februari 2017, de voorgelegde aangiftes voor januari en februari
2017 en de voorgelegde betalingsbewijzen);

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen regelmatig werden betaald (zie
attesten van Allianz dd. 21 november 2016 en 24 maart 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

dat de club een gebruiksrecht van het wedstrijdstadion wordt verleend om niet;

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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6° Betreffende artikel 332 van het bondsreglement 

- dat artikel 332. 1 van het Bondsreglement bepaalt:

"11. ledere club is verplicht zich te verzekeren van de diensten van een of meer 
gediplomeerde trainers. Zij dient zich te vergewissen van de moraliteit, en in 
voorkomend geval, van de arbeidsvergunning van hun medecontractant. 

12. Als hoofdtrainer wordt bedoeld de verantwoordelijke voor het voetbalgebeuren
van de eerste ploeg en in het bijzonder:
1) trainingen en tactische richtlijnen voor de eerste ploeg van de club;
2) de selectie en de samenstelling van de wedstrijdbladen;
3) instructies geven aan de spelers en de andere leden van de technische staf in de
kleedkamers en de technische zone v66r, tijdens en na de match;
4) deelnemen aan a/le media-activiteiten welke zijn voorbehouden voor de
hoofdtrainer.

Per afdeling dient men zich te verzekeren van de diensten van volgende trainers: 
131. 
In het profvoetbal 
1311. In afdeling profvoetbal 1 A heren van een UEFA-PRO gediplomeerde trainer 
met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van de eerste ploeg moet 
optreden, (. .. )". 

- dat deze verplichting oak deel uitmaakt van de licentievoorwaarden (artikel
407.1.10° van het bondsreglement);

- dat de club werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 5.000 € - zie
beslissing dd. 18 oktober 2016;

dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport dd. 14/12/2016 deze beslissing 
bevestigde; 

- dat de Licentiecommissie kennis heeft genomen van het verslag van het
Licentiedeparternent dd. 2 februari 2017 betreffende deze problematiek, alsook
alle bijgebrachte elementen;

- dat de Licentiecommissie kennis heeft genomen van de conclusies van de club
dd. 30 maart ter verdediging van het opgestelde rapport van de Licentiemanager;

- dat op grand van artikel 427 van het bondsreglement de licentiemanager onder
meer toeziet op de naleving van de maatregelen die de club warden opgelegd bij
de toekenning van de licentie. Het licentiedepartement kan op ieder moment bij
niet-naleving een rapport overmaken aan de Licentiecommissie. Het is op die
grand dat de Licentiecommissie door het Licentiedepartement gevat werd met
een rapport van 2 februari 2017;
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dat de Licentiecommissie vermag, om na te gaan of de licentievoorwaarden en de 
voorwaarden van het bondsreglement zijn nageleefd, zich te baseren op de 
feitelijke gegevens en zich niet louter dient te steunen op de (formele) voorstelling 
van zaken zoals deze blijkt uit de documenten van de club; 

- dat uit de samenhang tussen de hiervoor vermelde elementen volgt dat Karim
Belhocine wel degelijk heeft gefungeerd als de werkelijke hoofdtrainer van K.V.
Kortrijk en niet Bart Van Lancker tijdens de wedstrijd op zaterdag 28 januari 2017,
wat niet beantwoordt aan de voorstelling van zaken door de club;

- dat artikel 427. 6 van het bondsreglement bepaalt dat elke onjuiste verklaring,
elke schending, miskenning of niet-uitvoering van de door de Licentiecommissie
bepaalde maatregelen in het kader van de toekenning van een licentie, behalve
de bepalingen van artikel 428, door de Licentiecommissie kan bestraft warden, na
de licentiemanager te hebben gehoord, met:
- ofwel de veroordeling tot het betalen van een boete krachtens artikel 1916;
- ofwel de intrekking van de licentie voor het seizoen volgend op de vaststelling
van de inbreuk.

- dat de H. Belhocine sinds 10 maart 2017 toegelaten is tot de cursus van trainer
UEFA-Pro, waardoor de club op heden voldoet aan de bepalingen van artikel 332
van het bondsreglement;

dat de intrekking van de licentie voor het seizoen volgend op de vaststelling van 
de inbreuk geen met de ernst van de inbreuk evenredige sanctie zou zijn en gelet 
op het feit dat de club op heden beantwoordt aan artikel 332 van het 
bondsreglement, zodat de Licentiecommissie deze sanctie niet toepast. 

- dat de club er zich verbindt oak te voldoen aan de bepalingen van artikel 332 van
het bondsreglement gedurende het seizoen 2017-2018 ;

Gelet op bovenstaande elementen en rekening houdende met het verweer van de 
club tijdens de zitting, veroordeelt de Licentiecommissie de club tot een boete van 
5.000 € conform artikel 427.6° en artikel 1916 van het bondsreglement naar 
aanleiding van het rapport van het Licentiedepartement van 2 februari 2017. 
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7° Betreffende de installaties : 

- dat het terrein van de club (Guldensporenstadion te Kortrijk) voldoet aan de
bepalingen van art. 408.1.3° a tot k wordt bewezen door het rapport van de heer
De Pauw dd. 31 januari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 B te 8501 Heule;

dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Kortrijk dd. 9 
februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 B te 8501 Heule in Profvoetbal 1A 
als in Profvoetbal 1 B; 

8° Betreffende de betwisting met ex-speler Carevic, neemt de Licentiecommissie 
akte van het feit dat deze afgehandeld is. 

9° 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 op heden een overeenkomst heeft met minstens tweeentwintig
spelers die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en in geval de club
uitkomt in profvoetbal 1 A de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 2017
een overeenkomst te zullen hebben met minstens tweeentwintig spelers die het
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar
profvoetbal 1 B gaat de club de verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2017,
een overeenkomst te zullen hebben met minstens zeventien 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 1A of 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 1A of 1 B;
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10° 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. 

11 ° Betreffende de continuneit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoord aan stelling 6 
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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12° Uit al het bovenstaande volgt dat K.V. KORTRIJK aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1 B 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 Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1 A en 1 B ingediend door K.V. KORTRIJ K ( stamnummer n° 19 ) 
ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de 
installaties van het Koning Boudewijstadion te Brussel. 

Veroordeelt de club K.V. Kortrijk Voetbalt, conform artikel 427.6 ° en artikel 1916 van 
het bondsreglement, tot betaling van een boete van 5.000 euro. 

Beslist aan K.V. KORTRIJK de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 18 toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 ender het nummer 
/0019/49/49587. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2017-2018 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer hebben A/0019/49/49587) of in profvoetbal 1 B ( in welk geval ze zal 
gelden als een 8-licentie en het nummer dragen B/0019/49/49587). 

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 woensdag 12 APRIL 2017. 

De LICENTIECOMMISSIE. 

(' 

Jacques HULSBOSCH 

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

Bart Jan MEGANCK 
Ondervoorzitter 

Jan DE LUYCK 

19- KVK KORTRIJK
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K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017- 2018 

Numero de matricule : 216 Numero de Licence : AM/0216/76/75374 

ROYAL EXCEL MOUSCRON 

RUE DU STADE 33 

7700 MOUSCRON 

En sa seance du mercredi 12 avril 2017, la Commission des Licences a 
pris la decision suivante dans le dossier du ROYAL EXCEL 
MOUSCRON sur base des elements suivants: 
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1 ° Vu la demande visant a obtenir la licence de football professionnel 1A & 1 B et de 
la licence club national amateur pour la saison 2017-2018: 

2° Conformement a !'article 406 du reglement federal le Royal Excel Mouscron, 
denomme ci-apres « le club », est compose des personnalites juridiques suivantes : 
SCRL Royal Mouscron-Peruwelz - Rue du stade 33 a 7700 Mouscron 
BE0825.375.374 
ASBL Centre de Formation Football Futurotop - Rue de la barriere Leclercq 13 a
7711 Dottignies BE 0820.633.262 

3° 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 explications y afferentes. 

Apres examen approfondi du dossier et au vu du rapport etabli par le Manager des 

Licences, la Commission des Licences a juge que la licence ne pouvait pas etre 

accordee de piano. Par consequent, la Commission des Licences a exige du Club, 

via la convocation du 22 mars 2017, de fournir certaines pieces additionnelles et de 

comparaftre devant la Commission des Licences, tout en referant aux dispositions et 

exigences prevues par les articles 406, 407, 408 et 41 O du Reglement Federal. 

Le Club, represente par MaTtre Laurent Denis, Maftre Damien Catfolis, Mr Yves 

Dekegeleer, Mr Patrick Declercq, Mr Pierre Huys, Mr Paul Allaerts, Mr Kevin 

Debuckuoy et Mr Benjamin Sellier, a ete entendu en ses moyens et argumentation 

lors de la seance de la Commission des Licences du 30 mars 2017, tout en tenant du 

fait que les pieces deposees tardives doivent etre ecartees conformement a !'article 

419. 3 du reglement federal. Les de bats ont ete clotures et l'affaire a ete prise en

delibere.
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4°11 ressort de l'etude des differentes pieces du dossier: 

que le reviseur d'entreprise Bart Meynendonckx a depose une attestation sans 
reserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2016 en date du 14 
octobre 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 dent le contrat est encore en cours
que pour celles dent le contrat a deja pris fin, sauf pour le point 6

° ci-dessous
(voir attestation du reviseur d'entreprise Bart Meynendonckx en date du 14 fevrier
2017 et les preuves de paiements);

- que tous les montants dus en matiere de securite sociale ont ete payes ( voir
attestations de l'O.N.S.S. en date du 27 fevrier 2017, !'attestation de Groupe S du
9 mars 2017 et !'attestation de l'UCM du 19/03/2017);

- que tous les montants dus en matiere de precompte professionnel ont ete payes (
voir attestations Team recouvrement Tournai 1 en date du 1 er fevrier 2017 ,
!'attestation de Groupe S du 9 mars 2017 et !'attestation de l'UCM du
19/03/2017);

que toutes les primes en matiere d'assurance groupe jusqu'au 4eme trimestre
2016 inclus ont ete payees (voir attestation de Assurance Federale en date du 31
janvier 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 T.V.A (voir attestations Team
recouvrement Tournai 1 en date du 1er fevrier 2017 et 27 mars 2017);

- que toutes les primes en matiere d'assurance centre les accidents de travail ont
ete regulierement payees ( voir attestation de Assurance Federale en date du 1 er

fevrier 2017 et du 23 mars 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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5° Concernant les installations : 

que le terrain du club (Stade du Canonnier a Mouscron) satisfait aux exigences 
de !'article 408.1.3

° a jusque k, comme atteste par le rapport de !'expert 
infrastructure, Monsieur Nico De Pauw, en date du 31 janvier 2017; 

que le club declare jouer les rencontres a domicile au Stade du Canonnier, Rue 
du Stade 33 a 7700 Mouscron; 

que le club a fourni une attestation de la Commune de Mouscron l'autorisant a 
joueur toutes ses rencontres a domicile au Stade du Canonnier, Rue du Stade 33 
a 7700 Mouscron durant la saison 2017-2018; 

6° La Commission des Licences prend acte que le club a introduit une requete en 
appel le 29 mars 2017 dans le cadre du litige avec l'ancien joueur De Gouveia. 

Une verification marginale permet a la Commission des Licences de constater que le 
fondement ladite contestation paraTt serieux et non pas inspire par des 
considerations dilatoires, de sorte que la consignation conformement a !'article 406. 4 
du reglement federal ne s'impose pas. 

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.
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7° La Commission des Licences, sur base des declarations du club, note: 

que celui-ci 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 celles specifiees 
precedemment 

que le club dispose actuellement d'une assurance centre les accidents de travail 

que le club declare en reference a !'article 407.2. que la presente demande est 
complete et ne comporte aucune infraction aux conditions de !'article 407.2.21, 
22, 23 et 24; 

que le club a conclu un contrat avec au moins 22 joueurs possedant le statut de 
sportif remunere et en cas de participation a la competition de football 
professionnel 1A, le club s'engage a conclure une convention avec au mains 22 
joueurs possedant le statut de sportif remunere, et ce au plus tard le 1er 

septembre 2017. En cas de degradation en football professionnel 1 B, le club 
s'engage a conclure une convention avec au mains 17 joueurs possedant le 
statut de sportif remunere, et ce au plus tard le 1 er septembre 2017; 

que le club s'engage a rester membre effectif de l'A.S.B.L. PRO LEAGUE et a le 
rester pour la duree de la licence en cas de participation a la competition de 
football professionnel 1A et 1 B ; 

que le club accepte sans la moindre reserve toutes les obligations contractuelles 
et statutaires de la Pro League et s'engage a collaborer pleinement a !'execution 
des obligations contractuelles de la Pro League en cas de participation a la 
competition de football professionnel 1 A et 1 B ; 

8
° 

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 au 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. 

II ressort de ce qui precede que le club satisfait aux conditions visant l'obtention de la 
licence de club national amateur pour la saison 2017-2018. 
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9° Au niveau de la continuite 

conformement a !'article 406.21 du reglement federal, la Commission des 
Licences de la continuite sur base de la publication du departement des Licences 
du 14 octobre 2016; 

conformement a !'article 407.3 du reglement federal, on ne peut avoir egard aux 
garanties, aux prets et mises a disposition de fends si le club ne demontre 
nullement que ceux-ci repondent aux dispositions de cette article du reglement 
federale sur base des conditions prevues dans la publication du departement des 
Licences du 14 octobre 2016- voir points 6 & 7 sur la page 2 et 3; 

la Commission des Licences prend acte des documents suivants 
'Subordanited loan agreement' entre le Royal Excel Mouscron SCRL et 
Latimer International Ltd en date du 8 novembre 2016; 
La declaration de Gol Football Malta Limited en date du 11 fevrier 2016 ; 
'Share Purchase Agreement' entre Gol Football Malta Ltd et Latimer 
International Ltd en date du 11 fevrier 2016 ; 
'Assignment Agreement' entre Gol Football Malta Ltd et Latimer International 
Ltd en date du 11 fevrier 2016 ; 
'Assignment Agreement' entre Gol Football Malta Ltd et Latimer International 
Ltd en date du 25 fevrier 2016; 
Sworn Statement de Latimer International Ltd du 6 mars 2017; 
Les statuts de Gol Football Malta Limited depose par le club lors de la 
demande de licence pour la saison 2016-2017 -voir pieces n° 381 a 395; 

La Commission des Licences constate que des prets ont ete accordes au club par 
Gol Football Malta Ltd lors de la saison 2015-2016 afin de prouver la continuite 
pour la saison 2016-2017. Ce montant est repris dans le bilan au 28 fevrier 2017 
de Latimer International Ltd. depose dans le cadre de la demande de la licence 
2017-2018; 

Cet emprunt est repris dans le bilan interne du club au 28 fevrier 2017 dans la 
rubrique dettes a plus d'an - compte 170100 

Les nouvelles dispositions de !'article 407.3 du reglement federales sont des lors 
incontestablement d'application ; 

Les differents accords convenus entre Gol Football Malta Ltd et Latimer 
International Ltd demontrent que le remboursement des fends mis a dispositions 
par le club a Latimer International Ltd doit de toute fa9on revenir vers Gol Football 
Malta Ltd; 
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Par ailleurs, ii ne peut etre conteste que les fends qui sont mis a disposition du 
club sont d'origine de la societe Gol Football Malta Ltd qui exerce sans aucun 
doute des activites d'intermediaire - voir statuts et decision du CBAS du 19 mai 
2016 - page 9 

Vu ce qui precede et plus specifique le fait que les fends mises a disposition du club 
emanent d'une personnalite juridique exer9ant l'activite des intermediaires et 
conformement a !'article 407.3° du reglement federal, le 'Subordinated loan 
agreement' ne peut pas etre pris en consideration dans le jugement de la continuite 
en sa globalite. De ce fait la Commission des Licences estime que la continuite du 
club n'est assuree pour la duree de la licence. 

II en resulte que le club ne repond pas aux conditions d'octroi et d'obtention de la 
licence professionnel 1A & 1B pour la saison 2017-2018. 
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Pour toutes ces raisons et sur base des declarations et pieces fournies, 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Ayant constate les declarations faites et les pieces fournies. 

Ayant entendu les representants du club en seance. 

Declare que la requete introduite par le ROYAL EXCEL MOUSCRON (Matricule n° 

216) en vue de l'obtention de la licence nationale de football amateur est recevable
et fondee.

Declare que la requete introduite par le ROYAL EXCEL MOUSCRON (Matricule n° 

216 ) en vue de l'obtention de la licence de football professionnel 1A & 1 B est 
recevable et NON fondee. 

Decide que tout changement concernant le litige avec l'ancien joueur De Gouveia 
doit etre notifie dans les cinq jours ouvrables au Departement des Licences. 

Decide d'attribuer au ROYAL EXCEL MOUSCRON la licence nationale de football 
amateur demandee pour la saison 2017-2018 sous le numero AM/0216/76/75374. 

Affirme que cette licence est liee a la participation effective a la participation effective 
a la competition en Division 1 Amateurs pour la saison 2017-2018. 

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 12 AVRIL 2017. 

La Commission des Licences. 

C \ \ 

Bart Jan MEGANCK 

Jan DE LUYCK 
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Tijdens de zitting van 12 april 2017 heeft de Licentiecommissie volgende beslissing 
genomen in het dossier VZW K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen 

Gelet op de beslissing van de Licentiecommissie van 22 december 2016 die vaststelt 
dat de voorziene overdracht van patrimonium niet strafbaar is; 

Gelet op het feit dat de club per aangetekend schrijven dd. 16 maart 2017 de 
Secretaris-Generaal op de hoogte heeft gebracht van deze overdracht, die plaats 
heeft gevonden op 13 maart 2017 ; 

Gelet op alle voorliggende documenten, waaruit blijkt dat alle passiva werden 
overgedragen 

Orn al deze redenen, 

De LICENTIECOMMISSIE, 

Beslist de licentie profvoetbal voor het seizoen 2016-2017 over te dragen van de 
VZW K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen naar de NV Sporting Lokeren ( 
ondernemingsnummer: BE 408.102.952 onder het nummer 0282/24/02952. 

Gedaan te BRUSSEL op woensdag 12 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

Ondervoorzitter 

�lo/ 
Herman VAN IMPE 
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K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 

SEIZOEN 2017-2018 

Stamnummer : 282 Licentienummer : 0282/24/02952 

K. S.C. LOKEREN O.VL. 

DAKNAMSTRAAT 91 

9160 LOKEREN 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan K.S.C. LOKEREN O.VL. op navolgende gronden de 
Europese licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1 B verleend voor het 
seizoen 2017-2018: 
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1 ° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1 A en 1 B voor het seizoen 2017-2018 

2
° 

Conform artikel 406 van het bondsreglement omvat K.S.C. Lokeren O.VL., hierna 
de club genoemd, volgende rechtspersonen: 
Koninklijke Sporting Lokeren NV - Daknamstraat 91 te 9160 Lokeren BE 
0408.102.952; 
Jeugd Sporting Lokeren VZW - Daknamstraat 91 te 9160 Lokeren BE 0672.569.987; 

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. 

A. Betreffende de Europese Licentie

4 ° Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken 
en uit het rapport van de Licentiemanager, dat het verzoek voor het bekomen van de 
Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is. 
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B. Betreffende de Licentie profvoetbal

5 ° 

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

dat bedrijfsrevisor Johan De Coster dd. 15 februari 2017 een verklaring over de 
jaarrekening met voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar 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 nog
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd, behalve voor de
betwisting in punten 8° hieronder ( zie attest van bedrijfsrevisor Johan De Coster
dd. 15 februari 2017).

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

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

- dat alle premies inzake groepsverzekering werden betaald tot en met het vierde
kwartaal 2016 ( zie attesten AG Insurance dd. 15 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 lnvorderingen
Sint-Niklaas 1 dd. 13 februari 2017);

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (zie attest Baloise dd. 19 december 2016);

- dat er geen achterstallige bondsschulden 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;

dat de club eigenaar is van het wedstrijdstadion en de betalingsbewijzen van de
onroerende voorheffing voor 2016 heeft voorgelegd;
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6° Betreffende de installaties : 

- dat het terrein van de club (Daknamstadion te Lokeren) voldoet aan de
bepalingen van art. 408.1.3° a tot k wordt bewezen door het rapport van de heer
De Pauw dd. 31 januari 2017.

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Stedelijk Sportstadion Daknam, Daknamstraat 91 te Lokeren

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Lokeren dd. 10
januari 2017 dat haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Daknamstadion,
Daknamstraat 91 te Lokeren in Profvoetbal 1 A als in Profvoetbal 1 B;

7° Betreffende de betwisting met ex-speler Hendrickx, neemt de Licentiecommissie 
akte dat de verschuldigde som naar aanleiding van de veroordeling door het Hof van 
Beroep Gent dd. 1 maart 2017 werd gestort op de Poolrekening. De club wordt 
verzocht zodra de definitieve afrekening werd ontvangen van de raadsman van de 
speler, de nodige stukken van de effectieve afhandeling over te maken aan het 
Licentiedepartement. 

8° Betreffende de betwisting met de club Monte Azul, neemt de Licentiecommissie 
akte van het feit dat de club zich engageert binnen de 5 werkdagen na ontvangst van 
de transfervergoeding van Al Arabi het bewijs van betaling aan Monte Azul voor te 
leggen aan het Licentiedepartement. 

Ge/et op de voorgelegde documenten en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk 
niet onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. 406 van het 
bondsreglement. 

9° Betreffende de zaak Qatar Sports Club, neemt de Licentiecommissie akte dat de 
vordering ongegrond verklaard werd door de bevoegde commissie van FIFA, waarbij 
Qatar Sports Club beroep heeft aangetekend bij het T AS waar de zaak momenteel 
hangende is. 

Ge/et op de voorgelegde documenten en gezien het feit dat deze betwisting 
kennelijk niet onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. 406 
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. 

10° Betreffende de betwisting met ex-speler De Beu le, neemt de Licentiecommissie 
akte van het feit dat deze afgehandeld is. 
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11 ° 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 op heden een overeenkomst heeft met minstens tweeentwintig
spelers die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en in geval de club
uitkomt in profvoetbal 1A de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 2017
een overeenkomst te zullen hebben met minstens tweeentwintig spelers die het
statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten. In geval van degradatie naar
profvoetbal 1 B gaat de club de verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2017,
een overeenkomst te zullen hebben met minstens zeventien 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 1A of 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 A of 1 B; 

12° 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. 

13° Betreffende de continurteit 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 worden 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 worden gelaten conform 
artikel 407.3 van het bondsreglement. 
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14° Uit al het bovenstaande volgt dat de K.S.C. LOKEREN O.VL. aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 
1A en 18 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 Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 18 ingediend door K.S.C. LOKEREN O.VL. ( stamnummer n°282) 
ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwistingen met Hendrickx, Monte Azul en Qatar Sports Club/Harbaoui binnen de 
vijf werkdagen op hoogte dient te warden gebracht. 

8eslist aan K.S.C. LOKEREN O.VL. de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 18 toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer 
/0282/24/02952. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1 A seizoen 2017-2018 ( in welk geval ze zal gelden als een A-licentie 
en het nummer hebben A/0282/24/02952 ) of in profvoetbal 18 ( in welk geval ze zal 
gelden als een 8-licentie en het nummer dragen 8/0282/24/02952 ). 

Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.8.V.8 ..

Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 12 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

Bart Jan MEGANCK 
Ondervoorzitter 

Herman VAN IMPE 
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