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LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017-2018 

Stamnummer : 1 Licentienummer: AM/0001/06/07415 

ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB 

OUDE BOSUILBAAN 54 A 

2100DEURNE 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 april 
2017 op navolgende gronden een beslissing genomen in het dossier van 
ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB 
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1
° 

Gel et op het verzoek tot het bekomen van de licentie profvoetbal 1 A & 1 B en de 
licentie nationale amateurclub voor het seizoen 2017-2018 

2° Conform artikel 406 van het bondsreglement omvat Royal Antwerp Football Club, 
hierna de club genoemd, uit volgende rechtspersonen: 
RAFC Management NV- Oude Bosuillaan 54A te 2100 Deurne BE0839.407.415 
RAFC VZW- Oude Bosuillaan 54A te 2100 Deurne BE0407.744.349 
RAFC Future VZW- Oude Bosuillaan 54A te 2100 Deurne BE0844.525.154 
Educa Sport VZW- Oude Bosuillaan 54A te 2100 Deurne BE0465.496.268 

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 en 410 van het Bondsreglement.

De Club verscheen ter zitting dd. 30 maart 2017, vertegenwoordigd door Ohr. Jan 
Michel, Patrick Decuyper, Dirk Wouters en Pascal Vanden Borre 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 worden geweerd conform artikel 419.3 van het 
bondsreglement waarna de debatten door de Licentiecommissie werden gesloten en 
de zaak in beraad werd genomen. 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 1- ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB

- 2 -

Licentie 2017-2018 



4 ° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder: 

dat bedrijfsrevisor Dirk Wouters dd. 13 maart 2017 een verklaring over de 
jaarrekening met 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 verslagen
bedrijfsrevisor Dirk Wouters dd. 14 februari 2017 en alle voorgelegde
beta Ii ngsbewijzen);

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid betaald zijn ( zie het attesten van de
R.S.Z. dd. 7 december 2016 en 22 februari 2017 en SO Worx dd. 28 maart 2017);

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn ( zie attesten Team
invordering Antwerpen 5 dd. 3 en 13 februari 2017 en Attest SO Worx dd. 24
maart 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 attesten Team invordering
Antwerpen 5 dd. 3 en 13 februari 2017 en de voorgelegde aangifte voor de
maanden januari en februari en het voorgelegde betalingsbewijs);

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen regelmatig betaald zijn( zie attest AG
Insurance dd. 13 december 2017 en dd. 29 maart 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;.

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion betaald zijn;

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

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 1- ROY AL ANTWERP FOOTBALL CLUB
- 3 -

Licentie 2017-2018 



5
° 

Betreffende de installaties : 

- dat het terrein van de club (Bosuilstadion te Antwerpen) 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 Bosuilstadion, Oude bosuilbaan 54 te 2100 Antwerpen;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de Stad Antwerpen dd.
31 januari 2017 waaruit blijkt dat ze haar thuiswedstrijden kan afwerken in het
Bosuilstadion, Oude bosuilbaan 54 te 2100 Antwerpen.

6° 

Betreffende de betwisting met ex-werknemer Carl Geeraerts, neemt de 
Licentiecommissie akte dat deze zaak zal warden gepleit warden voor de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen op 14 juni 2017. 

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. 

7° Betreffende de zaak Wauters, neemt de Licentiecommissie akte dat 
gerechtsdeurwaarder Beerten kan overgaan tot de verdeling van de geblokkeerde 
gelden en dus de betaling van de verschuldigde som aan de Heer Wouters. 

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. 

8° De Licentiecommissie neemt akte van het feit dat het afbetalingsplannen ten 
overstaan van de administratie van de rechtszekerheid en de Voetbalcel 

binnenlandse zaken werden afgelost. 
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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 1A de verbintenis aangaat, uiterlijk op 1 september 2017
een overeenkornst 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;

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.

Uit al het bovenstaande volgt dat ROYAL ANTWERP FOOTBALL aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub voor het 
seizoen 2017-2018 voldoet. 
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11 ° Betreffende de continuneit van de club, 
- conform artikel 406.21 van het bondsreglement, gebeurt de beoordeling van de

continuneit op basis van de publicatie van het Licentiedepartement dd. 14 oktober
2016;

- conform artikel 407.3 van het bondsreglement, warden waarborgen, leningen en
ter beschikking gestelde fondsen buiten beschouwing indien de club niet bewijst
dat deze voldoen aan het bewuste bondsartikel op basis van de gestelde
voorwaarden in de publicatie van het Licentiedepartement dd. 14 oktober 2016 -
zie punten 6 en 7 op pagina 2 en 3 ;

- de Licentiecommissie akte neemt van volgende documenten:
Master leningsovereenkomst tussen BVBA Goala en de Royal Antwerp 
Football Club Management NV en de Royal Antwerp Football Club VZW dd. 2 
december 2016; 
De verklaring ten behoeve van de Licentiecommissie van de h. Paul 
Gheysens dd. 13 maart 2017; 
Master Leningsovereenkomst tussen Paul Gheysens en bvba Goala dd. 16 
maart 2017; 
De rekeninguittreksels van de in dit kader ontvangen betalingen 

- Aan de hand van deze rekeninguittreksels heeft de Licentiecommissie vastgesteld
dat deze bedragen afkomstig van de Peridot S. L. met zetel te Barcelona of voor
rekening van deze vennootschap werden gestort door Ghelamco Invest NV;

de club werd in de oproepingsbrief dd. 22 maart 2017 gevraagd om diverse 
documenten betreffende deze 2 vennootschappen voor te leggen, alsook de 
eigen verklaringen te staven met de nodige verantwoordingsstukken met 
betrekking tot de problematiek van de continu'fteit; 

De club blijft in gebreke in het aanleveren van volgende documenten conform de 
oproepingsbrief dd. 22 maart 2017 
- Voor de S.L. Peridot:

De interne balans en resultatenrekening per 31/12/2016; 
De interne balans en resultatenrekening per 28/02/2017; 
De overeenkomsten tussen Peridot en de ultieme gelschieter, alsook een 
verklaring van deze laatste; 

Voor de NV Ghelamco Invest: 
De interne balans en resultatenrekening per 31/12/2016; 
De interne balans en resultatenrekening per 28/02/2017; 
De overeenkomsten tussen NV Ghelamco Invest en de ultieme gelschieter, 
alsook een verklaring van deze laatste; 
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De club legt de interne balans voor van S.L. Peridot per 30 juni 2016 waarin geen 
spoor te vinden is van de gestorte bedragen aan Goala bvba conform de 
voorgelegde rekeninguittreksels. Bovendien blijkt deze vennootschap 
onvoldoende eigen vermogen had per 30 juni om deze ter beschikking gestelde 
bedragen te financieren, waaruit kan afgeleid warden dat deze ter beschikking 
worden gesteld door een derde, waarvan de club geen enkel bewijs voorlegt. De 
Licentiecommissie heeft daarenboven de aanzienlijke schuldenlast opgenomen in 
deze interne balans opgemerkt, waarvoor geen enkel onderliggend 
verantwoordingsstuk werd voorgelegd; 

De club legt de aandeelhouders voor van de S. L. Peridot maar levert op geen 
enkele manier enige duiding met betrekking tot de ultieme geldschieter noch de 
ultieme eigenaar van deze Spaanse vennootschap; 

De club legt de interne balans voor van N.V. Ghelamco Invest per 30 juni 2016 
waarin geen spoor te vinden is van het gestorte bedrag voor rekening van Peridot 
S.L. conform de voorgelegde rekeninguittreksels;

De club legt de aandeelhouders voor van de N.V. Ghelamco Invest maar levert op 
geen enkele manier enige duiding met betrekking tot de ultieme eigenaar van 
deze vennootschap; 

Op basis van de voorgelegde elementen, kan de Licentiecommissie conform de 
publicatie van het licentiedepartement onmogelijk achterhalen dat de inhoud van 
de Masterleningsovereenkomst dd. 16 maart 2017 overeenstemt met de 
werkelijkheid; 

Gelet op bovenstaande elementen en meer bepaald het gebrek aan bewijs omtrent 
de oorspronkelijke afkomst van de door de club in rekening gebrachte financiele 
middelen en conform artikel 407.3

° van het bondsreglement, kan de Master 
Leningsovereenkomst dd. 2 december 2016 NIET in aanmerking worden genomen 
bij de totale beoordeling van de continuHeit, waardoor de Licentiecommissie van 
oordeel is dat NIET bewezen is dat de continuHeit van de club verzekerd is tot het 
einde van de Licentie. 

Hieruit volgt dat de club NIET voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de 
licentie profvoetbal 1 A en 1 B voor het seizoen 2017-2018. 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 1- ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB

- 7 -

Licentie 2017-2018 



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 ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB ( stamnummer n ° 1 ) 
ontvankelijk en gegrond. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie Profvoetbal 1 A & 1 B ingediend 
door ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB ( stamnummer n° 1 ) ontvankelijk doch 
ongegrond. 

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

Beslist aan ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 ender het nummer 
AM/0001/06/07415. 

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. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 12 APRIL 2017. 

De LICENTIECOMMISSIE. 

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

Jan DE LUYCK 
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K.8.V.B. - U.R.8.S.F.A.

LICENCE FOOTBALL 

PROFESSIONNEL BELGE 

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017-2018 

Numero de matricule : 10 Numero de Licence : 0010/30/44936 

ROYALE UNION SAINT-GILLOISE 

CHAUSSEE DE BRUXELLES 223 

1190 BRUXELLES 

En sa seance du mercredi 12 AVRIL 2017 la Commission des Licences 
a pris la decision d'attribuer la licence de football professionnel 1A et 1 B 
ainsi que la licence club national amateur pour la saison 2017-2018 au 
ROYALE UNION SAINT-GILLOISE sur base des elements suivants: 
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1 ° Vu la demande visant a obtenir la licence de football professionnel 1 A et 1 B ainsi 
que la licence club national amateur pour la saison 2017-2018: 

2° Conformement a !'article 406 du reglement federal la R. Union St-Gilloise, 
denomme ci-apres « le club », est compose des personnalites juridiques suivantes : 
ASBL Ecole des jeunes, Rue de Russie 41 a 1060 Saint-Gilles BE 0453.400.071 
SCRL Royale Union Saint-Gilloise, Chaussee de Bruxelles 223 a 1190 Forest 
BE0417.144.936 

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 

comparaTtre 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 Mr. Olivier Dumonchaux et Mr. Philips, 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 tardivement doivent etre 

ecartees conformement a !'article 419.3 du reglement federal. Les debats ont ete

clotures et l'affaire a ete prise en delibere. 
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4° Concernant la licence de football professionnel, ii ressort de l'etude des differentes 
pieces du dossier: 

Que le club a renonce de fa9on irrevocable a la demande de la licence 
europeenne pour la saison 2017-2018 ; 

- que le reviseur d'entreprise Christine Vanden Bosch a depose une attestation
sans reserve avec paragraphe d'observation des comptes annuels pour l'exercice
clos le 30 juin 2016 en date du 14 mars 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 aux joueurs, tant pour celles dent le contrat est encore
en cours que pour celles dent le contrat a deja pris fin (voir attestation du reviseur
d'entreprise Christine Vanden Bosch en date du 13 fevrier et 9 mars 2017 et les
les preuves de paiement);

- 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 et 28 fevrier 2017, !'attestation de Groupe
Sen date du 24 mars 2017, les factures de l'UCM et les preuves de paiements);

- que tous les montants dus en matiere de precompte professionnel ont ete payes
(voir attestations Team recouvrement Bruxelles 6 en date du 14 et 27 fevrier 2017
!'attestation de Groupe Sen date du 24 mars 2017, les factures de l'UCM et les
preuves de paiements);

- 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 attestations Team recouvrement
Bruxelles 6 en date du 14 et 27 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 de
Federale Assurance en date du 14 fevrier et 8 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 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;

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 10 - R. UNION SAINT-GILLOISE 

- 3 / 3 -

Licence 2016-2017 



5° Concernant les installations 

- que le terrain du club 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 Roi Baudouin,
Avenue Marathon 135 a 1020 Bruxelles;

- que le club a fourni une attestation de la Ville de Bruxelles en date du 17 fevrier
2017 l'autorisant a joueur toutes ses rencontres a domicile dans le cadre du
football professionnel 1A ou 1 B ou 1er division Amateurs au Stade Roi Baudouin,
Avenue Marathon 135 a 1020 Bruxelles durant la saison 2017-2018 ;

6° La Commission des Licences acte que le litige avec l'ancien joueur Mrabet a ete 
regle et que ce dossier peut etre considere comme cl6ture. 

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 contre 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 17 joueurs possedant le statut de
sportif remunere et en cas de participation au division de Football Professionnel
1 B, le club s'engage a conclure une convention avec au moins 17 joueurs
possedant le statut de sportif remunere, et ce au plus tard le 1 er septembre 2017.
En cas de promotion en division de Football Professionnel 1A, le club s'engage a
conclure une convention avec au moins 22 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 1 A 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 ;
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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 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. 

9° 

Au niveau de la continuite : 

La Commission des Licences estime que la continuite est assuree pour la duree de 
la licence etant donne que la situation 7 - reprise dans la publication du departement 
des licences dd. 14 octobre 2016- est satisfaite. En effet, ii ressort de l'etat 
approximatif des revenus et des depenses prevus pour la saison 2017-2018 et de 
tous les documents y afferents que le fonctionnement normal du club est garanti pour 
la saison prochaine. En tenant compte des dispositions de !'article 407.3 du 
reglement federal, la Commission des Licences estime que les garanties, prets et 
fends a disposition du club peuvent etre pris en consideration. 

La Commission des Licences prend acte du rapport du Conseil d'administration du 
29 mars 2017 et !'engagement formel du club : « Le club avertira le Manager des 
Licences des qu'une operation susceptible de depasser le budget prevu est realisee 
et en precisant par quel moyen ce depassement est couvert. Le club appuiera ses 
demonstrations par la fourniture d'une situation comptable mensuelle a jour et par la 
transmission de tout document qui couvre le depassement du budget salarial. » 

La Commission des Licences estime que cette engagement formel du club est 
susceptible d'un contr61e des conditions d'octroi conformement !'article 427 du 
reglement federale. 
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10° 

II ressort de ce qui suit que la ROYALE UNION SAINT-GILLOISE satisfait aux 
conditions visant a l'obtention de la licence de football professionnel 1A et 1 B ainsi 
que la licence club national amateur pour la saison 2017-2018. 

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 la ROYALE UNION SAINT-GILLOISE 
(Matricule n° 10) en vue de l'obtention de la licence de football professionnel 1A et 
1 B et de la licence club national amateur est recevable et fondee. 

Decide d'attribuer a la ROYALE UNION SAINT-GILLOISE la licence de football 
professionnel 1 A et 1 B demandee pour la saison 2017-2018 sous le numero 
/0010/30/44936 et de la licence club national amateur pour la saison 2017-2018 sous 
le numero AM/0010/30/44936. 

Affirme que cette licence est liee a la participation effective a la competition en 
football professionnel 1A pour la saison 2017-2018 (auquel cas elle sera valable 
comme licence A et portera le numero A/0010/30/44936) ou a la participation 
effective a la competition football professionnel 1 B (auquel cas elle sera valable 
comme licence B et portera le numero B/0010/30/44936) ou a la participation 
effective a la competition division 1 Amateurs pour la saison 2017-2018 (auquel cas 
elle portera le numero AM/0010/30/44936). 

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.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. LO - R. UNION SAINT-GILLOISE 
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Fait a BRUXELLES le 12 AVRIL 2017. 

Erik DE LEMBRE 

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

c----," , ___________. 
�-------- q...,.._, 

Bart Jan MEGANCK 

Vice-President 

Jan DE LUYCK 
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K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017 - 2018

Stamnummer : 12 Licentienummer : 0012/15/98824 

CERCLE BRUGGE KONINKLIJKE SPORTVERENIGING 

OLYMPIALAAN 74 

8200BRUGGE 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan CERCLE BRUGGE K.S.V. op navolgende gronden de 
Europese licentie en de licentie profvoetbal 1A en 1 B alsook de licentie 
nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 12- CERCLE BRUGGE K.S.V.
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de Europese licentie, de licentie 
profvoetbal 1 A en 1 B en licentie van nationale amateurclub voor het seizoen 2017-
2018 

2° Conform artikel 406 van het bondsreglement omvat Cercle Brugge K.S.V. , hierna 
de club genoemd, volgende rechtspersonen: 
Cercle Brugge K.S.V. CVBA- Olympialaan 74 te 8200 Brugge BE0554.798.824 
K.S.V. Cercle Brugge VZW - Olympialaan 74 te 8200 Brugge BE0407.845.705 

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. 

K
;
B.V.B. - V.R.B.S.F.A. 12- CERCLE BRUGGE K.S.V.
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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 Willem Van Cauter dd. 3 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 behalve 
bepalingen onder punten 8° tot en met 13° hieronder ( zie attest van de 
bedrijfsrevisor Wim Van Cauter dd. 13 februari 2017). 

dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2016 
betaald werden ( zie attesten van de R.S.Z. dd. 21 februari 2017); 

dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing over het vierde kwartaal 2016 betaald 
zijn ( zie attesten Team lnvordering Brugge dd. 14 februari en 2 maart 2017); 

dat uit het voorgelegde attest inzake belastingen geen andere schulden aan 
bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt behalve bepaling onder punt 7

° 

hieronder; 

dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (zie attesten Team lnvordering 
Brugge dd. 14 februari en 2 maart 2017); 

dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016 
regelmatig werden betaald ( zie attest Baloise dd. 14 februari 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.

1 �· 
K.8
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6° Betreffende de installaties : 

- dat het terrein van de club (Jan Breydelstadion te Brugge) 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 Jan Breydelstadion, Olympialaan 74 te 8200 Brugge 

dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Brugge dd.15 
februari 2017 dat haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Jan Breydelstadion, 
Olympialaan 7 4 te 8200 Brugge in Profvoetbal 1A als in Profvoetbal 1 B. 

7° 
Betreffende de betwisting inzake roerende voorheffing, neemt de 

Licentiecommissie akte dat deze zaak gepleit warden voor de Rechtbank van 1 ste 

Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge op 4 april 2017. 

Ge/et op de voorge/egde documenten, de beslissing van de Licentiecommissie van 
vorig seizoen en gezien het feit dat deze betwistingen kennelijk niet onredelijk schijnt, 
dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. 406 van het bondsreglement. 

8° Betreffende de betwisting met ex-speler Sterckx, neemt de Licentiecommissie
kennis van het feit dat deze zaak behandeld werd door de Arbeidsrechtbank Gent 
afdeling Brugge op 3 april 2017. 

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 betwisting met ex-speler Ndiaye, neemt de Licentiecommissie 
kennis van het feit dat deze zaak zal warden behandeld door de Arbeidsrechtbank 
Gent afdeling Brugge op 19 juni 2017. 

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

10° 
Betreffende de betwisting met ex-speler De Coninck, neemt de 

Licentiecommissie kennis van het feit dat deze zaak zal warden behandeld door de 
Arbeidsrechtbank Gent afdeling Brugge op 18 september 2017. 

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

f 
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11 ° Betreffende de betwisting met ex-trainer Van Lancker, neemt de 
Licentiecommissie kennis van het feit dat deze zaak zal worden behandeld door de 
Arbeidsrechtbank Gent afdeling Brugge op 18 september 2017. 

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. 

12° Betreffende de betwisting met ex-werknemer Colpaert, neemt de 
Licentiecommissie kennis van het feit dat deze zaak zal worden behandeld door de 
Arbeidsrechtbank Gent afdeling Brugge op 18 september 2017. 

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

13° Betreffende de betwisting met ex-werknemer Charita, neemt de 
Licentiecommissie kennis van het feit dat deze zaak werd ingeleid voor behandeling 
door de Arbeidsrechtbank Gent afdeling Brugge op 20 februari 2017. 

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 

K . .V.B. - U.R.B.S.F.A. 12- CERCLE BRUGGE K.S.V.
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14 ° 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 en ingeval van degradatie naar 1 ste

klasse amateurs, 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 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; 

15° 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. 

12- CERCLE BRUGGE K.S.V.
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16
° 

Betreffende de cantinuneit is de Licentiecammissie van aardeel dat deze 
gewaarbargd is vaar de duur van de licentie daardat deze beantwaardt aan stelling 7 
van de publicatie van het licentiedepartement van 14 aktaber 2016, gezien de 
vaargelegde geraamde staat van antvangsten en uitgaven vaar het seizaen 2017-
2018 en alle neergelegde dacumenten ter zake, waaruit blijkt dat de narmale werking 
van de club kan warden verzekerd tijdens het kamende seizaen. Tevens is de 
Licentiecammissie van aardeel dat vaar de club er geen waarbargen, leningen en ter 
beschikking gestelde fondsen buiten beschauwing maeten warden gelaten conform 
artikel 407.3 van het bandsreglement. 

fr\ KB . B. - U.R.B.S.F.A. 12 - CERCLE BRUGGE K.S.V . 
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17 ° Uit al het bovenstaande volgt dat CERCLE BRUGGE K.S.V. aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de Europese Hcentie, de licentie profvoetbal 
1 A en 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 Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1 B, alsook de licentie nationale amateurclub ingediend door 
CERCLE BRUGGE K.S.V. ( stamnummer n° 12 ) ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting met Sterckx, Ndiaye, De Coninck, Van Lancker, Colpaert, Charita en 
betreffende de roerende voorheffing binnen de vijf werkdagen op de hoogte dient te 
brengen. 

Beslist aan CERCLE BRUGGE K.S.V. de gevraagde Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1 A en 1 B toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer 
/0012/15/98824 en de gevraagde licentie nationale amateurclub onder het nummer 
AM/0012/15/98824. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
in profvoetbal 1A seizoen 2017-2018 ( in welk geval ze het nummer dragen 
A/0012/15/98824) of in profvoetbal 1 B ( in welk geval ze het nummer dragen 
B/0012/15/98824) of in 1 st

e klasse amateurs (in welk geval ze het nummer dragen
AM/0012/15/98824). 

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 . .  1 .B. - U.R.B.S.F.A. 12 - CERCLE BRUGGE K.S.V. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 12 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

Bart Jan MEGANCK 
Ondervoorzitter 

Herman VAN IMPE 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 12- CERCLE BRUGGE K.S.V.
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K.B.V.8. - U.R.8.5.F.A. 

BELGISCHE EN EUROPESE 

LICENTIE PROFVOETBAL 

EN NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZ OEN 2017 - 2018 

Stamnummer : 6142 Licentienummer : 6142/53/26703 

OUD-HEVERLEE LEUVEN 

KARDINAAL MERCIERLAAN 46 

3001 LEUVEN 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan OUD-HEVERLEE LEUVEN op navolgende gronden de 
Europese licentie en de licentie profvoetbal 1 A en 1 B alsook de licentie 
nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018: 

J1-8.V.B.- U.R.B.S.F.A. 6142-0UD-HEVERLEE LEUVEN 
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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 alsook de licentie nationale amateurclub voor het seizoen 
2017-2018 

2° Conform artikel 406 van het bondsreglement wordt Oud-Heverlee Leuven, hierna 
de club genoemd, bepaald uit volgende rechtspersonen: 
Oud-Heverlee Leuven CVBO-SO, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Leuven 
BE0864.391.150; 
Oud-Heverlee Leuven VZW, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Leuven 
BE0430.065.732; 
OH Leuven CVBA, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Leuven 
BE0668.426. 703 

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. 

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
Daknamstadion te Lokeren;

a,' 
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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 Frank Bloemen dd. 9 februari 2017 een verklaring over de 
jaarrekening zonder 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 
nag lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd behalve 
bepalingen ender punt 7° hieronder ( zie attest van bedrijfsrevisor Frank 
Bloemen dd. 14 februari 2017); 

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

dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing over het vierde kwartaal 2016 betaald 
zijn ( zie attesten Team lnvordering Leuven 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 (zie attest Team lnvordering Leuven
1 dd. 6 februari 2017);

dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald ( zie attest AG Insurance dd. 22 november 2016);

dat er geen achterstallige bonds.schulden zijn;

- dat alle verschuldigde bedragen inzake de erfpacht 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;

.B. - U.R.B.S.F.A. 6142-0UD-HEYERLEE LEUYEN 
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6° 

Betreffende de installaties : 

- dat het terrein van de club (Stadion Den Dreef te Heverlee) 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 Stadion Den Dreef, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Heverlee; 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Leuven dd.2 maart
2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Stadion Den Dreef,
Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Heverlee zowel in Profvoetbal 1A als in
Profvoetbal 1 B.

6
° 

Betreffende de klacht hangende bij de Poolcommissie, neemt de 
Licentiecommissie akte dat deze tot op heden nog steeds niet werd afgehandeld. 

Ge/et op de voorgelegde documenten, 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 art. 406 van het bondsreglement. 

7° Betreffende de klacht met ex-speler Messoudi, neemt de Licentiecommissie akte 
dat de speler beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank 
te Leuven dd. 27 juli 2016, waarbij deze zaak behandeld zal worden door het 
Arbeidshof te Brussel op 8 december 2017. 

Ge/et op de voorgelegde documenten, 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 art. 406 van het bondsreglement. 

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

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

6142-0UD-HEVERLEE LEUVEN 
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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 zeventien spelers die
het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten en ingeval de club uitkomt in
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. In geval van promotie profvoetbal 1A gaat
de club de verbintenis aan, uiterlijk op 1 september 2017, een overeenkomst te
zullen hebben met minstens tweeentwintig 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;

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. 

6142-0UD-HEVERLEE LEUVEN 

- 515 -

Licentie 2017-2018 



11 ° Betreffende de continu'iteit is de Licentiecommissie van oordeel dat deze 
gewaarborgd is voor de duur van de licentie doordat deze beantwoordt 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 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. 

fi\ K.8.
1
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12° Uit al het bovenstaande volgt dat OUD-HEVERLEE LEUVEN aan de
voorwaarden voor het verkrijgen van de Europese licentie en de licentie profvoetbal 
1A en 1 B alsook aan 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 Europese licentie en de licentie 
profvoetbal 1A en 1 B alsook de licentie nationale amateurclub ingediend door OUD
HEVERLEE LEUVEN ( stamnummer n° 6142 ) ontvankelijk en gegrond.

Zegt dat de club verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de 
installaties van het Daknamstadion te Lokeren. 

Zegt dat de club het licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting bij de Poolcommissie en Messoudi binnen de vijf werkdagen op de hoogte 
dient te brengen. 

Beslist aan OUD-HEVERLEE LEUVEN de gevraagde Europese licentie en de 
licentie profvoetbal 1 A en 1 B toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het 
nummer /6142/53/26703 en de gevraagde licentie nationale amateurclub onder het 
nummer AM/42/53/26703. 

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/6142/53/26703) of in profvoetbal 1 B ( in welk geval ze zal 
gelden als een B-licentie en het nummer dragen B/6142/53/26703) of 1 st

e klasse 
amateurs (in welk geval ze het nummer zal dragen AM/6142/53/26703) 

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. 

�

A\ 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 12 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

Bart Jan MEGANCK 
Ondervoorzitter 

I � 

Cl ' 
--.... 

Jean-Paul DE GRAEF 
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Tijdens de zitting van 12 april 2017 heeft de Licentiecommissie volgende beslissing 
genomen in het dossier VZW Oud-Heverlee Leuven 

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. 5 januari 2017 de 
Secretaris-Generaal op de hoogte heeft gebracht van deze overdracht, die plaats 
heeft gevonden op 1 januari 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 Oud-Heverlee Leuven naar de CVBA OH Leuven ( ondernemingsnummer : BE 
668.426. 703) onder het nummer 6142/53/26703 

Gedaan te BRUSSEL op woensdag 12 APRIL 2017 

De LICENTIECOMMISSIE 

Bart Jan MEGANCK 
Ondervoorzitter 

Herman VAN IMPE 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 6142- OHL 

Jean-Paul DE GRAEF 
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