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LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017-2018 

Numero de matricule : 4 Numero de Licence : AM/0004/49/80067 

ROY AL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS 

RUE DE LA TONNE 80 

4000 LIEGE 

En sa seance du mercredi 12 AVRIL 2017, la Commission des Licences 
a pris la decision d'attribuer au ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS 
sur base des elements suivants la licence de club national amateur pour 
la saison 2017-2018 

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

ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS (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 est l'employeur de 24 employes

- que le reviseur d'entreprise Christophe Colson a depose un rapport avec une
opinion sans reserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2016 en
date du 1 O 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 celles dont le contrat est encore en cours
que pour celles dont le contrat a deja pris fin (voir attestation du reviseur
d'entreprise Christophe Colson en date du 1 O fevrier 2017);

- que tous les montants dus en matiere de securite sociale ant ete payes jusqu'au
4eme trimestre 2016 ( voir attestations de 1'0.N.S.S. en date du 9 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 1 en date
du 26 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 attestation Team
recouvrement Liege 1 en date du 26 janvier 2017);

que toutes les primes en matiere d'assurance contre les accidents de travail ant
ete regulierement payees jusqu'au 31 decembre 2016 inclus (voir attestation
Ethias en date du 6 fevrier 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° Concernant les installations 

que le terrain du club (Stade RFC de Liege a Liege) satisfait aux exigences de 
!'article 469.1.3° a) jusque c), comme l'atteste le rapport de l'expert infrastructure, 
Monsieur Nico De Pauw en date 17 mars 2017 ; 

que le club declare jouer les rencontres a domicile au Stade RFC de Liege, Rue 
de la Tonne 90 a 4000 Liege lors de la saison 2017-2018; 

que le club a fourni une attestation de la Ville de Liege en date du 25 janvier 2017 
l'autorisant a joueur toutes ses rencontres a domicile dans le cadre de la division 
1 Amateurs au Stade RFC de Liege, Rue de la Tonne 90 a 4000 Liege 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'arriere exigible 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 

qu' 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 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. 
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7° 11 ressort de ce qui suit que le ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS satisfait aux 
conditions visant a l'obtention de la licence club national amateur pour la saison 
2017-2018. 

Pour toutes ces raisons, 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Ayant constate les declarations faites et les pieces fournies. 

Declare que la requete introduite par le ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS 
(Matricule n° 4) en vue de la licence de club national amateur est recevable et 
fondee. 

Decide d'attribuer au ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS la licence de club 
national amateur pour la saison 2017-2018 sous le numero AM/0004/49/80067. 

Affirme que cette licence est liee a la participation effective a la competition de 1 ere 

division 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 mercredi 12 AVRIL 2017. 

La COMMISSION DES LICENCES. 

-====J�p 
Herman VAN IMPE 

Pres·dent 

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 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 11 

RACING CLUB GENT 

EIKSTRAAT 85 A 

9041 OOSTAKKER 

Licentienummer: AM/0011/87/33920 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan RACING CLUB GENT op navolgende gronden de 
licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018: 

K.B.V.8.-U.R.B.S.F.A. 11- RACING CLUB GENT
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1° 

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

RACING CLUB GENT (hierna "de club"). 

2° 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 verslag 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 13 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Mohammed Boumalek in zijn verslag dd. 14 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 nog
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd (zie attest
bedrijfsrevisor Mohammed Boumalek dd. 28 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 Rechtspersonen Gent 1 dd. 20 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 Team lnvordering
Rechtspersonen Gent 1 dd. 20 februari 2017);

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest AG Insurance dd. 23 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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4 ° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (PGB Stadion te Oostakker) op heden NIET voldoet
aan de bepalingen van art. 469.3° a tot c zie attest van de expert infrastructuur,
de heer Nico De Pauw dd. 7 februari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het PGB Stadion, Eikstraat 85A te 9041 Oostakker;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de Stad Gent dd. 28
februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het PGB Stadion,
Eikstraat 85A te 9041 Oostakker voor het seizoen 2017-2018 in eerste klasse
Amateurs;

dat de club de nodige stukken heeft voorgelegd met betrekking tot de aanpassing 
van hun infrastructuur en er zich toe verbindt de nodige aanpassingen te doen 
tegen uiterlijk 15 oktober 2017 bij een eventuele promotie naar 1 st

e klasse 
amateurs; 

- dat de club erkent dat het niet naleven van deze termijn kan leiden tot sancties
zoals bepaald in artikel 474 van het bondsreglement,

5° De Licentiecommissie stelt vast: 
- dat de club een samenwerkingsovereenkomst heeft met KAA Gent, gelet op

de samenstelling van de Algemene vergadering en de Raad van Bestuur van
club met diverse personen actief binnen KAA Gent;

- dat de club bevestigd heeft dat gelet op deze samenwerking, er geen
mogelijkheid zal zijn om in de toekomst uit te komen in het profvoetbal, gelet
op artikel 308 van het bondsreglement;

Gelet op deze samenwerking en artikel 308 van het bondsreglement, beslist de 
Licentiecommissie, dat de club, geen Licentie profvoetbal kan bekomen zolang de 
samenwerking met KAA Gent loopt en de huidige samenstelling van de Algemene 
vergadering met leden van KAA Gent. 
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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 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. 
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8° 
Uit al het bovenstaande volgt dat RACING CLUB GENT 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 RACING CLUB GENT ( stamnummer n° 11) ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan RACING CLUB GENT de gevraagde licentie nationale amateurclub toe te 
kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer AM/0011/87/33920. 

Beslist dat RACING CLUB GENT geen licentie profvoetbal kan aanvragen zolang de 
samenwerking met KAA Gent loopt en de huidige samenstelling van de Algemene 
vergadering met leden van KAA Gent gelet op de bepalingen van artikel 308 van het 
bondsreglement. 

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 woensdag 12 APRIL 2017. 

De LICENTIECOMMISSIE. 

Herman VAN IMPE 
Voorzitter 

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

Jean-Paul oh� 

1 I - R.C. GENT Licentie 2017-2018 



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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 28 Licentienummer : AM/0028/77 /64795 

K. BERCHEM SPORT 2004

BERCHEM ST ADIONSTRAAT 75 

2600 BERCHEM 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan K BERCHEM SPORT 2004 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 BERCHEM SPORT 2004 (hierna "de club"). 

2° 

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 verslag 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 17 werknemers; 

dat bedrijfsrevisor Guy Franken in zijn verslag dd. 13 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 Guy Franken 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. 22 februari 2017); 

dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2016 
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Antwerpen 1 dd. 10 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 Antwerpen 
1 dd. 10 februari 2017); 

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Baloise 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;
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4 ° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Ludo Coeckstadion te Berchem) 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. 24 februari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Ludo Coeckstadion, Berchemstadionstraat 75 te 2600 Berchem;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Antwerpen dd. 20
februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Ludo
Coeckstadion, Berchemstadionstraat 75 te 2600 Berchem 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 1s1e 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 K BERCHEM SPORT 2004 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 BERCHEM SPORT 2004 ( stamnummer n

° 
28 ) ontvankelijk en 

gegrond. 

Beslist aan K BERCHEM SPORT 2004 de gevraagde licentie nationale amateurclub 
toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 ender het nummer AM/0028/77 /64795. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1s1e 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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- 4 I 4 -

Licentie 2017-2018 



Gedaan te BRUSSEL op woensdag 12 APRIL 2017. 

De LICENTIECOMMISSIE. 

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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 90 Licentienummer : AM/0090/51/32829 

SPORTCLUB EENDRACHT AALST 

BREDESTRAAT ZIN 

9300 AALST 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan SPORTCLUB EENDRACHT AALST 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 nation ale amateurclub voor 
het seizoen 2017-2018 ingediend door : 

SPORTCLUB EENDRACHT AALST (hierna "de club"). 

2° 

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 verslag 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 32 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Ludo Foque in zijn verslag dd. 1 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 Ludo Foque dd. 14 februari 2017);

- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het 4e kwartaal 2016
betaald zijn ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 28 februari 2017);

dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het 4e kwartaal 2016
betaald zijn ( attest van Team lnvordering Aalst 1 dd. 27 januari 2017);

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

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest AG Insurance 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;
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4 ° Betreffende de installaties: 

dat het terrein van de club (Pierre Cornelisstadion te Aalst) 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. 9 februari 2017; 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het in het Pierre Cornelisstadion, Bredestraat te 9300 Aalst;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Aalst dd. 1 O
februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Pierre
Cornelisstadion, Bredestraat te 9300 Aalst voor het seizoen 2017-2018 in eerste
klasse Amateurs.

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

Het Licentiedepartement verzoekt de club de betalingsbewijzen over te maken aan 
het Licentiedepartement binnen de 5 werkdagen. 

6° Betreffende de schuld inzake de huur van het wedstrijdstadion aan de Stad Aalst 

neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat deze schuld op heden bevroren is 
gelet op de beslissing van het college dd. 1 februari 2016. 

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;
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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. 
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9° Uit al het bovenstaande volgt dat SPORTCLUB EENDRACHT AALST 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 SPORTCLUB EENDRACHT AALST (stamnummer n° 90 ) 
ontvankelijk en gegrond. 

Zegt dat de club, betreffende de stipte naleving van het afbetalingsplan inzake de 
BTW het betalingsbewijs dient over te maken aan het Licentiedepartement binnen 
de 5 werkdagen en dit voor de hele looptijd van het afbetalingsplan. 

Beslist aan SPORTCLUB EENDRACHT AALST de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 ender het nummer 
AM/0090/51/32829. 

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. 

Herman VAN I 
Voorzitter 

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

Jean-Paul DE GRAEF 

90 - S.C. EENDRACHT AALST Licentie 20I7-2018 



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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 101 Licentienummer : AM/0101/86/27691 

ROYAL KNOKKE F.C. 

SMEDENSTRAAT 93 

8300 KNOKKE-HEIST 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan ROYAL KNOKKE F.C. 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: 

ROYAL KNOKKE F.C. (hierna "de club"). 

2° 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 verslag 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 4 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Stefaan Beirens in zijn verslag dd. 14 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 nog
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd (zie attest
bedrijfsrevisor Stefaan Beirens dd. 14 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. 21 februari 2017);

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

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Baloise dd. 23 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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4° 

Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Stadion Olivier te Knokke-Heist ) op heden NIET
voldoet aan de bepalingen van art. 469.3° a tot c zie attest van de expert
infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 27 februari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te

werken in het Stadion Olivier, Smedenstraat 93 te 8300 Knokke-Heist;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de Stad Knokke-Heist
dd. 3 maart 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Stadion
Olivier, Smedenstraat 93 te 8300 Knokke-Heist voor het seizoen 2017-2018 in
eerste klasse Amateurs.

- dat de club de nodige stukken heeft voorgelegd met betrekking tot de aanpassing
van hun infrastructuur en er zich toe verbindt de nodige aanpassingen te doen
tegen uiterlijk 15 oktober 2017 bij een eventuele promotie naar 1 st

e klasse
amateurs;

- dat de club erkent dat het niet naleven van deze termijn kan leiden tot sancties
zoals bepaald in artikel 47 4 van het bondsreglement,

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 ROYAL KNOKKE F.C. 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 ROYAL KNOKKE F.C. ( stamnummer n° 101) ontvankelijk en 
gegrond. 

Beslist aan ROYAL KNOKKE F.C. de gevraagde licentie nationale amateurclub toe 
te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer AM/0101/86/27691. 

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. 

Herman VAN IMPE 
Voorzitter 

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

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017- 2018 

Numero de matricule : 213 Numero de Licence AM/0213/68/90560 

UNION ROY ALE LA LOUVIERE CENTRE 

BOULEVARD DU TIVOLI 80 

7100 LA LOUVIERE 

En sa seance du mercredi 12 AVRIL 2017, la Commission des Licences 
a pris la decision d'attribuer a l'UNION ROYALE LA LOUVIERE 
CENTRE sur base des elements suivants la licence de club national 
amateur pour la saison 2017-2018 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 213 - UR LA LOUVIERE CENTRE 

- l /1 -

Licence 2017-2018 



1 ° Vu la demande visant a obtenir la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018 introduite par: 

l'UNION ROYALE LA LOUVIERE CENTRE (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 reviseur d'entreprise Michel Lecoq a depose un rapport avec une opinion
avec reserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 decembre 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 celles dont le contrat est encore en cours
que pour celles dont le contrat a deja pris fin, sauf pour le point 5 ° ci-dessous
(voir attestation du reviseur d'entreprise Jean-Marie Vincent);

- que tous les montants dus en matiere de precompte professionnel ont ete payes
jusqu'au 4eme trimestre 2016 (voir attestation Team recouvrement Mons 1 en date
du 10 fevrier 2017) ;

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

- 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 AG
Insurance en date du 13 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° 
Concernant les installations 

que le terrain du club (Stade communal du Tivoli a La Louviere) satisfait aux 
exigences de !'article 469.1.3° a) jusque c), comme l'atteste le rapport de !'expert 
infrastructure, Monsieur Nico De Pauw en date du 28 fevrier 2017 ; 

que le club declare jouer les rencontres a domicile au Stade Communal du Tivoli, 
Avenue St Maur des Fesses a 7100 La Louviere lors de la saison 2017-2018; 

que le club a fourni une attestation de la Ville de La Louviere en date du 31 
janvier 2017 l'autorisant a joueur toutes ses rencontres a domicile dans le cadre 
de la division 1 Amateurs au Stade Communal du Tivoli, Avenue St Maur des 
Fesses a 7100 La Louviere durant la saison 2016-2017; 

5° Concernant le litige avec l'ancien entraineur Brogno, la Commission des Licences 
prend acte que le club a fait opposition au jugement de la geme chambre de travail du 
Hainaut. En attendant le recours, le club a bloque le montant du jugement sur un 
compte de la federation. 

6° Concernant l'ONSS, la Commission des Licences prend acte que le club a une 
contestation de principe et aucun jugement definitif n'a encore ete rendu a ce jour -
voir attestation de l'ONSS en date du 3 mars 2017. 

Vu les documents fournis et la decision de la Commission des Licences de l'annee 
precedente, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestations parart serieux et non pas inspire par des considerations dilatoires, de 
sorte que la consignation conformement a /'article 467. 3 du reglement federal ne 
s'impose pas. 

7° Concernant le litige avec le club White Star Bruxelles, la Commission des 
Licences prend acte qu' ii n' y a aucune avance dans ce dossier depuis la decision 
de licence de la saison 2016-2017. 

Vu les documents fournis et la decision de la Commission des Licences de /'annee 
precedente, la Commission des Licences constate que le fondement desdites 
contestations parart 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 les litiges 
mentionnes ci-dessus doit etre notifie au Departement des Licences dans les cinq 
jours ouvrables 
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8
° 

Concernant la TVA , la Commission des Licences prend acte que le club beneficie 
d'un plan d'apurement qui est scrupuleusement respecte a ce jour -voir attestation 
Team recouvrement Mons 1 en date du 1 O fevrier 2017 et la preuve de paiement 
fournie; 

La Commission des Licences decide que le club devra fournir dans les cinq jours 
ouvrables apres chaque date d'echeance la preuve de paiement du plan 
d'apurement. 

9
° 

La Commission des Licences acte que les plans d'apurement avec les anciens 
joueurs Balog et Kaminiaris, concernant le precompte professionnel et la Ville 
de La Louviere ont ete apures et que ces dossiers peuvent etre consideres comme 
cl6tures; 

10° La Commission des Licences prend par ailleurs acte sur base des 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'arriere exigible vis-a-vis des autres clubs que ceux specifiees 
precedemment 

qu' 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; 

11 ° 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. 
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12
° 

11 ressort de ce qui suit que !'UNION ROYALE LA LOUVIERE CENTRE satisfait 
aux conditions visant a l'obtention de la licence club national amateur pour la saison 
2017-2018. 

Pour toutes ces raisons, 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Ayant constate les declarations faites et les pieces fournies. 

Declare que la requete introduite par !'UNION ROYALE LA LOUVIERE CENTRE 
(Matricule n° 213) en vue de la licence de club national amateur est recevable et

fondee. 

Decide que le club devra fournir dans les cinq jours ouvrables apres chaque date 
d'echeance la preuve de paiement du plan d'apurement concernant la TVA 

Decide que tout changement concernant les litiges avec l'ONSS, le White Star 
Bruxelles et l'ancien joueur Brogno doit etre notifie dans les cinq jours ouvrables au 
Departement des Licences. 

Decide d'attribuer a !'UNION ROYALE LA LOUVIERE CENTRE la licence de club 
national amateur pour la saison 2017-2018 sous le numero AM/0213/68/90560. 

Affirme que cette licence est liee a la participation effective a la competition de 1 ere 

division 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.. 
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Fait a BRUXELLES le mercredi 12 AVRIL 2017. 

La COMMISSION DES LICENCES. 

��12y. 
Herman VAN IMPE 

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

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017- 2018 

Numero de matricule : 246 Numero de Licence AM/0246/90/15163 

ROYAL OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI 

RUE NEUVE 75A 

6061 CHARLEROI 

En sa seance du mercredi 12 AVRIL 2017, la Commission des Licences 
a pris la decision d'attribuer au ROYAL OLYMPIC CLUB DE 
CHARLEROI sur base des elements suivants la licence de club national 
amateur pour la saison 2017-2018: 
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1 ° Vu la demande visant a obtenir la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018 introduite par: 

la ROYAL OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI, (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. 

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 23 mars 2017, de fournir certaines pieces additionnelles et de 

comparaitre devant la Commission des Licences, tout en se referant aux dispositions 

et exigences prevues par les articles 466, 467, 468 et 469 du Reglement Federal. 

Le Club, represente par M. Beugnies Charles et M. Sahin Adem, a ete entendu en 

ses moyens et argumentations lors de la seance de la Commission des Licences du 

4 avril 2017 tenant compte que tous les elements justificatifs tardifs ont ete ecartes 

d'office des debats conformement !'article 472.15 du reglement federal. Les debats 
ont ete cl6tures et l'affaire a ete prise en delibere. 
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3° II ressort de l'etude des differentes pieces du dossier: 

- que le club est l'employeur de 4 employes ;

que le reviseur d'entreprise Michel Lecoq a depose un rapport avec une opinion
sans reserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 decembre 2016 en
date du 30 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, tant pour celles dont le contrat est encore en cours
que pour celles dont le contrat a deja pris fin (voir attestation du reviseur
d'entreprise Michel Lecoq en date du 30 mars 2017 et les preuves de paiements);

que tous les montants dus en matiere de securite sociale ont ete payes ( voir
attestation de l'O.N.S.S. en date du 20 fevrier 2017 et attestation de Securex en
date du 24 mars 2017)

que tous les montants dus en matiere de precompte professionnel ont ete payes
(voir attestation Team recouvrement Charleroi 4 en date du 27 janvier 2017 et
attestation de Securex en date du 24 mars 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 Charleroi 4 en date du 2 fevrier 2017 et les preuves de paiement);

que toutes les primes en matiere d'assurance centre les accidents de travail ont
ete regulierement payees (voir attestations Ethias en date du 26 janvier 2017 et
en date du 24 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 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° 

Concernant les installations : 

que le terrain du club (Stade de la Neuville a Montignies-s/Sambre) 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 15 mars 2017 ; 

que le club declare jouer les rencontres a domicile au Stade de la Neuville, Rue 
Neuve 75A a 6061 Montignies-s/Sambre lors de la saison 2017-2018; 

que le club a fourni une attestation de la Ville de Charleroi en date du 6 mars 
2017 l'autorisant a joueur toutes ses rencontres a domicile dans le cadre de la 
division 1 Amateurs au Stade de la Neuville, Rue Neuve 75A a 6061 Montignies
s/Sambre 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'arriere exigible 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 

qu' 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 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. 
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7° 

II ressort de ce qui suit que le ROYAL OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI satisfait 
aux conditions visant a 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. 
Ayant entendu le representant du club en seance, 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Declare que la requete introduite par le ROYAL OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI 
(Matricule n° 246) en vue de l'obtention de la licence de club national amateur est 
recevable et fondee. 

Decide d'attribuer au ROYAL OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI la licence de club 
national amateur pour la saison 2017-2018 sous le numero AM/0246/90/15163. 

Affirme que cette licence est liee 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 mercredi 12 avril 2017. 

La COMMISSION DES LICENCES 

--- (;:L_-

( 

HEMELRYCK 

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

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017- 2018 

Numero de matricule: 725 Numero de Licence AM/0725/91/72487 

ROYAL CHATELET SC 

RUE DES SABLIERES 87 

6200 CHATELET 

En sa seance du mercredi 12 AVRIL 2017, la Commission des Licences 
a pris la decision d'attribuer a la ROYAL CHATELET SC sur base des 
elements suivants la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 725 - ROY AL CHATELET SC 
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1 ° Vu la demande visant a obtenir la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018 introduite par: 

la ROYAL CHATELET SC, (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. 

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 23 mars 2017, de fournir certaines pieces additionnelles et de 

comparaitre devant la Commission des Licences, tout en se referant aux dispositions 

et exigences prevues par les articles 466, 467, 468 et 469 du Reglement Federal. 

Le Club, represente par M. Demir Atilla, M. Gournis loannis et M. Bastin Jean-Paul, a 

ete entendu en ses moyens et argumentations lors de la seance de la Commission 

des Licences du 4 avril 2017 tenant compte que tous les elements justificatifs tardifs 

ont ete ecartes d'office des debats conformement !'article 472.15 du reglement 

federal. Les debats ont ete clotures et l'affaire a ete prise en delibere. 
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3° 

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

que le reviseur d'entreprise Sebastien Gonet a depose un rapport avec une 
opinion sans reserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 decembre 
2016 en date du 10 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 Charleroi 4 en date du 2 fevrier 2017 et les preuves de paiement); 

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; 

4 ° La Commission des Licences constate : 

que !'attestation du reviseur d'entreprise Sebastien Gonet en date du 10 fevrier 
2017 mentionne 

qu'il n'existe que des conventions de volontariat entre le club et les joueurs et 
les formateurs; 

que les indemnites payees aux joueurs et formateurs ont ete payees 

que le reviseur d'entreprise Sebastien Gonet en date du 29 mars 2017 confirme 
!'attestation de M. Gournis du 29 mars qui mentionne : 

que le compte « 615 - honoraires joueurs et coachs / remb. Frais » aurait dO 
idealement etre intitule des le depart « defraiements - benevoles » 

que l'historique de cet compte demontre bien que ce ne sont pas des 
remunerations issues d'un contrat de travail et par consequent, ii n'y a aucune 
obligation ni de les soumettre a l'ONSS, ni de prelever un precompte 
professionnel 

qu'au sein du club, ii n'y a personne sous contrat de travail et que par 
consequent, ii n'y a aucune obligation d'avoir une assurance liee a un 
quelconque contrat de travail etant donne qu'il n'y aucun contrat de travail 
existant ; 

que I' attestation de l'O.N.S.S. en date du 10 fevrier 2017 demontre que le club 
ne reste pas en defaut de paiement concernant l'ONSS ; 
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que !'attestation de Team recouvrement Charleroi 4 en date du 2 fevrier 2017 
demontre que le club ne reste pas en defaut de paiement concernant le 
precompte professionnel; 

Vu les elements ci-dessus, la Commission des Licences constate que le club, a ce 
jour, respecte !'article 468.1.4° ( ne pas rester en defaut du paiement concernant les 
salaires, l'ONSS, le Precompte professionnel et !'assurance centre les accidents de 
travails ) et !'article 468.1.5° du reglement federal ( conclure une assurance centre 
les accidents de travail dans le cas ou cela est impose par la loi). 

5° Concernant les installations 

que le terrain du club (Stade des Marais a Farciennes) ne repond pas aux 
exigences de !'article 469.3° a) jusque c)- voir le rapport de l'expert de 
!'infrastructure, Monsieur Nico De Pauw en date du 22 fevrier 2017; 

que le club declare jouer ses rencontres a domicile au Stade des Marais, Rue du 
Marais a 6240 Farciennes lors de la saison 2017-2018; 

que le club a fourni une attestation de la Ville de Farciennes en date du 14 fevrier 
2017 l'autorisant a joueur toutes ses rencontres a domicile dans le cadre de la 
division 1 Amateurs au Stade des Marais, Rue du Marais a 6240 Farciennes 
durant la saison 2017-2018; 

que la Regie Communale Autonome de Farciennes, proprietaire des installations, 
a fourni les documents suivants 

un rapport en date du 27 mars 2017 mentionnant que « l'eclairage du terrain 
n°1 et !'installation des sieges seront la priorite et que ces travaux devront se 
faire avant la fin aout »; 

le proces-verbal du Conseil d'Administration du 15 mars qui approuve I' 
installation d'eclairage pyl6ne et !'installation des sieges ; 

une attestation qui atteste que la cabine a haute tension est conforme et apte 
a pouvoir fournir la puissance necessaire pour l'eclairage ; 

que le club s'engage a mettre ses installations en conformite avec les dispositions 
de !'article 468.1.3° a) a c) pour le 15 octobre 2017 ; 

que le club reconnait que le non-respect de ce delai peut mener a des sanctions 
conformement a !'article 474 du Reglement Federal. 
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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'arriere exigible vis-a-vis des autres clubs que ceux specifies 
precedemment 

qu' en cas de participation a la Division 1 Amateurs, le club s'engage a conclure 
une convention avec au mains 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. 
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8° II ressort de ce qui suit que le ROYAL CHATELET SC satisfait aux conditions 
visant a l'obtention de la licence de club national amateur pour la saison 2017-2018. 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Pour toutes ces raisons et sur base des declarations et pieces fournies. 
Ayant entendu le representant du club en seance, 

Declare que la requ�te introduite par le ROYAL CHATELET SC UNITED (Matricule 
n

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

Decide d'attribuer au ROYAL CHATELET SC la licence de club national amateur 
pour la saison 2017-2018 sous le numero AM/0725/91/72487. 

Affirme que cette licence est liee 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 mercredi 12 avril 2017. 

La COMMISSION DES LICENCES 

C \ 

Jean-Paul DE GRAEF 

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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017-2018 

Stamnummer : 2138 Licentienummer: AM/2138/65/51097 

K. RUPPEL BOOM F.C.

ACACIALAAN ZIN 

2850BOOM 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan K. RUPPEL BOOM F.C. op navolgende gronden de 
licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2138- K RUPPEL BOOM FC 
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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. RUPPEL BOOM F.C. (hierna "de club").

2° 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
466,467,468 en 469 van het Bondsreglement.

De Club verscheen ter zitting dd. 4 april 2017, vertegenwoordigd door Ohr. Frank De 
Blick en Ohr Walter Leijs 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 472.15° van het bondsreglement waarna de debatten door de 
Licentiecommissie werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. 
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3° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat de club werkgever is van 18 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Jan Van Brabant in zijn verslag dd. 7 februari 2017 een 
verklaring met 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 nog
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd behalve punt 5° 

hieronder (zie attest bedrijfsrevisor Jan Van Brabant dd. 3 maart 2017 en de
voorgelegde betalingsbewijzen);

dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid betaald zijn ( zie het attest van de
R.S.Z. dd. 22 februari 2017, het attest sociaal secretariaat SSE en de
voorgelegde betalingsbewijzen);

dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorhefting betaald zijn ( attest van Team
lnvordering Mechelen 1 dd. 24 januari 2017, het attest sociaal secretariaat SSE
en de voorgelegde betalingsbewijzen);

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

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn ( attest Team lnvordering Mechelen 1
dd. 24 januari 2017 en de voorgelegde betalingsbewijzen );

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald ( attesten Allianz dd. 16 januari 2017 en dd. 30 maart
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 (Gemeentelijk Parkstadion te Boom) 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. 9 februari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Gemeentelijk Parkstadion te Boom;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Gemeente Boom dd. 2
februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Gemeentelijk
Parkstadion te Boom voor het seizoen 2017-2018 in eerste klasse Amateurs.

5° Betreffende de betwisting met de betwisting met ex-speler Ristovic Marko, 

neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat deze zaak zal warden 
behandeld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen op 13 september 2017. 

Ge/et op de voorgelegde documenten en gezien het feit dat deze betwistingen niet 
kennelijk niet onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. 467 
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. 

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;
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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 K. RUPPEL BOOM FC 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. 

Gehoord de vertegenwoordigers van de club ter zitting 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door K. RUPPEL BOOM FC ( stamnummer n° 2138 ) ontvankelijk en 
gegrond. 

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

Beslist aan K. RUPPEL BOOM FC de gevraagde licentie nationale amateurclub toe 
te kennen voor het seizoen 2017-2018 ender het nummer AM/2138/65/51097 

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.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 2138- K RUPPEL BOOM FC 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 12 APRIL 2017. 

De LICENTIECOMMISSIE. 

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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 3671 Licentienummer : AM/3671/89/46853 

K.V.V. THES SPORT TESSENDERLO

SPORTLAAN 4 

3980 TESSENDERLO 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan K.V.V. THES SPORT TESSENDERLO 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.V.V. THES SPORT TESSENDFERLO (hierna "de club").

2° 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
466,467,468 en 469 van het Bondsreglement.

De Club verscheen ter zitting dd. 4 april 2017, vertegenwoordigd door Ohr. Guy 
Aertgeerts, Ohr Guy Binneman en Ohr. Ward Van Meldert 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 472.15° van het 
bondsreglement waarna de debatten door de Licentiecommissie werden gesloten en 
de zaak in beraad werd genomen. 
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3° 

Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt verder : 

dat bedrijfsrevisor Leo Van Sande in zijn verslag dd. 16 maart 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 nog
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beeindigd (zie attest
bedrijfsrevisor Leo Van Sande dd. 16 maart 2017 en voorgelegde verklaring op
eer);

- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn ( attest van Team
lnvordering Hasselt 3 dd. 10 januari 2017 en attest Groep S dd. 29 maart 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 Team lnvordering Hasselt
3 dd. 10 januari 2017 en de voorgelegde betalingsbewijzen);

- 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 zich
verbindt hieraan oak te voldoen gedurende het seizoen 2017-2018;

4 ° De Licentiecommissie neemt akte van het feit dat de club verklaart niet 
onderworpen te zijn aan de RSZ en de arbeidsongevallenverzekering, aangezien 
het niet verbonden is door enige arbeidsovereenkomst ( zie attest van niet 
inschrijving van RSZ dd. 8 maart 2017). 

Bijgevolg stelt de Licentiecommissie vast dat de club -voldoet aan de bepalingen van 
artikel 468.1.4° ( de aan de RSZ verschuldigde sommen en alle premie betreffende 
de verzekering tegen arbeidsongevallen voor alle personeelsleden ) en artikel 
468.1.5° van het bondsreglement. 
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5
° 

Betreffende de installaties:

- dat het terrein van de club (Campus A-Sportpark te Tessenderlo) op heden NIET
voldoet aan de bepalingen van art. 469.3° a tot c - zie het attest van de expert
infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 21 februari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Campus A-Sportpark, Sportlaan 4 te 3980 Tessenderlo;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Gemeente Tessenderlo
dd. 2 februari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afvverken in het Campus A
Sportpark, Sportlaan 4 te 3980 Tessenderlo voor het seizoen 2017-2018 in eerste
klasse Amateurs.

- dat de club de nodige stukken heeft voorgelegd met betrekking tot de aanpassing
van hun infrastructuur en er zich toe verbindt de nodige aanpassingen te doen
tegen uiterlijk 15 oktober 2017 bij een eventuele promotie naar 1 st

e klasse
amateurs;

- dat de club erkent dat het niet naleven van deze termijn kan leiden tot sancties
zoals bepaald in artikel 474 van het bondsreglement,

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.
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8° Uit al het bovenstaande volgt dat K.V.V. THES SPORT TESSENDERLO 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. 

Gehoord de vertegenwoordigers van de club ter zitting 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door K.V.V. THES SPORT TESSENDERLO ( stamnummer n° 3671 ) 
ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan K.V.V. THES SPORT TESSENDERLO de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 ender het nummer 
AM/3671 /89/46853 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1s1e 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. 

\' -�

- Q__-

HEMELRYCK 

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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 4408 Licentienummer : AM/4408/88/50843 

K.V.C. SINT-ELOOIS WINKEL SPORT

OUDSTRIJDERSLAAN 16 

8880 LEDEGEM 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan K.V.C. SINT-ELOOIS WINKEL SPORT op navolgende 
gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 
2017-2018: 

K.B.V.B. - U.R.B.S.F.A. 4408 - KVC SfNT-ELOOIS WINKEL 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: 

K.V.C. SINT-ELOOIS WINKEL SPORT (hierna "de club").

2° 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 verslag 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 27 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Hedwig Vander Donckt in zijn verslag dd. 13 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 Hedwig Vander Donckt 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. 15 februari 2017);

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

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Allianz dd. 23 januari 2017);

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn;

- dat alle verschu!digde 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 (Sportpark Terschueren, Vlaschaardlaan 89 te Sint
Eloois-Winkel) NIET voldoet aan de bepalingen van art. 469.3° a) tot c) - zie het
attest van de expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 8 februari 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Sportpark Terschueren, Vlaschaardlaan te 8880 Sint-Eloois-Winkel;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de Gemeente Ledegem
dd. 5 januari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Sportpark
Terschueren,Vlaschaardlaan 89 te 8880 Sint-Eloois-Winkel voor het seizoen
2017-2018 in eerste klasse Amateur;

- dat de club de nodige stukken heeft voorgelegd met betrekking tot de aanpassing
van hun infrastructuur en er zich toe verbindt de nodige aanpassingen te doen
tegen uiterlijk 15 oktober 2017 bij een eventuele promotie naar 1 st

e klasse
amateurs;

- dat de club erkent dat het niet naleven van deze termijn kan leiden tot sancties
zoals bepaald in artikel 474 van het bondsreglement,

5° be 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.
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7° 
Uit al het bovenstaande volgt dat K.V.C. SINT-ELOOIS WINKEL SPORT aan de 

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

Om 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.V.C. SINT-ELOOIS WINKEL SPORT ( stamnummer n° 4408) 
ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan K.V.C. SINT-ELOOIS WINKEL SPORT de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer 
AM/4408/88/50843. 

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 woensdag 12 APRIL 2017. 

De LICENTIECOMMISSIE. 

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

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 

SEIZOEN 2017- 2018 

Stamnummer : 5553 Licentienummer : AM/5553/83/72065 

K. OLSA BRAKEL

PARKWEG ZIN 

9660BRAKEL 

De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 12 
APRIL 2017 aan K. OLSA BRAKEL 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. OLSA BRAKEL (hierna "de club").

2° 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 verslag 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 26 werknemers ; 

dat bedrijfsrevisor Jan Degryse in zijn verslag dd. 14 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 Jan Degryse 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. 27 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 ;

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

- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2016
regelmatig werden betaald (attest Baloise dd. 23 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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4° Betreffende de installaties: 

- dat het terrein van de club (Stephan Van den Berghe Stadion te Brakel) 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. 9 maart 2017;

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2017-2018 af te
werken in het Stephan Van den Berghe Stadion, Parkweg 15 te 9660 Brakel;

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de Gemeente Brakel dd.
31 januari 2017 dat het haar thuiswedstrijden kan afwerken in het Stephan Van
den Berghe Stadion, Parkweg 15 te 9660 Brakel 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 1s1e 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 K. OLSA BRAKEL 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. OLSA BRAKEL ( stamnummer n° 5553) ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan K. OLSA BRAKEL de gevraagde licentie nationale amateurclub toe te 
kennen voor het seizoen 2017-2018 onder het nummer AM/5553/83/72065. 

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 woensdag 12 APRIL 2017. 

De LICENTIECOMMISSIE. 

Jean-Paul DE GRAEF 
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