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I.  ALGEMEEN 
 
Art. 1   Definities 
 
In onderhavig licentiereglement dient te worden verstaan onder: 
 

 AWBB: de vzw “Association Wallonie-Bruxelles de Basketball”, 
d.i. de instantie bevoegd voor de organisatie van de 
basketbalsport in Wallonië en Brussel; 
 

 BAS: 
 

het Belgisch Arbitragehof voor de Sport; 

 Club: een rechtspersoon die beschikt over een stamnummer 
toegekend door een officieel door de FIBA erkende 
basketbalfederatie; 
 

 Coach - Assessor: de persoon bevoegd voor het coachen van Clubs ter 
voorbereiding van de Licentieaanvraag, het onderzoeken 
van de Licentieaanvragen en het adviseren van de 
Licentiecommissie en de PBL; 
 

 Dagelijks Bestuur: 
 
 
 

 EuroMillions Basketball 
League: 
 

de verzameling van natuurlijke personen belast met het 
dagelijks bestuur van de betrokken Club conform de 
statutaire bepalingen en de beslissingen van de organen van 
deze Club; 
 
de basketbalcompetitie in de 1ste nationale afdeling heren 
van de KBBB, bestaande uit de Reguliere Competitie en de 
Play-offs, georganiseerd door de PBL; 
 

 fanionteam: 
 

het eerste team heren; 

 FIBA: de “Fédération Internationale de Basket-ball”, d.i. de 
instantie bevoegd voor de organisatie van de 
basketbalsport in de wereld; 
 

 FTE: 
 

fulltime-equivalent; 

 Institutionele Rekeningen: rekeningen bij institutionele schuldeisers, d.i. de officiële 
instanties bevoegd voor de inning van de R.S.Z. bijdragen, 
de B.T.W. en de bedrijfsvoorheffing; 
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 Institutionele Schulden: betalingsachterstanden bij institutionele schuldeisers, d.i. 
de officiële instanties bevoegd voor de inning van de 
R.S.Z.-bijdragen, de B.T.W. en de bedrijfsvoorheffing; 
 

 KBBB: de vzw Koninklijke Belgische Basketbalbond, d.i. de 
instantie bevoegd voor de organisatie van de 
basketbalsport in België; 
 

 LC: de Licentiecommissie; 
 

 Licentieaanvraag: 
 

het verzoek tot toekenning van een Licentie Reguliere 
Competitie; 
 

 Licentiecommissie: de instantie die Licentieaanvragen dient te beoordelen; 
 

 Licentie Reguliere Competitie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PBL: 

de administratieve toelating voor een Club om met haar 
Fanionteam te mogen deelnemen aan de reguliere 
competitie van de EuroMillions Basketball League. Binnen 
de Licenties Reguliere Competitie wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een A-licentie, een B-licentie en een C-
licentie. Een Licentie Reguliere Competitie wordt 
persoonlijk toegekend aan de betrokken Club en kan niet 
worden overgedragen; 
 
de vzw “Pro Basketball League”, d.i. de vereniging van alle 
ploegen die deelnemen aan de EuroMillions Basketball 
League; 
 

 Play-Off Licentie: de administratieve toelating voor een Club om met haar 
Fanionteam te mogen deelnemen aan de eindronde na de 
Reguliere Competitie van de EuroMillions Basketball 
League, naar aanleiding waarvan de titel van 
landskampioen wordt uitgereikt. Een Play-Off Licentie 
wordt persoonlijk toegekend aan de betrokken Club en kan 
niet worden overgedragen; 
 

 Private Schulden: betalingsachterstanden bij andere dan institutionele 
schuldeisers; 
 

 Speler: een natuurlijke persoon die overeenkomstig de 
reglementen van de VBL, de AWBB en/of de KBBB 
speelgerechtigd is als basketbalspeler voor het Fanionteam 
van de betrokken Club. Coaches, zelfs indien zij onder het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar vallen, dienen te 
worden onderscheiden van Spelers; 
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 Staf: de verzameling van natuurlijke personen die fungeren als 
coach en/of assistent coach van het Fanionteam van de 
betrokken Club; 
 

 VBL: 
 
 

  

de vzw Vlaamse Basketballiga, d.i. de instantie bevoegd 
voor de organisatie van de basketbalsport in Vlaanderen; 
 
 

Verwijzingen naar functies en/of  personen in huidig reglement zijn genderneutraal en zijn dus 
toepasselijk op zowel mannelijke als vrouwelijke varianten. 
 
Art. 2  Doelstelling 
 
Onderhavig licentiereglement streeft ernaar Clubs aan te zetten tot een beheer als een goede 
huisvader, met volgend dubbel oogmerk: 
 
1. het vlotte verloop van de EuroMillions Basketball League vrijwaren, doordat Clubs niet in de 

loop van deze competitie zouden wegvallen; en 
 

2. de eerlijke concurrentie tussen de Clubs die deelnemen aan de EuroMillions Basketball League 
vrijwaren, doordat Clubs hun wettelijke verplichtingen niet zouden miskennen en dus met 
gelijke wapens zouden strijden. 

 
Teneinde Clubs hierin te begeleiden, benoemt de Raad van Bestuur een Coach – Assessor dewelke 
de Clubs begeleidt in de periode voorafgaand aan de Licentieaanvraag. De periode van begeleiding 
van de Clubs vat aan vanaf  01.10.2016 en loopt tot 28.02.2017.  
 
Art. 3  Licenties Reguliere Competitie 
 
1. Binnen de Licenties Reguliere Competitie dienen A-, B- en C-licenties te worden 

onderscheiden. 
 

a. Een A-licentie verschaft aan de betrokken Club: 
 
i. het recht op deelname aan de reguliere competitie van de EuroMillions Basketball 

League tijdens het seizoen 2017-2018; en 
 

ii. het recht op deelname aan Europese clubcompetities tijdens het seizoen 2017-2018, op 
voorwaarde dat de betrokken Club hiervoor in aanmerking komt op basis van haar 
sportieve resultaten behaald tijdens het seizoen 2016-2017. 

 
b. Een B- of  een C-licentie verschaft aan de betrokken Club: 

 
i. het recht op deelname aan de reguliere competitie van de EuroMillions Basketball 

League tijdens het seizoen 2017-2018; 
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ii. geen recht op deelname aan Europese clubcompetities tijdens het seizoen 2017-2018. 
Indien de betrokken Club op basis van haar sportieve resultaten behaald tijdens het 
seizoen 2016-2017 in aanmerking komt voor deelname aan Europese clubcompetities 
tijdens het seizoen 2017-2018, wordt ze vervangen door de eerstvolgende Club met een 
A-licentie die op basis van haar sportieve resultaten behaald tijdens het seizoen 2016-
2017 in aanmerking komt voor deelname aan Europese clubcompetities tijdens het 
seizoen 2017-2018. 
 

iii. Een C-licentie kan enkel aangevraagd worden door een club uit de lagere afdelingen 
van de KBBB. Een club kan maximum twee seizoenen met een C-licentie deelnemen 
aan de competitie van de EuroMillions Basketball League. 
 

2. Voor het seizoen 2017-2018 kunnen maximum twaalf  (12) Licenties Reguliere Competitie 
worden toegekend. De algemene vergadering van de PBL kan één (1) of  meerdere vacante 
plaatsen aanbieden aan Clubs uit de lagere afdelingen van de KBBB of  aan Clubs die minstens 
tijdens één (1) seizoen vóór de indiening van de Licentieaanvraag in een door een buitenlandse, 
door FIBA erkende basketbalfederatie georganiseerde competitie hebben gespeeld en die 
voldoen aan de in onderhavig licentiereglement opgenomen voorwaarden.  
 
Voor de toekenning van vacante plaats(en) aan Clubs uit de lagere afdelingen van de KBBB 
wordt volgende procedure gevolgd:  

 
a. De Club die de play-offs van de basketbalcompetitie in de 2de nationale afdeling heren van 

de KBBB tijdens het seizoen 2016-2017 wint, komt bij voorrang in aanmerking voor 
deelname aan de reguliere competitie van de EuroMillions Basketball League tijdens het 
seizoen 2017-2018, op voorwaarde dat deze Club minstens een C-licentie heeft bekomen 
voor het seizoen 2017-2018. 

 
b. Indien de Club die de play-offs van de basketbalcompetitie in de 2de nationale afdeling heren 

van de KBBB tijdens het seizoen 2016-2017 wint, niet wenst te promoveren naar de 
EuroMillions Basketball League of  geen Licentie Reguliere Competitie bekomt, komt de 
best gerangschikte Club in het eindklassement van de reguliere basketbalcompetitie in de 
2de nationale afdeling heren tijdens het seizoen 2016-2017 -met uitzondering van de winnaar 
van de play-offs- bij voorrang in aanmerking voor deelname aan de reguliere competitie 
van de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 2017-2018, op voorwaarde dat 
deze Club minstens een C-licentie heeft bekomen voor het seizoen 2017-2018. 
 

c. Indien ook deze Club niet wenst te promoveren naar de EuroMillions Basketball League 
of  geen Licentie Reguliere Competitie bekomt, komt de eerstvolgende gerangschikte Club 
in het eindklassement van de reguliere basketbalcompetitie in de 2de nationale afdeling 
heren van de KBBB tijdens het seizoen 2016-2017 -met uitzondering van de winnaar van 
de play-offs- bij voorrang in aanmerking voor deelname aan de reguliere competitie van de 
EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 2017-2018, op voorwaarde dat deze 
Club minstens een C-licentie heeft bekomen voor het seizoen 2017-2018. 
 

d. Deze procedure herhaalt zich tot op het ogenblik dat één (1) of  meerdere Clubs, uit de 
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basketbalcompetitie in de 2de nationale afdeling heren of  uit een lagere afdeling van de 
KBBB, voldoet aan de sportieve criteria alsook aan de licentievoorwaarden voor deelname 
aan de reguliere competitie van de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 
2017-2018. 

 
 
Art. 4  Play-Off Licenties 
 
1. Een Play-Off Licentie verschaft aan de betrokken Club het recht op deelname aan de play-offs 

van de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 2017-2018, op voorwaarde dat de 
betrokken Club hiervoor in aanmerking zou komen op basis van haar sportieve resultaten 
behaald tijdens de reguliere competitie van de EuroMillions Basketball League tijdens het 
seizoen 2017-2018. 
 

2. Tijdens het seizoen 2017-2018 kunnen maximum acht (8) Clubs deelnemen aan de play-offs. 
Voor de bepaling van deze Clubs wordt volgende procedure gevolgd:  

 
a. De acht (8) best gerangschikte Clubs in het eindklassement van de reguliere competitie van 

de EuroMillions Basketball League seizoen 2017-2018, verkrijgen deelnamerecht aan de 
play-offs van de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 2017-2018, op 
voorwaarde dat deze Clubs beschikken over een Play-Off  Licentie. 
 

b. Indien niet alle acht (8) best gerangschikte Clubs in het eindklassement van de reguliere 
competitie van de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 2017-2018 wensen 
deel te nemen aan de play-offs van de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 
2017-2018 of  indien zij niet beschikken over een Play-Off  Licentie, komt de eerstvolgende 
gerangschikte Club in het eindklassement van de reguliere competitie van de EuroMillions 
Basketball League seizoen 2017-2018 bij voorrang in aanmerking voor deelname aan de 
play-offs van de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 2017-2018, op 
voorwaarde dat deze Club beschikt over een Play-Off  Licentie.  
 

c. Deze procedure herhaalt zich tot op het ogenblik dat acht (8) Clubs uit de EuroMillions 
Basketball League wensen deel te nemen aan de play-offs van de EuroMillions Basketball 
League tijdens het seizoen 2017-2018, voldoen aan de sportieve criteria en beschikken over 
een Play-Off  Licentie. 

 
Art. 5  Voorwaarden tot deelname aan de EuroMillions Basketball League 
 
1. Elke Club waarvan het Fanionteam tijdens het seizoen 2017-2018 deelneemt aan de reguliere 

competitie van de EuroMillions Basketball League, dient tijdens de gehele duur van de reguliere 
competitie houder te zijn van een Licentie Reguliere Competitie. 

 
2. Elke Club waarvan het Fanionteam tijdens het seizoen 2017-2018 deelneemt aan de play-offs 

van de EuroMillions Basketball League, dient tijdens de gehele duur van de play-offs houder te 
zijn van zowel een Licentie Reguliere Competitie als een Play-Off  Licentie. 
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II.  LICENTIEVOORWAARDEN 
 
A. Licentie Reguliere Competitie 
 
1. Algemene voorwaarden 
 
Art. 6   Continuïteit 
 
Een Licentie Reguliere Competitie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat de 
Licentiecommissie van oordeel is dat de financiële continuïteit van de betrokken Club naar redelijke 
verwachtingen verzekerd is tot het einde van het seizoen 2017-2018, op basis van de officiële 
boekhoudkundige documenten alsook van het vooropgestelde budget van de betrokken Club voor 
het seizoen 2017-2018. In dat opzicht is de Licentiecommissie gerechtigd om van de betrokken 
Club de voorlegging van alle stavingsstukken die ter zake dienstig zijn te vorderen. 
 
Art. 7   Rechtspersoonlijkheid 
 
1. De Club dient sinds minstens één (1) jaar vóór de datum van indiening van de Licentieaanvraag 

rechtspersoonlijkheid te bezitten, te bewijzen door overmaking van: 
 
a. de vigerende statuten; en 
b. de lijst van de leden van de raad van bestuur en van het Dagelijks Bestuur, zoals 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en 
c. een uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen.  

 
2. Door de indiening van haar Licentieaanvraag verklaart de betrokken Club officieel dat de door 

haar meegedeelde stukken krachtens huidig artikel, de meest recente zijn. 
 

Art. 8   Bestuurders 
 
1. In de raad van bestuur of  het Dagelijks Bestuur van de Club mag niemand zetelen die zelf  of  

waarvan een verwant in de 1ste graad zetelde in de raad van bestuur of  het Dagelijks Bestuur 
van een Club die de laatste vijf  (5) jaren vóór de datum van indiening van de Licentieaanvraag 
in vereffening is gegaan.  

 
2. Tijdens de vijf  (5) jaren die volgen op de toekenning van de Licentie Reguliere Competitie mag 

in de raad van bestuur of  het Dagelijks Bestuur van de Club geen enkel lid zetelen dat zelf  of  
waarvan een verwant in de 1ste graad beantwoordt aan deze voorwaarde. 
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Art. 9   Statuut van werkgever 
 

De Club, d.i. de rechtspersoon vermeld in artikel 7 van onderhavig licentiereglement, dient op het 
ogenblik van de indiening van de Licentieaanvraag alsook tijdens de ganse geldigheidsduur van de 
Licentie Reguliere Competitie, werkgever te zijn van de Spelers die vermeld staan op de aan de PBL 
mee te delen spelerslijst conform de toepasselijke reglementering van de PBL en van de Staf, te 
bewijzen door overmaking van: 

 
1. een attest afgeleverd door een erkend sociaal secretariaat; 

 
2. overeenkomsten met en contactgegevens van het erkend sociaal secretariaat; 

 
3. de contracten afgesloten met door derde Clubs ter beschikking gestelde Spelers, conform de 

wet van 24.07.1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers. 

 
Art. 10  Betalingen 
 
De Club dient het bewijs voor te leggen van de betaling: 

 
1. van alle lonen, premies en vergoedingen verschuldigd aan Spelers en Staf  tot en met 31.12.2016 

door middel van de overmaking van een attest van een erkend sociaal secretariaat of  van de 
betrokken Speler of  Staf; 

 
2. van de R.S.Z.-bijdragen op de lonen van alle Spelers en Staf  tot en met 31.12.2016 door middel 

van de overmaking van een attest van de administratie, waaruit blijkt dat er geen achterstallen 
zijn of  dat er eventueel afbetalingsplannen werden toegekend. In dit laatste geval dienen de 
bescheiden te worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze afbetalingsplannen stipt worden 
opgevolgd.  

 
3. van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van alle Spelers en Staf  tot en met 31.12.2016, door 

middel van de overmaking van een attest van de ontvanger van de directe belastingen, waaruit 
blijkt dat er geen achterstallen zijn of  dat er eventueel afbetalingsplannen werden toegekend. 
In dit laatste geval dienen de bescheiden te worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze 
afbetalingsplannen stipt worden opgevolgd; 

 
4. van de herinvestering in de jeugdopleiding van de Club, conform de wettelijke bepalingen ter 

zake, van veertig procent (40%) van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van 2015 
van alle Spelers van zesentwintig (26) jaar of  ouder; 
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5. van de B.T.W. op alle inkomende facturen tot en met 31.12.2016, door middel van overmaking 
van een attest van de ontvanger van de B.T.W.-administratie, waaruit blijkt dat er geen 
achterstallen zijn of  dat er eventueel afbetalingsplannen zijn. In dit laatste geval dienen de 
bescheiden te worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze afbetalingsplannen stipt worden 
opgevolgd; 

 
6. van de rechtspersonenbelasting;  
 
7. van de premies voor de groepsverzekering van de Spelers tot en met 31.12.2016, door middel 

van de overmaking van een attest van de verzekeraar, waaruit blijkt dat er geen achterstallen 
zijn en welk vermeldt voor welke Spelers een verzekeringsplan werd afgesloten;  

 
8. van de schulden van de Club aan FIBA, de PBL, de KBBB, de VBL en de AWBB tot en met 

28.02.2017. 
 

Art. 11   Boekhouding 
 

De Club dient sinds minstens één (1) jaar vóór de indiening van de Licentieaanvraag zorgvuldig 
een dubbele boekhouding te voeren, conform de wettelijke bepalingen terzake, de jaarrekening van 
het boekjaar 2015 te hebben afgesloten en neergelegd en een kopie ervan voor te leggen aan de 
Licentiecommissie. 
 
De Club dient beroep te doen op een externe IAB-accountant of  erkende BIBF-boekhouder voor 
het opstellen en/of  de controle van haar jaarrekening of  dient een externe IBR commissaris-
revisor te benoemen. 
 
Vanaf  het seizoen 2018-19 dient de Club een externe IBR commissaris-revisor te benoemen. 
 
Art. 12  Verzekeringen 
 
De Club dient een verzekering tegen arbeidsongevallen voor alle Spelers en Staf  en voor burgerlijke 
aansprakelijkheid te hebben afgesloten en betaald en dient hiervan een kopie voor te leggen aan de 
Licentiecommissie. 

 
Art. 13  Arbeidsvergunningen 
 
De Club dient zich te zich schikken naar de wetten en decreten die betrekking hebben op de 
arbeidsvergunning van de Spelers en Staf  die geen onderdaan zijn van een land van de Europese 
Economische Ruimte en dient een kopie van de nodige arbeidsvergunningen voor te leggen aan de 
Licentiecommissie. 
  
Art. 14  Verankering 
 
De Club dient minstens tijdens één (1) seizoen vóór de indiening van de Licentieaanvraag in een 
door de KBBB, de VBL, de AWBB of  een door een buitenlandse, door FIBA erkende 
basketbalfederatie georganiseerde competitie te hebben gespeeld. 
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Art. 15  Wedstrijdaccommodatie 
 
1. De Club dient te beschikken over een indoor sportinfrastructuur die beschikt over: 
 

a. een basketbalterrein (met parketvloer en toebehoren) dat beantwoordt aan de reglementaire 
voorschriften van FIBA, de PBL, de KBBB, de VBL en/of  de AWBB; 
 

b. een capaciteit van minstens tweeduizend (2.000) zitplaatsen. Bij gebreke dient de Club aan 
te tonen dat er plannen bestaan voor de uitbreiding of  nieuwbouw van een indoor 
sportinfrastructuur binnen een termijn van maximum twee (2) jaar. Voor een Club die 
promoveert uit een lagere afdeling van de KBBB, kan een overbruggingstermijn van 
maximum twee (2) seizoenen worden toegestaan indien deze Club beschikt over een indoor 
sportinfrastructuur voor het Fanionteam die beschikt over een capaciteit van minstens 
duizend (1.000) zitplaatsen; 
 

c. de mogelijkheid om tweehonderd (200) zitplaatsen in blok voor te behouden voor de 
toeschouwers van de tegenstrevers op expliciete vraag van de tegenstrever minimum acht 
(8) dagen voor de wedstrijd (zowel voor competitiewedstrijden als wedstrijden voor de 
Beker van België). Dit geldt eveneens voor de wedstrijden tijdens de play-offs, waarbij de 
termijnen van reservering worden opgenomen in het play-off  reglement; 

 
d. een verlichtingsinstallatie met een gemiddelde lichtsterkte van minstens acht honderd (800) 

lux vanaf  het 2de seizoen dat de Club in de EuroMillions Basketball League aantreedt; 
 

e. een elektronisch scorebord met foutaanduiding van de nummers 4 t/m 15 en 20 t/m 25; 
 

f. technische apparatuur die voldoet aan de criteria opgelegd door FIBA; 
 

g. ruime gescheiden kleedkamers; 
 

h. een medisch kabinet; 
 

i. een perstribune bestemd voor de geschreven en gesproken pers, zoals voorgeschreven in 
de conventie afgesloten met Sportspress; 
 

j. een aparte perszaal voor de persconferentie na de wedstrijden van het Fanionteam; 
 

k. toereikende sanitaire voorzieningen; 
 

l. een voldoende groot parkeerterrein in de onmiddellijke nabijheid; 
 

2. De Club dient de eigendomsakte, de huurovereenkomst, de concessieovereenkomst of  een 
attest dat het recht van gebruik toekent betreffende de indoor sportinfrastructuur voor te 
leggen. 

3. De algemene vergadering van de PBL kan beslissen om uitzonderingen toe te staan op 
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voormelde vereisten betreffende de wedstrijdaccommodatie. 
 

Art. 16  TV-, multimedia- en persoonlijkheidsrechten 
 
De Club dient een ondertekende verklaring te bezorgen, waarin ze: 

 
1. zich akkoord verklaart met de collectieve verkoop van TV- en multimediarechten van de 

EuroMillions Basketball League en verbindt tot naleving van het bijhorende lastenboek van de 
broadcaster; en 

 
2. toestemming verleent voor het collectieve gebruik van beeld- en andere 

persoonlijkheidsrechten van de Club, haar Spelers en Staf  door de broadcaster conform de 
voorwaarden overeengekomen tussen de PBL en de broadcaster en zich sterk maakt te 
beschikken over de vereiste toestemmingen hiervoor. 

 
Art. 17  Afbetalingsplan – Institutionele Schulden 

 
1. Indien een Club niet voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 10.2 tot 10.6, mag de 

Licentiecommissie tóch een Licentie Reguliere Competitie toekennen indien de betrokken Club 
zich kan beroepen op en het bewijs voorlegt van een afbetalingsplan met betrekking tot 
voornoemde Institutionele Schulden. 

 
2. De haalbaarheid van een eventueel afbetalingsplan, de gebeurlijke naleving ervan en het 

akkoord van de schuldeisers ermee dient op voldoende wijze te worden aangetoond door 
middel van de overmaking van stavingsstukken die ter zake dienstig zijn zodat de 
Licentiecommissie de gegrondheid ervan kan beoordelen. 

 
3. Door deze beoordeling neemt de Licentiecommissie geen enkele verantwoordelijkheid op voor 

het opstellen of  naleven van dit afbetalingsplan. De betrokken Club blijft uitsluitend 
verantwoordelijk.  

 
4. Als de club een dergelijk afbetalingsplan voorlegt, kan de Licentiecommissie de toekenning van 

de Licentie Reguliere Competitie koppelen aan één of  meerdere van volgende maatregelen: 
 

a. het verbod op het aanwerven van spelers die zouden kunnen worden opgesteld in het 
Fanionteam. Dit transferverbod kan op elk ogenblik op verzoek van de betrokken Club 
door de Licentiecommissie worden opgeheven indien wordt bewezen dat de Institutionele 
Schulden waarvoor afbetalingsakkoorden en/of  –plannen bestaan volledig werden 
voldaan; 

 
b. het opstellen en uitvoeren van een globaal herstelplan of  andere maatregelen; 

 
c. het leveren van het periodieke bewijs, op de tijdstippen bepaald door de Licentiecommissie, 

dat de afbetalingstermijnen werden nageleefd. 
 
Art. 18  Herstelplan – Private Schulden 
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1. Indien een Club voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 10.2 tot 10.6, maar Private 

Schulden heeft, mag de Licentiecommissie tóch een Licentie Reguliere Competitie toekennen 
indien de betrokken Club zich kan beroepen op en het bewijs voorlegt van een globaal 
herstelplan opgesteld onder toezicht van een externe IAB-accountant, een externe erkende 
BIBF-boekhouder of  een externe IBR-bedrijfsrevisor, welk het volgende omvat;  

 
a. een staat van activa en passiva van de betrokken Club, niet ouder dan twee (2) weken vóór 

het indienen van de Licentieaanvraag; 
 

b. een prognose van de ontvangsten en uitgaven voor het seizoen 2017-2018; 
 

c. een prognose van de activa en passiva aan het einde van het seizoen 2017-2018; 
 

d. een voorstel tot vermindering van de openstaande schulden; 
 

e. het akkoord van de betreffende schuldeisers. 
 

2. De haalbaarheid van dit herstelplan, de gebeurlijke naleving ervan en het akkoord van de 
schuldeisers ermee dient op voldoende wijze te worden aangetoond door middel van de 
overmaking van stavingsstukken die ter zake dienstig zijn zodat de Licentiecommissie de 
gegrondheid ervan kan beoordelen.  

 
3. Door deze beoordeling neemt de Licentiecommissie geen enkele verantwoordelijkheid op voor 

het opstellen of  naleven van dit herstelplan. De betrokken Club blijft hiervoor uitsluitend 
verantwoordelijk.  

 
4. Indien de betrokken Club een herstelplan voorlegt, kan de Licentiecommissie beslissen dat: 

 
a. de loonmassa van de Spelers en de Staf  voor het seizoen 2017-2018 dient te worden 

beperkt tot tachtig procent (80 %) in vergelijking met het seizoen 2016-2017 of  een ander 
bedrag dat zij opportuun acht; of 

 
b. een bankgarantie dient te worden voorgelegd voor bepaalde schulden of  een gedeelte van 

de schuld; of 
 

c. een transferverbod of  -beperking wordt opgelegd of  andere maatregelen. 
 
 

2. Specifieke voorwaarden 
 
Art. 19  Algemeen 
 
1. Zonder afbreuk te doen aan de algemene voorwaarden, dient de Club ook aan volgende 

specifieke voorwaarden te voldoen.  
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2. De minimumbudgetten vermeld in de artikelen 20 tot 22 dienen te worden aangetoond op een 
manier die de Licentiecommissie toelaat met redelijke zekerheid te oordelen over de 
Licentieaanvraag en dienen te worden bewezen door overmaking van schriftelijke 
stavingsstukken, zoals: 

 
a. ondertekende sponsoring-, publiciteit- of  hospitalitycontracten; 

 
b. ondertekende bestelbons voor abonnementen;  

 
c. ticketinkomsten van het seizoen 2016-2017 met een raming voor het seizoen 2017-2018; 

 
d. inkomsten uit ondertekende contracten i.v.m. TV- of  multimediarechten;  

 
e. toegekende subsidies. 

 
3. Met betrekking tot de Spelers vermeld in de artikelen 20 tot 22 geldt het volgende: 
 

a. indien de Speler een arbeidsovereenkomst heeft met de betrokken Club, dient hiervan een 
door de Speler en de Club ondertekende verklaring te worden afgelegd;  
 

b. indien de Speler geen arbeidsovereenkomst heeft met de betrokken Club, dient het contract 
op basis waarvan hij ter beschikking van de betrokken Club wordt gesteld evenals de 
goedkeuring van het Paritair Comité voor de Sport te worden afgeleverd. De Club die de 
Speler uitleent, dient eveneens een verklaring af  te leveren waaruit blijkt dat de Speler een 
arbeidsovereenkomst heeft met deze Club;  

 
c. voor elke Speler dient een attest van de aansluiting bij een erkende mutualiteit, van de 

arbeidsvergunning en van de verblijfsvergunning te worden overgemaakt, in zoverre 
wettelijk vereist. 
 

Art. 20  Voor een A-licentie 
 
1. beschikken over een budget voor het seizoen 2017-2018 van minstens één miljoen Euro 

(1.000.000 €); én 
 

2. minimum zeven (7) Spelers met een voltijds statuut van betaalde sportbeoefenaar in dienst 
hebben op datum van indiening van de Licentieaanvraag; 
 

3. invulling van één (1) FTE ten behoeve van niet-sportieve taken.  
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Art. 21  Voor een B-licentie 
 
1. beschikken over een budget voor het seizoen 2017-2018 van minstens zevenhonderd 

vijftigduizend Euro (750.000 €); en 
 

2. minimum vier (4) Spelers met een voltijds en drie (3) Spelers met een halftijds statuut van 
betaalde sportbeoefenaar in dienst hebben op datum van indiening van de Licentieaanvraag. 
 

3. Invulling van één (1) FTE ten behoeve van niet-sportieve taken.  
 

Art. 22  Voor een C-licentie 
 

1. beschikken over een budget voor het seizoen 2017-2018 van minstens vierhonderdduizend 
Euro (400.000 €); 

 
2. minimum vijf  (5) Spelers met een voltijds of  halftijds statuut van betaalde sportbeoefenaar in 

dienst hebben op datum van indiening van de Licentieaanvraag. 
 

3. Invulling van een halve (1/2) FTE ten behoeve van niet-sportieve werkzaamheden.  
 
 
B. Play-Off  Licentie 
 
Art. 23  Enige voorwaarde 

 
De Club dient uiterlijk op 01.05.2018 te beschikken over een Licentie Reguliere Competitie voor 
het seizoen 2018-2019.  
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III.A. LICENTIECOMMISSIE 
 
Art. 24  Samenstelling 
 
1. De Licentiecommissie omvat één instantie en behelst één aanleg bestaande uit een schriftelijke 

behandeling en, zo nodig, een behandeling ter zitting.  
 
2. De LC bestaat uit drie personen, die door de raad van bestuur van de PBL voor onbepaalde 

duur wordt aangesteld met een gewone meerderheid van stemmen. De drie (3) leden van de 
LC verkiezen in hun midden een voorzitter. De LC beraadslaagt geldig indien twee (2) van de 
drie (3) aangestelde leden aanwezig zijn. 

 
Art. 25  Werking 
 
1. De personen die zetelen in de LC dienen: 
 

a. hun taak uit te oefenen in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid; en 
 
b. zich te onthouden van iedere handeling die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zelfs 

maar schijnbaar, in het gedrang zou kunnen brengen; en 
 

c. zich te onthouden van de behandeling van een Licentieaanvraag als er gewettigde twijfel 
bestaat over hun onafhankelijkheid of  onpartijdigheid; en 

 
d. blijk te geven van een gepaste terughoudendheid in de uitoefening van hun taak; 

 
e. alle informatie dewelke zij ontvangen vertrouwelijk te behandelen; de leden zijn gebonden 

door een wettelijk beschermd beroepsgeheim in de zin van artikel 458 SW. 
 

2. De LC zetelt op een zelf  gekozen plaats en haar leden zijn bereikbaar via de moderne 
communicatiemiddelen (fax, GSM, e-mail, telefoon- en videoconferentie). 

 
3. In geval van overmacht en/of  onmogelijkheid om op te treden, situaties waarover de zetelende 

personen zelf  oordelen zonder verhaalmogelijkheid, zal men zich tijdelijk of  voor een bepaald 
dossier laten vervangen door een plaatsvervanger. 

 
Art. 26  Vrijwaring 
 
Een positieve beslissing van de LC garandeert niet dat de betrokken Clubs hun verplichtingen 
zullen nakomen tijdens het seizoen 2017-2018. Bovendien zijn de beslissingen van de LC een 
momentopname, een beoordeling van de naleving van de verplichtingen in het verleden en de na 
te komen verplichtingen in de toekomst en voornamelijk gebaseerd op de van de Clubs zelf  
bekomen inlichtingen. Bijgevolg kunnen noch de PBL noch de LC, als geheel of  hun individuele 
leden, verantwoordelijk worden gesteld voor de door hen genomen, hetzij positieve hetzij negatieve 
beslissing.  
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III.B. COACH - ASSESSOR 
 
Art. 26/1 Samenstelling 
 
1. De Coach-Assessor bestaat uit één persoon, die door de raad van bestuur van de PBL, op 

voordracht van de Licentiecommissie, voor onbepaalde duur wordt aangesteld met een gewone 
meerderheid van stemmen.  
 

Art. 26/2 Benoeming 
 

1. De Coach-Assessor is een erkend IAB-accountant of  erkend IBR-bedrijfsrevisor. Hij is 
gehouden:  

 
a. zijn taak uit te oefenen in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid; en 
 
b. zich te onthouden van iedere handeling die zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zelfs 

maar schijnbaar, in het gedrang zou kunnen brengen; en 
 

c. zich te onthouden van het onderzoeken van een Licentieaanvraag als er gewettigde twijfel 
bestaat over zijn onafhankelijkheid of  onpartijdigheid;  

 
d. blijk te geven van een gepaste terughoudendheid in de uitoefening van zijn taak; en 

 
e. alle informatie dewelke hij ontvangt vertrouwelijk te behandelen; hij is gebonden door een 

wettelijk beschermd beroepsgeheim in de zin van artikel 458 SW. 
 
2. De Coach-Assessor zetelt op een zelf  gekozen plaats en is bereikbaar via de moderne 

communicatiemiddelen (fax, GSM, e-mail, telefoon- en videoconferentie). Hij verplaatst zich 
bij voorkeur tot bij de Clubs. 

 
3. In geval van overmacht en/of  onmogelijkheid om op te treden - situaties waarover de Coach-

Assessor zelf  of  de LC oordeelt zonder verhaalmogelijkheid- zal hij zich tijdelijk of  voor een 
bepaald dossier laten vervangen door een andere erkend IAB-accountant of  erkend IBR-
bedrijfsrevisor. 

 
4. De Coach-Assessor wordt vergoed vanuit het werkingsbudget van de LC.  
 
Art. 26/3 Vrijwaring 
 
Een positief advies van de Coach-Assessor garandeert niet dat de betrokken Clubs hun 

verplichtingen zullen nakomen tijdens het seizoen 2017-2018. Bovendien zijn de adviezen van de 

Coach-Assessor een momentopname, een beoordeling van de naleving van de verplichtingen in 

het verleden en de na te komen verplichtingen in de toekomst en voornamelijk gebaseerd op de 

van de Clubs zelf bekomen inlichtingen. Bijgevolg kunnen noch de PBL noch de Coach-Assessor 
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verantwoordelijk worden gesteld voor de door hem genomen, hetzij positieve hetzij negatieve 

beslissing.  

IV.  PROCEDURE 

A. Licentie Reguliere Competitie 
 

1. Indiening van de Licentieaanvraag 
 
Art. 27  Algemeen 
 
1. Elke Club waarvan het Fanionteam tijdens het seizoen 2017-2018 wenst deel te nemen aan de 

EuroMillions Basketball League, dient een Licentieaanvraag in te dienen. 
 
2. De indiening van een Licentieaanvraag impliceert de integrale aanvaarding van onderhavig 

licentiereglement. 
 

3. De Licentieaanvraag dient te worden ingediend conform het aangifteformulier dat ter 
beschikking wordt gesteld door de Licentiecommissie. De Licentiecommissie stelt uiterlijk op 
9 januari 2017 een aangifteformulier ter beschikking. 

 
Art. 28  Termijn 
 
1. De Licentieaanvraag voor het seizoen 2017-2018 dient ten laatste op 01.03.2017 te worden 

ingediend.  
 

2. Ingeval van laattijdige indiening van de Licentieaanvraag (de datum van poststempel is 
rechtsgeldig), zonder dat de vertraging meer dan vier (4) kalenderdagen bedraagt, wordt een 
boete van honderd vijfentwintig Euro (125 €) per kalenderdag vertraging toegepast, tenzij de 
club ten laatste op 01.03.2017 te kennen heeft gegeven geen licentieaanvraag in te dienen. 

 
3. Ingeval de vertraging meer dan vier (4) kalenderdagen bedraagt, is de Licentieaanvraag 

onontvankelijk. 
 
4. De termijnen in onderhavig licentiereglement worden berekend van middernacht tot 

middernacht.  
 
5. Ingeval een Club die deelneemt aan de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 

2016-2017 geen Licentieaanvraag of  een onontvankelijke Licentieaanvraag indient voor het 
seizoen 2017-2018, degradeert de betrokken Club van rechtswege naar de 2de nationale afdeling 
heren. 
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Art. 29   Vorm 
 
Het licentieaanvraagformulier, ondertekend door twee (2) leden van de raad van bestuur van de 
betrokken Club, dient op straffe van verval per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te 
worden gericht aan volgend adres: 
 

vzw Pro Basketball League 
t.a.v. de heer Van de Keere Wim, General Manager  
Fashion Gardens 
Atomiumlaan PB 66 
1020 Brussel 

 
Een elektronische kopie van het licentieaanvraagformulier wordt verzonden naar de General 
Manager, de Voorzitter van de Licentiecommissie en de Coach-Assessor. 
 
Art. 30   Bijlagen 
 
1. Bij de Licentieaanvraag dient te worden gevoegd: 
 

a. het bewijs dat een bedrag van tweeduizend vierhonderd twintig Euro (2.420 €) inclusief  
B.T.W. werd gestort op rekening 001-3473382-82 van de PBL; de club zal van de PBL een 
factuur ontvangen van tweeduizend Euro (2.000€) + 21% BTW (420€) 
 

b. alle nodige bewijsstukken waaruit de naleving van de voorwaarden van onderhavig 
licentiereglement blijkt; 

 
c. bevestiging van: 

 
i. de verbintenis tot naleving van de bepalingen en de voorwaarden van de 

licentieprocedure; 
 

ii. de volledigheid en juistheid van alle aan de Licentiecommissie overgemaakte 
documenten; 

 
iii. de schriftelijke toestemming en volmacht aan de Licentiecommissie en de Coach-

Assessor om de Licentieaanvraag te onderzoeken en alle noodzakelijke informatie 
op te zoeken in verband met de Licentieaanvraag, desgevallend om de bevoegde 
administraties van de regionale en federale administraties te bevragen.  

 
De stukken mogen met de licentieaanvraag meegestuurd worden of  ten laatste op 1 maart 2017 op 
het kantoor van de PBL afgegeven worden. 
 
 
2. Een tijdige doch onvolledige Licentieaanvraag wordt gelijkgesteld met een laattijdige 

Licentieaanvraag. Bijgevolg wordt een boete van honderd vijfentwintig Euro (125 €) per 
kalenderdag onvolledigheid toegepast,  vanaf  het moment van kennisgeving door de LC aan 
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de Club dat de aanvraag onvolledig is, tot de datum waarop de Club de gevraagde informatie 
en documenten levert..  

 
  



21 
 

2. Behandeling van de Licentieaanvraag 
 
Art. 31   Voorafgaand onderzoek 
 
1. Wanneer een Club een Licentieaanvraag indient, zal deze aanvraag binnen een termijn van twee 

(2) werkdagen na de ontvangst door de general manager van de PBL worden overgemaakt aan 
de Coach-Assessor. 
 

 
2. De Coach-Assessor onderzoekt de Licentieaanvraag en stelt hieromtrent een verslag op binnen 

een termijn van tien (10) kalenderdagen. Het verslag bevat een advies met de redenen waarom 
de Licentieaanvraag (on)ontvankelijk, gegrond en/of  ongegrond dient te worden verklaard. 
Het verslag is gemotiveerd. 

 
3. Uiterlijk op 15.03.2017 wordt de Licentieaanvraag tezamen met alle bijlagen en het verslag van 

de Coach-Assessor overgemaakt aan de LC. De Coach-Assessor bezorgt dezelfde dag per 
elektronische post een kopie van zijn verslag aan de Club. 

 
Art. 32   In eerste aanleg door de LC 
 
1. In eerste aanleg wordt de Licentieaanvraag behandeld door de LC. De Coach-Assessor neemt 

deel aan de zittingen van de LC. Tijdens de beraadslaging van de LC heeft hij een louter 
adviserende rol. 

 
2. De data van de zittingen worden vastgesteld door de LC. De zittingen van de LC zijn openbaar, 

tenzij de betrokken Club de behandeling met gesloten deuren vraagt.  
 

3. De LC kan soeverein, zonder mogelijkheid van verhaal en in de hierna volgende volgorde, 
beslissen om: 

 
I. Schriftelijke behandeling: 
 
a. op voorwaarde dat zij de gegevens van het licentiedossier als voldoende beschouwt, louter 

op basis van het schriftelijk licentiedossier te oordelen, zonder de betrokken Club te horen; 
 

b. in het kader hiervan de betrokken Club te bevelen aanvullende stukken voor te leggen, 
waarbij de LC ook stukken kan opvragen bij derden, met inbegrip van regionale en federale 
administraties; en/of 
 

c. de betrokken Club schriftelijk supplementaire vragen naar inlichtingen en verduidelijkingen 
te stellen en een termijn op te leggen om deze te beantwoorden; 
 

II. Behandeling ter zitting : 
 
Indien de LC de Licentie niet toekent naar aanleiding van voormelde schriftelijke behandeling 
of  van mening is dat zij meer informatie of  bijkomende uitleg nodig heeft en desgevallend 
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krachtens artikel 32.I.b en/of  32.I.c aanvullende stukken of  inlichtingen van de Club vraagt, 
zal de LC automatisch: 

 
a. de betrokken Club uitnodigen op een zitting waarop de zaak wordt behandeld om 

bijkomende stukken en/of  inlichtingen te verstrekken. De uitgenodigde Club is verplicht 
te verschijnen en dient vertegenwoordigd te worden door een of  meerdere leden van de 
raad van bestuur. Deze personen kunnen zich laten bijstaan door de raadsman(lieden) van 
de Club. Geeft de betrokken Club verstek, dan spreekt de LC zich uit louter op basis van 
de stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen; 

 
b. zich te laten adviseren door externe raadgevers. De kosten van deze externe raadgevers, 

evenals de andere kosten, worden ten laste gelegd van de Club.  
 
4. De LC zal een definitieve beslissing nemen ten laatste op 10.04.2017. Indien de LC op die 

datum geen beslissing heeft genomen, wordt de licentie toegekend. De uitspraak gebeurt steeds 
in openbare zitting. De beslissingen van de LC dienen gemotiveerd te zijn en worden betekend 
door het verzenden van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, door verzending van 
een fax of  door verzending van een e-mail aan de secretaris van de betrokken Club ten laatste 
op 12.04.2017. 

 
5. De beslissing dient in ieder geval wel zo snel mogelijk te worden genomen, rekening houdend 

met alle voorhanden zijnde elementen, zoals de situatie van de betrokken Club, de samenstelling 
van de kalender van de EuroMillions Basketball League en de noodzaak om contracten af  te 
sluiten voor het seizoen 2017-2018. 

 
6. Tegen de beslissingen van de LC is geen derdenverzet mogelijk. Vrijwillige of  gedwongen 

tussenkomsten door derden zijn uitgesloten. 
 
 
Art. 33  In hoger beroep bij het BAS 
 
1. Tegen de beslissing van de LC kan door de betrokken Club, op straffe van verval, binnen de 

drie (3) kalenderdagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven, de fax of  de e-mail 
betreffende de beslissing schriftelijk hoger beroep worden aangetekend. 
 

2. Het verzoek tot hoger beroep, ondertekend door twee (2) leden van de raad van bestuur van 
de betrokken Club, dient op straffe van verval per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 
te worden gericht aan bovenvermeld adres van de PBL. 

 
3. Wanneer een Club een hoger beroep indient, zal dit verzoek binnen een termijn van twee (2) 

werkdagen na de ontvangst door de PBL worden overgemaakt aan het BAS. In zulk geval 
verbinden de Club en de PBL er zich toe om de nodige arbitrageovereenkomst te ondertekenen 
en de vereiste voorschotten op de arbitragekosten, bepaald door het BAS, te betalen, en dit 
uiterlijk binnen de drie (3) werkdagen na communicatie van het bedrag van het voorschot door 
het BAS aan de club, op straffe van onontvankelijkheid van dit beroep in hoofde van de Club. 
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4. De raad van bestuur van de PBL benoemt een raadsman om de beslissing van de LC te 
verdedigen. De raad van bestuur kan in haar verdediging niet afwijken van de beslissing van de 
LC. 

 
5. Het BAS oordeelt in laatste aanleg in feite en in rechte. Het is verplicht de Coach-Assessor te 

horen in zijn advies.  
 

6. Het BAS is gehouden het Licentiereglement te respecteren conform artikel 1134 BW. 
 
7. Het BAS kan soeverein, zonder mogelijkheid van verhaal, beslissen om: 
 

a. op voorwaarde dat zij de gegevens van het hoger beroep als voldoende beschouwt 
desgevallend aangevuld met de elementen vermeld in paragraaf  9 hieronder en aan alle 
licentievoorwaarden is voldaan, louter op basis van het schriftelijk licentiedossier te 
oordelen zoals het voorligt in graad van beroep, zonder de betrokken Club te horen; 
 

b. de betrokken Club uit te nodigen op de zitting waarop de zaak wordt behandeld om haar 
middelen in feite en rechte te horen uiteenzetten. De uitgenodigde Club is verplicht te 
verschijnen. De club kan zich laten bijstaan door haar raadsman(lieden). Geeft de 
betrokken Club verstek, dan spreekt het BAS zich uit louter op basis van de stukken en 
wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen; 
 

c. de betrokken Club te bevelen aanvullende stukken voor te leggen; 
 

d. de betrokken Club schriftelijk supplementaire vragen naar inlichtingen en verduidelijkingen 
te stellen en een termijn op te leggen om deze te beantwoorden. 

 
8. Het BAS kan de toekenning van de licentie niet weigeren zonder de club uitgenodigd te hebben 

voor een zitting, zoals bedoeld in paragraaf 8.b hierboven; 
 

9. De Club is gerechtigd nieuwe stukken bij te brengen, haar dossier aan te vullen met nieuwe 
feitelijke elementen en middelen teneinde haar hoger beroep te staven.  
 

10. Het BAS bepaalt wie van de club en/of de PBL de kosten van de arbitrage en andere kosten 
gelieerd aan de arbitrage zal dragen, conform het reglement van het BAS; 

 
11. Het BAS zal gevraagd worden een definitieve beslissing te nemen ten laatste op 01.05.2017.  

 
12. Tegen de beslissingen van het BAS is geen derdenverzet mogelijk. Vrijwillige of  gedwongen 

tussenkomsten door derden zijn uitgesloten.  
 

 
B. Play-Off  Licentie 

 
Art. 34  Beoordeling door de LC 
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1. Op 02.05.2018 verifieert de LC of  de Clubs, die op basis van hun sportieve resultaten behaald 
tijdens de reguliere competitie van de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 2017-
2018 in aanmerking zouden komen voor deelname aan de play-offs van de EuroMillions 
Basketball League tijdens het seizoen 2017-2018, sinds uiterlijk 01.05.2018 beschikken over een 
Licentie Reguliere Competitie voor het seizoen 2018-2019.  
 

2. Indien de desbetreffende Club op 01.05.2018 beschikt over een Licentie Reguliere Competitie 
voor het seizoen 2018-2019, kent de LC1 soeverein, zonder enige mogelijkheid tot verhaal, een 
Play-Off Licentie voor het seizoen 2017-2018 toe. Indien de desbetreffende Club op 
01.05.2018 niet beschikt over een Licentie Reguliere Competitie voor het seizoen 2018-2019, 
kent de LC1 soeverein, zonder enige mogelijkheid tot verhaal, geen Play-Off Licentie voor het 
seizoen 2017-2018 toe. 

 
 

IV.  TOEZICHT 
 
Art. 35   Opvolging door de Licentiecommissie 

 
1. De LC heeft te allen tijde een recht van opvolging betreffende de naleving van de 

licentievoorwaarden, inclusief  een eventueel afbetalings- of  herstelplan.  
 
De LC kan in haar beslissing opleggen, zonder dat de volgende opsomming als limitatief  kan 
worden beschouwd, dat de betrokken Club ertoe gehouden zal zijn op een welbepaalde datum 
of  op diverse data: 
 
a. aan te tonen dat zij haar verplichtingen voor het seizoen 2016-2017 is nagekomen;  

 
b. aan te tonen dat de prognoses, in de meest ruime zin, die de Club aan de Licentiecommissie 

heeft voorgelegd met het oog op het bekomen van een licentie voor het seizoen 2017-2018, 
ook effectief  werden gehaald, en dit met inbegrip van -onder meer- de 
sponsorverplichtingen, de vooropgestelde abonnementen en de spelerscontracten.  
 

c. de bewijzen voor te leggen van de betaling van de Institutionele Schulden, van de lonen, 
premies en vergoedingen van Spelers en Staf  en van de naleving van eventuele afbetalings-
of  herstelplannen. 

 
Indien de betrokken Club deze verplichtingen niet of  niet in voldoende mate nakomt dan wel 
indien de LC dit noodzakelijk acht, kan de LC de voorwaarden opleggen voorzien in artikel 17 
en 18 van onderhavig licentiereglement. 
 
Door deze beoordeling neemt de Licentiecommissie geen enkele verantwoordelijkheid op voor 
de door de betrokken Club neergelegde stukken of  verschafte uitleg, noch voor de door haar 
genomen beslissingen. 

 
2. Klachten over de niet-naleving van de licentievoorwaarden kunnen door derden per 

aangetekend schrijven worden overgemaakt aan de PBL, die ze zal overmaken aan de LC. 



25 
 

 
3. Op vraag van de LC kan de Coach-Assessor een bijkomend onderzoek uitvoeren voor het eind 

van de maanden mei en augustus 2016 (nazicht 1ste en 2de kwartaal). De bewijzen van betaling 
van de Institutionele Rekeningen en van de lonen, premies en vergoedingen van de Spelers en 
de Staf  dienen te worden voorgelegd, evenals, in voorkomend geval, de bewijzen van naleving 
van afbetalings- of  herstelplan voor Private Schulden.  

 
4. De betrokken Club dient zich te onderwerpen aan elke controle van de LC of  de Coach-

Assessor, met alle door hen nuttig geachte middelen, op de strikte toepassing van de 
toekennings- en behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 
Art. 36  Behandeling in eerste aanleg door de algemene vergadering van de PBL 
 
1. Indien de LC van mening is dat een Club tijdens het seizoen 2017-2018 in gebreke blijft te 

voldoen aan de voorwaarden waaronder haar licentie werd toegekend, bijvoorbeeld bij gebreke 
aan voorlegging of  naleving van het afbetalings- of  herstelplan, zal de algemene vergadering 
van de PBL, na advies van de Coach-Assessor en op voorstel van de LC en nadat de LC de 
betrokken Club heeft gehoord, de beslissing nemen die zij gepast acht, inclusief  volgende 
mogelijkheden:  

 
a. intrekking van de licentie; 

 
b. behouden van de licentie; 

 
c. behouden van de licentie mits naleving van specifieke voorwaarden. 

 
2. Tijdens de algemene vergadering van de PBL kan de betrokken Club zich laten bijstaan door 

haar raadsman(lieden). De Club heeft echter geen stemrecht en dient de zaal tijdens de 
beraadslaging te verlaten. De intrekking van de licentie dient met een 2/3e meerderheid van de 
aanwezige of  vertegenwoordigde stemmen te worden goedgekeurd.  

 
3. De beslissingen van de algemene vergadering van de PBL dienen gemotiveerd te zijn en worden 

betekend door het verzenden van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, door 
verzending van een fax of  door verzending van een e-mail aan de secretaris van de betrokken 
Club. 

Art. 37  Behandeling in hoger beroep door het BAS 
 
1. Tegen de beslissingen van de algemene vergadering van de PBL kan door de betrokken Club, 

op straffe van verval, binnen de drie (3) dagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven, 
de fax of  de e-mail betreffende de beslissing schriftelijk hoger beroep worden aangetekend bij 
het BAS. 
 

2. De artikels 33.2 tot 10 en 12 van onderhavig reglement zijn van toepassing, mutatis mutandis. 
 
3. Dit hoger beroep schorst de uitwerking van de beslissing van de algemene vergadering van de 

PBL. 
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Onderhavig licentiereglement werd goedgekeurd door de RvB van de PBL op 21.12.2016. 

 
 


