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De Belgische Mededingingsautoriteit heeft een verzoek om voorlopige maatregelen afgewezen 

dat de integratie beoogde van Royal White Star Bruxelles in de divisie 1A van de KBVB 

 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 14 juli 2016 een verzoek 

om voorlopige maatregelen van de vzw Royal White Star Bruxelles (White Star) tegen de vzw Koninklijke 

Belgische Voetbalbond (KBVB) en de vzw Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) afgewezen dat de 

integratie beoogde van White Star in de divisie 1A van de KBVB. 

De Licentiecommissie van de KBVB weigerde White Star een licentie voor de divisies 1A en 1B in het seizoen 

2016-2017 omdat zij oordeelde dat White Star niet voldeed aan de algemene voorwaarden van het 

reglement van de KBVB. Na een nieuwe weigering in beroep door het BAS, dit keer op grond van het feit 

dat White Star niet voldeed aan de financiële voorwaarden die willen waarborgen dat een club de 

competitie kan uitspelen zonder onderbrekingen die het gevolg zouden zijn van financiële moeilijkheden 

(voorwaarde van continuïteit), diende White Star een klacht en een verzoek om voorlopige maatregelen in 

bij de BMA. 

Na nog onderzocht te hebben of de redenen voor een weigering van een licentie voor de divisie 1A ook een 

weigering voor de divisie 1B konden verantwoorden, heeft het College geoordeeld dat er prima facie 

onvoldoende aanwijzingen waren dat de weigeringen in strijd zouden zijn met het mededingingsrecht om 

voorlopige maatregelen te verantwoorden. 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  
Voorzitter  
Tel. +32 (2) 277 73 74 
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be 
Website: www.mededinging.be 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste 

fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese 

Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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