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Het Mededingingscollege heeft besloten tot het opleggen van bepaalde voorlopige maatregelen naar
aanleiding van het verzoek van Royal Excelsior Virton tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond
(KBVB)
Op 19 november 2020 heeft het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de oplegging
van voorlopige maatregelen tegen de KBVB bevolen naar aanleiding van het verzoek van RE Virton (verzoekster).
Deze beslissing willigt gedeeltelijk het verzoek van de club in om weer opgenomen te worden in het professionele
voetbal: RE Virton krijgt de mogelijkheid om opnieuw deel te nemen aan de 1ste klasse B voor het seizoen 20212022. Anderzijds werd geoordeeld dat het disproportioneel zou zijn om de herintegratie van de club te bevelen voor
het lopende seizoen 2020-2021.
Het College heeft beslist dat de weigering van de licentie aan RE Virton door de Licentiecommissie van de KBVB in
april 2020, daarna bevestigd door een arbitrale uitspraak van het Belgische Arbitragehof voor de Sport in mei 2020,
was ingegeven door bepaalde voorwaarden voor de toekenning van de beroepslicentie waaraan RE Virton niet had
voldaan, maar die prima facie onverenigbaar bleken met het mededingingsrecht. Het College heeft met name
vastgesteld dat RE Virton geen gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheden die de Licentiecommissie of het
Belgische Arbitragehof voor de Sport hadden toegelaten om de licentie te verlenen.
Immers, het aanbod van een garantie in de vorm van een borg door een natuurlijke persoon of een ander instrument
die de continuïteit van de club RE Virton waarborgt, zoals een sponsorcontract door een met de club verbonden
entiteit voor het seizoen 2020-2021, wordt niet in aanmerking genomen voor de beoordeling van de continuïteit op
grond van regels de KBVB die prima facie onverenigbaar werden geacht met het mededingingsrecht.
De beslissing van het college houdt rekening met de bevindingen van het arrest van het Marktenhof van 23
september 2020 in deze zaak. Ter herinnering: op 29 juni 2020 had het Mededingingscollege van de BMA dat anders
was samengesteld, op basis van de beschikbare informatie aan RE Virton (verzoekster) geweigerd om voorlopige
maatregelen te nemen tegen de KBVB. Het Marktenhof heeft deze beslissing van 29 juni 2020 nietig verklaard.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
David Szafran
Voorzitter
Tel. +32 (2) 277 52 72
E-mail: pres@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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