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DATUM
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Licentiedepartement

Conform artikel P406.21 van het bondsreglement wenst het Licentiedepartement te
verduidelijken op welke manier de clubs op uniforme manier zullen worden beoordeeld
betreffende de continuïteit. Deze beoordeling betreffende de continuïteit zal worden
toegepast in het verslag gericht aan de Licentiecommissie (en eventueel het BAS)
zoals bepaald in artikel B254.21.
De continuïteit van de club is naar oordeel van het Licentiedepartement en conform de
gewijzigde reglementering slechts gewaarborgd indien aan één van de volgende 9
stellingen is voldaan. In alle andere stellingen/ gevallen is het Licentiedepartement van
oordeel dat de continuïteit van de club niet gewaarborgd is.
Alvorens de stellingen toe te lichten, wenst het Licentiedepartement volgende definities
en/of verduidelijkingen aan te brengen :
1. De continuïteit dient gewaarborgd te worden in elk stadium van het nazicht. Dit
houdt in dat de continuïteit niet alleen dient te worden gewaarborgd op datum
afsluiten boekjaar, maar tevens op 31 december 2017. Indien de club wordt
opgeroepen om te verschijnen voor de Licentiecommissie of het BAS dient de
continuïteit te worden gewaarborgd tot op de datum van verschijning en dit
conform de laatst beschikbare balans en resultatenrekening (bvb. verschijning
op 28 maart -> balans en resultatenrekening per 28 februari ).
2. Onder ‘overlopende rekening’ wordt volgens de boekhoudwetgeving verstaan
dat de kosten en de opbrengsten steeds worden toegerekend aan het boekjaar
waarop zij betrekking hebben. De CBN heeft in haar advies 148-4 geformuleerd
dat ondernemingen de verhoudingen moeten berekenen van de onderscheiden
opbrengsten en kosten die betrekking hebben op een ander boekjaar dan dat
welke verband houdt met de jaarrekening. Om na te gaan of de continuïteit is
gewaarborgd dient de berekeningswijze van deze verhoudingen eveneens te
worden medegedeeld bij de tussentijdse balans en resultatenrekeningen. Dit
houdt in dat de bedragen opgenomen in “overlopende rekeningen” dienen te
worden uitgesplist bij alle voorgelegde balansen en resultatenrekeningen.
3. Onder ‘bedrijfskapitaal’ wordt verstaan :
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(beperkte) vlottende activa (3 + 40/41 + 50/53 + 54/58 + 490/1)
– vreemd vermogen op korte termijn (42/48 + 492/3)
4. Onder de ‘correctie van het bedrijfskapitaal’ wordt verstaan: het bedrijfskapitaal
met inbegrip van alle schulden van rekeningen 170/4 die moeten terugbetaald
worden tegen uiterlijk 30/06/2019.
5. Iedere natuurlijke persoon of entiteit, met uitzondering van de door de bevoegde
nationale overheid erkende financiële instellingen, zal door het geven van een
waarborg, lening en/of ter beschikking stelling van fondsen beschouwd worden
als een juridische entiteit die verbonden is met de club in de zin van art.
P407.25.
6. Kapitaalsverhogingen, waarborgen, leningen en ter beschikking gestelde
fondsen worden bij de beoordeling van de continuïteit buiten beschouwing
gelaten indien ze afkomstig zijn van een natuurlijke persoon of juridische entiteit
(met uitzondering van de door de bevoegde nationale overheid erkende
financiële instellingen) die verbonden is met een andere club van het Belgische
profvoetbal. De natuurlijke persoon of juridische entiteit zal in dit geval aan het
Licentiedepartement één club dienen mee te delen voor welke de
kapitaalsverhogingen, waarborgen, leningen en ter beschikking gestelde
fondsen in aanmerking worden genomen. Ingeval de natuurlijke persoon of
juridische entiteit hierbij in gebreke blijft, zullen deze kapitaalsverhogingen,
waarborgen, leningen en ter beschikking gestelde fondsen aan geen enkele
club toegerekend worden en zullen zij volledig buiten beschouwing gelaten
worden bij de beoordeling van de continuïteit.
7. Wanneer de club haar continuïteit bewijst voor de duur van de licentie door
middel van kapitaalsverhogingen, waarborgen, leningen en/of ter beschikking
gestelde fondsen, zullen deze enkel in aanmerking worden genomen conform
artikel P407.3 indien :
-

de schuldeiser de terugbetaling niet kan eisen vóór 30 juni 2019;

-

ze direct, indirect of via een verbonden juridische entiteit niet afkomstig zijn
van een of meerdere personen die geviseerd worden in één of meerdere
hypotheses van artikel P407.2 van het bondsreglement.

Om na te gaan of deze kapitaalsverhogingen, waarborgen, leningen en/of ter
beschikking gestelde fondsen hieraan beantwoorden, dienen volgende
documenten te worden voorgelegd :
- een schematische voorstelling van de herkomst van deze
kapitaalsverhogingen, waarborgen, leningen en/of ter beschikking gestelde
fondsen tot en met de ultieme geldschieter (= natuurlijke persoon);
-

voor leningen of waarborgen toegekend door een door de bevoegde
nationale overheid erkende financiële instelling, dient de volledige
getekende overeenkomst met alle bijhorende stukken / bijlagen inclusief de
eventuele borgstellingen te worden voorgelegd;
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-

voor alle andere personen dan de erkende financiële instellingen die
voorkomen op deze schematische voorstelling, dienen volgende elementen
te worden voorgelegd
o voor natuurlijke personen :
 kopie van de identiteitskaart;
 alle overeenkomsten tussen de (natuurlijke/rechts)persoon en
de ultieme geldschieter, en in het geval er meerdere zijn, een
kopie van al deze overeenkomsten;
 een verklaring op eer van de ultieme geldschieter dat deze
fondsen afkomstig zijn van zijn persoonlijk vermogen en hem
niet ter beschikking worden gesteld door een derde
(rechtspersoon, financiële instelling of andere natuurlijke
persoon) en hij er vrij kan over beschikken. Bovendien dient
deze te verklaren dat hij geen enkel ander belang heeft in een
andere club van het Belgische profvoetbal;
o voor alle rechtspersonen
 statuten;
 kopie van het aandelenregister;
 lijst van de bestuurders en de verantwoording van hun
handtekeningsbevoegdheden;
 laatste afgesloten jaarrekening;
 interne balans en resultatenrekening per 31/12/2017 (en bij
oproeping door de Licentiecommissie en/of BAS laatst
beschikbare na 31/12/2017 – zie punt 1);
 alle overeenkomsten tussen de (natuurlijke /rechts)personen
en de ultieme geldschieter, en in geval er meerdere
achterliggende overeenkomsten zijn, een kopie van al deze
overeenkomsten;
 een verklaring op eer van het bevoegde bestuursorgaan
(indien de rechtspersoon de ultieme geldschieter is) dat deze
fondsen afkomstig zijn van het eigen vermogen van de
rechtspersoon en haar niet ter beschikking worden gesteld
door een derde (rechtspersoon, financiële instelling of andere
natuurlijke persoon) en zij er vrij kan over beschikken.
Bovendien dient dit bevoegde bestuursorgaan te verklaren dat
de rechtspersoon geen enkel ander belang heeft in een andere
club van het Belgische profvoetbal;
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8. Onder ‘externe waarborg en/of element om de continuïteit van de club te
waarborgen’ wordt verstaan één van volgende elementen of een combinatie
van deze elementen (waarbij alle voorwaarden van elke van deze elementen
vervuld moeten zijn):
a) een kapitaalsverhoging na 1 januari 2018 die beantwoordt aan punt 7
hiervoor waarbij enkel het volstortte gedeelte van deze
kapitaalsverhoging die het gevolg is van een nieuwe inbreng van
liquide middelen, in aanmerking wordt genomen.
Ter verduidelijking worden de kapitaalsverhogingen die voortvloeien
uit een overdracht van een rekening naar een ander rekening in de
boekhouding (bvb. een overdracht van de rekening-courant van de
eigenaar naar eigen vermogen) en het niet volstortte gedeelte van de
kapitaalsverhoging NIET in aanmerking genomen.
b) een toegekende lening/straight loan aan de club die niet kan worden
opgevraagd tot en met 30/06/2019 en die beantwoordt aan punt 7
hiervoor;
c) een uitgaande transfer na 1 januari 2018
i.
die nog niet was opgenomen in de boekhouding van de
club;
ii.
waaruit blijkt dat de club de nodige liquiditeiten zal
verwerven tot en met 30/06/2019 ;
d) een ‘letter of comfort’ van een ‘derde rechtspersoon’ die beantwoordt
aan punt 7 hiervoor:
i.
waarin deze ‘derde rechtspersoon’ zich garant stelt voor de
continuïteit van de club (met inbegrip van alle
licentieschulden tegen de wettelijke vervaldatum);
ii.
waarvan het bevoegde bestuursorgaan van de club akte
heeft genomen;
iii. de letter of comfort kan slechts geldig zijn om de continuïteit
van de vennootschap te beoordelen wanneer deze een
verplichting met bindend en uitvoerbaar karakter vormt in
hoofde van diegene of diegenen die deze comfort letter
heeft of hebben uitgegeven. De commissaris dient de
geldigheid van de comfort letter te onderzoeken (zie
omzendbrief 2012/01 van het IBR);
iv.
de gereviseerde jaarrekening van de rechtspersoon die
deze ‘letter of comfort’ verleent (in Nederlands, Frans, Duits
en/of Engels) dient te worden voorgelegd;
v.
de statutaire bepalingen dat de ondertekenaars van deze
‘letter of comfort’ gemachtigd zijn om deze letter of comfort
te ondertekenen (in Nederlands, Frans, Duits en/of Engels)
dient te worden voorgelegd;
vi.
het bedrijfskapitaal van deze ‘derde rechtspersoon’ dient
positief te zijn en dit positieve bedrijfskapitaal moet
minstens het negatieve bedrijfskapitaal van de club
overtreffen;
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vii.

deze ‘derde rechtspersoon’ dient over de nodige liquide
middelen beschikken om aan de liquide behoeften van de
club te voldoen tot en met 30/06/2019 ;

e) een borgstelling van een of meerdere natuurlijke perso(o)n(en) die
beantwoordt aan punt 7 hiervoor:
i.
tot een bedrag van maximaal 50.000 € per persoon en per
adres;
ii.
en een verklaring waarbij deze persoon verklaart dat hij dit
bedrag minstens tot en met 30/06/2019 niet zal terugeisen;
iii.
f) een onvoorwaardelijke bankwaarborg ten voordele van de club die
beantwoordt aan punt 7 hiervoor:
i. minstens tot en met 30/06/2019;
ii. gewaarborgd door een Belgische bank (met swift 760 –code
noodzakelijk voor een internationale bankwaarborg);
Het Licentiedepartement verduidelijkt dat een letter of comfort van een
rechtspersoon of borgstelling van een natuurlijke persoon, waarvan de
Licentiecommissie of het BAS akte heeft genomen tijdens de toekenning van de
licentie voor het seizoen 2017-2018 en de club een transferverbod werd opgelegd
per 30/06/2017 ofwel per 31/12/2017, NIET meer in aanmerking kan worden
genomen voor de toekenning van de licentie voor het seizoen 2018-2019. Uit het
opgelegde transferverbod bleek dat de club zijn verplichtingen niet meer kon
nakomen ondanks de ‘letter of comfort’ van deze rechtspersoon of de borgstelling
van deze natuurlijke persoon bij de toekenning van de licentie voor het seizoen
2017-2018.
9. Onder ‘afdekking van het negatief netto bedrijfskapitaal’ wordt verstaan één van
volgende elementen of een combinatie van deze elementen:
a) Het niet opvragen van een toegestane lening of rekening-courant die
beantwoordt aan punt 7 hiervoor (geboekt op korte termijn) tot en met
30/06/2019 waarvan het bevoegde bestuursorgaan akte heeft genomen;
b) Het niet opvragen van een toegestane lening of rekening-courant die
beantwoordt aan punt 7 hiervoor ter aanzuivering van het liquiditeitstekort
m.b.t. het opgelopen transferverbod (geboekt op korte termijn en na 31
december 2017) tot en met 30/06/2019 waarvan het
bevoegde
bestuursorgaan akte heeft genomen;
c) Een overeenkomst voorleggen van een leverancier of schuldeiser dat deze
zijn schuld niet zal opeisen tegen uiterlijk 30/06/2019;
d) Een aangelegde diverse schuld die niet zal worden opgeëist voor 1/07/2019
(bvb. uitspraak van de bevoegde rechtsbank in het geschil zal pas worden
uitgesproken na 1/07/2019);
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e) Alle elementen die door het Licentiedepartement worden weerhouden en die
opgenomen zijn in de definitie van ‘externe waarborg en/of element om de
continuïteit van de club te waarborgen’;
10. Het Licentiedepartement stelt om een correcte beoordeling te hebben van de
continuïteit dat de laatst beschikbare tussentijdse balans en resultatenrekening
vergezeld moet zijn van een attest van een onafhankelijke bedrijfsrevisor
waarbij de tussentijdse financiële gegevens onderworpen waren aan een
beperkt onderzoek verricht conform de ‘International Standard on review
Engagement (ISRE) 2410’ of conform de nationale vigerende normen, die
minstens de ISRE 2410-normen respecteren. Indien de club dergelijk rapport
niet voorlegt, is het voor het Licentiedepartement onmogelijk om zich een
correct beeld te vormen van de financiële toestand van de club en bijgevolg is
de continuïteit van de club NIET gewaarborgd.
11. Het Licentiedepartement stelt bovendien dat alle contracten tussen clubs
uitkomende in het Belgische profvoetbal NIET in aanmerking kunnen worden
genomen voor het bepalen van de continuïteit, voor zover het geen
transferovereenkomsten of overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van
de installaties tussen de clubs betreft.
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Iedere club dient verplicht volgende documenten voor te leggen, indien van
toepassing, zodat het Licentiedepartement rekening houdende met alle gegevens de
continuïteit kan beoordelen:
1.

De balans en resultatenrekening op de statutair voorziene afsluitingsdatum
volgens formaat NBB;

2.

De interne balans en resultatenrekening op de statutair voorziene
afsluitingsdatum;

3.

De tussentijdse balans en resultatenrekening per 31/12/2017 volgens
formaat NBB indien de statutaire voorziene afsluitingsdatum niet 31/12 is,
vergezeld van een attest van een onafhankelijke bedrijfsrevisor werd
voorgelegd waarbij de tussentijdse financiële gegevens onderworpen waren
aan een beperkt onderzoek verricht conform de ‘International Standard on
review Engagement (ISRE) 2410’ of conform de nationale vigerende
normen, die minstens de ISRE 2410-normen respecteren;

4.

De interne balans en resultatenrekening per 31/12/2017 indien de statutaire
voorziene afsluitingsdatum niet 31/12 is;

5.

De gerealiseerde cijfers op de statutair voorziene afsluitingsdatum en per
31/12/2017 ingevuld conform het opgestelde canvas van het
licentiedepartement;

6.

De gerealiseerde en gebudgetteerde cijfers inzake de sponsoring- en
publiciteitscontracten ingevuld conform het opgestelde canvas van het
licentiedepartement;

7.

Het budget voor het resterende gedeelte van het seizoen 2017-2018
conform het opgestelde canvas van het Licentiedepartement, waarbij voor
ieder item de veronderstellingen moeten worden opgegeven;

8.

Het budget voor het seizoen 2018-2019 conform het opgestelde canvas van
het Licentiedepartement, waarbij voor ieder item de veronderstellingen
moeten worden opgegeven;

9.

Bij afwijkingen van meer dan 10 % in de voorgestelde budgetten dient de
club de nodige toelichtende elementen naar voren te brengen ter staving van
haar veronderstellingen;

10.

Het verslag van het bevoegde bestuursorgaan van de club waarin
bovenvermelde budgetten werden goedgekeurd;

11.

De openstaande
ouderdomsanalyse;
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12.

De openstaande klanten per 31/12/2017 met bijhorende ouderdomsanalyse;

13.

De details van de grootboekrekening 17/42, 43, 44, 46 en 48 op 31/12/2017;

14.

Met betrekking tot bedragen welke zijn opgenomen in de overlopende
rekeningen (rekening 492/493) van uw (interne) balans van 31 december
2017:
De berekeningswijze voorleggen van deze bedragen waarbij o.a. :
a)
De verdeling van de TV-rechten;
b)
De verdeling van de sponsorinkomsten (busines-seats e.d.);
c)
De verdeling van de inkomsten inzake abonnementen;
d)
De verdeling van reclame-inkomsten;
e)
Alle andere inkomsten en schulden

15.

De kredietovereenkomsten gesloten met de diverse financiële instellingen
en de aflossingstabellen hiervan voorleggen van bedragen die zijn
opgenomen in de rekeningen 170/4, 42 en 43 ;

16.

Een schriftelijke verklaring van de voornaamste schuldeisers, uitgezonderd
de bovenvermelde kredietovereenkomsten die met een financiële instelling
zijn afgesloten, die zijn opgenomen in de rekening 17/42, 44, 46 en 48,
waarbij deze verklaren deze tegoeden ten overstaan van de club niet te
zullen opvragen vóór 01/07/2019. Onder de voornaamste schuldeisers
horen alle Rekening Couranten die zijn opgenomen in deze rekeningen en
die beantwoordt aan punt 7 op pagina 2 hiervoor. Het bewijs dient te worden
geleverd door de club dat het bevoegde bestuursorgaan akte heeft
genomen van deze verklaringen door het verslag van de desbetreffende
bevoegde bestuursorgaan bij te voegen in bijlage waarin:
a)
b)
c)

deze verklaringen nominatief opgenomen moeten zijn met de naam
van de schuldeiser en het desbetreffende bedrag, waarbij deze
verklaringen als bijlagen moeten worden gevoegd bij dit verslag;
het bevoegde bestuursorgaan dient na te gaan dat deze verklaring
opgesteld is door de bevoegde persoon die deze schuldeiser kan
verbinden;
het bevoegde bestuursorgaan akte neemt dat deze schulden niet
kunnen worden terugbetaald vóór 01/07/2019, zelfs niet na onderling
akkoord;
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17.

Het verslag van het bevoegde bestuursorgaan waarin duidelijk de eventuele
kennisname door haar vermeld staat van verklaringen van diverse
natuurlijke of rechtspersonen tot borgstelling, die beantwoordt aan punt 7 op
pagina 2 hiervoor, om de voorziene tekorten tot en met 30 juni 2019 aan te
zuiveren. Deze borgstellingen kunnen enkel in aanmerking worden
genomen indien deze voldoen aan de bepalingen gesteld conform de
hiervoor vermelde definitie van ‘externe waarborg en/of element om de
continuïteit van de club te waarborgen’. Het bevoegde bestuursorgaan dient
na te gaan dat deze verklaring opgesteld is door de bevoegde persoon die
deze natuurlijke of rechtspersoon kan verbinden. Tevens moet dit verslag
van het bevoegde bestuursorgaan zich uitspreken over hun geloof in de
daadwerkelijke realisatie/ mogelijkheid van de borgstellingen. Bovendien
engageert het bevoegde bestuursorgaan zich om deze waarborg effectief en
zonder uitstel aan te spreken ingeval van liquiditeitstekorten tot en met
30/06/2019. Tevens moeten alle nuttige stukken om te besluiten dat diverse
natuurlijke of rechtspersonen effectief in staat zullen zijn om de borgstelling
voor de voorziene tekorten voor de duur van de licentie te kunnen dragen
(dit moet blijken uit materiële neergelegde stukken) waarop het bevoegde
bestuursorgaan zich heeft gesteund worden voorgelegd. Het bevoegde
bestuursorgaan dient bovendien akte te hebben genomen van het feit dat
deze waarborgen niet kunnen worden opgeheven vóór 01/07/2019, zelfs niet
na onderling akkoord tussen partijen;
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Hieronder vindt U de 9 stellingen waarvan sprake op pagina 1 van deze nota :
Stelling 1
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de club
vertoont een positief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij:
a) de club geen transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie zowel per
30/06/2017 als per 31/12/2017 ;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2019 een positieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen ligt
in vergelijking met de afgelopen jaren ;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club ;
Stelling 2
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de club
vertoont een positief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij:
a) de club geen transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie zowel per
30/06/2017 als per 31/12/2017 ;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2019 een negatieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen ligt
in vergelijking met de afgelopen jaren ;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club ;
c) de liquide middelen van de club toereikend zijn om deze negatieve cash-flow op te
vangen;
Stelling 3
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de club
vertoont een positief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij:
a) de club geen transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie zowel per
30/06/2017 als per 31/12/2017 ;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2019 een negatieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen ligt
in vergelijking met de afgelopen jaren;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club;
c) de liquide middelen van de club ontoereikend zijn om deze negatieve cash-flow op
te vangen, maar de club het Licentiedepartement aantoont dat door middel van een
‘externe waarborg en/of element’ deze negatieve cash-flow uit het voorgebrachte
budget kan worden opgevangen;
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Stelling 4
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de club
vertoont een positief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij:
a) De club transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie ofwel per
30/06/2017 ofwel per 31/12/2017;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2019 een positieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen ligt
in vergelijking met de afgelopen jaren;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club;
c) de club het Licentiedepartement aantoont dat door middel van een ‘externe
waarborg en/of element’ zij al haar verplichtingen (met inbegrip van betaling van de
licentieschulden tegen de wettelijke of voorziene vervaldatum) zal kunnen nakomen
tot en met 30/06/2019, waarbij minstens het liquiditeitstekort van het opgelopen
transferverbod moet worden afgedekt ;
Stelling 5
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de club
vertoont een positief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij:
a) De club transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie ofwel per
30/06/2017 ofwel per 31/12/2017;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2019 een negatieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen ligt
in vergelijking met de afgelopen jaren;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club;
c) de club het Licentiedepartement aantoont dat door middel van een ‘externe
waarborg en/of element’ zij al haar verplichtingen (met inbegrip van betaling van de
licentieschulden tegen de wettelijke of voorziene vervaldatum) zal kunnen nakomen
tot en met 30/06/2019, waarbij minstens de negatieve cash-flow uit het voorgebrachte
budget moet worden afgedekt verhoogd met het liquiditeitstekort van het opgelopen
transferverbod;
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Stelling 6
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de
club vertoont een negatief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij :
a) De club geen transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie zowel per
30/06/2017 als per 31/12/2017;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2019 een positieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen ligt
in vergelijking met de afgelopen jaren;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club;
c) de club het Licentiedepartement aantoont dat minstens het volledige negatieve
bedrijfskapitaal van de laatst beschikbare balans van de club opgesteld conform alle
wettelijke bepalingen (met inbegrip van betaling van de licentieschulden tegen de
wettelijke of voorziene vervaldatum) wordt afgedekt minstens tot en met 30/06/2019 ;
Stelling 7
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de club
vertoont een negatief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij:
a) De club geen transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie zowel per
30/06/2017 als per 31/12/2017 ;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2019 een negatieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen ligt
in vergelijking met de afgelopen jaren;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club;
c) de club het Licentiedepartement aantoont dat minstens het volledige negatieve
bedrijfskapitaal van de laatst beschikbare balans van de club opgesteld conform alle
wettelijke bepalingen (met inbegrip van betaling van de licentieschulden tegen de
wettelijke of voorziene vervaldatum) wordt afgedekt minstens tot en met 30/06/2019.
Bovendien toont de club door middel van een ‘externe waarborg en/of element’ die
niet diende om het bovenstaande negatieve bedrijfskapitaal af te dekken aan dat zij al
haar verplichtingen (met inbegrip van betaling van de licentieschulden tegen de
wettelijke of voorziene vervaldatum) zal kunnen nakomen tot en met 30/06/2019,
waarbij met deze bijkomende waarborg minstens de negatieve cash-flow uit het
voorgebrachte budget moet worden afgedekt;
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Stelling 8
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de
club vertoont een negatief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij:
a) De club transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie ofwel per
30/06/2017 ofwel per 31/12/2017 ;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2019 een positieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen
ligt in vergelijking met de afgelopen jaren;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club;
c) de club het Licentiedepartement aantoont dat minstens het volledige negatieve
bedrijfskapitaal van de laatst beschikbare balans van de club opgesteld conform alle
wettelijke bepalingen (met inbegrip van betaling van de licentieschulden tegen de
wettelijke of voorziene vervaldatum) wordt afgedekt minstens tot en met 30/06/2019.
Bovendien toont de club door middel van een ‘externe waarborg en/of element’ die
niet diende om het bovenstaande negatieve bedrijfskapitaal af te dekken aan dat zij
al haar verplichtingen (met inbegrip van betaling van de licentieschulden tegen de
wettelijke of voorziene vervaldatum) zal kunnen nakomen tot en met 30/06/2019,
waarbij met deze bijkomende waarborg minstens het liquiditeitstekort van het
opgelopen transferverbod moet worden afgedekt;
Stelling 9
De laatst beschikbare balans opgesteld conform alle wettelijke bepalingen van de
club vertoont een negatief netto bedrijfskapitaal (na eventuele correctie van het
bedrijfskapitaal) waarbij:
a) De club transferverbod kreeg opgelegd door de Licentiecommissie ofwel per
30/06/2017 ofwel per 31/12/2017 ;
b) het voorgestelde budget tot en met 30/06/2018 een negatieve cash-flow vertoont
waarbij dit opgestelde budget:
i. naar oordeel van het Licentiedepartement in de lijn van de verwachtingen ligt
in vergelijking met de afgelopen jaren;
ii. opgesteld werd conform de sportieve situatie van de club;
c) de club het Licentiedepartement aantoont dat minstens het volledige negatieve
bedrijfskapitaal van de laatst beschikbare balans van de club opgesteld conform alle
wettelijke bepalingen (met inbegrip van betaling van de licentieschulden tegen de
wettelijke of voorziene vervaldatum) wordt afgedekt minstens tot en met 30/06/2019.
Bovendien toont de club door middel van een ‘externe waarborg en/of element’ die
niet diende om het bovenstaande negatieve bedrijfskapitaal af te dekken aan dat zij
al haar verplichtingen (met inbegrip van betaling van de licentieschulden tegen de
wettelijke of voorziene vervaldatum) zal kunnen nakomen tot en met 30/06/2019,
waarbij met deze bijkomende waarborg minstens de negatieve cash-flow uit het
voorgebrachte budget moet worden afgedekt verhoogd met het liquiditeitstekort van
het opgelopen transferverbod.
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