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1. Arbitrage is essentieel in de organisatie van de sport. Dat is reeds duidelijk op het 

voetbalveld. Dat blijkt ook uit het feit dat allerlei geschillen met spelers, clubs, federaties, 

zowel op nationaal als op internationaal vlak door arbitragecommissies worden beslecht. J. 

Decoker heeft aangetoond hoe de BAS in België sportgeschillen beslecht. Ook in het 

buitenland bloeit sportarbitrage. Hoe op mondiaal en olympisch vlak het Tribunal Arbitral du 

Sport actief is, heeft Prof. G. Kaufmann-Kohler geïllustreerd. 

 

De BAS verricht nuttig werk. Zonder haar zouden geschillen van sportfederaties met clubs en 

aangesloten moeten worden beslecht binnen de betrokken sportfederaties, - wat ongezond is 

en het sportklimaat zou verzuren. De BAS kan, als hoogste instantie enlos van de betrokken 

partijen, het geschil in alle sereniteit beslechten. Ook voor geschillen tussen federaties is de 

BAS de geschikte hogere autoriteit. Het moet worden toegegeven, eventueel kunnen partijen 

hun geschil aan de rechter voorleggen. Zoals verder nog zal worden besproken, De rechter is 

evenwel niet voor alle sportgeschillen bevoegd (zie verder). Vele geschillen zijn trouwens 

eigen aan het sportmilieu en moeten in eerste instantie worden beoordeeld door de 

sportreglementen, niet door de rechtsregels. Beide zijn niet dezelfde: het kan bv. een inbreuk 

zijn op de sportregels; het is geen fout die de dader in rechte juridisch aansprakelijk maakt 

voor de schade.
1
 Tenslotte zijn rechters veelal weinig vertrouwd met het specifieke 

sportgebeuren. Het is voor hen moeilijk om de context van het geschil voluit te begrijpen.  

 

2. Vergeleken met het buitenland heeft de BAS evenwel nog niet de activiteiten ontplooit 

welke men van haar zou mogen verwachten. In de elf jaren van haar bestaan heeft zij slechts 

27 uitspraken geveld. Dit lage aantal zou men kunnen uitlegen door te stellen dat er in de 

Belgische sportwereld weinig wordt geruzied ; de sportpagina’s rapporteren echter regelmatig 

over allerlei gebakkelei.  

 

                                                           
1
 Zie o.m. Beroep Antwerpen 7 november 2001, onuitgegeven; P. De Tavernier, Rechter tackelt arbiter : wel geel 

maar geen fout,  Juristenkrant 10 september 2002 :De Standaard, 12 september 2002.. 
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Meer overtuigend is dat wij, Belgen  anders dan bv. de Amerikanen  (nog) niet snel 

geneigd zijn om te procederen; dat veel wordt uitgepraat ; dat wij vaak water bij de wijn doen 

; dat wij ons meestal bij de zaken neerleggen. Het is evenwel de vraag of deze tolerantie zal 

blijven met de groeiende juridisering van de samenleving, waarbij elkeen meer en meer ‘op 

zijn rechten staat’. 

 

Tenslotte mag men niet vergeten dat het een vijftal jaren neemt vooraleer een 

arbitragesysteem voldoende bekend en aanvaard is. In de eerste vijf jaren (1992-1996) velde 

de BAS gemiddeld 1 uitspraak per jaar; sedert 1997 is dit vier uitspraken per jaar. Het lage 

aantal uitspraken wordt aldus voor een deel verklaard door de inloopperiode. 

 

3. Deze bijdrage onderzoekt hoe de BAS in de toekomst nog beter haar rol van 

geschillenbeslechter in de Belgische sportwereld kan spelen. Hierbij wordt vooreerst bekeken 

wat de BAS doet en kan doen (I). Vervolgens wordt de beslechtingsprocedure die de BAS 

volgt onder de loep genomen (II). Tenslotte wordt de organisatie van de BAS nagegaan (III). 

 

 

I. WAT DE BAS DOET EN NOG KAN DOEN 

 

A. Wat de BAS doet 

 

4. De BAS, zo blijkt ook uit haar benaming ‘Belgische Arbitragecommissie voor de Sport’, 

doet aan arbitrage. Hieraan lijkt niet te worden getwijfeld. 

 

‘Arbitrage’ is evenwel een ruim begrip  speciaal in sportmiddens, waar de scheidsrechter op 

het voetbalveld ook ‘arbitreert’.  

 

De arbitrage van de BAS is evenwel  zo wordt gesteld  de gerechtelijke arbitrage, geregeld 

door het Gerechtelijk Wetboek art. 1676-1723. De arbitrageovereenkomst die de BAS aan 

partijen voorlegt, stelt duidelijk: “De arbitrage is onderworpen aan de bepalingen van 

artikels 1676 tot 1723 van het Gerechtelijk Wetboek”.
2
  

                                                           
2
 Bovendien bepaalt deze overeenkomst dat de uitspraak eventueel kan worden vernietigd op grond van het 

wetsartikel dat de nietigverklaring van arbitrage-uitspraken regelt : “Onverminderd de eventuele vordering tot 

vernietiging op grond van redenen aangehaald in artikels 1704 van het Gerechtelijk Wetboek”. 
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Deze arbitrage, door het Gerechtelijk Wetboek geregeld, vormt een alternatief vormt voor een 

procedure voor de rechtbank. Zij is aan specifieke vereisten onderworpen. De arbitrage-

uitspraak is uitvoerbaar zoals een rechterlijk vonnis. De uitspraak kan slechts in een zeer 

beperkte mate voor de rechter worden aangevochten. 

 

Bij arbitrage, zoals door het Gerechtelijk Wetboek geregeld, moeten partijen niet alleen een 

belang hebben bij de oplossing, maar moet de beslissing zich uitspreken over hun bestaande 

juridische rechten. In dezelfde lijn stelt Art. 5 van het BAS-Reglement dat de BAS beslist 

over “rechten waarover partijen vrij kunnen beschikken”.
3
   

 

5. Mijns inziens kan slechts één van de 27 beslissingen werkelijk beschouwd worden als een 

arbitrage over een ‘recht’ in hoofde van de eiser: in casu betreft het een uitspraak waarbij een 

hockeyspeler schadevergoeding vorderde omdat hij niet bij een nieuwe club mocht 

aansluiten.
4
 

 

6. In enkele gevallen heeft de BAS enkel bepaald hoe een reglement moet worden 

geïnterpreteerd ; zij heeft zich niet uitgesproken over het bestaande recht van eiser. Om de 

redenen reeds vermeld, is deze beslissing geen arbitrage; zij is een “bindend advies”, nl. een 

derdenbeslissing die bindt omdat partijen zich contractueel ertoe verbonden hebben de 

beslissing te volgen.
 5

  Een inbreuk op deze verplichting is een contractuele inbreuk, die door 

de rechtbank kan worden gesanctioneerd met schadevergoeding.  In een uitspraak erkent de 

BAS trouwens zelf dat zij geen arbitrage verricht, maar een bindend advies velt.
6
 Dat geval 

betrof een eis , ingesteld door de vzw Basketliga, met betrekking tot de behandeling van een 

speler. De BAS oordeelde dat de Basketliga evenwel geen eigen belang had om de vordering 

in te stellen. Anderszijds was de federatie bereid zich naar de uitspraak te schikken daar deze 

.een punt betrof dat ook in de toekomst belangrijk was. Om die reden stelde de BAS dat zij 

een ‘bindend advies’ zou vellen. Strikt-juridisch was dit echter geen sluitende oplossing. Het 

bindend advies bindt de partijen tot het geschil slechts tegenover elkaar. Vermits reeds gesteld 

was dat Basketliga geen eigen belang bij de zaak had, zou zij desgevallend ook geen 

                                                           
3
 Deze bepaling is een echo van het inleidend wetsartikel over arbitrage: “Elk geschil ... uit een bepaalde 

rechtsbetrekking, waarover een dading mag worden aangegaan, kan bij overeenkomst aan arbitrage worden 

onderworpen”(.Gerechtelijk Wetboek, art. 1676, lid 1). 
4
 Uitspraak nr. 26. 

5
 Zie ... 
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schadevergoeding kunnen vorderen wanneer de sportfederatie het bindend advies niet zou 

volgen. In feite heeft het zo geen vaart genomen : voor de federatie was voldoende om te 

weten wat de BAS correct achtte. Zij heefdt haar gedrag aan deze richtlijn vrijwillig 

aangepast.  

 

In vele andere gevallen blijkt een BAS-uitspraak, zonder dat dit wordt vermeld, evenwel een 

bindend advies te zijn.  

 

De beslissing waarbij de BAS een selectieovereenkomst tussen federaties interpreteert,
7
 is 

mijns inziens geen arbitrage, maar een bindend advies: de BAS doet wat de beide federaties in 

onderling overleg hadden moeten doen: de overeenkomst correct toepassen. De geselecteerde 

sporter, die trouwens geen partij is, heeft geen reeds bestaand ‘recht’ op een selectie; dat recht 

ontstaat slechts door de selectie. Bovendien is het voorrecht geselecteerd te zijn, niet 

verhandelbaar; de betrokkene kan niet vrij over dit recht beschikken ( zie Art. 5 BAS-

Reglement). 

 

De beslissing waarbij verscheidene sportfederaties, samen met enkele spelers, de BAS vragen 

om , mbt. een onderling geschil, de wettigheid van hun respectieve reglementen te 

beoordelen, lijkt daarentegen een mengeling van arbitrage en een bindend advies.
8
. Voorzover 

de BAS zich uitspreekt over de rechten van de spelers, die partij zijn tot de procedure, is er 

arbitrage.
9
 Voor de betrokken sportfederaties, die eveneens partij zijn, is de uitspraak die 

sommige bepalingen uit het reglement nietig verklaart, een bindend advies. 

 

7. De meeste BAS-uitspraken zijn evenwel noch arbitrage, noch bindend advies. Veelal 

oordeelt de BAS als hogere instantie over de beslissing van een sportfederatie, die door haar 

lid wordt aangevochten. 

 

Zo oordeelt de BAS of een aangevochten selectie-beslissing correct was, waarbij zij een 

zekere discretionaire beslissingsmarge van de federatie respecteert.
10

 Indien deze selectie-

beslissing willekeurig is, slecteert de BAS niet in de plaats van de federatie, maar moet de 

                                                                                                                                                                                     
6
 Zie Uitspraak nr. 16. 

7
 Uitspraak nr. 7. 

8
 Uitspraak nr. 10. 

9
 In deze uitspraak zei de BAS “voor recht”  dat de spelers zonder transfervergoeding mochten overgaan naar 

een andere club. 
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federatie de selectie correct overdoen. De BAS beslecht dus niet het geschil in hoofde van de 

mistevreden sporter door hem in de plaats te selecteren, zij vernietigt enkel de aangevochten 

beslissing.
11

  

 

In enkele beslissingen
12

 vocht een club haar rangschikking door de federatie aan. In casu 

moest de BAS niet alleen nagaan of de federatie haar reglement correct had geïnterpreteerd, 

maar desgevallend zelf over de rangschikking beslissen. De club die om hernieuwing van de 

rangschikking vroeg, heeft hierbij ongetwijfeld een ‘belang’. De gevraagde rangschikking is 

evenwel geen reeds bestaand recht, waarover men kan beschikken. De rangschikking wordt 

slechts gematerialiseerd door de BAS-beslissing. 

 

Ruim een vierde van de BAS-beslissingen betreft een beroep van een sporter tegen 

tuchtsancties, voornamelijk schorsingen en boetes, opgelegd door een federatie. Tuchtsancties 

behoren evenwel tot de wereld van de vereniging; zij zijn geen geschil over ‘rechten’ 

waarover partijen vrij beschikken en kunnen negotiëren. Wanneer zij een tuchtmaatregel 

herbekijkt en zelf uitspraak doet over tuchtsancties, doet de BAS derhalve niet aan arbitrage, 

maar stelt zij zich als hoogste tuchtinstantie in de plaats van de federatie. 

 

De rol van de BAS bij de controle over selectie-, rangschikking en tuchtbeslissingen van de 

federaties is zeer belangrijk. Als buitenstaander kan de BAS met de nodige objectiviteit de 

redelijkheid van aangevochten rangschikking- en tuchtbeslissingen controleren en desnoods 

opnieuw beslissen. (De discretionaire selectie laat de BAS liever aan de federaties over als 

deze maar redelijk en niet willekeurig verloopt.) 

 

Door deze mogelijke controle verhoogt de BAS de kwaliteit van de beslissingen van de 

federaties. Bewust van de mogelijke controle van de BAS zullen de federaties  voor zover 

nodig  preventief de correcte criteria toepassen. Wanneer er dan toch een uitschuiver is, zal 

de BAS deze beslissing ontkrachten en veelal hervormen. Door de BAS-controle worden de 

beslissingen van de federaties gezagvoller en aanvaardbaarder. 

 

                                                                                                                                                                                     
10

 Uitspraak nr. 15 en 24. 
11

 Zie Uitspraak nr. 12. 
12

 Uitspraken 1, 2, 4, 20, 21, 22 en 27. 
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8. Kortom, slechts in een beperkt aantal gevallen doet de BAS aan arbitrage, in de zin van het 

Gerechtelijk Wetboek, waarbij het zich uitspreekt over bestaande rechten. Vaak geeft de BAS 

een bindend advies over de juridische betekenis van een reglement of overeenkomst dat 

partijen bindt. In vele gevallen controleert de BAS als hogere, onafhankelijke instantie, een 

aangevochten beslissing van een federatie. 

 

Deze verscheidene hoedanigheden hebben een gevolg voor de wijze waarop de BAS opereert 

in de respectieve gebieden (zie II). 

 

 

 

B. Wat de BAS nog kan doen 

 

9. De BAS kan beslissen mbt. materies, die thans nog weinig aan bod komen. 

 

 

a. Geschillen van sportlui en verenigingen van de Franse gemeenschap 

 

10. Het is opvallend dat van de gevelde uitspraken slechts ..... uitspraken sportlui en 

verenigingen van de Franse gemeenschap betreffen en ;;;;;;de Vlaamse gemeenschap raken. 

Wellicht is dit te verklaren door een zeker wantrouwen tegenover elke andere vorm van 

beslechting dan de rechtbank. In elk geval blijkt dit vooroordeel uit de interpretatie die soms 

wordt gegeven aan het sportdecreet van de Franse gemeenschap.
13

 Art. 7 van dit ‘Decret’ 

stelt: “Le droit des membres et cercles d’ester en justice, ne peut être interdit ou limité.” 

Deze bepaling wordt wel eens geïnterpreteerd als een algemeen verbod om een geschil aan de 

beslechting van de BAS te onderwerpen.  

 

In feite beduidt ‘ester en justice’ evenwel enkel ‘in rechte optreden’,
14

 namelijk een 

rechtsvordering instellen. Dit is niet beperkt tot procederen voor de rechtbank; een 

rechtsvordering kan evengoed voor arbiters worden ingesteld. Trouwens, zoals hoger 

vermeld, betreffen de meeste zaken van de BAS geen uitspraken over rechtsvorderingen, 

                                                           
13

 ‘Decret organisant le sport en Communauté française’ van 26 april 1999, B.S. 23 december 1999, 48942. 
14

 Zie Gerechtelijk Wetboek, Afdeling IV boven art. 567; Gerechtelijk Wetboek art. 58. 
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maar bindend advies of controle op beslissingen van sportfederaties. Bijgevolg belet ook om 

deze reden Art. 7 van het sportdecreet niet om op de BAS een beroep te doen. 

 

 

b. Geschillen tussen leden en clubs 

 

11. De BAS zou geschillen over arbeidsvoorwaarden, remuneratie, transfer en beëindiging 

kunnen beslechten tussen clubs en de aangesloten sportlui. Dit is een belangrijk contentieux. 

Evenwel, zoals verder in II, A, b, 3 wordt aangetoond, is het hiervoor vereist dat partijen 

akkoord gaan om dit aan de BAS voor te leggen nadat het geschil is gerezen. 

 

c. Geschillen tussen landelijke bonden 

 

12. Met de invoering van specifieke sportfederaties voor het Franstalige en Vlaamse 

landsgedeelte in een federaal België, zullen geschillen over selectie, competities, financiën, 

transfers, enz. tussen landelijke bonden toenemen. Trouwens één der reeds gevelde uitspraken 

betrof een geschil tussen de Franstalige en Vlaamse judofederaties over de selectie van een 

judoka voor het wereldkampioenschap.
15

  In een ander geschil over een transfer stonden de 

Vlaamse en Franstalige handbalfederaties tegenover elkaar.
16

 

 

In een overkoepelende nationale federatie, die paritair is samengesteld uit de landelijke 

federaties uit de twee gemeenschappen, kunnen deze geschillen wellicht niet worden beslecht. 

Voor dergelijke twisten kan de BAS een forum bieden. De BAS en de BAS-arbiters kunnen 

meer afstand afnemen van het dispuut dan de eigen mensen uit de betrokken federaties. Het 

beslechten van geschillen tussen landelijke federaties door de BAS heeft bovendien nog een 

ander voordeel: doordat het geschil op een ‘hoger niveau’ wordt beslecht, hebben de 

beslechters kennis van soortgelijke problemen binnen andere federaties. Zij kunnen zich ook 

laten leiden door de beslissingen die de BAS in analoge zaken reeds heeft geveld. Deze 

precedenten kunnen niet alleen latere beslechtingen inspireren, zij kunnen ook algemene 

gedragsregels voor relaties tussen landelijke federaties vormen. 

 

 

                                                           
15

 Uitspraak nr. 7. 
16

 Uitspraak nr. 10. 
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d. Geschillen tussen clubs 

 

13. Tot op heden moest bij elk geschil een sportfederatie betrokken zijn. In enkele gevallen, 

waar clubs tegenover elkaar stonden, waren zij elk gesecondeerd door een sportfederatie.
17

 

Dat beduidt echter dat geschillen tussen clubs, aangesloten bij dezelfde federatie, thans weinig 

kans maken om voor de BAS te komen: een federatie zal niet vlug partij kiezen voor één van 

haar aangesloten clubs in diens geschil met een andere aangesloten club. Indien clubs en de 

BAS dit nuttig vinden, kan de BAS ook geschillen tussen clubs  zonder tussenkomst van de 

federatie  beslechten. Hiervoor dient evenwel het Reglement gewijzigd te worden. 

 

e. Geschillen tussen club en lid 

 

14. De BAS zou ook een geschikt forum kunnen zijn om geschillen van een lid met zijn club 

op te lossen. Het is immers uitgesloten dat dergelijk geschil in clubverband wordt opgelost: de 

club kan niet tegelijk rechter en partij zijn. Anderzijds is beslechting binnen de federatie ook 

minder aangewezen: de federatie staat immers dichter bij de club, die een van haar leden is, 

dan bij de individuele sporter. De BAS zou een voortreffelijk, neutraal forum kunnen bieden. 

Haar relatie met de respectieve clubs is immers niet inniger dan deze met individuele 

sportbeoefenaars. 

 

Indien de BAS haar bevoegdheid wil uitbreiden tot geschillen tussen clubs en hun leden, moet 

zij het huidige Reglement, dat eist dat steeds federatie partij is tot het geschil, wijzigen. 

 

 

f. Geschillen tussen atleet en BOIC 

 

15.  Geschillen tussen een atleet en het BOIC, bv. in verband met selectie, zouden door de 

BAS kunnen worden beslecht. Hiervoor is het evenwel aangewezen dat de BAS voldoende 

onafhankelijkheid bezit van het BOIC. Hierop wordt verder ingegaan (zie III). 

 

 

g. Geschillen met derden 

                                                           
17

 Uitspraken  n° 11 en 24. 
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16. De arbiters van de BAS zijn vertrouwd met het sportgebeuren in al zijn facetten. 

Bijgevolg zouden zij ook met kennis van zaken geschillen tussen sportlui en derden, bv. met 

betrekking tot sportsponsoring, kunnen beslechten. Wanneer de BAS dergelijke beslechting 

wil ondernemen, moet zij haar Reglement overeenkomstig aanpassen. 

 

 

h. Mediatie 

 

17. In het buitenland worden sportgeschillen vaak opgelost door mediatie.
18

 Ook in België zit 

mediatie in de lift. In sommige rechtbanken is er bijv. een ‘rechter-mediator’ die uitsluitend 

tot taak heeft om de partijen tot een minnelijke regeling te brengen. Er is trouwens sprake om 

deze rechter-mediator bij wet algemeen in te voeren. Ook in het zakenleven begint mediatie 

het procederen voor rechtbanken en arbitrage te vervangen. 

 

Mediatie is ook nuttig voor sportgeschillen. Partijen in de sportwereld moeten immers vaak 

verder samenleven en –werken terwijl een rechtsgeschil de relaties onvermijdelijk vertroebelt. 

Wanneer een geschil daarentegen door mediatie kan worden opgelost, worden geen diepe 

wonden geslagen. 

 

De BAS, dat vertrouwd is met het sportgebeuren en die het federatieleven van op een gezonde 

afstand volgt, kan een geschikt mediatieforum bieden. Zij kan binnen haar schoot kundige 

mediators samenbrengen om in sportgeschillen te bemiddelen. 

 

Wanneer de BAS mediatie wil verrichten, moet zij uiteraard de nodige schikkingen invoeren. 

 

II. DE PROCEDURE 

 

18. Na elf jaar kan ook de procedure die de BAS volgt, worden bekeken. 

 

 

A. Grondslag van bevoegdheid 
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a. Federatiebeslissingen inzake tucht, selectie en rangschikking 

 

19. Zoals vermeld, beoordeelt de BAS vaak als hogere instantie beslissingen van de 

sportfederaties inzake het tuchtreglement, de selectie of de rangschikking. In dat geval is de 

BAS als het ware een ‘extern verlengstuk’ van de federatie-organisatie. Mijns inziens volstaat 

het dan ook dat het federatie-reglement in de mogelijkheid voorziet om tegen beslissingen van 

de federatie beroep aan te tekenen bij de BAS, opdat de BAS hiervoor bevoegd zou zijn. Zo is 

het voldoende dat het Algemeen Reglement van de Koninklijke Belgische 

Ruitersportfederatie een beroep voor de BAS tegen uitspraken van haar ‘Disciplinaire 

commissie’ voorzag, opdat de BAS deze tuchtbeslissingen kan herbeoordelen. Een 

afzonderlijke overeenkomst tussen degene die de beslissing aanvecht en de federatie om 

beroep bij de BAS te aanvaarden, lijkt overbodig. Bijgevolg lijkt het overbodig dat de BAS  

in een zaak met betrekking tot tuchtaangelegenheden  nog een uitdrukkelijke overeenkomst 

nodig achtte: “Arbitragemogelijkheid is [...] een gevolg van de uitdrukkelijke 

reglementsbepalingen van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie. Een overeenkomst 

tot arbitrage kan ook vervat liggen in statuten of reglementen. Het stuk welk nadien werd 

opgesteld, is slechts een concrete uitwerking van de eerdere beroepsmogelijkheden door 

middel van arbitrage zoals deze in de reglementen zelf ligt vervat.”
19

  

 

Trouwens, degene die de beslissing van de federatie aanvecht, heeft uiteraard de bedoeling 

om het oordeel van de BAS te aanvaarden. De federatie, van haar kant, heeft zich door haar 

reglement verbonden dit ook te doen.  

 

 

b. Arbitrage en bindend advies 

 

20. De bevoegdheid van de BAS met betrekking tot bindend advies en arbitrage vergt 

daarentegen een akkoord van partijen om het geschil aan de BAS voor te leggen en zich door 

diens uitspraak gebonden te verklaren.  

 

Arbitrage moet in alle vrijheid gekozen worden. Een dwang van een federatie op een sporter 

om een arbitrage-beding of overeenkomst te aanvaarden op straffe van sancties, maakt dit 

                                                                                                                                                                                     
18

 Zie bijv. voor Canada www.adr-sport-red. 
19

 Zie BAS uitspraak nr. 17. 
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beding of deze overeenkomst nietig.
20

 Federaties mogen ook niet eisen dat een lid de 

toestemming van de federatie moet krijgen om naar de rechtbank te gaan in plaats van zich 

aan arbitrage te onderwerpen.
21

 Het is ook de vraag of de vereiste om de federatie te 

informeren van een gang naar de rechtbank,al geen onrechtmatige druk uitmaakt.
22

  

 

 

1. Geschillen tussen clubs en federaties 

 

21. Sommige federatie-reglementen bepalen dat de clubs hun geschillen met de bond aan de 

BAS-arbitrage moeten onderwerpen.
23

 Men zou kunnen stellen dat een club, door lid te zijn 

van de federatie, ook het arbitragebeding in het reglement van de federatie heeft aanvaard. Zo 

stelde de BAS: “[...] Door zich aan te sluiten als club bij de Hockeybond en deel te nemen 

aan de competitie, mag de instemming van de clubs met het reglement van de Hockeybond en 

dus met het arbitraal beding worden aangenomen.”
24

 Deze redenering trekt een analogie met 

het arbitrage-beding in verenigingsstatuten: door lid te zijn van een vereniging heeft men het 

arbitrage-beding in de verenigingsstatuten aanvaard. Persoonlijk meen ik echter dat deze 

redenering niet volledig opgaat. Het is essentieel dat arbitrage vrij onderschreven wordt. 

‘Gedwongen arbitrage’, de zgn.’ arbitrage forcé’, is uit den boze.
25

 Het principe zou moeten 

gelden : Wie niet met de arbitrage akkoord gaat, moet immers de vrijheid behouden hetzij om 

het arbitrage-beding af te wijzen, hetzij om niet tot de federatie toe te treden. Anderszijds 

moeteen  club in werkelijkheid bij de federatie aangesloten zijn om zinvol aan het 

sportgebeuren deel te nemen. Bijgevolg is een arbitrage-beding in een federatie-reglement 

voor een club enkel bindend wanneer vaststaat dat de club dit arbitrage-beding vrijwillig heeft 

aanvaard. Wanneer dergelijke vrije keuze niet vaststaat, geldt een arbitrage-beding mbt. 

toekomstige geschillen niet . In dat geval lijkt het mij noodzakelijk dat, wanneer een specifieg 

geschil is gerezen, de club een arbitrage-overeenkomst afsluit om dat specifiek geschil aan de 

BAS voor te leggen.  

 

                                                           
20

 Zie Rb. Brussel, 29 juni 1982, H./vzw Club Brugge, AR 108.643, geciteerd door E. Grutterdink, Belgisch 

arbitragerecht in sportaangelegenheden, Tijdschrift voor Arbitrage, 1994, 201, 206. 
21

 Zie hockeyreglement, art. 47.23. 
22

 Silence, o.c., p. 409. 
23

 Zie bv. Reglement van de Koninklijke Belgisch Hockeybond, art. 47; Reglement KBBB, art. 69. 
24

 BAS uitspraak nr. 19; zie tevens Reglement hockey, art. 47.2. 
25

 Zie P. de Bournonville, p. 75; C. Coomans, p. 209. 



 12 

Een dergelijke arbitrage-overeenkomst was bv. gesloten in een geschil met betrekking tot een 

vrijheidsaanvraag tussen X, de vader van drie basketbalspelers, en hun club Y. X en Y waren 

akkoord gegaan om de transfersom te laten bepalen door een verzoeningscommissie (= 

bindend advies); indien deze commissie de som niet zou bepalen, zou het geschil worden 

voorgelegd aan het ‘arbitragecomité, opgericht in de schoot van het BOIC’, d.w.z. de BAS. 

Wanneer X later terugkrabbelt en weigert zich aan arbitrage te onderwerpen, verkrijgt Y van 

de rechter dat X, onder sanctie van een dwangsom, de nodige arbitrageformulieren moet 

ondertekenen binnen de 48 uur. X doet dit, maar onder voorbehoud van zijn recht bij het Hof 

van Beroep hoger beroep aan te tekenen tegen het rechterlijk vonnis. De arbiters wijzen er 

terecht op dat een nieuwe arbitrage-overeenkomst niet nodig was omdat partijen, nadat het 

geschil was gerezen, akkoord waren gegaan om dit aan arbitrage te onderwerpen. Niettemin 

verkoen zij de uitspraak te verdagen tot ook het Hof van Beroep zou bevestigen dat X aan de 

arbitrage moest deelnemen. Dit was ongetwijfeld een voorzichtige oplossing. Juridisch was 

dit echter niet nodig: vermits de arbiters zich over hun eigen bevoegdheid konden 

uitspreken,
26

 hoefden zij niet op het arrest van het Hof van Beroep te wachten. 

 

 

2. Geschillen tussen federaties of tussen landelijke bonden 

 

22. Voor geschillen tussen federaties of landelijke bonden geldt hetzelfde. Het is denkbaar dat 

het reglement van de overkoepelende organisatie bepaalt dat deze geschillen zullen worden 

beslecht door de BAS. Dergelijke bepaling werkt evenwel alleen wanneer zij vrij is 

onderschreven, met andere woorden, wanneer zij kan worden afgewezen. Bij gebrek aan een 

algemene bepaling moet voor elk geschil een specifieke arbitrage-overeenkomst worden 

gesloten. 

 

 

3. Geschillen tussen club en aangesloten lid 

 

23. Arbitrage van geschillen tussen sportlui en hun club over engagement, transfer, 

beëindiging en remuneratie vereist een specifieke arbitrage-overeenkomst nadat het geschil is 

ontstaan. Een arbitrage-beding in het clubreglement of contract, waarbij wordt afgesproken 

om alle eventuele geschillen aan BAS-arbitrage te onderwerpen, volstaat niet. Inderdaad, de 

                                                           
26

 Gerechtelijk Wetboek, art. 1697, lid 1. 
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betaalde ‘sportbeoefenaar’ heeft een arbeidsovereenkomst met zijn club.
27

 Voor geschillen 

inzake een arbeidsovereenkomst geldt geen algemeen arbitrage-beding ; enkel nadat een 

specifiek geschil is gerezen, kan dat geschil door partijen aan arbitrage worden voorgelegd.
28

 

Bovendien is met betrekking tot de Vlaamse, niet-professionele sportbeoefenaar “iedere 

overeenkomst tot arbitrage, gesloten vóór het ontstaan van een geschil [over zijn statuut] van 

rechtswege nietig.”
29

  

 

Zoals hoger vermeld (nr. 10), stelt het sportdecreet van de Franse gemeenschap wel het recht 

veilig van clubleden om “een vordering in rechte in te stellen” (“ester en justice”); dit sluit 

mijns inziens geen arbitrage uit. Bijgevolg zou men kunnen stellen dat voor de Franse 

gemeenschap enkel de ‘betaalde sportbeoefenaar’ geen arbitragebeding met zijn club mag 

afsluiten. 

 

 

 

B. De selectie van de panelleden 

 

24. Krachtens het BAS-reglement, art. 10, worden de beslissingen getroffen door een 

‘scheidsrechterscollege’ van drie ‘scheidsrechters’. Zoals hoger vermeld, lijkt het meer 

aangewezen hiervoor de meer neutrale terminologie ‘panel’ en ‘panelleden’ te gebruiken, daar 

vele BAS-beslissingen geen arbitrage zijn. 

 

Het BAS volgt de klassieke benoemingsprocedure. Elk van de partijen stelt zijn ‘panellid’ 

aan; deze kiezen dan een voorzitter. De panelleden moeten worden gekozen uit een lijst van 

60 personen ‘met erkende deskundigheid inzake sport en zo mogelijk een juridische vorming’ 

die door het BOIC zijn geselecteerd (art. 6-7).  

 

In elk geval moet één panellid een jurist zijn (art. 10). Mijns inziens is het inderdaad 

aangewezen dat minstens één jurist erover kan waken dat de procedure juridisch correct 

verloopt. Het zal trouwens niet moeilijk zijn om een jurist als één van de panelleden te 

                                                           
27

 Zie wet van 24 februari 1978. 
28

 Zie Gerechtelijk Wetboek 1678, lid 2; Wet arbeidsovereenkomsten, art. 13 en 69. Tevens H. van Houtte, 

Forumbedingen in arbeidsovereenkomsten, Liber Amicorum R. Blanpain, 1998, 455, 458. 
29

 Decreet Vlaams Parlement, 24 juli 1996 voor vaststelling van het statuut van de niet-professionele 

sportbeoefenaar, art. 73. 
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benoemen: onder de 60 panelleden bevinden zich een vijftigtal juristen (magistraten, 

advocaten, bedrijfsjuristen).  

 

Het gebruik van een lijst is mijns inziens aanvaardbaar, vermits de 60 namen een zeer ruime 

keuze van onafhankelijke panelleden toelaat. Wel ware wenselijk dat in de arbiterslijst niet de 

sportfederatie vermeld wordt, waarmee een panellid binding heeft. Mijns inziens moeten alle 

panelleden voor alle geschillen even goed kunnen functioneren. In elk geval lijkt het 

uitgesloten dat een federatie een panellid aanstelt dat kennelijk met deze federatie geaffilieerd 

is. 

 

In de praktijk wordt vaak op dezelfde panelleden een beroep gedaan. Hierbij valt het op dat 

deze personen evenwel van alle kanten worden gesolliciteerd. Een sportfederatie benoemt bv. 

niet steevast dezelfde persoon voor al haar geschillen. Ik twijfel dan ook niet aan de 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de panelleden. 

 

 

C. ‘Uitputting van de interne rechtsmiddelen’ 

 

25. Geschillen met de federatie over tucht en transfers kunnen enkel aan de BAS worden 

voorgelegd nadat alle ‘interne rechtsmiddelen binnen de federatie zijn uitgeput. Zoals een 

uitspraak stelde : «Il est constant que [X] n’a pas sausi la Commission d’évocation, ainsi que 

la procédure l’y autorisait après la décision prise par la Comité d’Appel [...]; Attendu que la 

chose est d’autant plus étonnante que, saisie une première fois, la Commission d’évocation 

avait justement stigmatisé la pauvreté de la décision du Comité d’Appel, et l’avait cassée; 

Que [X] n’a donc pas volontairement épuisé les moyens internes. »
30

 Immers, het voorwerp 

van het verzoek aan de BAS is een herziening van de federatie-beslissing. Daarom moet de 

federatie de kans gegeven worden deze beslissing definitief te maken.  

 

Wanneer de BAS in beroep een beslissing vernietigt, waarbij de federatie een vordering tot 

herziening van een tuchtmaatregel onontvankelijk verklaart, verwijst zij de zaak terug naar de 

federatie voor behandeling ten gronde.
31

 

 

                                                           
30

 BAS-uitspraak nr. 24; zie ook BAS-uitspraak nr. 2. 
31

 BAS-uitspraak nr. 19 en 25. 
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Wanneer daarentegen het geschil over transfer een geschil is tussen meerdere federaties en de 

wettigheid van de gevolgdecriteria uit de respectieve reglementen betreft, is de BAS niet meer 

een ‘hogere instantie’, die een beslissing van één bepaalde federatie moet beoordelen. Zij is 

een arbiter die moet oordelen over de wettigheid van het reglement. Bijgevolg is het niet 

vereist dat de federatie de kans geboden wordt om haar beslissing te finaliseren; de grond van 

het geschil betreft immers niet de federatie-beslissing, maar het onderliggende reglement.
32

  

 

 

D. Werkwijze 

 

26. Het BAS-reglement, art. 13, bepaalt summier hoe een betwisting wordt beslecht. De meest 

gerede partij stuurt een aangetekend schrijven naar de Secretaris-Generaal van het BOIC met 

verzoek tot beslechting. De Secretaris-Generaal vraagt partijen dan om hun scheidsrechter te 

benoemen. Tevens verzoekt hij hun de arbitrage-overeenkomst te tekenen. 

 

Enkele opmerkingen over de werkwijze :  

 

i. Zoals reeds vermeld, is mijns inziens geen arbitrage-overeenkomst nodig wanneer de BAS 

‘in beroep’ federatie-beslissingen inzake tucht, transfer en rangschikking moet herbeoordelen. 

Voor arbitrages over andere geschillen dan conflicten die de ‘Wet op de betaalde 

sportbeoefenaar’ of het Vlaamse sportdecreet raken, is een arbitrage-overeenkomst, nadat het 

geschil ontstaan is, nuttig, maar niet essentieel . Voor deze laatste conflicten is zij 

noodzakelijk. 

 

ii. De zogenaamde ‘typeovereenkomst’ die het BOIC voorstelt als arbitrage-overeenkomst, is 

enkel relevant wanneer de beslechting werkelijk een “arbitrage” is over bestaande rechten ( 

zie nr.   ).Enkel dan heeft het zin om te vermelden, zoals de “type-overeenkomst” doet dat de 

arbitrage onderworpen is aan de arbitrage-artikelen van het Gerechtelijk Wetboek, art. 1676-

1723 en dat de uitspraak finaal is (tenzij zij krachtens Gerechtelijk Wetboek, art. 1704 zou 

worden vernietigd). In dat geval is deze informatie evenwel overbodig want zij volgt uit de 

wet. Zij is eventueel geruststellend   tenminste voor zover de partijen deze referentie naar de 

wet begrijpen. 

                                                           
32

 Uitspraak 10. Mijns inziens ten onrechte stelt de BAS in casu dat de ‘uitputting van interne rechtsmiddelen’ 

niet nodig was omdat het geschil een subjectief en burgerlijk recht van de speler betrof. 
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iii.  De “type-overeenkomst” bepaalt dat de panelleden binnen de vier maanden na de 

ondertekening een uitspraak zullen vellen. Dit is een gevaarlijke bepaling. Sommige gevallen 

namen 6 maanden
33

, andere zelfs1,3 jaar
34

 in beslag. Wellicht is het veiliger aan de ‘vier 

maanden’ toe te voegen dat de BAS deze termijn eventueel kan verlengen. 

 

iv. Artikel 13, lid 3 van het Reglement, nl. “Eens in het bezit van het dossier, stelt het college 

een datum vast voor de arbitrage binnen de maand”, is onduidelijk. Wil dit zeggen dat de 

zitting binnen de maand na ontvangst moet worden gehouden? Of dat de uitspraak binnen de 

maand na ontvangst moet worden geveld? Of binnen de maand na de zitting?
35

 En wat te doen 

met tussenbeslissingen en heropening van de debatten? 

 

v. Luidens art. 13, lid 3, kunnen partijen persoonlijk verschijnen of zich laten 

vertegenwoordigen door een familielid
36

 of een advocaat. Het is opmerkelijk dat beide 

partijen nagenoeg steeds vertegenwoordigd zijn door een advocaat. In tuchtzaken verschijnt 

de federatie soms wel in de persoon van haar secretaris. Dit duidt erop dat partijen de BAS 

beschouwen als een formele procedure over geschillen die te ernstig zijn om zich zonder 

raadsman te verdedigen. Het gevolg hiervan is wellicht dat de (soms gedeelde
37

) 

arbitragekosten (€ 165) wellicht schril afsteken tegen ieder’s kosten van verdediging. 

 

vi. De beslissing, zo stelt art. 13 in fine, wordt door de Voorzitter van het College aan de 

betrokken partijen per aangetekend schrijven meegedeeld. In feite kan echter slechts een 

afschrift van de beslissing worden meegedeeld. Daarenboven kan overwogen worden of deze 

mededeling  zoals bij andere arbitrage-instellingen (bv. Cepina, ICC, LCIA, enz.)  niet 

beter gebeurt door de Secretaris-Generaal van de BAS (zie verder nr.;;;;    )? 

 

vii. Het Reglement bepaalt ook dat de beslissing moet neergelegd worden ter griffie van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg. Dit is mijns inziens niet wenselijk. Vooreerst kunnen enkel 

arbitrage-uitspraken worden neergelegd;
38

 neerlegging ter griffie is niet voorzien wanneer de 

                                                           
33

 Uitspraak nr. 15. 
34

 Uitspraak nr. 5. 
35

 Meestal werd de uitspraak binnen de maand na de zitting geveld. Een enkele keer sleepte die drie maanden aan 

(uitspraak nr. 5). 
36

 Zie uitspraak nr. 18. 
37

 Meestal betaalt de ‘verliezer’ alle arbitragekosten. Slechts in 20% van de gevallen werden de kosten verdeeld. 
38

 Gerechtelijk Wetboek, 1702, lid 2. 
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beslissing geen arbitrage is. Bovendien is deze neerlegging van arbitrage-uitspraken niet 

verplicht; bij de meeste arbitrages wordt de uitspraak trouwens niet ter griffie neergelegd. Het 

lijkt derhalve beter dat het secretariaat van het BAS de uitspraken in depot neemt. Wanneer er 

ooit een vordering tot nietigverklaring of executie tegen een “echte” BAS Arbitrage-uitspraak 

bij de rechtbank moet worden ingeleid, kan de uitspraakdan  nog altijd door het secretariaat 

ter griffie worden neergelegd. 

 

 

 

III. DE ORGANISATIE VAN DE BAS 

 

27. Het lijkt nuttig dat de BAS zo onafhankelijk als mogelijk kan handelen. Bijgevolg kan 

worden overwogen om de BAS formeel een eigen bestuur en briefpapier te geven en dat zij 

zelf. de eigen panelleden kan selecteren. Een eigen Secretaris-Generaal zou de 

verzoekschriften tot arbitrage ontvangen, de procedures financieel en organisatorisch 

administreren, de uitspraken in bewaring nemen en een afschrift hiervan naar de partijen 

sturen. Ook een eigen BAS-boekhouding en -budget is nuttig. Uiteraard kan dat bestuur een 

het secretariaat van de BAS feitelijk samenvallen met dat van het BOIC. Formeel zijn beide 

evenwel gescheiden.  

 

Wanneer de BAS ook geschillen zou beslechten waarbij het BOIC partij is, is een verder 

doorgedreven onafhankelijk vereist. Het Tribunal Arbitral du Sport (TAS) werd ge-

herstructureerd nadat het Zwitserse Tribunal Fédéral in 1993 had gesteld dat het TAS beter 

geen bestuurlijke en financiële banden had met het Internationaal Olympisch comité (IOC) 

wanneer het geschillen tussen sportlui en dit comité wilde beslechten.
39

 Voortaan functioneert 

het TAS onder de leiding van het Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport 

(CIAS), een stichting met een eigen budget en rechtspersoonlijkheid, opgericht door het IOC 

en de nationale olympische comités. 

 

Indien de BAS overweegt om ook geschillen met het BIOC te beslechten, lijkt dergelijke 

zelfstandigheid nodig. 

 

                                                           
39

 Arrest Gundel, ATF 119, II, 279. 


