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Persbericht 
Communicatie naar aanleiding 

van de Raad van Bestuur 

 

 

Brussels 13 juli 2020 –De Raad van Bestuur van de Pro League zat vandaag samen voor een toelichting door zijn juristen van de beslissing van het 

BAS naar aanleiding van de klacht van Waasland-Beveren over de beslissingen van de Algemene Vergadering van 15 mei 2020 .  

  

De beslissing van het BAS bevestigde de beslissingen van de Algemene Vergadering van 15 mei (inclusief de stopzetting van de competitie in 1A) 

met uitzondering van de degradatie van Waasland-Beveren. Deze laatste werd vernietigd wegens een gebrek aan motivering voor het verschil in 

behandeling tussen de competitie in 1A en 1B (stopzetting versus niet-stopzetting). Het BAS geeft expliciet aan dat het niet haar bevoegdheid is 

om Waasland-Beveren terug te plaatsen in 1A, maar dat het aan de Algemene Vergadering van de Pro League toekomt om een nieuwe actuele en  

evenwichtige beslissing te nemen over de sportieve gevolgen van de stopzetting van de competitie. 

  

De beslissing van de Algemene Vergadering van 15 mei gaf ook aanleiding tot een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze 

besliste dat de beslissing tot degradatie van 15 mei een redelijke en evenredige beslissing is, waarbij de er aan gekoppelde sportieve gevolgen het 

dichtste aanleunen bij zowel het bondsreglement als de sportieve logica . De BMA oordeelde bovendien dat de alternatieven (wijziging format of 

afwerken dertigste speeldag) problemen zou opleveren.  

  

Volgend op de uitspraak van het BAS overlegde de Raad van Bestuur over de te nemen stappen om tot een nieuwe, actuele en evenwichtige 

beslissing te komen.  

  

De Raad van Bestuur  wenst zowel de beslissing van het BAS als de beslissing van de BMA te respecteren. Na onderzoek en debat over de 

verschillende opties werd door de Raad van Bestuur beslist om een voorstel over te maken aan de Algemene Vergadering die zal worden 

samengeroepen op 31 juli. Dit voorstel zal inhouden dat Waasland-Beveren degradeert, dat het bestaande competitieformat behouden blijft 

waarbij–zoals gevraagd door het BAS- de beslissing grondig zal worden gemotiveerd, zowel wat betreft het gemaakte onderscheid in de 

competitie-afwikkeling tussen 1A en 1B, als wat betreft de mogelijke alternatieven. 
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About the Pro League 

De Pro League staat in voor de organisatie van het Belgische profvoetbal. Dit doet zij door kampioenschappen te organiseren, 

hetzij in competitieverband hetzij in bekerverband. 

 
Zij groepeert daarnaast ook de profvoetbalclubs, die vertegenwoordigd zijn in de beheersorganen van de vzw en nv Pro 

League. De Pro League werkt onafhankelijk van deze clubs, maar staat wel ten dienste van hen. 

 
Op nationaal niveau werkt de Pro League nauw samen met de KBVB, op regionaal niveau stemt zij regelmatig af met de beide 

vleugels van het amateurvoetbal: Voetbal Vlaanderen en ACFF. 

 
De Pro League is zich bewust van haar maatschappelijke rol en vertaalt dit naar een beleid Football & Community waarmee zij 

sociale en maatschappelijke impact wil realiseren. 

 
De Pro League streeft er naar een organisatie te zijn waar voetbalbeleving, professionaliteit, innovatie en groei centraal staan. Elk 

initiatief van de Pro League wil de clubs in het bijzonder en het voetbal in het algemeen versterken. 

Onze ambitie is een steeds sterker Belgisch profvoetbal, dichter bij de fans. 
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