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Reactie van Cureghem Centre op het vonnis betreffende de inrichter van 

Barcelona 2021. 
 

Geachte , 

  

Met zijn uitspraak van 28 april beslist de kortgedingrechter de eis van Cureghem Centre 

tegenover de KBDB ontvankelijk doch ongegrond en wijst ze af. 

Wat ons hierbij ten zéérste opvalt is dat hij zich hiervoor steunt op een schriftelijk 

verslag , achteraf opgemaakt door de KBDB , van de on-line vergadering van 11 januari 

2021. 

Dit verslag heeft nog niemand ontvangen en is ook nog door niemand goedgekeurd. 

Het is tevens totaal onjuist wanneer ze schrijven dat de KBDB de EB zal voorstellen als 

inrichter. 

De heer Sapin heeft daar gezegd dat : "de raad van beheer en bestuur beslist heeft….." 

Het is natuurlijk eenvoudig om een verslag te maken met een tekst die U goed uitkomt als 

U die toch niet ter goedkeuring moet voorleggen alvorens het in een rechtszaak te 

gebruiken. 

Het bestuur. 
 

Hieronder een paar belangrijke zaken aangaande de rechtspraak betreffende de inrichting van 

Barcelona. 

[…] 
3.3.5. 

Bovendien blijkt uit de notulen van de vergadering van het Nationaal Sportcomite van 18 

januari 2021 dat het wel degelijk het Nationaal Sportcomite was dat de beslissing heeft 

genomen om "Barcelona 2021" te gunnen aan de "Belgische Verstandhouding." 

 
Uit het schriftelijk verslag van het on-line gesprek tussen eisers en de K.B.D.B. van 11 januari 

2021 blijkt enkel het voornemen van de K.B.D.B. om deze beslissing voor te leggen aan het 

Nationaal Sportcomite: "De leden van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur zullen 

Entente Beige voorstellen als inrichter van Barcelona". 

 
De vraag of de omstandigheid dat tijdens dat on-line gesprek het voornemen van de K.B.D.B. 

om deze beslissing voor te leggen aan het Nationaal Sportcomite wijst op een fout van de 

K.B.D.B., is eeen vraag over de grand van de zaak, die enkel door de bodemrechter kan 

beslecht warden, en niet door de kortgedingrechter. 

      […] 

OM DEZE   REDENEN: 
 

     Rechtsprekende over het voorlopige, na tegenspraak; 

     Alle andere of strijdige besluiten verwerpend; 

 
Verklaart de vordering ontvankelijk doch ongegrond en wijst deze af; 

 
 

Aldus gewezen en uitspraak gedaan ter  openbare terechtzitting van de 10e   kamer van  28 

april 2021 

 
W. VANDERPUTTEN 


