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Aan: 

* O 787 - JTV Dero Zele-Berlare 

 dhr. Joeri De Backer, secretaris 

* dhr. Pieter-Jan Bormans, speler 

* leden landelijke beroepscommissie 

 

Ter info: 

* dhr. Paul Lagae, voorzitter klachtencommissie 

* dhr. Johan Callens, verantw. scheidsrechter 

* dhr. Gilbert Moorthamer, verantw. ontmoetingen 

* VVB-secretariaat 

 
 

 

 

O/ref.: LBC 1 / 2013-2014 

 

Vilvoorde, 20 februari 2014 

 

 

 

 
LANDELIJKE BEROEPSCOMMISSIE VVB 

 
LBC 1 / 2013 – 2014  

 
JTV DERO ZELE-BERLARE / P.-J. BORMANS 

 
 

 
 
Aanwezig: 

 -  Luc Vanaverbeke, Voorzitter  

 -  Jean-Marie Bollen 

 - Joris Verstraeten  

 - Carlos Van Hoeylandt 

 - Hedwig Delabie 

 - Dirk Vercruysse 

 - Koen Dermaut 

 

 

Partijen: 

 -  JTV Dero Zele-Berlare (0787), vertegenwoordigd door  
dhr P. Van Cauter, voorzitter en Mr. D. Deraymaeker, Balie Leuven; 

 - Dhr. Pieter-Jan Bormans, bijgestaan door zijn vader, dhr Peter Bormans; 
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Gelet op de bestreden uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie dd. 13 januari 2014; 

Gelet op het verzoekschrift hoger beroep ingediend door JTV Dero Zele-Berlare op 28 januari 2014; 

Gelet op de uiteenzettingen der partijen ter zitting van 17 februari 2014; 

Overwegende dat het verzoekschrift naar vorm en tijd regelmatig is; dat het remgeld tijdig werd 
betaald; dat het hoger beroep derhalve ontvankelijk is; 

 
 
BEOORDELING: 

1. JTV Dero Zele-Berlare verwijt slechts via de website van de VVB kennis gekregen te hebben 
van de uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie. 

Dit argument is niet relevant aangezien het hoger beroep tijdig werd ingediend. 

Overigens blijkt uit de stukken overgemaakt door de VVB dat de bestreden uitspraak correct op 
17 januari 2014 aan JTV Dero Zele-Berlare, ter adres van de alsdan in functie zijnde secretaris 
werd gestuurd. Het schutblad van de secretariswissel werd door JTV Dero Zele-Berlare op 17 
januari 2014 naar de VVB verzonden en heeft slechts uitwerking vanaf datumstempel – 
ontvangst op het secretariaat VVB (Hoofdst. 2 art. 7.5 Administratief Reglement). 

 
2. JTV Dero Zele-Berlare argumenteert dat de uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie 

buiten haar bevoegdheidsdomein valt. 

Dit argument kan niet weerhouden worden. 

De juridische commissies van de VVB zijn immers bevoegd inzake (art. 5 Juridische Reglement) 
- Administratieve klachten 
- Disciplinaire klachten 
- Financiële klachten 

Huidig geschil betreft geen disciplinaire klacht maar een financiële klacht. De vordering valt 
beneden het door de Raad van Bestuur vastgestelde maximum bedrag (ad. 2.500 €). 

Het door JTV Dero Zele-Berlare geciteerde artikel 13 heeft enkel betrekking op disciplinaire 
klachten. 

 
3. JTV Dero Zele-Berlare verwijt de Landelijke Klachtencommissie ook nog geen kostenraming in 

zijn uitspraak te hebben opgenomen. 

Dit eventuele gebrek, quod non, tast de geldigheid van de bestreden uitspraak evenwel niet aan. 

Het VVB reglement bepaalt niet dat de kostenraming in de juridische uitspraak dient te worden 
opgenomen enkel dat een provisionele kostenraming dient gevoegd te worden bij de 
kennisgeving van de uitspraak en dit niet op straffe van nietigheid. 

 
4. Ten gronde 

 JTV Dero Zele-Berlare houdt in de eerste plaats voor dat er geen geschreven overeenkomst 
zou zijn met (ex-)speler P-J Bormans. De Landelijke Klachtencommissie heeft dit evenwel 
niet gesteld. 

Naar analogie met het arbeidsrecht kan het bestaan en de inhoud van een overeenkomst 
tussen een club en een speler met alle middelen van recht bewezen worden. 



 

 

 JTV Dero Zele-Berlare erkent de oorsprong van de handgeschreven nota, weliswaar 
ondertekend door de heer Symons, die geen formele volmacht had. 

P-J Bormans mocht echter op basis van de leer van het schijnmandaat ervan uitgaan dat de 
heer Symons voldoende gemachtigd was. Bovendien heeft JTV Dero Zele-Berlare uitvoering 
gegeven – zonder enig voorbehoud – aan het document door 7 betalingen te verrichten. 

 Tijdens de debatten werd door beide partijen gesteld dat de betalingen in een enveloppe op 
naam zonder verdere precisering gebeurden. 

Het is dus niet bewezen dat deze betalingen als voorschot golden (actori incumbit probatio). 

Dezelfde opmerking geldt m.b.t. het argument dat de forfaitaire premie van 100 € p.m. 
gedurende 9 maand als verplaatsingskost dienstig moest zijn. 

De vordering van P-J Bormans is dus qua principe gegrond. 

 De LBC aanvaardt het argument van JTV Dero Zele-Berlare dat de beide premies 
geprorateerd moesten worden in functie van de aanwezigheid (training + match). Derhalve 
komt aan P-J Bormans nog een bedrag van 750 € toe. 

 

 

OM DEZE REDENEN 

BESLIST DE LANDELIJKE BEROEPSCOMMISSIE 

 Het hoger beroep ontvankelijk te verklaren, doch slechts in beperkte mate als gegrond te 
aanvaarden. 

 De bestreden uitspraak te hervormen in de zin dat JTV Dero Zele-Berlare aan P-J Bormans een 
bedrag van 750 € verschuldigd is. Dit bedrag dient uiterlijk op 10 maart 2014 aan P-J Bormans 
betaald te worden. JTV Dero Zele-Berlare zal het bewijs van betaling aan de Voorzitter van de 
LBC laten geworden bij gebreke waarvan het dossier voor uitvoering aan de Raad van Bestuur 
VVB zal overgemaakt worden. 

 JTV Dero Zele-Berlare te veroordelen tot de kosten van het geding, incl. hoger beroep, 
provisioneel op 1 € geraamd. 

 Het remgeld wordt verbeurd verklaard. 

 

Uitgesproken in openbare zitting van 17 februari 2014 te Vilvoorde, EVC, 
 
 
 Voor de Landelijke Beroepscommissie  

 Haar Voorzitter, 

  
 


