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Aan: 

* Mevr. Lucia Vangramberen 

* provincie Antwerpen 

 dhr. Fred Van Leemputten, secretaris 

* scheidsrechterscommissie provincie Antwerpen 

 dhr. Paul Derkinderen, voorzitter 

* Voor de bijzondere beroepscommissie: 

 Dhrn. Ward Nijskens, Jan Van Isterdael en 

Johan Nolf 

 

Ter info: 

* Dhr. Willy Corbeel, secretaris-generaal VVB 

* Dhr. Paul Buyle, voorzitter LCC 
 

 

 

 

O./ref.: BBC 2 / 2013-2014 

 

Vilvoorde, 12 november 2014 

 

 

Geachte Heren, 

 

 

Betreft: zitting Bijzondere Beroepscommissie, behandeling beroep,  

ingediend door VANGRAMBEREN Lucia, scheidsrechter, na 

uitspraak van de VVB-cassatiecommissie en na opschorting. 

 

 

Aanwezig  

 

Voor de BBC :  

Dhrn. Jan Van Isterdael, Johan Nolf en Ludo Vanderhallen 

 

 

De indienster :  

Mevr Van Gramberen Lucia en haar raadsman, dhr Raets Robert 

 

 

Voor AVF        :  

Dhrn Van Leemputten Fred, Declercq Georges, voorzitter a.i PSC, 

Derkinderen Paul, verantwoordelijke PSC, raadsman Samyn Bernhard. 

 

 

Voor aanvang van de zitting wordt Jan Van Isterdael unaniem verkozen tot 

voorzitter. Vervolgens worden alle opgeroepen personen tot de zaal toegelaten. 
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Bij aanvang van de zitting wordt erop gewezen dat dhr Derkinderen alleen gehoord kan worden 
over de vervanging van hemzelf als voorzitter PSC op de desbetreffende zitting door de heer 
Declerq, gezien het familieverband met indienster . 
 
De raadsman van de indienster wil de aanwezigheid van het AVF wraken omdat volgens hem het 
hier gaat om een zaak van het gewest en AVF in feite niet bevoegd zou zijn. 
 
Na het voeren van deze discussie besluit de BBC dat, aangezien de uitspraak in deze zaak 
gedaan werd door de PKC en het PSC, daar er geen gewestelijk orgaan hiervoor bestaat, het AVF 
wel degelijk bevoegd is over deze zaak. Bovendien werd het AVF door de LCC opgeroepen en 
gehoord in deze zaak, alvorens ze werd doorverwezen naar de BBC. 
 
Behandeling :  
De indienster krijgt het woord. 
Zij wijst erop dat ze geen schriftelijke uitnodiging heeft ontvangen. 
 
Zij verklaart dat zij een fout heeft gemaakt en dat aan de basis van deze fout een vete ligt tussen 
haar en de betrokken clubverantwoordelijke.  
 
Ze heeft niet direct beroep aangetekend tegen de uitspraak van de PKC van 2/12/2013 omdat ze 
wel begreep dat er hiervoor een sanctie zou worden opgelegd door het PSC (blaam, schorsing….) 
maar vindt dat de uitgesproken sanctie totaal buiten proportie is. 
Hierop heeft ze geprobeerd om op juridische manier deze sanctie aan te vechten. Zij, en haar 
raadsman, vinden dat het hier gaat om een disciplinaire straf en aangezien er geen duidelijkheid is 
over de manier van beroep en zij ervan overtuigd zijn dat dit moet mogelijk zijn hebben zij alle 
juridische beschikbare middelen aangewend.  
 
De indienster verklaart dat de zware sanctie er gekomen is door toedoen van dhr Declercq. Om 
deze reden wenst zij, indien er nog zaken door het PSC behandeld worden waarin zij betrokken is 
deze persoon wordt geweerd.  
 
Zij geeft toe dat ze gedurende de behandeling van deze zaak, gezien de laattijdige beslissing van 
PBC i.v.m. ontvankelijkheid, verder is blijven gaan met het leiden van wedstrijden. 
 
Zij vraagt de BBC om deze zaak uiteindelijk te beslechten. 
 
AVF  
De raadsman van de federatie wijst erop dat LCC in haar uitspraak aangeeft dat de rechten van de 
klaagster geschonden zijn en alleen op deze basis wordt de zaak doorverwezen. 
Volgens hem is er geen beroep tegen de uitspraak van de PSC en had de klaagster zich, in eerste 
instantie, moeten wenden tot de LCC. 
 
Volgens de federatie doet de proportie van de straf niet ter zake er zijn er maar drie mogelijkheden. 
Er is de mogelijkheid dat de BBC de zaak terug stuurt naar PKC, dat er advies wordt gevraagd aan 
de LCC of dat de BBC deze zaak afhandelt indien ze zich hiervoor bevoegd ziet. 
 
De federatie vraagt om de uitspraak te behouden. 
 
De raadsman legt op zitting nog een aantal documenten neer die aan de tegenpartij en het VVB 
verstuurd werden via mail. Er dient opgemerkt dat deze documenten te laat zijn toegekomen. 
 
BBC 
De BBC stelt vast dat er inderdaad geen duidelijkheid is i.v.m. de mogelijkheid tot beroep, enerzijds 
is dit nergens aangegeven, anderzijds is er beroep mogelijk tegen de uitspraken van alle organen.  
 
Het terug sturen van de zaak naar PKC lijkt geen optie gezien de gespannen situatie en het 
doorsturen van de zaak, die al bijna een jaar aansleept, naar LCC lijkt ook niet direct aangewezen. 
 
De BBC stelt vast dat in deze zaak een uitspraak  in het belang van beide partijen is. 



 
 
Behandeling 
 
De BBC stelt vast dat er geen nieuwe feiten aan de zaak zijn toegevoegd. 
 
De klaagster geeft toe dat zij een fout heeft gemaakt op basis van een persoonlijke vete. 
 
Uit het verslag van de zitting van PSC blijkt dat nog andere feiten meegespeeld hebben in het 
bepalen van de strafmaat. 
De BBC kan met deze feiten geen rekening houden omdat ze oorspronkelijk en tot op heden niet 
behoren bij deze zaak en niet zijn aangetoond. Het PKC heeft de klaagster doorgestuurd voor een  
sanctie i.v.m. het weigeren van een terreinafgevaardige, andere zaken kunnen hier niet bij 
betrokken worden. 
 
Het BBC stelt vast dat mevr. Vangramberen steeds verder heeft opgetreden als scheidsrechter. 
 
De commissie gaat in op de vraag van de klaagster om deze aanslepende zaak uiteindelijk ut te 
spreken. 
 
 
Uitspraak 
 
Gelet op al deze zaken beslist de BBC unaniem  
 
Mevr Van Gramberen heeft duidelijk een fout gemaakt, deels uit rancune, en verdient hiervoor een 
sanctie  
 
De opgelegde straf door het PSC wordt door de commissie als buitensporig beoordeeld en wordt 
aangepast naar 4 weken effectieve schorsing ingaand op 1 december 2014. De commissie 
stelt de PSC/AVF verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van deze straf. 
 
Het weren van een persoon, intern verkozen en aangesteld volgens de reglementen, in een 
commissie behoort niet tot de bevoegdheid van de BBC in deze zaak. 
 
De kosten van het geding, provisioneel geraamd op 1 euro, liggen ten laste bij de indienster mevr. 
Van Gramberen.  
 
Voor de BBC  
Van Isterdael Jan, voorzitter 


