
 
 

 
 
 

 
 
 
  

V L A A M S E  

VOLLEYBAL  

B O N D  v z w  
 

Beneluxlaan 22 
B-1800 Vilvoorde 
Tel.: 02/257.16.00 
Fax: 02/257.16.02 
BTW: 417 414 853 

Bank: 737-0018558-74 
IBAN: BE16 7370 0185 5874 

BIC: KREDBEBB 
vvb.secretariaat@skynet.be 

www.volleyvvb.be 

Confédération 
Européenne  
de Volley-ball 

Met de steun van Bloso 

Erkend door  
het Belgisch 
Olympisch en 
Interfederaal 
Comité via 
KBVBV 

Fédération 
Internationale 
de volleyball 

KBVBV 
Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

 

 

Aan: 

* W 364 – Rembert torhout Heren 

 dhr. Jan Nolf, secretaris 

* dhr. Peter Debruyne 

* mevr. Petra Lieckens, scheidsrechter 

* dhr. Emiel Naets, hoofdscheidsrechter 

* Leden landelijke beroepscommissie 

 

Ter info: 

* dhr. Johan Callens, verantw. scheidsrechter 

* dhr. Gilbert Moorthamer, verantw. Ontmoetingen 

* dhr. Swa Depelchin, verantw. VJCL 

* dhr. Paul Derkinderen, PSC AVF 

* dhr. Eddy Degrave, competitie KWVBV 

* dhr. Paul Lagae, verantw. LKC 

* VVB-secretariaat 

 

O/ref.: LBC 1 / 2014-2015 

Vilvoorde, 28 april 2015 

 

 

 

LANDELIJKE BEROEPSCOMMISSIE VVB 

REMBERT TORHOUT – PETER DE BRUYNE / SR VERSLAG P. LIECKENS 

LBC 01 / 2014 – 2015 

 

 

SAMENSTELLING: - Luc Vanaverbeke – Voorzitter 

 - Joris Verstraete 

 - Hedwig Delabie 

 

PARTIJEN: - REMBERT TORHOUT HEREN (W364), 

vertegenwoordigd door de heer Johan Nolf – Voorzitter, 

de heer Jan Nolf – Secretaris, bijgestaan door de heer 

Maurits Debruyne, bij volmacht; 

 - de heer PETER DE BRUYNE; 

 - SR PETRA LIECKENS, bijgestaan door de heer Paul 

Derkinderen; 

 

AANWEZIG: - de heer Emiel Naets, hoofdscheidsrechter; 

 - de heer Filip Verhoye, getuige, opgeroepen door 

Rembert Torhout 
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Gelet op de bestreden uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie dd. 26 januari 2015; 

Gelet op het verzoekschrift hoger beroep, gezamenlijk ingediend door de club Rembert 
Torhout, enerzijds, en de heer Peter De Bruyne anderzijds, dd. 11 februari 2015; 

Gelet op de stukken van het dossier; 

Gelet op de opmerkingen van de diverse partijen ter zitting dd. 22 april 2015; 

Gelet op de onbeschikbaarheid van SR P. Lieckens wegens professionele redenen was 
het onmogelijk om deze zaak te behandelen binnen de termijn voorzien door artikel 12 
van het Juridisch Reglement VVB. 
 

ONTVANKELIJKHEID 

Het hoger beroep is naar vorm en termijn geldig. 

Er kan geen bezwaar bestaan tegen het feit dat meerdere partijen samen in één 
verzoekschrift hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak van de Landelijke 
Klachtencommissie. 

Het remgeld werd gestort (1 x). 

Het hoger beroep is ontvankelijk. 
 

TEN GRONDE 

1. Beroepers verwijzen naar artikel 4 van hoofdstuk 2 van het Juridisch reglement VVB 
om te stellen dat de Landelijke Klachtencommissie onregelmatig samengesteld was 
om reden dat de heer Frans Beuselinck, vader van de heer Sven Beuselinck, die zelf 
bestuurslid is van de club Rembert Torhout, heeft gezeteld. 

Nochtans is de heer Frans Beuselinck niet aangesloten bij de club Rembert Torhout. 
De zaak belangt noch hemzelf, noch één zijner familieleden rechtstreeks of 
onrechtstreeks aan. De heer Sven Beuselinck is immers niet betrokken in de zaak. Het 
is niet omdat de zoon van Frans Beuselinck lid is van het bestuur van Rembert Torhout 
dat deze zaak Sven Beuselinck ook onrechtstreeks zou aanbelangen. 

Er kan dus geen sprake zijn dat de Landelijke Klachtencommissie onregelmatig zou 
zijn samengesteld. 
 

2. Beroepers beroepen zich op de beweerdelijke nietigheid van het SR-verslag om reden 
dat SR P. Lieckens haar bevoegdheden m.b.t. de identificatie van bepaalde supporters 
zou hebben overschreden. 

Uit de debatten is gebleken dat SR P. Lieckens via via vernomen zou hebben dat een 
opa betrokken was. Daaruit afleiden dat het om de opa’s De Bruyne ging, was 
uiteraard niet correct, doch dit feit maakt het SR-verslag nog niet nietig. 

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze handelswijze, zelfs zo ze niet 
aanvaardbaar zou zijn, de betrouwbaarheid van het SR-verslag zelf zou beïnvloed 
hebben. 

Er is dus geen enkele grond om dit SR-verslag als nietig te beschouwen. 
 

3. De heer Peter De Bruyne was op de wedstrijd aanwezig als toeschouwer zonder dat hij 
enige officiële functie uitoefende. Hij is echter aangesloten bij de VVB zodat 
disciplinaire sancties kunnen opgelegd worden voor handelingen gesteld tijdens 
organisaties binnen de VVB. 



 

4. Het is duidelijk dat er bij de afloop van de wedstrijd onregelmatigheden zijn gebeurd 
t.a.v. de scheidsrechter door de toeschouwers van Rembert Torhout en dat de club zelf 
geen inspanning heeft gedaan om de toeschouwers te bedaren. 

De club is, zoals aangegeven door de Landelijke Klachtencommissie, verantwoordelijk 
voor het gedrag van zijn supporters. 

Een sanctie is dus op zijn plaats. De Beroepscommissie vindt evenwel de toegepaste 
sanctie te hoog (cfr. NBC 1 / 2014-2015 inz. St. Jans Hemelveerdegem). 
 

5. Het staat vast dat de heer Peter De Bruyne bij afloop van de wedstrijd het veld is 
overgestoken en naar de SR-stoel is gegaan. Dit was sowieso ongeoorloofd. Uit de 
verschillende verklaringen blijkt dat dit met een duidelijke intimidatie is gebeurd. 

Er is betwisting over hetgeen de heer Peter De Bruyne heeft gezegd, doch het is duidelijk 
dat dit van aard was om een zware indruk te maken op de SR. Bovendien is de heer Naets 
formeel dat hij de heer Peter De Bruyne naar buiten heeft moeten begeleiden. 

De Beroepscommissie tilt ook zwaar aan het feit dat de heer Peter De Bruyne 
jeugdverantwoordelijke is binnen zijn club en als dusdanig een voorbeeld wordt geacht 
te zijn voor de jeugdspelers (in casu van 11 – 13 jaar). 

Derhalve dringt een sanctie zich op. 

De door de Landelijke Klachtencommissie opgelegde schorsing is evenwel overdreven. 
 

OM DEZE REDENEN 

BESLIST DE LANDELIJKE BEROEPSCOMMISSIE 

 het hoger beroep dat door Rembert Torhout (W364) en door de heer Peter De Bruyne 
werd ingediend bij verzoekschrift van 11 februari 2015 tegen de uitspraak van de 
Landelijke Klachtencommissie van 26 januari 2015 als ontvankelijk te verklaren; 

 de bestreden uitspraak van 26 januari 2015 te hervormen als volgt: 

 de club Rembert Torhout (W364) wordt een boete opgelegd van 500 €, waarvan 
100 € effectief betaald dient te worden na facturatie door VVB en waarvan 400 € 
met uitstel tot 30 juni 2016. Het gedeelte met uitstel vervalt indien zich in de periode 
tot 30 juni 2016 geen nieuwe incidenten voordoen met supporters van Rembert 
Torhout Heren bij jeugdwedstrijden; 

 de heer Peter De Bruyne een effectieve schorsing op te leggen als speler en voor 
alle officiële functies gedurende de eerste 4 opeenvolgende competitieweekends 
van het seizoen 2015-2016 vermeerderd met een schorsing gedurende 4 
opeenvolgende competitieweekends met uitstel tot 30 juni 2016. De schorsing geldt 
voor alle officiële wedstrijden binnen de KBVBV, de VVB en zijn provinciale 
afdelingen; 

 de kosten van beide aanleggen vallen ten laste van Rembert Torhout; 

 het remgeld vervalt. 

 
Uitgesproken in openbare zitting te Vilvoorde (EVC) op 22 april 2015. 
 

 Voor de Landelijke Beroepscommissie  

 Haar Voorzitter, 

  


