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1. de verzoeker(s)
•
het Volley-Bondsparket
2. de persoon, de club of het orgaan tegen wie de
vordering is gericht
•
NVV Tienen VB 1405
3. de tegenstrever indien het gaat om een ontmoeting
en de vordering bestemd is om de uitslag van deze
ontmoeting te doen wijzigen

1. het Volley-Bondsparket
secretariaat@volley-bondsparket.be
2. de getuigen
•
Peter Boels
•
Ingrid Haccour
3. de betrokken scheidsrechters
*

Volley-Tuchtraad Provinciale kamer Vlaams-Brabant

INZAKE:
Volley-Bondsparket, ter zitting vertegenwoordigd door de heer Joris VERSTRAETEN, Volley-Bondsprocureur,
verzoeker,

TEGEN:
•

NVV Tienen (VB 1405), ter zitting vertegenwoordigd door
o Patrick Vanherwegen, voorzitter
o Sara Van de Weyer, secretaris
o Nick Foriers en Mark Nijs, aangesloten bij NVV Tienen vervolledigen als getuigen de delegatie van
NVV Tienen .
verwerende partij

OPGEROEPEN:
• Peter Boels
• Ingrid Haccour
getuigen

http:// www.volleyvlaanderen.be/juridisch

VOLLEY
TUCHTRAAD

De aanwezige partijen werden gehoord.
Op basis van het dossier en van de verklaringen ter zitting vordert het Volley-Bondsparket een effectieve schorsing
van één maand van Patrick Vanherwegen; voorzitter van NVV Tienen en een effectieve boete van 300 EUR. Ten laste
van NVV Tienen.

De Provinciale Kamer Vlaams-Brabant van de Volley-Tuchtraad spreekt zich na beraadslaging uit:

Over de ontvankelijkheid:
Het Juridisch Reglement legt geen bindende termijn en vormvoorschriften op aan het doorsturen van het dossier aan
de kamers van de Volley-Tuchtraad. Het verslag van het Volley-Bondsparket dateert van 20 september 2018 en
datum van de zitting werd op 27 september 2018 aan de betrokken partijen medegedeeld. De disciplinaire vordering
van het Volley-Bondsparket is dus ontvankelijk.

Over de grond van de zaak:
Deze zaak werd overeenkomstig artikel 24, § l en 29 § l van het juridisch reglement van Volley Vlaanderen door he
Volley-Bondsparket voor de provinciale kamer gebracht.
Bij aangetekende e-mail van 2 juli 2018 vragen Ingrid Haccour en Peter Boels aan het secretariaat van Volley
Vlaanderen om van de ledenlijst van NVV Tienen te worden geschrapt. Hierbij maken zij melding van
onregelmatigheden bij het invullen van wedstrijdformulieren door NVV Tienen. Het Volley-Bondsparket beslist om
een ambtshalve vordering in te stellen en deelt deze beslissing bij aangetekend schrijven van 11 juli 2018 mee aan
NVV Tienen. Op 20 september 2018 stelt het Volley-Bondsparket het verslag op. Gelet op de ernst en de bijzondere
aard van de vastgestelde feiten (vervalsing van wedstrijdbladen/schriftvervalsing), het herhaald karakter ervan en de
(vermoedelijke) betrokkenheid van minstens één bestuurslid van de betrokken club beslist het Bondsparket geen
minnelijke schikking voor te stellen maar de betrokkenen in dit dossier rechtstreeks te dagvaarden voor de
Provinciale Kamer Vlaams-Brabant van de Volley-Tuchtraad.
Ter zitting benadrukt de Bondsprocureur nogmaals de ernst van de feiten (valsheid in geschrifte) die NVV Tienen
overigens enigszins toegeeft. Het feit dat deze feiten meermaals werden gepleegd in verschillende wedstrijden
vormt een verzwarende omstandigheid. NVV Tienen en de clubverantwoordelijken dragen een grote
verantwoordelijkheid.
Het Volley-Bondsparket weerhoudt concreet de volgende feiten:
1. Het wedstrijdblad van de reservenwedstrijd NVV Tienen - Aarschot (Dames PROV. II A) van 14 oktober 2017
werd niet door Peter Boels zelf ondertekend, alhoewel hij als wedstrijdverantwoordelijke op het
wedstrijdblad staat vermeld. Peter Boels heeft dit schriftelijk verklaard op 24 augustus 2018. Ter zitting zegt
hij dat hij aan deze verklaring niets heeft toe te voegen. Patrick Vanherwegen, voorzitter van NVV Tienen
stelt schriftelijk dat hij geen verklaring heeft voor deze handtekening, zeker omdat Peter Boels aanwezig was
en de wedstrijdbladen van de andere thuiswedstrijden die dag wel heeft ondertekend. Hij bevestigt deze
verklaring ter zitting. Op de vraag van de voorzitter van de Provinciale Kamer wie het wedstrijdblad dan wel
heeft ondertekend als wedstrijdverantwoordelijke blijft hij het antwoord schuldig.
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2.

Patrick Mues was niet aanwezig tijdens de reservenwedstrijd NVV Tienen - Aarschot van 14 oktober 2017,
terwijl hij wei als scheidsrechter wordt vermeld op het wedstrijdblad en er een handtekening onder zijn
naam prijkt. Volgens de schriftelijke verklaring van Ingrid Haccourt van 24 juli 2018 werd de handtekening
van Patrick Mues op het wedstrijdblad aangebracht door Patrick Vanherwegen, voorzitter van NVV Tienen en
tevens de schoonbroer van Patrick Mues. Patrick Mues bevestigt op 6 september 2018 schriftelijk dat hij
niet aanwezig was op deze wedstrijd. De voorzitter van NVV Tienen verklaart schriftelijk en ter zitting dat de
wedstrijdbladen op voorhand worden ingevuld aan de hand van een werklijst. Dit gebeurt om
administratieve boetes te voorkomen. Patrick Mues heeft zeer laattijdig afgebeld omwille van een
wachtdienst op zijn werk. Ter zitting geeft Patrick Vanherwegen, voorzitter van NVV Tienen toe dat hij de
handtekening van Patrick Mues heeft nagebootst.

3.

Ingrid Haccour heeft de reservenwedstrijd NVV Tienen - Kevoc Keerbergen (Dames PROV. II A) van 21 april
2018 niet geleid, terwijl ze wel als scheidsrechter van deze wedstrijd wordt vermeld op het wedstrijdblad en
er een handtekening onder haar naam prijkt. In haar schriftelijke verklaring van 13 augustus 2018 en ter
zitting verklaart ze dat ze deze wedstrijd niet heeft geleid, maar dat Patrick Vanherwegen, voorzitter van
NVV Tienen of een ander bestuurslid van deze club beslisten haar naam als scheidsrechter op het
wedstrijdblad te vermelden. Zij heeft dit wedstrijdblad wel eigenhandig ondertekend. De wedstrijd zelf werd
afwisselend geleid door meerdere speelsters van NVV Tienen die echter niet als scheidsrechter op het
wedstrijdblad konden worden vermeld omdat zij als speelster stonden ingeschreven. De voorzitter van NVV
Tienen verklaart schriftelijk dat het mogelijk is dat de dames zelf hun wedstrijd hebben gefloten. Hij coachte
op hetzelfde ogenblik de herenploeg. Hij stelt dat hij Ingrid Haccour nooit heeft verplicht zich als
scheidsrechter op het wedstrijdblad in te schrijven of het wedstrijdblad te ondertekenen. De voorzitter van
NVV Tienen herhaalt ter zitting wel dat het inderdaad mogelijk is dat meerdere speelsters de wedstrijd
afwisselend hebben geleid.

NVV Tienen geeft verder aan dat het ontslag van Ingrid Haccour uit haar functie van clubsecretaris aan de basis ligt
van deze vordering. T.o.v. meerdere bestuursleden van NVV Tienen heeft Patrick Boels ontkend dat hij zelf de emailberichten heeft opgesteld die in zijn naam naar het bondsparket werden verstuurd. Hij herhaalt dit ter zitting.
Daarnaar gevraagd verklaart Ingrid Haccourt dat zij inderdaad de auteur is van zowel de ontslagbrief van Patrick
Boels als van zijn e-mailberichten aan het Volley-Bondsparket die via zijn e-mailaccount werden verstuurd. Zij voegt
er wel aan toe dat Patrick Boels aanwezig was toen zij deze berichten opstelde en verzond.

De Provinciale Kamer Vlaams-Brabant van de Volley-Tuchtraad acht de feiten die door het Volley-Bondsparket
worden aangeklaagd bewezen. Ingrid Haccourt geeft haar aandeel in de feiten toe (reservenwedstrijd NVV Tienen Kevoc Keerbergen - Dames PROV. II A van 21 april 2018). Zij is echter niet meer aangesloten bij Volley Vlaanderen en
kan derhalve niet meer worden gesanctioneerd.
Patrick Vanherwegen, voorzitter van NVV Tienen geeft toe dat hij de handtekening van Patrick Mues heeft
nagebootst (reservenwedstrijd NVV Tienen - Aarschot- Dames PROV. II A van 14 oktober 2017).
Er kan geen opheldering worden gegeven over wie de handtekening van Peter Boels als
wedstrijdverantwoordelijke/terreinafgevaardigde tijdens de reservenwedstrijd NVV Tienen - Aarschot (Dames PROV.
II A) van 14 oktober 2017 heeft nagebootst. Overigens vertoont deze nagebootste handtekening veel gelijkenis met
deze die werd aangebracht op het wedstrijdblad van de reservenwedstrijd NVV Tienen - Primavera Betekom
(Dames PROV. III A van 14 oktober 2017).
Aangezien de thuisploeg instaat voor de wedstrijdformulieren, het leiden van de reservenwedstrijden, de
aanduiding van een terreinafgevaardigde/wedstrijdverantwoordelijke en van een markeerder staat het alleszins vast
dat de feiten zijn gepleegd door leden die bij NVV Tienen zijn aangesloten want elke persoon die aan de wedstrijd
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deelneemt en zich uit hoofde van zijn functie gedurende de wedstrijd in de neutrale zone ophoudt, dient rechtmatig
lid te zijn van de vzw Volley Vlaanderen of FVWB.
De Provinciale Kamer Vlaams-Brabant van de Volley-Tuchtraad oordeelt dat verantwoordelijken van NVV Tienen zich
bij herhaling schuldig hebben gemaakt aan de vervalsing van wedstrijdbladen. Deze zwaarwichtige feiten zijn
onaanvaardbaar. De Provinciale Kamer Vlaams-Brabant van de Volley-Tuchtraad legt hiervoor dan ook aan NVV
Tienen een passende bestraffing op. Zij houdt hierbij rekening met het feit dat NVV Tienen inmiddels een
verbetertraject heeft uitgewerkt om dergelijke toestanden in de toekomst te verhinderen en met de bekentenis van
de voorzitter van NVV Tienen m.b.t. het nabootsen van de handtekening van Patrick Mues.

Over de kosten:
In toepassing van artikel 33 van het juridisch reglement van de VVB worden de kosten verhaald op de verliezende
partij.

OM DEZE REDENEN,
BESLIST DE PROVINCIALE KAMER VLAAMS-BRABANT VAN DE VOLLEY-TUCHTRAAD:
•
•

•

•

De disciplinaire vordering van het Volley-Bondsparket is ontvankelijk en deels gegrond;
Een boete van 1.000 EUR op te leggen aan NVV Tienen waarvan 500 EUR effectief en 500 EUR
voorwaardelijk. Deze voorwaardelijke boete wordt omgezet in een effectieve boete, onverminderd
bijkomende sancties, indien gelijkaardige feiten worden bestraft in toepassing van het juridisch reglement
van Volley Vlaanderen gedurende de periode die eindigt op 31 december 2019.
De heer Patrick Vanherwegen, voorzitter van NVV Tienen, wegens de ernst van de feiten, een
voorwaardelijke schorsing van 2 maanden op te leggen. Deze voorwaardelijke schorsing wordt omgezet in
een effectieve schorsing, onverminderd bijkomende sancties, indien gelijkaardige feiten worden bestraft in
toepassing van het juridisch reglement van Volley Vlaanderen gedurende de periode die eindigt op 31
december 2019.
De kosten van deze zaak, begroot op 162,40 EUR, vallen ten laste van NVV Tienen.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare zitting te Vilvoorde (EVC) op 22 oktober 2018.
Aanwezig:
Mare KERKHOFS
DaisyDECOEN
André MANNAERTS
Joris VERSTRAETEN

Mare KERKHOFS
Voorzitter
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Voorzitter
Lid
Lid
Bondsprocureur

