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Vlaamse Tafeltennisliga – Vlaams-Brabant & Brussel – Provinciale 

Tuchtcommissie 
 

Zitting van de Provinciale Tuchtcommissie, 14 januari 2019, 20.00 u. 

’t Huis, Provinciebaan 18, Rotselaar 

 

in de zaak van : TTC Tacko Kortenberg, wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg,  

   vertegenwoordig door  Luc Van Beneden, Secretaris en Didier Bosmans,  

   Interclubleider (met volmacht) 

      

tegen :   Het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant & Brussel, 

Vijverslaan 23 te 1780 Wemmel, 

vertegenwoordigd door Danny Decupere, voorzitter en Michèle Messiaen, 

secretaris. 

 

Aanwezig : 

 

Nathan Rahier – Gerechtscommissaris 

Reine Jacquemijn, Frank Asma en Gert Braeken – Leden tuchtcommissie 

Deze verkiezen Reine Jacquemijn tot voorzitter en Gert Braeken tot secretaris van de 

vergadering. 

Verder aanwezig : Pieter Thijsen, Nathan Vandecauter 
 

Start 

 

Volmacht werd ontvangen van Didier Bosman 

Inleiding Nathan Rahier, rechtscommissaris, waarna hij het woord geeft aan de eisers. 

 

De eisers 

 

Didier Bosmans geeft een omschrijving van de situatie, waarbij een speler van Tacko zich 

heeft ingeschreven in een criterium, waarbij hij gemeld zou hebben dat hij afwezig is, hij 

dient nadien toch een boete te betalen. 

 

Volgende stukken worden overhandigd: 

- Uittreksel van een reglement 

- Factuur van vader van Armin, dat aantoont dat de vader telefonisch heeft verwittigd 

- Bewijs van de link van de vader te zijn van de betrokken speler 

- Bewijs van de argumentatie, er werd verwittigd, aan de juiste persoon, nl deze die 

vermeld stond op de website. 

Vormelijk, er worden argumenten aangehaald over de ontvankelijkheid van het beroep en 

argumentatie over de gegrondheid van de klacht. 

Bovendien haalt Tacko aan dat er een schending is van de motiveringsplicht. (eenzijdig 

opgelegde betalingstermijn, zinssnede met vermelding van valutadatum 16/11 is onduidelijk, 

geen bewijs van rechtmatige inschrijving, ) 

De beslissing van het PC Vlaams-Brabant & Brussel kan niet correct gemotiveerd worden dus 

vinden we dat deze moet worden herroepen. 
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Reactie Reine: 

Je kan niet tegelijk beweren dat je hebt verwittigd voor een afwezgheidigheid en dan 

aangeven dat er geen rechtsmatige inschrijving was. 

De aangerekende boete bedraagt zowel inschrijvingsgeld als afwezigheid. 

Het betalen van het inschrijvingsgeld is steeds verplicht.  

 

Discussie over de techiniciteit van het beheer van de thersaurie.  

Reactie Nathan Rahier: Hij verwijst in verband met het beheer van de Thesauri naar artikel 

C18.3 van de nationale sportreglementen. 

 

De tegenartij 

 

Reactie: eerste aanschrijven van VTTL Speler dient boete te betalen, mail van 3 oktober 

 

Er wordt vervolgens een mail reeds gestuurd op 8 oktober, (stukken in de bijlage) Met de 

secretaris en de voorzitter van Tacko in cc, met argumentatie wie dient een boete te betalen en 

waarom. 

 

Danny Decupere zegt vervolgens dat Tacko snel had moeten reageren op deze eerste mail, bij 

niet akkoord, daar zit PC Vlaams-Brabant  & Brussel voor niets tussen.  

De aanmaning komt namelijk van een andere Provincie over een wanbetaler in onze 

provincie. Er werd daarom snel en kordaat opgetreden. 

 

Reactie Luc van Beneden: wanneer de vader van Armin heeft gebeld nr Pirana, dacht deze dat 

het probleem van de baan was. 

 

Danny Decupere vervolgt: Als voorzitter en interclubleider heeft hij de bevoegdheid om actie 

te initiëren, omdat het louter gaat over een toepassing van de reglementen . Hij verwijst naar 

de relevante reglementen.  

  

Hij voel zich geviseerd, als voorzitter wil hij streng toekijken op de toepassing van de 

reglementen. 

Het is een beslissing van geheel het PC geweest. 

Nav de expliciete vraag over bovengenoemde zaak, is er overleg geweest van het PC, waar hij  

als voorzitter tekent, in naam van het PC. 

Danny verwijst naar de mail van de Waalse Liga, waar er boete wordt gevorderd. PC van 

Vlaams Brabant gebruikt de ‘in de plaatsstelling’, om  de boetes te vorderen.  

Als Tacko of Armin Ghotbadinian niet akkoord was had hij dan snel moeten reageren. 

Er wordt een stuk overhandigd, bewijs van aanpassing van de uitslag. 

Er wordt nog een stuk overhandigd, lijst van alle mails die verstuurd werden naar de 

betrokkenen. 

Essentie is de mail van 6 november, daar had men op moeten reageren, dit is niet gebeurd.  

Er werd duidelijk gecommuniceerd over de betaaltermijn. Het gaat technisch over de 

valutadatum, de dag dat het bedrag op de rekening staat.  

Naar aanleiding van een ander geval is de vraag gesteld aan de nationale raad, deze gaf aan 

dat het PC de betaaltermijn zelf kon beslissen.  

Het is geen beroep, het is eerste aanleg.  

Danny verwijst wat betreft de gegrondheid, naar artikel , C37.21 (18.3) over de wijziging van 

de uitslag. 

In de mail waren we zeer duidelijk over het feit dat Armin niet speelgerechtig zou zijn, 
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wanneer hij niet tijdig zou betalen, met de nodige mensen in CC. 

 

Wederwoord 

 

Er wordt gevraagd naar de notullen van het overleg van het PC waarnaar wordt verwezen. 

De termijn wordt aangevochten, dit werd eenzijdig beslist door het PC. Hiervoor stellen we 

vast dat er geen regelement voorhanden is.  

Armin heeft het volledige bedrag betaald op 22 november, onder voorbehoud, omdat hij niet 

akkoord is met de boete.  

Luc overhandigt een stuk waarin de inhoud van het telefoongesprek van de vader wordt 

toegelicht.  

Er wordt een beslissing genomen zonder de speler te horen. Basisbeginsel van de rechtsregels 

is hiermee geschonden vindt Tacko. 

De voorzitter van PC Vlaams-Brabant & Brussel stelt in zijn betoog dat als je problemen hebt 

met Piranha, dat zelf dient op te lossen. Wij bij Tacko zijn van mening dat de voorzitter van 

ons PC de clubs dient te vertegenwoordigen buiten de provincie.  

Op 6 november hebben we het correcte mailadres van Armin doorgestuurd naar Michéle 

Messiaen. 

 

Dupliek op wederwoord 

 

Bewijs van aanpassing emailadres van Armin Ghotbadinian , wordt geleverd door Michèle 

Messiaen 

Michèle vervolgt: De vader van Armin sprak mij aan tijdens een competitiewedstrijd in 

Hurricane: “ ik heb niets gekregen, geen mails van de club Tacko, anders zou ik betaald 

hebben” 

Danny Decupere geeft verder aan: Het feit dat de mail van 6 november over een reminder 

ging, heeft meegespeeld om de betaaltermijn op te stellen.  

Geeft toe dat Didier Bosmans als interclubleider eerder specifiek kon betrokken worden in dit 

verhaal, de secretaris en de voorzitter van Tacko waren wel steeds op de hoogte. 

Het emailadres van een individuele speler is niet verplicht, akkoord hiermee, wel is er een 

verantwoordelijkheid van het clubbestuur in de communicatie naar zijn leden.  

 

Laatste woord van de rechtscommissaris 

 

Verwijzing nr reglement toepassing, Artikel C.37.21,  

Artikel C18.3, een speler verliest zijn kwalificatie wanneer hij niet in orde is met de thesaurie, 

wat het geval was op het moment dat de interclubleider (door tacko beweerde voorzitter van 

PC) de maximumverliesscore uitsprak.  

C18.5, de speler herkrijgt zijn kwalificatie bij aanzuivering van zijn uitstaande schulden.  

Wat betreft de betalingstermijn, zijn de reglementen hierover niet duidelijk, is meer interne 

keuken en gebruiken. Zodra de boete is opgelegd is er schuld.  

PC Vlaams Brabant heeft correct gehandeld. Armin Ghotbadinian (of zijn vader) had klacht 

moeten neerleggen bij Piranha en de PC BBW. 

De rechtscommissaris verwijst tenslotte naar de mogelijkheid om deze zaak retroactief  recht 

te zetten. Het gaat over een jonge speler die gemotiveerd is om tornooien te spelen, er zou 

good will kunnen gevraagd worden, om de boete (niet het inschrijvingsgeld van 6€..) kwijt te 

schelden, gezien er een telefonische verwittiging is geweest. 
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Conclusie rechtscommissaris:  

 

Klacht niet gegrond, er is correct gehandeld door het PC Vlaam-brabant & Brussel. 

 

Conclusie van de Provinciale Tuchtcommissie,   

 

- deelt de mening van de Provinciale Rechtscommissaris;  

 

De Provinciale tuchtcommissie beschouwd dat de klacht van TTC Tacko ontvankelijk is, maar 

niet gegrond.  

De beslissing van PC Vlaams-Brabant & Brussel dat speler Amin Ghotbadinian niet 

speelgerechtigd was op 16 november 2018 blijft behouden.  

 

Omtrent de gerechtskosten :  

 

TTC Tacko Kortenberg dient als verliezende partij veroordeeld te worden tot het dragen van 

de gerechtskosten, zijnde de procedurekosten van 25.00 € (vast bedrag gerechtskosten op 

provinciaal vlak).  

 

 

 

Om deze redenen, de Provinciale Tuchtcommissie, rechtdoende in eerste aanleg;  

 

Op tegenspraak;  

 

Verklaart zich bevoegd;  

 

Verklaart het beroep ontvankelijk maar niet gegrond. 

 

 

 

 

Rotselaar, 14 januari 2019 

 

 


