
ARBITRALE UITSPRAAK 

In de arbitrageprocedure voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) volgens het Reglement 

van het BAS 

 

INZAKE: 

ZUID-LIMBURGSE TRIATHLON CLUB , afgekort ZLTC,  vzw, met zetel te 3700 Tongeren, Blaarstraat 

12, KBO nr. N864.109.058 

EISERES, voor wie verschijnt haar voorzitter Norry SCHOEFS, zonder raadsman en in  aanwezigheid 

van Gina Ballet en Steven Driesen, 

TEGEN: 

VLAAMSE TRIATLON & DUATLON LIGA, vzw, afgekort VTDL, met zetel  te 3010 Kessel-Lo, 

Diestsesteenweg 49, KBO nr. 0452.661.980 

VERWEERSTER, voor wie verschijnt Johan Druwé, haar voorzitter, zonder raadsman, en in 

aanwezigheid van Werner Taveirne,  

gedaan te Brussel op 23 december 2013 door het scheidsgerecht samengesteld  als volgt: 

- Marc Schoenmaekers, voorzitter 

- Paul Buyle, Arbiter 

- Bart Meganck, Arbiter 

Gezien het verzoekschrift tot arbitrage van 11 oktober 2013 (per e-mail); 

Gezien de schriftelijke overeenkomst tot arbitrage door partijen ondertekend op respectievelijk 08  

oktober  (ZLTC) en 12 oktober 2013 (VTDL) . 

Als arbiters werden aangeduid: 

- Door ZLTC : de heer Bart Meganck, magistraat 

- Door VTDL : de heer Paul Buyle, magistraat 

Deze arbiters hebben, overeenkomstig art. 12 van het BAS-reglement als voorzitter aangeduid: Marc 

Schoenmaekers, advocaat. 

Gezien de vaststelling van de conclusietermijnen en van de plaats waar de arbitrage zal worden 

gevoerd, zoals vastgesteld met het schrijven van 23 oktober 2013 en door partijen aanvaard; 

Gelet op de besluiten neergelegd voor de ZLTC dd. 19 november 2013. 

Gelet op de besluiten voor VTDL dd.  7 november 2013 en 5 december 2013. 

Gelet op de zitting in de Nederlandse taal van donderdag 19 december 2013 te 19 uur te 1020 

Brussel, Boechoutlaan 9, waarop beide partijen aanwezig waren. 



 

De heer Leo VANDE VELDE, voorzitter der arbiters,  bevestigde ambtshalve (art. 23, 2 van het BAS-

reglement) ter zitting dat de termijn voor de arbitrale uitspraak verlengd werd met één maand. 

Gezien de in de procedure door de partijen neergelegde stukken. 

 

* * * 

1. Bevoegdheid en ontvankelijkheid: 

Bij beslissing van 19 september 2013 van het Geschiltribunaal van de VTDL,  in de zaak van ZLTC 

als “klager” en de heer en mevrouw POISQUET-THONON, ouders van drie minderjarige kinderen, 

die bij de aanvang van het jaar  lid waren van ZLTC, als “beklaagden” deed dit tribunaal uitspraak 

over de klacht van ZLTC, luidende als volgt : 

 “ dat de kinderen POISQUET-THONON als lid zijn overgegaan in de loop van het jaar naar 

ETL (Endurance Team Limburg), buiten de normale transferperiode (die liep van 15/10/12 tot 

15/12/12) en zonder dat de geijkte transferprocedure is gevolgd (aangetekend verzenden 

van het ingevuld transferformulier naar de club die verlaten wordt)”.  

Het Geschiltribunaal, voorgezeten door Johan Druwé, voorzitter van VTDL,  verwierp het beroep 

van de klager, stellende dat : 

“ ZLTC heeft bij haar terugstorting van gelden, die door de beklaagde ontvangen is op 

22/05/2013, vermeld dat “ de rest van de aansluitingsgelden” werd betaald. De facto 

betekent het dat vanaf dat ogenblik de kinderen Poisquet geen lid meer zijn van ZLTC. Er kan 

dan ook geen sprake meer zijn van het opstarten van een tranferprocedure tussen twee clubs, 

vermits de kinderen vanaf dat ogenblik clubloos zijn en dus vrij zijn om bij een andere club 

aan te sluiten. 

Het geschiltribunaal is wel van oordeel dat de rankingpunten die door de kinderen Poisquet 

gescoord werden tijdens hun lidmaatschap bij ZLTC ook op het credit moeten geboekt 

worden van die club. Punten gescoord na 22/05/2013 dienen toegerekend te worden aan 

ETL.” 

Bij het aanhangig maken van het geschil bij het BAS stelt ZLTC  in haar mail van 11 oktober 2013  : 

“ Met dit mailtje sturen wij onze klacht naar het “BAS”, tegen de uitspraak van het geschiltribunaal 

(triathlon) van 19/9/13 ! 

Onze klacht is niet zozeer gericht tegen fam. Poisquet maar vooral tegen de Vlaamse triatlon & 

duatlon liga (VTDL). “ en verder “ons ongenoegen en onze gekwetste gevoelens gaan vooral uit naar 

de VTDL: de VTDL permitteert zich een transfer te verwezenlijken in éénzelfde jaar (buiten de 

transferperiode) en dit zonder ZLTC hierin te kennen !!! ” 

ZLTC voegt bij haar mail van 11 oktober 2013 een reeds door haar voorzitter, de heer Norry SCHOEFS, 

ondertekende arbitrage-overeenkomst waarbij zij als verweerder aanwijst “Vlaamse Triatlon & 



Duatlon Liga, Diestesteenweg 49 te 3010 Kessel-Lo, en met als voorwerp van het geschil : “Foutieve 

overgang uitgevoerd door de VTDL, meer uitleg in bijlage “ 

VTDL stemt vervolgens  in met deze arbitrage-overeenkomst en tekent deze overeenkomst als 

“verweerder”. 

De heer en mevrouw POISQUET-THONON zijn niet in zake geroepen. 

Ondervraagd ter zitting over voorwerp en doel van haar vordering, geeft eiseres aan dat zij wil dat 

VTDL in de toekomst haar eigen reglementen nakomt en zich verontschuldigt voor wat gebeurd is.  

De vordering van eiseres is onontvankelijk en het college, zetelend als beroepscollege,  acht zich 

onbevoegd kennis te nemen van de eis van ZLTC, nu eiseres haar eis heeft gericht tegen de VTDL, in 

wiens schoot het geschiltribunaal uitspraak heeft gedaan in eerste aanleg, en niet tegen de andere 

partij met wie zij in eerste aanleg een geschil had, de heer en mevrouw POISQUET-THONON. 

 

2.  gegrondheid 

Gelet op de onontvankelijkheid van de eis kan niet verder worden ingegaan op de gegrondheid. 

3. kosten van de procedure 

De kosten van de arbitrage, begroot op 1281,52 €, worden ten laste gelegd van eiseres. 

 

OM DEZE REDENEN 

HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT 

  

Uitspraak doende op tegenspraak, krachtens de arbitrageovereenkomst en volgens het Reglement 

van het BAS,  

Verklaart het beroep van eiseres onontvankelijk, 

Beveelt de mededeling van deze arbitrale uitspraak door de griffie van het BAS aan de partijen; 

Veroordeelt de eisende partij in de arbitragekosten, deze bepaald op 1281,52 EUR.  

 

 

 

 

 



Aldus uitgesproken te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de sport op 23 

december 2013. 

 

 

 

Bart MEGANCK   Marc SCHOENMAEKERS   Paul BUYLE 

Luikerveld, 14   Heistraat, 191    Koninklijke baan,38/2a 

9520 Vlierzele   9100 Sint Niklaas   8420 De Haan 

 

LID    VOORZITTER    LID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


