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Ter kennis aan

:

de verzoeker(s)

-

W-0534 KNACK ROESELARE
Mr. Philippe Mulliez

de persoon, de club of het orgaan tegen wie de
vordering is gericht
MANAGEMENT NATIONAL COMPETITIONS (MNC},

t.a.v. Frank Desmet, Verantwoordelijke competitie
& Homologatie
het volley Belgium Bondsparket

tegenstrever indien het gaat om een
ontmoeting en de vordering bestemd is om de

de

uitslag van deze ontmoeting te doen wijzigen
1.0334 VC GREENYARD MAASEIK

Mr. Steven Menten
de getuigen
de betrokken scheidsrechter(s)
7.

de Volley Belgium Raad van eerste aanleg die de
bestreden beslisslng uitgesproken heeft

Volley Belsium Raad Beroepsraad
INZAKE:
VOLLEYBAL SPORT VERENIGING - KNACK ROESELARE (W-O534), vertegenwoordigd

door Mr. Philippe Mulliez
verzoeker(s)

TEGEN:
MANAGEMENT NATIONAL CoMPETITIONS, orgaan binnen VoLLEY BELGIUM (KBVBV)

verwerende partii(en)

TUSSENKOMENDE PARTIJ:
VC GREENYARD MAASEIK (L-0334), vertegenwoordigd door Mr. Steven Menten

IN AANWEZIGHEID VAN

:

Het Volley Belgium Bondsparket, vertegenwoordigd door de heer Joris Verstraeten, Bondsprocureur
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Gelet op de uitspraak van VOLLEY BELGIUM RAAD VAN

EERSTE AANLEG

van 10 maart 2022 (ZZ.4sul.

Gelet op het Verzoekschrift in hoger beroep, ingediend door VC Greenyard Maaseik op 17 maart 2022.
Gelet op de stukken van het dossier, inzonderheid:
de beslissing van de MNC dd. 7 maaftz922;
de administratieve vordering ingediend door Knack Roeselaere op 8 maart 2022 (met aangehecht twee

-

stukken);

-

de beslissing van het Volley Belgium Bondsparket dd.9 rnaart 2022 tot regeling van de spoedprocedure;
de vordering van het Volley Belgium Bondsparket dd. 10 maart 2022;
de conclusies ingediend in eerste aanleg door Greenyard Maaseik als vrijwillig tussenkomende partij op 10

-

de conclusies in beroepsprocedure ingediend door Knack Roeselare op 7L maart2022;
de vordering Volley Belgium Beroepsparket dd .
maart 2022;
de mailvan VC Greenyard Maaseik dd. 11 maart 2022 om 13.16u

maart 2022;

tt

Gelet op de verklaringen van de partiien ter

1.
(i)

-

digitale

-

zitting

va

n 77 maart 2022.

RETROACTA
Op 6 januari 2022 vindt de wedstrijd Greenyard Maaseik/Volley Haasrode Leuven (LIGH-0024) plaats.
Deze wedstrijd gold als uitgestelde wedstrijd van 4 december 2022.

De uitslag van de wedstrijd was 2-3 in het voordeel van Volley Haasrode Leuven.

(ii)

Op het wedstrijdblad stond bij Greenyard Maaseik de heer Renet VANKER vermeld (rugnummer 12). Deze
speler werd in de loop van de wedstrijd ook effectief opgesteld: tijdens de vierde set bij stand 16/20 heeft hij

speler Liam Mc Cluskey (rugnummer 4) vervangen.
Speler Renet Vanker werd pas op 6 januari 2022 bij Greenyard Maaseik aangesloten. Hij was dus op de
originele datum voor de wedstrijd, zi.jnde 4 december 2022, nog niet bij Greenyard Maaseik aangesloten.

(iii)

Dit werd op 3 maart 2022 door de Nationale Ontmoetingscommissie vastgesteld. Op dezelfde dag wordt
Greenyard Maaseik hierover aangeschreven met het verzoek haar verweer binnen de 4 kalenderdagen over

te maken.
Greenyard Maaseik bezorgde o?7 maaft 2022 aan Volley Belgium haar verweer over.
Daarop besliste de Nationale Ontmoetingscommissie "na grondig overleg met de MNC" om geen forfait uit te
spreken.

(iv)

Knack Roeselaere stelde hierop op 8 maart 2022 de administratieve vordering die het voorwerp uitmaakt van

dit geding.
De zaak werd door de Volley Belgium Raad van Eerste Aanleg behandeld op de - virtuele - zitting van 10
maart 2022 om 20.00u. De Raad van Eerste Aanleg heeft op 10 maart 2022 om 22.45u. uitspraak gedaan

waarbij beslist werd om "de wedstrijduitslag van de op

6

januari 2022 tussen VC Greenyard Maaseik en BDO
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Haasrode Leuven gespeelde wedstrud te vernietigen en het reglementair voorziene forfait lastens VC
Greenyard Maaseik uit te spreken zodat VC Greenyard Maaseik in het eindklassement van de reguliere
competitie Liga Heren eindigt met 31 punten". De kosten werden ten laste gelegd van Volley Belgium.
VC Greenyard Maaseik heeft op 11 maart 2022 hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak.

(v)

2.
(i)

Zoals in het kader van de spoedprocedure vastgelegd en door alle partijen aanvaard, vindt de beroepszitting
virtueel plaats op vrudag 11 maart 2022 om 13:30u.

TEN GRONDE
VC Greenyard Maaseik is als belanghebbende

part{ vrijwillig tussengekomen in eerste aanlet.

De ontvankelijkheid van deze vrijwillige tussenkomst wordt niet betwist.

(ii)

VC Greenyard Maaseik heeft om 13.16u laten

weten hun beroep in te trekken.

Er is geen enkele reden om hieraan geen gevolg te geven.
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OM DEZE REDENEN,
BESLIST DE VOLLEY BELGIUM BEROEPSRAAD:
Akte te geven om VC Greenyard Maaseik dat zij hun hoger beroep intrekken.
De kosten van het hoger beroep vallen ten laste van Greenyard Maaseik.

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare zitting te Wakkerzeel op 11 maart 7022 offi 13.45u door de Volley
Belgium Beroepsraad.
Aanwezig:

Luc
DERMAUT Koen
VANHECKE Fabian
VANAVERBEKE

VOOTZittET

Lid
Lid

Luc VANAVERBEKE

Voorzitter
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