
  15 februari 2017 
 

Afdeling  2B: match Perron 3 - Beveren 1  van  12/11/2016: Beroep van Beveren 1 tegen de 
forfaitscore beslist door de Competitieleider  
 
Feiten: na het beroepscomité bijeengekomen op 28/1/2017 om het eerste beroep van 
Beveren,  ingediend op 17/1, te bestuderen, heeft Beveren een gemotiveerd verzoek tot 
overmacht overgemaakt aan de Competitieleider op 29/1. De CL heeft de overmacht 
geweigerd op 31/1.  In haar e-mail van 1/2  heeft Beveren beroep aangetekend tegen de 
weigering om overmacht toe te kennen voor de wedstrijd van 12/11. 
 
Beroepscomité van 13/2/2017: Philippe Coenraets (voorzitter), Claude Renard, Herman 
De wael. 
 
Aanwezige partijen: 
Beveren 1: Filip De Burggrave. 
Competitieleider: Thierry Mullens. 
 
De voorzitter herinnert aan de elementen van de procedure die gevolgd zullen worden 
tijdens de zitting. Hij stelt de samenstelling van het beroepscomité voor. Beveren maakt 
geen bezwaar betreffende deze samenstelling. 
 
Verhoor van de partijen 
 
De Competitieleider vat zijn standpunt samen, dat hij al vertolkt heeft in zijn e-mail van 31/1. 
Hij besloot om geen overmacht toe te kennen in huidig geval, oordelend dat de  club 
Beveren maar 5 spelers heeft in dit team terwijl ze er 6 kon  hebben. Hij voegt er ook aan toe 
dat Beveren een beroep had kunnen doen op een speler van een lagere afdeling. Hij betreurt 
dat hij niet benaderd werd door de kapitein van Beveren 1 (overeenkomstig het reglement), 
niet op 5 november noch op 11 november.  
 
Op vraag van het comité verduidelijkt de CL dat gelijkaardige zaken (Phénix, Chaver) zich 
voorden dit seizoen en dat hij voor deze andere zaken evenmin overmacht toekende. 
 
Beveren vat kort haar e-mail van 29 januari samen. Er wordt aan toegevoegd dat de kapitein 
van het team maar eerst op 11/11 de boodschap heeft gestuurd, want hij hoopte een 
vervanger te vinden in loop van de week. Dat was niet mogelijk omdat de spelers andere 
schikkingen hadden getroffen voor dat weekend. Beveren wilde geen speler van Liga 3 
opstellen. Beveren voegt er aan toe dat de coördinaten van de CL zouden moeten op de 
titelpagina van het reglement staan, dat vergemakkelijkt de communicaties. 
 
Beraad en beslissingen 
 
Vermits: 
1. Beveren geen 4 spelers kon opstellen voor de wedstrijd van  12/11/2016. 
2. De CL de beslissing van forfaitscore bevestigde voor deze wedstrijd Perron-Beveren1. 
3. Deze beslissing van forfaitscore voorzien is door het reglement 
4. De CL zelfde schikkingen trof in gelijkaardige gevallen die zich dit seizoen voordeden. 
 



  15 februari 2017 
 

Bevestigt het beroepscomité de forfaitscore voor de wedstrijd. 
 
Overwegende dat: 
Beveren geprobeerd heeft om een andere datum te vinden om de wedstrijd later te spelen 
en dat deze poging niet gelukt is omdat de tegenstander niet beschikbaar  was. 
Annuleert het beroepscomité in dit geval de boete verbonden aan de forfaitscore. 
 
In het algemeen beveelt het comité aan dat de teams de maatregelen zouden toepassen die 
voorzien zijn in het reglement. 
 
Het comité merkt ook op dat teams die aantreden met minder spelers dan het toegelaten 
hoogste aantal, het risico lopen om geen team te kunnen opstellen bij onbeschikbaarheid 
van spelers. Deze teams moeten daarom bereid zijn om de gevolgen op zich te nemen van 
dit risico.  
 
Waarborg 
Wordt terugbetaald. 
 
 


