Verslag Commissie Geschillen van 26 Okt 2019
Aanwezige commissie-leden: Paul Zilles - Joseph Lenz - Frank Deneyer - Bart Baert - Jan Gooris
Zijn uitgenodigd:

Bart De Vogelaere (BDV)
Luc Cornet (LC) kon niet aanwezig zijn, maar gaf schriftelijke input.
Geert Bailleul (GB) kon niet aanwezig zijn, maar gaf schriftelijke input.
Sergio Zamparo (SZ) . De VNT kon niet aanwezig zijn.

1. Introductie:
Bart De Vogelaere heeft de tussenkomst van de Commissie Geschillen (CG) gevraagd naar
aanleiding van het KBSB-verslag van 22 juni 2019 "zaak Internationaal arbiter tegen bestuur (meer
bepaald 2 bestuurders)".
Omdat het samenroepen vna de CG moeizaam verliep, en er moeilijk een gepaste daum kon
gevonden worden gaf KBSB de CG bijkomende tijd om te vergaderen.
Uiteindelijk werd er voor 26 Okt gekozen, alhoewel LC en GB spijtig genoeg niet konden aanwezig
zijn. Blijkt dat beiden een erg drukke agenda hebben en nauwelijks beschikbaar zijn.
In voorbereiding van de effectieve vergadering CG werd daarom aan zowel LC als GB gevraagd
vooraf schriftelijk hun visie/standpunten te geven wat ze uitgebreid gedaan hebben.
Al deze informatie werd aan de 5 leden van de CG overgemaakt als voorbereiding op de
vergadering CG.
2. Verloop:
De Commissie gat door op 26 Okt 2019 te Mechelen in TSM-lokaal van 14hr tot 17Hr30 en kiest
als voorzitter Jan Gooris.1
In een 1e fase (14Hr tot 15Hr30) overlopen de Commissie-leden de talrijke ontvangen documenten
met uitleg van BDV, LC en GB. Iedereen blijkt goed voorbereid te zijn en het dossier te kennen.
In een 2e fase (15Hr30 tot 17Hr) wordt BDV uitgenodigd om zijn verhaal te doen alsook onze
vragen te beantwoorden.
In een 3e fase (17Hr-17Hr30) overlopen de Commissie-leden de gestelde eisen/klachten van BDV
en beslissen door middel van geheime stemming.
3. Beslissingen Commissie Geschillen betreffende de klacht:
a. Waarschuwing is sanctie en kan niet zomaar (zie Art 39.1.1 HR).
"Om deze redenen dient de Commissie voor Geschillen de sanctie te vernietigen en de
Raad van Bestuur te verplichten dit agendapunt uit het gepubliceerde verslag aan te
passen, met weglating van het zinsdeel'laster en eerroof ".
De Commissie beslist dat de klacht correct is en dat er niet zomaar een sanctie kon uitgesproken
worden alsook dat het zinsdeel "laster en eerroof" moet verwijderd worden (verslag KBSB 22 juni).
b. Onregelmatigheden bij het doorgeven van arbiter records van de arbiters actief in de
nationale interclubs (NlC) naar de FIDE door de FIDE delegate Luc Cornet.
De Commissie beslist dat de klacht correct is en dat KBSB-bestuur er alles moet aan doen om deze
onregelmatigheden recht te zetten.
In een 1e fase, ttz. voor 31 Dec 2019, moeten de ontbrekende arbiter records van BDV toegevoegd
worden aan zijn FlDE-profiel.
In een 2e fase moet dit ook voor de andere arbiters actief in de NlC gebeuren.
1 Gezien het hier over een zaak van arbiters ging werd een afwijking op het HR Par 10.d. toegepast en ook BDV had
geen bezwaar met deze aanstelling.

c. Opvragen promotiedossiers LucCornet en Geert Bailleul bij FIDE ivm IA-C naar IA-B.
"lk vraag de Commissie voor Geschillen om de Raad van Bestuur te verplichten beide
dossiers bij de FIDE op te vragen en alsnog voor te leggen aan de CIS en aan de Raad
van Bestuur voor respectievelijk advies en goedkeuring a posteriori."
De Commissie beslist deze klacht te verwerpen en niet in te gaan op de vraag om de
promotiedossoers op te vragen bij FIDE.
d. KBSB moet de voorziene functie van ombudsman effectief invullen.
De Commissie verwerpt deze klacht omdat we met vrijwilligers werken en het niet realistisch is
dit te eisen. Het KBSB-bestuur wordt wel aangemoedigd een kandidaat voor deze functie te vinden.
4. Toelichting:
Ivm "klacht 3.b", het doorgeven arbiter records NIC bij FIDE, moet opgemerkt worden dat in
Nederland wel alles correct verloopt en het dus ook in België best zo zou verlopen.
Geef gewoon iedereen waar hij recht op heeft en dan is er geen misnoegdheid.
Ivm "klacht 3.c", het opvragen promotiedossiers, blijkt volgens onze informatie dat het indienen
van deze dossiers bij FIDE niet correct is verlopen. Nergens is immers een bespreking of advies in
CIS of KBSB-bestuur geacteerd alhoewel bijvoorbeeld het HR Par 9 en HR Par 20f deze noodzaak
vemelden. Niemand kan hier dus oordelen of ze inhoudelijk correct zijn.
In zekere zin heeft BDV dus gelijk, maar het CG wil geen imago-schade veroorzaken bij LC en GB
door het promotiedossier te laten opvragen bij FIDE.
De misnoegdheid bij BDV komt van het feit dat hij de indruk heeft dat LC en GB hun "dominante"
positie gebruiken om zichzelf beter in de FIDE-kijker te plaatsen. Hierdoor kunnen ze ook
makkelijker arbiter worden in Internationale tornooien en dit ten nadele van de andere Belgische
IA. De indruk bestaat ook dat GB zijn functie in de Arbiters Council European Chess Union (ECU)
gebruikt om zichzelf meermaals als arbiter op Internationale tornooien te voorzien.
Het zou hier verheugend zijn mocht hij ook andere Belgische IA aanbevelen bij ECU.
5. Procedure-kosten:
Het CG oordeelt dat de procedurekosten ten laste van KBSB vallen en dat BDV zijn 250€ integraal
terug krijgt.
De Commissie-leden zullen hun kosten overmaken aan KBSB-penningmeester.
Verslag goedgekeurd en getekend,
Paul Zilles
(SVDB)

Joseph Lenz
(SVDB)

Frank Deneyer
(FEFB)

Bart Baert
(VSF)

Jan Gooris
(VSF)
dienstdoende
voorzitter

