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Geschillencommissie TPL 

Voor die (hopelijk uitzonderlijke) situaties waarin een team, speler of vereniging zich niet kan vinden 

in besluiten genomen door het TPL-bestuur of in de wijze waarop het TPL bestuur de huishoudelijke 

regels uitlegt of toepast kan men zich wenden tot een volledig onafhankelijk opererende 

geschillencommissie.  

De geschillencommissie bestaat uit de volgende drie personen:  

Maurice Poulsen; Patrick Savelberg; Marcel Janssen  

Positionering van de geschillencommissie  

De geschillencommissie functioneert volledig zelfstandig en dus onafhankelijk van het TPL bestuur. 

Wanneer de geschillencommissie een uitspraak doet is deze bindend voor alle betrokkenen.  

In haar belangenafweging hanteert de geschillencommissie het volgende: Het grootste belang wordt 

gehecht aan de biljartsport in het algemeen en het belang van de TPL specifiek. Verenigingsbelang 

wordt in de afwegingen ondergeschikt geacht aan het belang van de TPL. Team- en individueel 

belang wordt als ondergeschikt aan het verenigingsbelang beschouwd.  

Wanneer komt de geschillencommissie in actie: Wanneer er sprake is van een onoverkomelijk 

geschil tussen een vereniging, team of individuele speler en het TPL-bestuur. Dit echter pas nadat er 

een dialoog heeft plaatsgevonden tussen TPL-bestuur en betreffende vereniging, team of individuele 

speler, waarbij de dialoog niet tot een tevredenstellende oplossing van het geschil heeft geleid.  

Werkwijze van de geschillencommissie  

De geschillencommissie zal in eerste instantie hoor en wederhoor plegen, om vervolgens 

bemiddelend op te treden. Pas indien ook dit niet tot een oplossing van het geschil leidt, zal de 

geschillencommissie een bindende uitspraak doen waaraan zowel TPL-bestuur als betreffende 

vereniging, team of individuele speler gehouden zijn. Alle afwegingen, besluiten en pogingen tot 

bemiddeling (mediation) zullen worden genomen binnen de kaders van geldende wet- en 

regelgeving en het huishoudelijk TPL-reglement.  

Tot slot  

Het TPL-reglement is vrij beknopt van opzet. Daardoor kunnen zich situaties voordoen waar het 

huishoudelijk reglement niet in voorziet. Het bestuur is bevoegd om in zulke situaties besluiten te 

nemen met inachtneming van de eerder reeds genoemde belangenstructuur: TPL > vereniging > 

team > speler. 


