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PREAMBULE
Op basis van artikel 20 en 23 van de statuten vaardigt het bestuur van Taekwondo Vlaanderen onderhavig
tuchtreglement uit.

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
1.

Doel

1.1.

Dit reglement beschrijft de tuchtfeiten sanctioneerbaar binnen Taekwondo Vlaanderen (de
“vereniging”), bepaalt de overeenstemmende sancties, regelt de organisatie en werking van haar
disciplinaire organen en bepaalt de te volgen procedure.

2.

Toepassingsgebied

2.1.

Dit reglement is van toepassing op ieder aangesloten, toegetreden of werkelijk lid van Taekwondo
Vlaanderen. Door hun aansluiting bij Taekwondo Vlaanderen aanvaarden alle sportclubs en hun
leden de reglementen en gedragscodes van Taekwondo Vlaanderen (met inbegrip van dit
tuchtreglement) en de bevoegdheid van Taekwondo Vlaanderen in sportieve, reglementaire,
disciplinaire/tuchtrechtelijke, administratieve en jurisdictionele aangelegenheden. De clubs
verbinden zich ertoe om hun leden op de hoogte te brengen van deze reglementen en deze ook
op te leggen en af te dwingen.
Dit reglement is tevens van toepassing op de bestuursleden van Taekwondo Vlaanderen, haar
professionele medewerkers en tewerkgestelden, de clubbestuurders en clubafgevaardigden,
taekwondoïn, trainers, scheidsrechters, toeschouwers en, meer in het algemeen, op iedere nietaangeslotene die zich in een afzonderlijke verklaring of overeenkomst heeft verbonden de
algemeen geldende reglementering van Taekwondo Vlaanderen (m.i.v. dit tuchtreglement) na te
leven en heeft aanvaard dat zij onderworpen kunnen worden aan een tuchtsanctie en/of
ordemaatregel.
De reglementen en gedragscodes van Taekwondo Vlaanderen (met inbegrip van dit
tuchtreglement) worden gepubliceerd op de website van Taekwondo Vlaanderen en zijn vrij
beschikbaar op het secretariaat.

2.2.

Dit reglement is van toepassing op ieder tuchtfeit waarnaar de tekst van dit reglement of haar
bijlagen expliciet of impliciet verwijst.

2.3.

Dit reglement is van toepassing op iedere inbreuk begaan volgend op de datum van
inwerkingtreding van dit reglement. Het volstaat dat de persoon die de beweerde inbreuk heeft
begaan door de reglementen en gedragscodes van Taekwondo Vlaanderen (met inbegrip van
dit tuchtreglement) was verbonden op het ogenblik dat de inbreuk werd begaan. De registratie
of ontslag sluit een latere tuchtvervolging niet uit.
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3.

Toepasselijk recht

3.1.

De disciplinaire organen zullen hun beslissingen in eerste instantie baseren op de Statuten,
reglementen, richtlijnen en beslissingen van Taekwondo Vlaanderen. Belgisch recht geldt als
aanvullend recht.

3.2.

De disciplinaire organen zullen, waar nodig, tevens rekening houden met de specificiteit van de
sport.

4.

Termijnen

4.1.

De vervaltermijnen worden berekend van dag tot dag, de dag waarop de termijn ingaat (dies a
quo) wordt niet meegerekend en de laatste dag van de termijn wordt wel meegerekend (dies ad
quem). Zo deze termijn eindigt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt deze
verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

4.2.

Elke kennisgeving door de vereniging aan leden gebeurt rechtsgeldig op het laatste door de
vereniging gekende verblijfsadres en/of mailadres. De leden zijn ertoe gehouden om elke wijziging
onverwijld aan de vereniging mee te delen.

TITEL II. TUCHTMAATREGELEN
5.

Tuchtsancties

5.1.

De Tuchtcommissie kan één of meerdere van de volgende tuchtsancties opleggen voor elk
afzonderlijk tuchtfeit:
a. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing;
b. een administratieve boete van minimaal €50 en maximaal €5.000;
c. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportorganisatie voor een
duur van maximaal vijf jaar;
d. het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit te
oefenen voor een duur van maximaal vijf jaar;
e. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een duur
van maximaal vijf jaar;
f.
het verlies van één of meerdere KUP-graden en/of het uitstellen van een promotie tot een
Dan-graad of Poom-graad (enkel t.a.v. taekwondoïn);
g. het verbod bepaalde zalen te betreden en/of bepaalde sportmanifestaties bij te wonen voor
een duur van maximaal vijf jaar;
h. burgerrechtelijke uitsluiting in geval van overtreding van titel 4 en/of 5 van de Deontologische
Code;
i.
de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaar;
j.
de uitsluiting als lid.
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5.2.

De Tuchtcommissie bepaalt vrij het type en de omvang van de sanctie met inachtneming van alle
relevante factoren in het concrete geval. Hierbij kan er rekening worden gehouden met
verzwarende en/of verzachtende omstandigheden, alsook met eventueel eerder begane
inbreuken.

5.3.

Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn, kunnen de
maximale straffen worden verdubbeld.

5.4.

In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale
straffen eveneens kunnen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval minderjarigen of andere
handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn).

5.5.

In geval er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee
rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen
kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers, zonder dat die meer
dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf mogen bedragen.

5.6.

Voor elke tuchtsanctie kan geheel of gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging worden
verleend, voor een periode van minimaal 1 tot maximaal 3 jaar. Het uitstel van de
tenuitvoerlegging vervalt automatisch indien het betrokken lid binnen de periode waarvoor het
uitstel wordt verleend, een nieuwe tuchtsanctie opgelegd krijgt die bestaat uit een effectieve
tijdelijke schorsing of een effectieve administratieve boete, voor feiten die dateren van na de
datum van de veroordeling waarvoor eerder uitstel van de tenuitvoerlegging werd verleend.

6.

Ordemaatregelen

6.1.

Een college van drie bestuurders van Taekwondo Vlaanderen gezamenlijk optredend kan ter
voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen,
ordemaatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat aan een persoon met onmiddellijke
ingang een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, een
tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt
opgelegd, desgevallend beperkt tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden
gevreesd (bv. ingeval van Grensoverschrijdend gedrag). Andere ordemaatregelen zijn tevens
mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de orde en/of veiligheid binnen de vereniging te
waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, geschikt en
evenredig te zijn.

6.2.

De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel kan gehoord worden.
Dit kan ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon
per e-mail of per aangetekend schrijven worden uitgenodigd.

6.3.

De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel.

6.4.

De duur van de ordemaatregel zal maximum 6 maanden bedragen en is één maal verlengbaar
voor eenzelfde periode. De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de
navolgende tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden.

6.5.

Tegen een ordemaatregel (en de verlenging ervan) staat hoger beroep open bij de
Tuchtcommissie. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing van de Tuchtcommissie in hoger
beroep over een ordemaatregel staat geen rechtsmiddel open.
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TITEL III. TUCHTFEITEN
7.

Algemene inbreuken

7.1.

Volgende tuchtfeiten kunnen vervolgd en bestraft worden door de Tuchtcommissie volgens de in
dit reglement bepaalde procedure:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

iedere inbreuk op de algemeen geldende reglementering van Taekwondo Vlaanderen met
inbegrip van doch niet beperkt tot haar statuten, het intern reglement, dit tuchtreglement, de
gedragscodes, de wedstrijdreglementen en de beslissingen van de bevoegde organen;
iedere inbreuk die wordt begaan in strijd met de statutaire doelstellingen van Taekwondo
Vlaanderen en/of met de fundamentele beginselen van waardigheid en van integriteit van
de taekwondosport meer in het algemeen;
alle daden die Taekwondo Vlaanderen (incl. haar leden of bestuurders) en/of de
taekwondosport meer in het algemeen in diskrediet brengen;
alle daden die indruisen tegen de algemene moraal of waardigheid of tegen de algemene
regels van de fairplay;
alle daden van fysiek en/of verbaal geweld;
alle daden van racisme en/of discriminatie;
alle daden van actieve of passieve omkoping en/of fraude, met inbegrip van daden van
wedstrijd- of competitievervalsing (incl. iedere poging daartoe);
het deelnemen aan sportweddenschappen met betrekking tot sportmanifestaties waaraan
men zelf deelneemt;
het opleiden of trainen van personen op zodanige wijze dat hun gezondheid in gevaar komt
of dat ze een negatieve moraal aankweken;

7.2.

Zijn in het bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneerbaar, volgende daden van Grensoverschrijdend
gedrag:
a. Geweld. Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of
eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon
psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels
van de sport valt niet onder de notie geweld en dus ook niet onder de notie
Grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement.
b. Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of
uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben
gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de
waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de
sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt
gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of
eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een
fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur,
afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit
en genderexpressie.
c. Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Zie de bijzondere procedure in artikel 8 (infra).

7.3.

Kunnen eveneens vervolgd en bestraft worden door de Tuchtcommissie volgens de in dit
reglement bepaalde procedure: het aansporen tot, het vergemakkelijken van, het deelnemen
aan, of het bieden van hulp bij een tuchtfeit.
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8.

Seksueel Grensoverschrijdend gedrag

8.1.

In tuchtaangelegenheden m.b.t. Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag erkennen de
sportfederatie en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden, evenwel uitdrukkelijk de uitsluitende
bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in eerste aanleg en de tuchtkamer hoger
beroep van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in tweede aanleg.

8.2.

Zonder hiertoe beperkend te willen zijn, wordt onder “Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag”
verstaan: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele
connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of
een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt
gecreëerd (bv. voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de eerbaarheid,
kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en pooierschap, etc.). Dergelijke
handelingen en gedragingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn tuchtrechtelijk
sanctioneerbaar.

8.3.

Het in dit reglement bedoelde Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag heeft betrekking op
grensoverschrijdend gedrag binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of
buiten de sportaccommodatie of –infrastructuur werd gepleegd. Seksueel Grensoverschrijdend
Gedrag gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden
wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden
uitgeoefend.

8.4.

Wanneer in een geschil dat door de disciplinaire organen van Taekwondo Vlaanderen wordt
behandeld tevens elementen van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag worden aangehaald, zal
het disciplinair orgaan een beslissing nemen over de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en
de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar het disciplinair orgaan dat bevoegd is voor de
tuchtrechtelijke behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Het bevoegde disciplinair
orgaan inzake Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag zal op haar beurt een beslissing nemen over
de feiten die haar bevoegdheid betreffen en zal de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar
het disciplinair orgaan dat bevoegd is voor de tuchtrechtelijke behandeling van de andere feiten.
Vanaf het aanhangig maken van een zaak bij het bevoegde disciplinair orgaan is de
respectievelijke verjaringstermijn voor de andere feiten geschorst.

8.5.

Klachten inzake Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag dienen gericht te worden aan het Vlaams
Sport Tribunaal met een kopie aan het Aanspreekpunt Integriteit van Taekwondo Vlaanderen. De
klacht dient voldoende concreet en duidelijk te zijn. Om een aangifte in te dienen, wordt bij
voorkeur gebruik gemaakt van het klachtenformulier dat online beschikbaar is. Klachten inzake
Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag zijn slechts ontvankelijk indien er eerst een voorafgaand
overleg werd gepleegd met het Aanspreekpunt Integriteit van Taekwondo Vlaanderen. Er geldt
geen termijn waarbinnen een klacht die betrekking heeft op Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
moet worden ingediend, doch eenieder wordt wel aangespoord om dit zo snel als mogelijk te
doen.

8.6.

Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten van
Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag wordt verwezen naar de procedurereglementen van het
VST. Het VST kan de in dit reglement voorziene tuchtsancties opleggen.
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9.

Dopinginbreuken

9.1.

Dopingpraktijken, in de zin van het decreet betreffende de preventie en de bestrijding van doping
in de sport van de Vlaamse Gemeenschap van 25 mei 2012 (“het Antidopingdecreet”), zijn
verboden. Ze worden vervolgd en bestraft overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de
wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap.

9.2.

Voor de vervolging en de bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door elitesporters of
begeleiders, in de zin van art. 2 van het Antidopingdecreet, is een bijzonder tuchtreglement van
toepassing. De tekst daarvan wordt als Bijlage 1 aan onderhavig tuchtreglement toegevoegd.

TITEL IV. DE TUCHTCOMMISSIE
10.

Algemeen

10.1.

De tuchtrechtspleging binnen Taekwondo Vlaanderen wordt behoudens andersluidende bepaling
in eerste en enige (interne) aanleg uitgeoefend door de Tuchtcommissie. De Tuchtcommissie
neemt eveneens kennis van de beroepen tegen een ordemaatregel.

11.

Benoeming

11.1.

Op voordracht van het bestuur benoemt de algemene vergadering minimaal vijf leden in de
Tuchtcommissie voor een hernieuwbare periode van vier jaar. De leden van de Tuchtcommissie
kiezen onder hen een voorzitter en vicevoorzitter.

11.2.

Indien een mandaat vacant komt te vallen, mag het bestuur voor de resterende termijn van het
mandaat een opvolger aanduiden. De benoeming van deze opvolger wordt bekrachtigd door
de eerstvolgende algemene vergadering.

11.3.

De voorzitter en de leden van de Tuchtcommissie: (a) moeten over al hun burgerlijke en politieke
rechten beschikken (bewijs van goed gedrag en zeden – model 1 voorleggen), (b) moeten
minimum 23 jaar oud zijn, (c) kunnen niet tegelijk lid zijn van het bestuur van Taekwondo
Vlaanderen en (d) moeten ofwel lid zijn van Taekwondo Vlaanderen met een geldige bestuurlijke
vergunning ofwel in het bezit zijn van minstens een diploma van licentiaat/master in de rechten
ofwel op grond van andere bewezen competenties geschikt bevonden zijn door het bestuur van
Taekwondo Vlaanderen.

12.

Samenstelling

12.1.

De Tuchtcommissie houdt in de regel zitting met al haar leden. Wanneer één of meerdere leden
verontschuldigd zijn, kan zij niettemin geldig zitting houden, beraadslagen en beslissingen nemen
indien minstens drie van haar leden (waarvan één het diploma van licentiaat/master in de rechten
bezit) aanwezig zijn. Enkel de leden die ter zitting aanwezig zijn nemen deel aan het beraad en
aan de besluitvorming.
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13.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

13.1.

De Tuchtcommissie kan in een welbepaalde zaak enkel samengesteld zijn uit personen die op geen
enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij het geschil noch betrokken zijn geweest bij het
eventuele voorafgaande onderzoek.

13.2.

Ieder lid is verplicht om schriftelijk aan de voorzitter of de secretaris de feiten en omstandigheden
mee te delen die bij de partijen twijfel over zijn onafhankelijkheid of zijn onpartijdigheid kunnen
doen rijzen.

14.

Secretariaat

14.1.

Het secretariaat van de Tuchtcommissie wordt waargenomen door een personeelslid van de
hoofdzetel van Taekwondo Vlaanderen. Dit personeelslid maakt geen deel uit van de
Tuchtcommissie en neemt geen deel aan de beraadslagingen en stemmingen.

15.

Aansprakelijkheid

15.1.

De leden van de Tuchtcommissie zijn niet aansprakelijk voor ieder handelen of nalaten met
betrekking tot een disciplinaire procedure, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

TITEL V. PROCEDURE VOOR DE TUCHTCOMMISSIE
16.

Klachtrecht

16.1.

Iedere persoon of instantie binnen of buiten de vereniging kan tuchtfeiten aanklagen of melden
bij de hoofdzetel van de vereniging of het bondsparket of, indien anonimiteit gewenst is, bij een
door het bestuur van de vereniging aangewezen anoniem meldpunt. Een klacht kan worden
ingediend door eenieder die een belang heeft. De klacht dient gemotiveerd te zijn en dient in
beginsel ondertekend te worden door de klager.

16.2.

Voor klachten die betrekking hebben op Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag zijn de bijzondere
regels van artikel 8 van dit reglement van toepassing.

16.3.

Het doen van valse aangifte is eveneens een tuchtfeit dat door de Tuchtcommissie bestraft kan
worden.

17.

Bondsparket

17.1.

Het bondsparket staat in voor de vervolging van tuchtfeiten waarvan deze kennis gekregen heeft,
na een melding of een omstandig gemotiveerde klacht, of op eigen initiatief.
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17.2.

Na de afronding van zijn onderzoek naar mogelijke tuchtfeiten onderneemt het bondsparket een
van de volgende acties: het seponeert de zaak, het doet een voorstel van minnelijke schikking of
het maakt de zaak aanhangig bij de Tuchtcommissie.

17.3.

Indien de vastgestelde tuchtfeiten tevens gemeenrechtelijke misdrijven kunnen uitmaken, kan het
bondsparket onverwijld het openbaar ministerie informeren. Een eventuele strafrechtelijke
vervolging sluit een tuchtrechtelijke vervolging en sanctionering voor dezelfde feiten niet uit.

17.4.

Indien de vastgestelde tuchtfeiten op basis van wettelijke of reglementaire bepalingen door de
vereniging gemeld moeten worden aan andere nationale of internationale overheden of
organisaties, informeert het bondsparket onverwijld deze overheden of organisaties via de staf van
de hoofdzetel van de vereniging.

17.5.

Het bondsparket bestaat uit 1 bondsprocureur en 1 substituut-bondsprocureur, die allen jurist zijn.
Ze worden aangeduid door het bestuur voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar. De
bondsprocureurs kunnen geen enkele andere functie waarnemen binnen de vereniging.

18.

Rechtspleging voor de Tuchtcommissie

18.1.

Het bondsparket stelt het dossier samen en stelt de akte van vervolging op. Deze akte maakt
duidelijk melding van de ten laste gelegde feiten met inbegrip van plaats en datum. De akte van
vervolging wordt, samen met een oproeping om te verschijnen voor de Tuchtcommissie,
verzonden aan de betrokkene(-n) via een e-mail en een aangetekende brief met
ontvangstmelding. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke
vertegenwoordiger(-s).

18.2.

De oproepingsbrief vermeldt de plaats, de datum en het uur van de hoorzitting van de
Tuchtcommissie. Deze zitting kan ook telefonisch of online georganiseerd worden. Tussen de datum
van verzending van de oproepingsbrief en de datum van de zitting moeten er minstens 15 vrije
kalenderdagen zijn. De oproepingsbrief vermeldt tevens een korte uiteenzetting van de feiten die
ten laste worden gelegd en de samenstelling van de Tuchtcommissie.

18.3.

Het tuchtdossier ligt vanaf de datum van verzending van de oproepingsbrief ter inzage op de
plaats vermeld in die brief. Elke opgeroepene heeft het recht om een afschrift van het dossier te
bekomen.

18.4.

Elke opgeroepene kan zich tijdens de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
advocaat.

18.5.

De debatten zijn openbaar, behalve indien de openbaarheid de openbare orde of de goede
zeden in het gedrang kan brengen. Elke opgeroepene kan daarnaast verzoeken om een
behandeling met gesloten deuren. Een dergelijk verzoek kan enkel op gemotiveerde wijze
geweigerd worden. Tegen deze beslissing staat geen hoger beroep open.

18.6.

De middelen die betrekking hebben op de bevoegdheid en/of de samenstelling van de
Tuchtcommissie moeten op straffe van niet ontvankelijkheid ingeroepen worden vóór alle andere
middelen.

18.7.

Het bewijs in de disciplinaire procedure is vrij. De Tuchtcommissie heeft absolute discretie over de
evaluatie van het ingeroepen bewijs. De Tuchtcommissie kan ambtshalve of op vraag van de
partijen bijkomende onderzoeksmaatregelen bevelen zoals o.m. het horen van getuigen, de
aanstelling van een deskundige en de persoonlijke verschijning van een partij.
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18.8.

De gehele rechtspleging voor de Tuchtcommissie wordt in het Nederlands gevoerd. Indien een
partij de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is, kan zij zich laten bijstaan door een
onafhankelijke tolk. De partij die de bijstand van een tolk vraagt, draagt daarvan de kosten en
verzorgt de formaliteiten in dat verband.

18.9.

Na kennis genomen te hebben van de mondelinge en eventuele schriftelijke besluiten en stukken
van het bondsparket (incl. haar vordering) en alle opgeroepenen, neemt de Tuchtcommissie de
zaak in beraad, zo nodig bij verstek. Het bondsparket neemt geen deel aan het beraad.

18.10. De Tuchtcommissie beslist bij meerderheid van stemmen. De beslissing van de Tuchtcommissie
moet gemotiveerd zijn en wordt door alle leden van de Tuchtcommissie ondertekend. De beslissing
wordt via een aangetekende brief, en bijkomend eventueel per e-mail, ter kennis gebracht van
alle opgeroepenen. Het bondsparket ontvangt tegelijkertijd een kopie van deze kennisgeving.
18.11. In haar beslissing doet de Tuchtcommissie uitspraak over de kosten van het geding, waaronder het
eventueel rolrecht vastgesteld door het bestuur, en alle andere procedurekosten. Ingeval van een
veroordeling worden de kosten altijd ten laste gelegd van de veroordeelde partij(en).
18.12. Tegen de beslissingen van de Tuchtcommissie staat geen verzet, intern hoger beroep of evocatie
open.
18.13. De beslissing van de Tuchtcommissie krijgt uitwerking na het verstrijken van de beroepstermijn
vermeld in artikel 19.
19.

Verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport

19.1.

Tegen de beslissingen van de Tuchtcommissie kan door de veroordeelde of het bondsparket enkel
verhaal gehaald worden bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en zulks in overeenstemming
met de bepalingen van haar Arbitragereglement.

19.2.

Het verhaal bij het BAS moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend binnen de 30 dagen
vanaf de kennisgeving van de bestreden beslissing, via een aangetekende brief, gericht aan het
BAS, met kopie aan de betrokken partijen, en moet gericht worden tegen de vereniging en alle
betrokken partijen.

19.3.

Het indienen van een verhaal bij het BAS schort de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing
op.

19.4.

Op de procedure voor het BAS is het arbitragereglement van het BAS van toepassing (zie www.bascbas.be).

Bijlage 1: Intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters of begeleiders (versie
Code 2015)
Bijlage 2: Gedragscode sporters trainers, toeschouwers, ouders, scheidsrechters
Bijlage 3: Gedragscode bestuurders en personeel
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