PROCEDUREREGLEMENT VLAAMS SPORTTRIBUNAAL
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
(versie 1 mei 2022)

I.

ALGEMEEN

Artikel 1. Bevoegdheid - algemeen
Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is belast met tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in
eerste aanleg en in hoger beroep voor zover de statuten of reglementen van een bij het VST
aangesloten sportorganisatie hierin voorzien. Het richt hiervoor een onderzoeksinstantie op, evenals
een tuchtkamer en een tuchtkamer hoger beroep. Het bovenstaande staat bemiddeling niet in de weg.
De uitspraken in tuchtdossiers worden niet gedaan door het VST, maar door rechtsprekende
tuchtcolleges (hierna: “de tuchtkamer” of “de tuchtkamer hoger beroep”).
In het kader van een tuchtprocedure inzake grensoverschrijdend gedrag passen de tuchtkamer en de
tuchtkamer hoger beroep het reglement (en andere relevante documenten) van de sportorganisatie en
onderhavig reglement toe, desgevallend aangevuld met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het reglement van de sportorganisatie op het
vlak van procedure hebben de regels in onderhavig reglement voorrang.
Een tuchtprocedure kan gevoerd worden ten aanzien van een persoon die ten tijde van de vermeende
tuchtrechtelijke inbreuk ertoe gehouden was de regels en/of reglementen van de sportorganisatie na te
leven. Wanneer de betrokkene ten tijde van de behandeling van de tuchtklacht niet meer gebonden is
door of onderworpen is aan de regels en/of reglementen van de sportorganisatie wordt de
tuchtprocedure gevoerd, als ware de betrokkene nog steeds verbonden of onderworpen aan de
reglementen van de sportorganisatie, in welk geval aan diegene die de tuchtklacht indient en diegene
tegen wie de tuchtklacht zich richt alle rechten en verplichtingen op grond van de toepasselijke
reglementen toekomen.
Artikel 2. Zetel
De zetel van het VST is gevestigd te Zuiderlaan 13, 9000 Gent, België. Tenzij andersluidende
beschikking, vinden de zittingen op de zetel plaats.
Artikel 3. Taal
De taal van de procedure is het Nederlands.
Artikel 4. Discretie
De instanties van het VST zullen met de nodige discretie handelen. De leden van de tuchtkamer, de
tuchtkamer hoger beroep en de onderzoeksinstantie onthouden zich om publiekelijk standpunt in te

1

nemen met betrekking tot de zaken die hen worden voorgelegd en treden op met de gepaste
terughoudendheid.
Artikel 5. Benoemingscommissie
Een benoemingscommissie, waarvan de leden aangeduid worden door het bestuursorgaan van het
VST, stelt de lijst van de leden van de onderzoeksinstantie, de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger
beroep op en waakt over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid van deze leden. Ze
duidt ook de voorzitter van de onderzoeksinstantie, de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep aan.
De benoemingscommissie bestaat uit minstens drie leden. Om in aanmerking te komen als lid van de
benoemingscommissie dient men ofwel magistraat, ere-magistraat, universiteitsprofessor of emeritus
professor te zijn. De leden van de benoemingscommissie mogen geen werknemer of
klachtenbehandelaar van een sportorganisatie zijn, noch lid zijn van het bestuursorgaan van het VST.
Ze mogen geen uitvoerend mandaat bekleden in een sportfederatie, de Vlaamse Sportfederatie (VSF),
Sport Vlaanderen of in een werkgevers- of werknemersorganisatie.
De benoemingscommissie benoemt de leden van de onderzoeksinstantie, de tuchtkamer en de
tuchtkamer hoger beroep voor een periode van vier jaar en waakt erover dat deze leden elk jaar een
nieuwe onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsverklaring afleggen en ondertekenen. De leden van de
onderzoeksinstantie, de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep zijn herbenoembaar. De
benoemingscommissie kan in geval van ernstige tekortkomingen middels een gemotiveerde beslissing
een einde stellen aan de benoeming van één of meerdere leden van de onderzoeksinstantie, de
tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep, ook voor de afloop van de termijn van vier jaar.
Artikel 6. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Uitsluitend personen die onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen en hun raadslieden en die
onpartijdig zijn, kunnen als lid van de tuchtkamer, de tuchtkamer hoger beroep of de
onderzoeksinstantie optreden.
Hij/zij deelt schriftelijk aan de secretaris-generaal de feiten en omstandigheden mee, die bij de partijen
twijfel over zijn/haar onafhankelijkheid of zijn/haar partijdigheid kunnen doen rijzen. Vanaf de datum
van zijn/haar aanstelling en gedurende de hele procedure licht het lid de secretaris-generaal onverwijld
in over alle nieuwe omstandigheden van dien aard. De secretaris-generaal deelt deze informatie
schriftelijk mee aan de partijen.
Artikel 7. Griffie
Het VST heeft een griffie die belast is met de administratieve ondersteuning (waaronder de
oproepingen en verwittigingen, alsmede de kennisgeving van de beslissingen aan wie het behoort). De
griffie van het VST doet alle mededelingen van het VST, de onderzoeksinstantie, de tuchtkamer of de
tuchtkamer hoger beroep aan de partijen. De mededelingen worden gericht aan het adres of emailadres. Partijen zijn verplicht hun contactgegevens, evenals elke adreswijziging mee te delen. Elke
mededeling aan de hand van de laatste aan het VST gemelde contactgegevens is geldig. De
mededeling aan een advocaat van een partij wordt geacht aan de partij zelf te zijn gedaan.
De griffie bewaart de akten van de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep.
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De griffie zorgt voor de oproeping van de partijen en neemt akte van het verloop van de procedure ter
zitting door middel van een zittingsblad.
Artikel 8. Secretaris-generaal
Het VST duidt een secretaris-generaal aan. In voorkomend geval kan het VST één of meerdere
substituten aanduiden. De secretaris-generaal is belast met de organisatie van de tuchtprocedures
binnen het VST. In samenspraak met de voorzitter van de tuchtkamer en de voorzitter van de
tuchtkamer hoger beroep beslist hij over de samenstelling van de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger
beroep bij een geschil. Hij/zij kan eveneens in samenspraak met de voorzitter van de tuchtkamer of de
voorzitter van de tuchtkamer hoger beroep bevelen dat geschillen dienen te worden samengevoegd en
beslist in dat geval in samenspraak met de voorzitter van de tuchtkamer of de voorzitter van de
tuchtkamer hoger beroep over de samenstelling van de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep die
uitspraak zal doen over de samengevoegde geschillen. Ingeval een tuchtklacht manifest onontvankelijk
is, kan de secretaris-generaal op gemotiveerde wijze beslissen er geen gevolg aan te geven. Het betreft
een administratieve beslissing waartegen geen verhaal bestaat.
II.

ONDERZOEKSINSTANTIE

II.A.

OPRICHTING EN SAMENSTELLING

Artikel 9.
Er wordt een onderzoeksinstantie opgericht. De onderzoeksinstantie bestaat uit juristen die aan
minstens volgende voorwaarden voldoen:
De kandidaten zijn houder van minstens een Masterdiploma in de rechten. Zij hebben een
aantoonbare staat van dienst in hun beroepswereld en ervaring in tucht- en strafrecht.
Bijzondere interesse voor zedenzaken strekt tot aanbeveling.
De kandidaten hebben een bijzondere interesse voor sport in verbinding met de
samenleving. Ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling.
De kandidaten zijn functioneel in staat om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te
treden (doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en
vennootschappen).
-

Lidmaatschap van het Openbaar Ministerie strekt tot aanbeveling.

Artikel 10.
De leden van de onderzoeksinstantie ondertekenen elk jaar een onafhankelijkheids- en
onpartijdigheidsverklaring.
Het lidmaatschap van de onderzoeksinstantie is niet verenigbaar met de hoedanigheid van lid van de
tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep. De personen die deel uitmaken van de onderzoeksinstantie
mogen geen werknemer of klachtenbehandelaar van een sportorganisatie zijn, noch lid zijn het
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bestuursorgaan van het VST. Ze mogen geen uitvoerend mandaat bekleden in de VSF, Sport
Vlaanderen of in een werkgevers- of werknemersorganisatie.
De personen die deel uitmaken van de onderzoeksinstantie mogen geen enkel persoonlijk belang
hebben bij de zaak. De leden van de onderzoeksinstantie die het onderzoek voeren in een zaak mogen
evenmin een functie, rol of mandaat uitoefenen bij de sportorganisatie die betrokken is in de zaak,
noch lid zijn van deze sportorganisatie.
II.B.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11.
De onderzoeksinstantie voert, in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, een
onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de feiten en/of omstandigheden van een vermeende
tuchtrechtelijke inbreuk met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Zij kan hiertoe de
onderzoeksdaden stellen die zij nuttig acht. Bij het afsluiten van het onderzoek stelt zij een verslag op.
De onderzoeksinstantie kan eenieder ondervragen van wie zij een verhoor of verklaring nuttig acht. Zij
kan in het bijzonder ieder lid, orgaan of commissie (met inbegrip van de werknemers) van de
sportorganisatie gebieden de door haar gestelde vragen schriftelijk of mondeling te beantwoorden.
III.

TUCHTKAMER EN TUCHTKAMER HOGER BEROEP

III.A. OPRICHTING EN SAMENSTELLING
Artikel 12.
Er wordt een tuchtkamer en een tuchtkamer hoger beroep opgericht. De tuchtkamer en de tuchtkamer
hoger beroep houden zitting met drie leden, tenzij de voorzitter van de tuchtkamer of van de
tuchtkamer hoger beroep in samenspraak met de secretaris-generaal oordeelt dat een behandeling met
één lid aangewezen is. De leden van de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep voldoen aan
volgende voorwaarden:
-

De kandidaten zijn houder van minstens een Masterdiploma in de rechten. Zij hebben een
aantoonbare staat van dienst in hun beroepswereld en ervaring in tucht- en strafrecht.
Bijzondere interesse voor zedenzaken strekt tot aanbeveling.

-

De kandidaten hebben een bijzondere interesse voor sport in verbinding met de samenleving.
Ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling.

-

De kandidaten zijn functioneel in staat om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden
(doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen) en
geven blijk van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de te behandelen
materie.

De voorzitter van de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep is een magistraat van de zetel of een
magistraat op rust, met bij voorkeur ervaring in strafzaken en eventueel tuchtrecht. Hij kan functionele
leiding geven ten einde te waken over de kwaliteit, uniformiteit en snelheid van de tuchtrechtspraak.
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Artikel 13.
De leden van de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep ondertekenen een onafhankelijkheids- en
onpartijdigheidsverklaring.
Het lidmaatschap van de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep is niet verenigbaar met de
hoedanigheid van lid van de onderzoeksinstantie. De leden van de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger
beroep mogen geen werknemer of klachtenbehandelaar van een sportorganisatie zijn, noch lid zijn van
het bestuursorgaan van het VST. Ze mogen geen uitvoerend mandaat bekleden in de VSF, Sport
Vlaanderen of in een werkgevers- of werknemersorganisatie. Het lidmaatschap van de tuchtkamer
hoger beroep is niet verenigbaar met de hoedanigheid van lid van de tuchtkamer in dezelfde zaak.
De leden van de tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep mogen geen enkel persoonlijk belang
hebben bij de zaak, noch betrokken zijn geweest bij het onderzoek. De leden van de tuchtkamer en de
tuchtkamer hoger beroep die zetelen in een zaak mogen evenmin een functie, rol of mandaat
uitoefenen bij de sportorganisatie die betrokken is in de zaak, noch lid zijn van deze sportorganisatie.
III.B. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 14.
De tuchtkamer behandelt een tuchtrechtelijke zaak die conform dit tuchtreglement is ingesteld en doet
uitspraak in eerste aanleg.
Voor zover het reglement van de sportorganisatie hierin voorziet, behandelt de tuchtkamer het hoger
beroep dat is ingesteld tegen een beslissing die in eerste aanleg is gewezen aangaande
grensoverschrijdend gedrag en doet zij uitspraak in hoger beroep.
De voorzitter van de tuchtkamer (of zijn vervanger) neemt, behoudens andersluidende bepalingen in
het tuchtreglement van de sportorganisatie, eveneens kennis van de beroepen die ingesteld zijn tegen
een ordemaatregel die genomen werd door een sportorganisatie. In dergelijk geval zetelt hij alleen.
Dergelijk beroep is niet schorsend en dient te worden ingesteld binnen de zeven kalenderdagen na de
datum van verzending van de ordemaatregel aan de persoon die het voorwerp uitmaakt van de
ordemaatregel. Een rolrecht van 100 euro is verschuldigd door diegene die het beroep instelt. Indien
het beroep ingewilligd wordt, wordt het rolrecht terugbetaald en valt het ten laste van de betrokken
sportorganisatie. De kosten van de procedure worden afgehandeld overeenkomstig artikel 37.
De tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep kunnen ieder(e) lid, orgaan of commissie (met inbegrip
van de werknemers) van de sportorganisatie gebieden de door de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger
beroep gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden en eventuele derden
hierom verzoeken.
IV.

TUCHTPROCEDURE

IV.A. AANVANG
Artikel 15.
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Eenieder kan een tuchtklacht met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door een lid of
een aangestelde van een bij het VST aangesloten sportorganisatie (volgens wiens tuchtreglement een
beroep kan worden gedaan op het VST), indienen bij het VST. De tuchtklacht wordt ingediend op het
e-mailadres van de secretaris-generaal. Een rolrecht van 100 euro dient betaald te worden aan het
VST. Indien de natuurlijke persoon die de tuchtklacht indiende in het gelijk wordt gesteld door een
beslissing die binnen het VST niet aangevochten kan worden, wordt dit rolrecht terugbetaald en valt
het ten laste van de betrokken sportorganisatie die het in voorkomend geval kan terugvorderen van de
in het ongelijk gestelde partij. De indiening van een tuchtklacht en de betaling van het rolrecht maken
de zaak aanhangig bij het VST.
Artikel 16.
Ingeval in het reglement van de sportorganisatie bepalingen zijn opgenomen omtrent de voorwaarden
voor het indienen van een tuchtklacht met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en het aanhangig
maken van een tuchtzaak voor het VST met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, dient het
reglement van de sportorganisatie te worden nageleefd.
Als het tuchtreglement van de sportorganisatie een voorafgaande melding van de klacht bij de
federatie-API of een andere voorafgaande melding bij de sportorganisatie verplicht stelt, kan een
klager echter op grond van zwaarwichtige redenen (zoals belangenvermenging in hoofde van de
federatie-API of een gerechtvaardigd gebrek aan vertrouwen in de sportorganisatie) op gemotiveerde
wijze een uitzondering op die ontvankelijkheidsvoorwaarde aanvragen, voor zover het tuchtreglement
van de sportorganisatie die mogelijkheid openlaat. De procedure verloopt eenzijdig bij de voorzitter
van de tuchtkamer (of zijn vervanger). Een rolrecht van 100 euro is door de klager verschuldigd.
Tegen de beslissing van de voorzitter (of zijn vervanger) staat geen beroep open. De beslissing tot
ontvankelijkheid van de klacht van de voorzitter van de tuchtkamer (of zijn vervanger) is bindend voor
de tuchtkamer.
Het indienen van de klacht per e-mail naar de secretaris-generaal is in elk geval steeds mogelijk. In
ieder geval dient een tuchtklacht voldoende concreet en duidelijk te zijn. Bij voorkeur wordt een
model van klachtenformulier (zoals beschikbaar op de website van het VST) gebruikt dat wordt
ingevuld conform de voorwaarden die de sportorganisatie stelt. Ingeval in het reglement van de
sportorganisatie niets voorzien is omtrent het indienen van een tuchtklacht en/of het aanhangig maken
van een tuchtzaak met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, geldt dat bij voorkeur gebruik
gemaakt wordt van een klachtenformulier dat online beschikbaar is op de website van het VST. Dit
klachtenformulier wordt zo volledig mogelijk ingevuld en dient per e-mail te worden verstuurd naar de
secretaris-generaal.
Er geldt geen termijn waarbinnen een klacht dient te worden ingediend die betrekking heeft op
grensoverschrijdend gedrag. Eenieder wordt aangespoord om deze klacht evenwel zo snel mogelijk in
te dienen.
Indien de sportorganisatie een tuchtklacht indient, wordt deze ondertekend en gedateerd door een
gemachtigde vertegenwoordiger van de sportorganisatie.
De secretaris-generaal zal beoordelen of de tuchtklacht niet manifest onontvankelijk is.
Artikel 17.
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De betrokken sportorganisatie wordt geïnformeerd van zodra er een ontvankelijke tuchtklacht is.
Artikel 18.
Ingeval de secretaris-generaal oordeelt dat de tuchtklacht manifest onontvankelijk is, kan hij op
gemotiveerde wijze beslissen er geen gevolg aan te geven en wordt de indiener van de tuchtklacht
hiervan indien mogelijk op de hoogte gesteld.
Behoudens wanneer de secretaris-generaal oordeelt dat de tuchtklacht manifest onontvankelijk is,
wordt de tuchtklacht overgemaakt aan de onderzoeksinstantie voor onderzoek.
IV.B. ONDERZOEKSINSTANTIE
Artikel 19.
Behoudens ingeval de tuchtklacht van die aard is dat ze de onderzoeksinstantie niet in staat stelt om
het onderzoek aan te vatten, zal de onderzoeksinstantie een onderzoek voeren.
Wanneer de tuchtklacht van die aard is dat ze de onderzoeksinstantie niet in staat stelt om het
onderzoek aan te vatten, zal de onderzoeksinstantie - voor zover mogelijk - bijkomende informatie
opvragen bij de indiener van de tuchtklacht. Wanneer binnen 30 kalenderdagen na de datum van het
opvragen van bijkomende informatie geen of onvoldoende reactie gegeven wordt, wordt het onderzoek
in die stand van het dossier afgesloten en geen gevolg gegeven aan de tuchtklacht. De indiener van de
tuchtklacht wordt hiervan op de hoogte gesteld. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Artikel 20.
De onderzoeksinstantie voert een onderzoek naar de feiten en/of omstandigheden van een vermeende
tuchtrechtelijke inbreuk met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De onderzoeksinstantie zal bij
een onderzoek de tuchtklacht onderzoeken op waarheidsgehalte, gegrondheid en verwijtbaarheid. Het
onderzoek dient onafhankelijk en onpartijdig te verlopen.
Artikel 21.
In het kader van het vooronderzoek kan eenieder worden verzocht mondeling of schriftelijk volledige
en juiste informatie te verschaffen, binnen de door de onderzoeksinstantie aangegeven termijn.
De onderzoeksinstantie kan alle personen horen die naar haar soeverein oordeel over de gestelde feiten
en omstandigheden kennis kunnen hebben. Het verslag van een verhoor wordt door de gehoorde
ondertekend. Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt hiervan melding gemaakt in
het verslag met opgave van de reden(en). De onderzoeksinstantie zal in elk geval één of meerdere
vertegenwoordigers van de betrokken sportorganisatie horen.
Wanneer het (vermeend) slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag gehoord wordt, heeft deze
persoon de keuze om hetzij al dan niet te worden gehoord als getuige, hetzij tussen te komen in de
procedure als partij. Het (vermeend) slachtoffer kan de wens uitdrukken om niet te verschijnen in de
tuchtprocedure.
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De onderzoeksinstantie kan eveneens bij eenieder documenten of gegevens opvragen die zij nuttig
acht.
De betrokken sportorganisatie zal haar volle medewerking verlenen aan het onderzoek.
Alle gegevens worden door de onderzoeksinstantie bewaard in het tuchtdossier.
Artikel 22.
De onderzoeksinstantie beslist autonoom welke onderzoeksdaden gesteld worden. Enkel de
tuchtkamer en de tuchtkamer hoger beroep kunnen de onderzoeksinstantie verzoeken om (bijkomende)
onderzoeksdaden te stellen.
De partijen hebben het recht om tijdens het onderzoek op gemotiveerde wijze nuttige aanvullende
onderzoeksmaatregelen te vragen. Over deze aanvraag zal de onderzoeksinstantie soeverein oordelen.
Artikel 23.
Bij afronding van het onderzoek, stelt de onderzoeksinstantie een verslag op dat samen met het
samengestelde tuchtdossier aan de secretaris-generaal wordt overgemaakt.
Artikel 24.
De onderzoeksinstantie zal worden gehoord ingeval de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep
hierom uitdrukkelijk verzoekt.
IV.C.

BEHANDELING VOOR DE TUCHTKAMER

IV.C.1. OPROEPING
Artikel 25.
Volgende personen worden opgeroepen voor de zitting met het oog op de behandeling van de zaak en
zijn in ieder geval partij in de procedure:
(i)
(ii)

de betrokken bij het VST aangesloten sportorganisatie(s) (per e-mail)
diegene tegen wie de tuchtklacht werd ingediend (per aangetekende e-mail of per
aangetekend schrijven)

Het (vermeend) slachtoffer dat de wil heeft uitgedrukt om te verschijnen, wordt eveneens per
aangetekende e-mail of aangetekende brief opgeroepen. Het (vermeend) slachtoffer heeft bij
verschijning de keuze om al dan niet te worden gehoord tijdens de tuchtprocedure, dan wel partij te
worden in de procedure. Het VST informeert het (vermeend) slachtoffer over de rechtsgevolgen van
deze keuze. Indien het (vermeend) slachtoffer niet verschijnt, kan de procedure onverminderd worden
voortgezet.
Daarnaast kan iedere andere persoon opgeroepen worden waarvan de tuchtkamer de verschijning
gewenst acht, zonder dat die persoon partij wordt.
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De oproeping bevat een bondige omschrijving van de aan de betrokkene ten laste gelegde feiten (met
inbegrip van de datum of periode van die feiten), de namen van het lid of de leden van de tuchtkamer,
evenals de plaats, de datum en het uur van de zitting.
Wanneer diegene die de tuchtklacht ingediend heeft een derde is, wordt deze persoon niet betrokken in
de procedure. Hij/zij kan wel worden opgeroepen door de tuchtkamer wanneer zij de verschijning
gewenst acht.
Artikel 26.
De partijen hebben vanaf de datum van oproeping het recht om inzage te krijgen in het tuchtdossier en
op eigen kosten een kopie ervan te nemen. Het (vermeend) slachtoffer heeft in elk geval het recht om
inzage te krijgen in het tuchtdossier.
IV.C.2. ZITTING
Artikel 27.
Ingeval de zittingsvoorzitter het opportuun acht, kan hij voorstellen om beroep te doen op
bemiddeling. Behoudens wanneer een bemiddeling wordt aanvaard door de partijen, wordt de zaak
behandeld op de zitting die op de oproeping werd vermeld.
Desgevallend geeft de tuchtkamer aan elke partij de mogelijkheid om voorafgaand aan de vastgestelde
zitting schriftelijk de argumenten uiteen te zetten door middel van de neerlegging van conclusies. De
tuchtkamer bepaalt de termijn waarbinnen deze conclusies moeten ingediend worden bij het VST en
tezelfdertijd aan de andere partijen moeten worden overgemaakt. De partijen worden van deze
procedurekalender schriftelijk in kennis gesteld. Tegen deze beslissing staat geen hoger beroep open.
De tuchtkamer stelt schriftelijk de datum, het uur en de plaats van de zitting vast.
Artikel 28.
Wanneer een opgeroepen partij een minderjarige of een andere handelingsonbekwame is, zal de
zittingsvoorzitter van de tuchtkamer elke maatregel kunnen nemen die hij nuttig acht teneinde
rekening te houden met de jeugdige leeftijd of toestand van deze personen. In voorkomend geval
worden de ouders, voogden of diegene die de minderjarige onder hun bewaring hebben, al dan niet
samen met de minderjarige, opgeroepen.
Artikel 29.
Wanneer de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, de Nederlandse taal niet begrijpt
of niet spreekt, heeft hij het recht zich op eigen kosten te laten bijstaan door een beëdigd tolk.
Artikel 30.
De behandeling vindt in het openbaar plaats, tenzij de tuchtkamer ambtshalve of op gemotiveerd
verzoek van één van de partijen oordeelt dat de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde
of de goede zeden en de behandeling achter gesloten deuren beveelt. De tuchtkamer kan eenieder
wiens gedrag daartoe aanleiding geeft het verder bijwonen van de zitting ontzeggen.
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Artikel 31.
Wanneer de betrokkene ten aanzien van wie de feiten worden ten laste gelegd, niet ter zitting is
verschenen, gaat de tuchtkamer na of hij behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen behoorlijke oproeping
plaatsgevonden of meent de tuchtkamer om een andere reden dat uitstel van de behandeling gewenst
is, dan stelt zij de behandeling tot een nader te bepalen datum uit. De partijen worden hiervan
schriftelijk in kennis gesteld. Indien de betrokkene wel behoorlijk is opgeroepen, zal de uitspraak
geacht worden op tegenspraak gewezen te zijn.
Artikel 32.
De tuchtkamer beslist soeverein over het oproepen van getuigen en deskundigen. De tuchtkamer kan
ook andere personen, getuigen en deskundigen oproepen, van wie zij de verschijning gewenst acht. De
tuchtkamer doet hiervan, alsmede van hun namen en van hun deskundigheid mededeling aan de
partijen. Leden van de sportorganisatie, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn
verplicht te verschijnen, dan wel een verklaring af te leggen. Ook andere personen (dan leden van de
sportorganisatie) kunnen als getuige of deskundige worden opgeroepen.
Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting of tijdens het vooronderzoek worden
gehoord. Wanneer een getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan de
tuchtkamer de te stellen vragen schriftelijk voorleggen en van de getuige of deskundige een schriftelijk
antwoord vragen.
Eenieder is verplicht naar waarheid te verklaren.
Deskundigen zijn verplicht te antwoorden naar wat de wetenschap hen leert. De tuchtkamer kan hen
verzoeken een zakelijke samenvatting van hun verklaring te ondertekenen.
IV.C.3. UITSPRAAK
Artikel 33.
De tuchtkamer doet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de vier weken na het sluiten van de
debatten een met redenen omklede uitspraak, tenzij de omstandigheden eigen aan de zaak een latere
datum van uitspraak vereisen.
Artikel 34.
De tuchtkamer beslist bij meerderheid van stemmen.
Wanneer de tuchtkamer van oordeel is dat de inbreuk niet is begaan, niet afdoende is bewezen of er,
volgens haar overtuiging, gerede twijfel is omtrent de schuld van de betrokkene die het voorwerp
uitmaakt van de tuchtprocedure, spreekt de tuchtkamer de betrokkene op gemotiveerde wijze vrij.
Wanneer de tuchtkamer van oordeel is dat de inbreuk is begaan en afdoende bewezen is, stelt zij de
inbreuk vast en legt zij op gemotiveerde wijze desgevallend een sanctie op.
Artikel 35.

10

De gemotiveerde beslissing van de tuchtkamer wordt aan de betrokken sportorganisatie per e-mail en
aan de overige partijen per aangetekende e-mail of per aangetekend schrijven meegedeeld.
Artikel 36.
De sanctie wordt opgelegd overeenkomstig het toepasselijk tuchtreglement van de betrokken
sportorganisatie en zal in verhouding staan tot de gepleegde feiten naar het soevereine oordeel van de
tuchtkamer.
Artikel 37.
De kosten van de tuchtprocedure in eerste aanleg omvatten de administratieve kosten van de
onderzoeksinstantie en de tuchtkamer. Deze kosten worden door de secretaris-generaal van het VST
vastgesteld. De helft van deze kosten, met een maximum van 750 euro, wordt door het VST gedragen
indien en in de mate dat de sportorganisatie in de kosten is verwezen, met dien verstande dat het VST
per sportorganisatie per kalenderjaar voor maximaal 2250 euro (in alle materies samen) tussenkomt.
De datum van aanhangigmaking van de zaak bepaalt het kalenderjaar aan dewelke de kosten moeten
worden toegerekend.
De tuchtkamer beslist desgevallend wie de rest van de kosten draagt. De betrokken sportorganisatie
dient deze kosten in elk geval te betalen aan het VST. De betrokken sportorganisatie kan deze kosten
vervolgens in voorkomend geval terugvorderen van de door de tuchtkamer aangewezen partij. De
kosten dienen desgevallend uiterlijk één maand na de mededeling van de eindafrekening door de
betrokken sportorganisatie te worden betaald.
IV.D.

BEHANDELING VOOR DE TUCHTKAMER HOGER BEROEP

IV.D.1. HOGER BEROEP EN OPROEPING
Artikel 38.
Enkel de sportorganisatie zelf, het (vermeend) slachtoffer voor zover hij/zij partij is in de
tuchtprocedure en de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, kunnen tegen een
uitspraak van de tuchtkamer van het VST hoger beroep instellen bij de tuchtkamer hoger beroep.
Ingeval de procedure in eerste aanleg intern binnen de sportorganisatie is gevoerd, kunnen de partijen
betrokken in de procedure in eerste aanleg, evenals de sportorganisatie hoger beroep aantekenen tegen
de beslissing die in eerste aanleg werd genomen. In dit geval wordt het hoger beroep ingesteld binnen
de termijn en volgens de voorwaarden voorzien in het reglement van de sportorganisatie. Het hoger
beroep kan in elk geval steeds per e-mail toegezonden worden aan de secretaris-generaal. Een rolrecht
van 100 euro dient in dat geval betaald te worden aan het VST. Indien de natuurlijke persoon die het
hoger beroep instelde in het gelijk wordt gesteld, wordt dit rolrecht terugbetaald en valt het ten laste
van de betrokken sportorganisatie die het in voorkomend geval kan terugvorderen van de in het
ongelijk gestelde partij. De indiening van het hoger beroep en de betaling van het rolrecht maken het
hoger beroep aanhangig bij het VST.
Ingeval het reglement van de sportorganisatie niets voorziet omtrent de termijn en/of de voorwaarden
voor het indienen van hoger beroep is de termijn voor het indienen van een hoger beroep, op straffe
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van verval, dertig kalenderdagen na de datum van verzending van de uitspraak van de tuchtkamer. In
dergelijk geval wordt het hoger beroep per e-mail toegezonden aan de secretaris-generaal. Het hoger
beroep wordt gemotiveerd ingesteld.
Alle andere betrokkenen worden geïnformeerd van het hoger beroep.
Artikel 39.
De tuchtkamer hoger beroep neemt kennis van het volledige geschil en herneemt dit integraal. Hoger
beroep tegen een beslissing in eerste aanleg aangaande grensoverschrijdend gedrag maakt het geschil
in zijn geheel aanhangig bij de tuchtkamer hoger beroep. Opdat er slechts een gedeeltelijke
devolutieve werking zou zijn, moet het beroep ter zake gedeeltelijk en duidelijk zijn. In dat geval
beperkt de beroepsinstantie zich strikt tot een beoordeling van deze punten.
Artikel 40.
Het instellen van hoger beroep schort de tenuitvoerlegging van een tuchtsanctie op. Dit doet geen
afbreuk aan de mogelijkheid van de sportorganisatie zelf om een preventieve ordemaatregel op te
leggen.
IV.D.2. ZITTING
Artikel 41.
Ingeval de zittingsvoorzitter het opportuun acht, kan hij voorstellen om beroep te doen op
bemiddeling. Behoudens wanneer een bemiddeling wordt aanvaard door de partijen, wordt de zaak
behandeld op de zitting die op de oproeping werd vermeld.
Desgevallend geeft de tuchtkamer hoger beroep aan elke partij de mogelijkheid om voorafgaand aan
de vastgestelde zitting schriftelijk de argumenten uiteen te zetten door middel van de neerlegging van
conclusies. De tuchtkamer hoger beroep bepaalt de termijn waarbinnen deze conclusies moeten
ingediend worden bij het VST en tezelfdertijd aan de andere partijen moeten worden overgemaakt. De
partijen worden van deze procedurekalender schriftelijk in kennis gesteld. Tegen deze beslissing staat
geen hoger beroep open.
De tuchtkamer stelt schriftelijk de datum, het uur en de plaats van de zitting vast.
Artikel 42.
Wanneer een opgeroepen partij een minderjarige of een andere handelingsonbekwame is, zal de
zittingsvoorzitter van de tuchtkamer hoger beroep elke maatregel kunnen nemen die hij nuttig acht
teneinde rekening te houden met de jeugdige leeftijd of toestand van deze personen. In voorkomend
geval worden de ouders, voogden of diegene die de minderjarige onder hun bewaring hebben, al dan
niet samen met de minderjarige, opgeroepen.
Artikel 43.
Wanneer de betrokkene t.a.v. wie de feiten worden ten laste gelegd, de Nederlandse taal niet begrijpt
of niet spreekt, heeft hij het recht zich op eigen kosten te laten bijstaan door een beëdigd tolk.
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Artikel 44.
De behandeling vindt in het openbaar plaats, tenzij de tuchtkamer hoger beroep ambtshalve of op
gemotiveerd verzoek van één van de partijen oordeelt dat de openbaarheid gevaar oplevert voor de
openbare orde of de goede zeden en de behandeling achter gesloten deuren beveelt. De tuchtkamer
hoger beroep kan eenieder wiens gedrag daartoe aanleiding geeft het verder bijwonen van de zitting
ontzeggen.
Artikel 45.
Wanneer de betrokkene ten aanzien van wie de feiten worden ten laste gelegd, niet ter zitting is
verschenen, gaat de tuchtkamer hoger beroep na of hij behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen
behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de tuchtkamer hoger beroep om een andere reden dat
uitstel van de behandeling gewenst is, dan stelt zij de behandeling tot een nader te bepalen datum uit.
De partijen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien de betrokkene wel behoorlijk is
opgeroepen, zal de uitspraak geacht worden op tegenspraak gewezen te zijn.
Artikel 46.
De tuchtkamer hoger beroep beslist soeverein over het oproepen van getuigen en deskundigen. De
tuchtkamer hoger beroep doet hiervan, alsmede van hun namen en van hun deskundigheid mededeling
aan de partijen. Leden van de sportorganisatie, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn
verplicht te verschijnen, dan wel een verklaring af te leggen. Ook andere personen (dan leden van de
sportorganisatie) kunnen als getuige of deskundige worden opgeroepen.
Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting of tijdens het vooronderzoek worden
gehoord. Wanneer een getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan de
tuchtkamer hoger beroep de te stellen vragen schriftelijk voorleggen en van de getuige of deskundige
een schriftelijk antwoord vragen.
Eenieder is verplicht naar waarheid te verklaren.
Deskundigen zijn verplicht te antwoorden naar wat de wetenschap hen leert. De tuchtkamer hoger
beroep kan hen verzoeken een zakelijke samenvatting van hun verklaring te ondertekenen.
IV.D.3. UITSPRAAK
Artikel 47.
De tuchtkamer hoger beroep doet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de vier weken na het sluiten
van de debatten een met redenen omklede uitspraak, tenzij de omstandigheden eigen aan de zaak een
latere datum van uitspraak vereisen.
Artikel 48.
De tuchtkamer hoger beroep beslist bij meerderheid van stemmen. Na een vrijspraak in eerste aanleg
is voor het vaststellen van de inbreuk en het opleggen van een sanctie unanimiteit vereist.
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Wanneer de tuchtkamer hoger beroep van oordeel is dat de inbreuk niet is begaan, niet afdoende is
bewezen of er, volgens haar overtuiging, gerede twijfel is omtrent de schuld van de betrokkene die het
voorwerp uitmaakt van de tuchtprocedure, spreekt de tuchtkamer hoger beroep de betrokkene vrij.
Wanneer de tuchtkamer hoger beroep van oordeel is dat de inbreuk is begaan en afdoende bewezen is,
stelt zij de inbreuk vast en legt zij op gemotiveerde wijze desgevallend een sanctie op.
Artikel 49.
De gemotiveerde beslissing van de tuchtkamer hoger beroep wordt aan de betrokken sportorganisatie
per e-mail en aan de overige partijen per aangetekende e-mail of per aangetekend schrijven
meegedeeld.
Artikel 50.
De sanctie wordt opgelegd overeenkomstig het toepasselijk tuchtreglement van de betrokken
sportorganisatie en zal in verhouding staan tot de gepleegde feiten naar het soevereine oordeel van de
tuchtkamer hoger beroep.
Artikel 51.
De kosten van de tuchtprocedure hoger beroep omvatten de administratieve kosten van de tuchtkamer
hoger beroep. Deze kosten worden door de secretaris-generaal van het VST vastgesteld. Zij dienen te
worden betaald als waarborg op het ogenblik van het aanhangig maken van het hoger beroep door
diegene die hoger beroep instelt. De tuchtkamer hoger beroep beslist wie deze kosten en uitgaven
draagt. De betrokken sportorganisatie dient de kosten in elk geval te betalen aan het VST. De
betrokken sportorganisatie kan deze kosten vervolgens in voorkomend geval terugvorderen van de
door de tuchtkamer aangewezen partij. De kosten dienen uiterlijk één maand na de mededeling van de
eindafrekening te worden betaald.
Ingeval de procedure in eerste aanleg intern binnen de sportfederatie is gevoerd, omvatten de kosten
van de tuchtprocedure hoger beroep de administratieve kosten van de onderzoeksinstantie en de
tuchtkamer hoger beroep. In dit geval wordt de helft van de kosten, met een maximum van 750 euro,
door het VST gedragen indien en in de mate dat de sportorganisatie in de kosten is verwezen, met dien
verstande dat het VST per federatie per kalenderjaar voor maximaal 2250 euro (in alle materies
samen) tussenkomt.
V.

VARIA

V.A.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 52.
Elke partij kan zich door een advocaat of bijzonder gevolmachtigde laten bijstaan en
vertegenwoordigen. Indien het een bijzonder gevolmachtigde betreft, wordt door hem/haar onverwijld
een schriftelijke volmacht overgemaakt. De tuchtkamer kan voor de zitting of bij tussenbeschikking
beslissen dat een partij in persoon moet verschijnen.
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V.B.

VOORLOPIGE MAATREGELEN

Artikel 53.
In de zaken die aan de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep zijn voorgelegd, kan een verzoek tot
voorlopige en bewarende maatregelen aan de voorzitter van de tuchtkamer of de voorzitter van de
tuchtkamer hoger beroep gericht worden. De voorzitter van de tuchtkamer of de voorzitter van de
tuchtkamer hoger beroep heeft in dat geval de bevoegdheden bepaald in artikel 19, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek. Tegen de beslissing die ter zake wordt genomen door de voorzitter van de
tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep kan geen hoger beroep worden aangetekend.
V.C.

WRAKING - ONTSLAG - OVERLIJDEN

Artikel 54.
Een verzoek tot wraking van een optredend lid van de onderzoeksinstantie wordt schriftelijk aan de
secretaris-generaal gericht. De feiten en de omstandigheden waarop dit verzoek berust moeten daarin
duidelijk omschreven zijn.
Het verzoek tot wraking moet op straffe van verval worden ingesteld binnen de termijn van tien
kalenderdagen na kennisname door de wrakende partij van de identiteit van de optredend lid van de
onderzoeksinstantie of de kennisname van de feiten en omstandigheden waarop het verzoek berust.
De secretaris-generaal legt het wrakingverzoek voor aan de voorzitter van de tuchtkamer. Hij/zij
spreekt zich uit over de ontvankelijkheid en over de gegrondheid ervan, nadat hij/zij het betrokken lid
van de onderzoeksinstantie en de andere partijen uitnodigde om binnen een bepaalde termijn,
schriftelijk hun opmerkingen mede te delen. Deze opmerkingen worden meegedeeld aan de partijen.
De uitspraak is definitief en niet vatbaar voor hoger beroep.
Een verzoek tot wraking van een zetelend lid van de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep wordt
schriftelijk aan de secretaris-generaal gericht. De feiten en de omstandigheden waarop dit verzoek
berust moeten daarin duidelijk omschreven zijn.
Het verzoek tot wraking moet op straffe van verval worden ingesteld binnen de termijn van tien
kalenderdagen na de verzending van de oproepingsbrief waarin de leden van de tuchtkamer of de
tuchtkamer hoger beroep vermeld staan of de kennisname van de feiten en omstandigheden waarop het
verzoek berust.
De secretaris-generaal legt het wrakingverzoek voor aan een lid van de tuchtkamer of de tuchtkamer
hoger beroep die niet in de zaak betrokken is. Hij/zij spreekt zich uit over de ontvankelijkheid en over
de gegrondheid ervan, nadat hij/zij het betrokken lid van de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger
beroep, de andere partijen, evenals de overige leden van de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep,
voor zover deze er zijn, uitnodigde om binnen een bepaalde termijn, schriftelijk hun opmerkingen
mede te delen. Deze opmerkingen worden meegedeeld aan de partijen en de tuchtkamer. De uitspraak
is definitief en niet vatbaar voor hoger beroep.
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Bij ontslag, overlijden of wraking van een lid van de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep wordt
deze vervangen binnen de termijn van vijf kalenderdagen na het feit dat tot zijn vervanging aanleiding
gaf.
V.D.

TERMIJNEN

Artikel 55.
De termijnen in dit reglement beginnen te lopen vanaf de dag volgend op de verzending van de
mededeling door het VST.
De feestdagen zijn begrepen in deze termijn. De vervaldag is in de termijn begrepen. Indien de laatste
dag een feestdag of weekenddag is, vervalt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
V.E.

MEDEDELINGEN

Artikel 56.
De mededelingen worden gericht aan het e-mailadres of adres zoals dit gekend is bij de
sportorganisatie. De mededeling gedaan aan de raadsman van een partij wordt geacht aan de partij zelf
te zijn gedaan.
Partijen zijn verplicht hun adreswijziging mede te delen. Elke mededeling aan het laatste aan het VST
gemelde adres is geldig.
De mededelingen van de partijen aan de tuchtkamer of de tuchtkamer hoger beroep moeten aan de
secretaris-generaal van het VST worden gericht.
V.F.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Artikel 57.
De leden van de tuchtkamer, de tuchtkamer hoger beroep of de onderzoeksinstantie zijn niet
aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid met betrekking tot hun rechtsprekende functie,
behalve in geval van bedrog.
De leden van de tuchtkamer, de tuchtkamer hoger beroep en/of de onderzoeksinstantie, het VST, zijn
leden, zijn personeel of aangestelden zijn niet aansprakelijk voor enige andere handeling of nalatigheid
in het kader van een tuchtprocedure, behalve in geval van bedrog of zware fout.
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