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Bijlage 1:Tucht 
 

1. INLEIDING 

 

De Federatie hanteert een Algemeen Tuchtreglement (met inbegrip van een klachten- en 
beroepsprocedure), hierna onder ALGEMEEN TUCHTREGLEMENT uitgewerkt. Daarnaast is er een 
specifiek Tuchtreglement inzake Grensoverschrijdend Gedrag, hierna onder TUCHTREGLEMENT 
INZAKE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG en een specifiek Tuchtreglement inzake Dopingpraktijken, 
hierna onder TUCHTREGLEMENT INZAKE DOPINGINGPRAKTIJKEN en integraal deel uitmakend van dit 
intern reglement. Alles wat niet geregeld wordt in deze specifieke tuchtreglementen, wordt geregeld 
volgens het Algemeen Tuchtreglement. 

De bij de Federatie aangesloten leden sportverenigingen aanvaarden deze tuchtreglementen en zijn 
verplicht om dit Algemeen Tuchtreglement te laten onderschrijven door en van toepassing te maken 
op al hun leden sportbeoefenaars, trainers en andere sportbegeleiders, alsook op hun bestuurders en 
personeelsleden en vrijwilligers. 

 

2. GEDRAGSCODES 

 

De Federatie wil inzetten op ethisch verantwoorde sportbeoefening en wil hieromtrent haar leden 
sportverenigingen ondersteuning en begeleiding geven. Van alle bestuurders, personeelsleden, 
trainers en andere sportbegeleiders, alsook van alle sporters, hun ouders en hun supporters, wordt 
verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen. 

Enerzijds heeft de federatie een gedragscode voor haar eigen bestuurders en personeelsleden, voor 
(top)sporters die deelnemen aan de (top)sportwerking van de federatie, en voor trainers/coaches die 
in opdracht van de federatie werken. Deze gedragscodes dienen verplicht aanvaard te worden door 
deze betrokkenen. 

Anderzijds stelt de federatie aan haar leden sportverenigingen een gedragscode ter beschikking voor 
de verschillende doelgroepen (bestuurders, personeel en clubmedewerkers, trainers, lesgevers en 
initiators, sporters, vrijwilligers, ouders en supporters). Elk lid sportvereniging van de federatie: 

 is verplicht de inhoud van deze gedragscodes, eventueel uitgebreid op eigen initiatief, op te 
nemen in zijn eigen intern reglement waardoor deze gedragscodes van toepassing zullen zijn op al hun 
aangesloten leden; 

 moet ook aan elke persoon die bij zijn werking betrokken is zonder lid te zijn (zoals cursisten 
en hun ouders) opleggen dat ze deze gedragscodes aanvaarden; 

 verbindt zich ertoe zijn gedragscodes duidelijk binnen zijn vereniging te communiceren 
(website, onthaalbrochure, nieuwsbrief, etc) zodat ieder lid of betrokkene op de hoogte is van de 
normen die dit lid sportvereniging hanteert; 

 neemt ook regelmatig initiatieven om zijn leden en betrokkenen hieromtrent te sensibiliseren 
en ziet toe op de naleving van deze gedragscodes. 

Als bijlage aan dit Intern Reglement worden de gedragscodes gevoegd zoals gepubliceerd op de 
website van Sportvisserij Vlaanderen (https://www.sportvisserijvlaanderen.be/gedragscode-
sportvisserij-vlaanderen/).  
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Indien een lid sportvereniging van de federatie deze verplichting niet respecteert om deze 
gedragscodes op te leggen aan alle betrokkenen, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het 
betrokken lid bij de federatie zijn. 

 

 

3. PREVENTIEVE ORDEMAATREGEL 

 

Het Bestuursorgaan van de Federatie heeft de bevoegdheid om in geval van hoogdringendheid (snel) 
te beslissen over een voorlopige ordemaatregel.  

Indien nodig kan het Bestuursorgaan ter voorkoming van herhaling, om de rust te herstellen of de 
veiligheid te waarborgen, een preventieve bestuurlijke ordemaatregel nemen door aan de degene 
jegens wie een klacht werd neergelegd met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking of wijziging 
van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing op te leggen voor de locatie(s) waar de 
herhaling of onveiligheid moet worden gevreesd. 

De ordemaatregel dient noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn om de orde en/of de veiligheid te 
waarborgen dan wel te herstellen. Het is geen tuchtrechtelijke sanctie maar een preventieve orde-
maatregel om de orde en de veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen. 

Dit kan gebeuren onverminderd eventueel andere bestuurlijke maatregelen vanwege het 
Bestuursorgaan van de federatie, alsook de eventuele bevoegdheid van het bestuursorgaan van de 
sportvereniging zelf om bepaalde bestuurlijke of preventieve ordemaatregelen te treffen. 

Tegen een genomen ordemaatregel staat beroep open bij de Tuchtcommissie. Dit beroep is niet 
schorsend. Tegen de beslissing van de Tuchtcommissie staat geen beroep open. 

 

4. ALGEMEEN TUCHTREGLEMENT 

 

4.1. toepassingsdomein 

 

Artikel 1. 

 

Dit algemeen tuchtreglement beschrijft de tuchtregeling van de Federatie in al zijn geledingen. Het 
organiseert de procedures en bepaalt de sancties. 

Dit algemeen tuchtreglement is van toepassing op alle leden, alle bestuursleden en personeelsleden 
van de Federatie, alsook alle (top)sportbeoefenaars die deelnemen aan (top)sportwerking van de 
Federatie en alle trainers en andere begeleiders die in opdracht van de Federatie werken.  

De Tuchtcommissie van de Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere 
overtreding van een algemeen geldende reglementering van de Federatie, mits deze overtreding 
wordt begaan door één van de voormelde personen en dit zowel in als buiten het grondgebied van de 
club, zowel in binnen- als buitenland. 
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Artikel 2. 

 

Elke gedraging gepleegd door een lid of een aangestelde van de federatie of een bij haar aangesloten 
sportorganisatie die de goede werking, de goede naam of de reputatie van de Federatie of een bij haar 
aangesloten sportverenging, of de sport op zich in het gedrang brengt, of strijdig is met de wetten, de 
statuten en andere algemeen geldende reglementering of waarden van de Federatie, is tuchtrechtelijk 
sanctioneerbaar. Klachten inzake dergelijke overtredingen worden behandeld overeenkomstig 
onderhavig tuchtreglement. 

Onder algemeen geldende reglementering van de Federatie wordt verstaan: de statuten, het Intern 
Reglement inclusief de bijlagen, met in het bijzonder de gedragscodes, de wedstrijd¬reglementen en 
iedere andere reglementering van de Federatie. 

Ook bij het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam zijn bij 
het begaan van een overtreding kunnen tuchtmaatregelen worden opgelegd. 

 

 

4.2. DE TUCHTCOMMISSIE 

 

Artikel 3. 

 

§ 1. De Tuchtcommissie van de Federatie is samengesteld uit 3 leden, waarvan minstens één jurist, die 
bij voorkeur vertrouwd is met de sportsector.  

De leden van de Tuchtcommissie worden voor een termijn van 4 jaar benoemd door het 
Bestuursorgaan van de Federatie.  

De leden van de Tuchtcommissie moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken. 

Leden van de Tuchtcommissie mogen geen lid zijn van het Bestuursorgaan van de Federatie of het 
bestuursorgaan van een van haar werkende leden. Evenmin mogen leden van de Tuchtcommissie een 
professionele band (zoals werknemer, onderaannemer of dienstvertrekker) of hebben met de 
Federatie of een van haar werkende leden. 

§ 2. De leden van de Tuchtcommissie benoemen onder elkaar een voorzitter. Ze duiden eveneens 
extern een secretaris aan, die de griffie van de Tuchtcommissie zal waarnemen zonder deel uit te 
maken van het tuchtcollege. 

 

§ 3. Een lid van de Tuchtcommissie mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen wanneer 
het lid op enige wijze een persoonlijk belang heeft bij die zaak, of wanneer het lid persoonlijk of uit 
hoofde van een functie bij die zaak betrokken is. 

 

§ 4. In geval van verhindering van een lid van de Tuchtcommissie kan zowel vóór als tijdens een 
tuchtprocedure een plaatsvervangend lid worden aangesteld. 

 



Intern Reglement Sportvisserij Vlaanderen 

15 
 

4.3. DE TUCHTKLACHT 

 

Artikel 4. 

 

§ 1. Een tuchtprocedure kan aanhangig gemaakt worden door: 

 de Federatie indien deze van mening is dat er een overtreding begaan werd zoals bedoeld in 
het tuchtreglement; 

 eenieder die van mening is dat er ten opzichte van hem/haar een overtreding begaan werd 
zoals bedoeld in het tuchtreglement; 

 iedere belanghebbende “derde” (ouder, trainer, jurylid, supporter, toeschouwer, …) die van 
mening is dat een overtreding begaan werd zoals bedoeld in het tuchtreglement. 

 

§ 2. Om een tuchtprocedure aanhangig te maken moet een gemotiveerde klacht ingediend worden. 
Deze klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 14 dagen na de 
vermeende overtreding of de kennisname ervan ingediend worden per aangetekend schrijven gericht 
aan de Tuchtcommissie van de Federatie op haar maatschappelijke zetel.  

Alle termijnen in dit Algemeen Tuchtreglement worden berekend in kalenderdagen. De termijnen van 
de verdere procedure starten dan vanaf het moment dat de klacht werd ingediend.   

 

§ 3. De klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de volgende gegevens bevatten: 

1. naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonnummer, e-mailadres 
en eventueel gegevens van de raadsman van de klagende partij alsook de naam, voornaam en andere 
beschikbare gegevens van de partij tegen wie de klacht is gericht; 

2. een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van de feiten die aan de grondslag van 
de klacht ligt: deze uiteenzetting dient voldoende concreet en duidelijk te zijn; 

3. een samenvatting van de ingeroepen regels die zouden overtreden zijn en de sanctie die wordt 
gevorderd. 

Indien de aanleggende partij stavingstukken wenst voor te leggen, zal zij deze samen met een 
inventaris in bijlage van haar klacht overmaken aan de Tuchtcommissie. 

Indien de aangifte een lid jonger dan achttien jaar, of een (wils)onbekwaam verklaarde persoon 
betreft, dan kan ook de wettelijk vertegenwoordiger (bv. ouders of bewindvoerder) aangifte doen. 

Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan worden 
gesanctioneerd. 

 

§ 4. Elke partij kan zich door een raadsman laten bijstaan. Indien de raadsman geen advocaat is, dan 
dient de raadsman een schriftelijke volmacht voor te leggen. 
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Artikel 5. 

 

Na ontvangst van een klacht, zal de Tuchtcommissie in eerste instantie de ontvankelijkheid van deze 
klacht beoordelen. 

Indien de klacht onontvankelijk is, wordt de aanleggende partij hiervan binnen de 14 dagen in kennis 
gesteld bij aangetekend schrijven en wordt er geen verder gevolg gegeven aan de klacht. 

Indien de klacht ontvankelijk is, zal de Tuchtcommissie de aanleggende partij uitnodigen om een 
waarborg te storten voor de procedurekosten. 

Na ontvangst van de waarborg stelt de Tuchtcommissie een lid van die commissie aan die de klacht 
nader onderzoekt. 

Vervolgens buigt de Tuchtcommissie zich over de door de onderzoeker bij de Tuchtcommissie 
aangebrachte zaak. De onderzoeker neemt geen deel aan deze beraadslaging.  

 

Artikel 6. 

 

§ 1. De aanleggende partij zal binnen een termijn van 14 dagen na de indiening van haar klacht door 
de Tuchtcommissie bij gewone brief worden uitgenodigd tot storting van een waarborg van € 250 euro 
ter dekking van de procedurekosten. Dit bedrag dient gestort te worden binnen een periode van 14 
dagen na ontvangst van voornoemde brief. Bij gebreke daaraan komt de klacht te vervallen.  

Er is geen waarborg verschuldigd indien de klacht wordt neergelegd door één van de bevoegde 
organen of personen van de Federatie. 

 

§ 2. Deze waarborg is forfaitair bepaald en omvat de dekking van de honoraria en kosten van de leden 
van de Tuchtcommissie evenals de administratieve kosten van de Tuchtcommissie. 

Indien de aanleggende partij door de Tuchtcommissie in het gelijk wordt gesteld, zal de tegenpartij 
veroordeeld worden tot de terugbetaling van de gestorte waarborg aan de aanleggende partij. 

Indien een minnelijke schikking conform artikel 9 van dit Algemeen Tuchtreglement wordt getroffen, 
zal de Tuchtcommissie 3/4 van de waarborg terugstorten aan de aanleggende partij en zal 1/4 
gedragen worden door de tegenpartij als onderdeel van de minnelijke schikking. 

Indien de Tuchtcommissie een akkoorduitspraak velt conform artikel 17 van dit Algemeen 
Tuchtreglement, zal de tegenpartij, behoudens andersluidend akkoord, veroordeeld worden tot de 
terugbetaling van de helft van de waarborg aan de aanleggende partij. 

 

Artikel 7. 

 

Binnen een termijn van 21 dagen na de datum waarop de Tuchtcommissie de waarborg heeft 
ontvangen, zal zij de aanleggende partij en de partij tegen wie de klacht werd neergelegd hiervan in 
kennis stellen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. 
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In deze kennisgeving moeten minstens de volgende elementen vermeld worden: 

 een uiteenzetting van de feiten die ten laste worden gelegd; 

 de datum, de plaats en het uur waarop partijen worden opgeroepen om te verschijnen voor 
een hoorzitting van de Tuchtcommissie; 

 desgevallend, de te volgen procedure voor de neerlegging van stavingstukken door de 
tegenpartij en van een schriftelijke verdediging en voor het inroepen van andere bewijsmiddelen, 
inclusief het getuigenverhoor; 

 de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een raadsman en/of tolk naar keuze; 

 de tijdstippen en de plaats waarop het dossier kan worden ingezien en waarop eventueel 
kopijen van het dossier kunnen worden besteld; 

 een eventueel voorstel van minnelijke schikking. 

 

4.4. ONDERZOEK VAN DE KLACHT 

 

Artikel 8. 

 

§ 1. Na ontvangst van een ontvankelijke klacht en de waarborg, stelt de Tuchtcommissie een lid van 
de commissie aan die deze klacht nader onderzoekt. Deze dient een onafhankelijk en onpartijdig 
onderzoek te voeren naar de feiten en/of omstandigheden van de vermeende tuchtrechtelijke 
overtreding. Deze onderzoeker zal de aangifte onderzoeken op waarheidsgehalte, gegrondheid en 
verwijtbaarheid. 

De onderzoeker zal namens de Tuchtcommissie aan de betrokkene via een geschrift duidelijk maken 
dat jegens hem/haar een klacht werd ingediend, waarbij deze het recht krijgt zich tegen het in de brief 
genoemde vermoeden van overtreding te verweren binnen een in voornoemde brief gestelde termijn. 

 

§ 2. De onderzoeker gaat na of andere personen of instanties op de hoogte gebracht dienen te worden 
en informeert deze personen of instanties. Bovendien kan de onderzoeker aan het bestuursorgaan van 
de Federatie of de bij haar aangesloten sportvereniging indien hij dit nodig acht onverwijld voorstellen 
dat een preventieve ordemaatregel wordt genomen. 

 

§ 3. De onderzoeker kan beslissen in eerste instantie een bemiddeling tussen de betrokken partijen te 
organiseren, zonder een onderzoek op te starten.  

Indien er niet tot bemiddeling wordt overgegaan of geen bemiddeling wordt bekomen, stelt de 
onderzoeker een dossier samen waarbij zowel elementen à charge als à décharge dienen te worden 
onderzocht, beoordeeld en vermeld. Hij kan daartoe o.a. volgende handelingen stellen: 

 het horen van de betrokkenen en andere getuigen; 

 het bekijken van beeld- of geluidsmateriaal; 

 alle andere nuttige inlichtingen inwinnen; 

 advies inwinnen bij deskundigen. 
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§ 4. De onderzoeker is bevoegd om: 

 de zaak te seponeren mits motivering (o.a. wegens bemiddeling tussen partijen, onvoldoende 
aanwijzingen); 

 de zaak door te verwijzen naar de Tuchtcommissie voor behandeling; 

 de zaak te melden aan de politie of het Openbaar Ministerie. 

 

§ 5. De onderzoeker informeert per aangetekend schrijven diegene die de klacht heeft neergelegd en 
degene jegens wie de klacht is gericht van het genomen besluit. Hij licht ook de andere leden van de 
Tuchtcommissie alsook het bestuursorgaan van de betrokken sportvereniging en het bestuursorgaan 
van de Federatie in omtrent zijn beslissing. 

Vervolgens krijgen de betrokkenen het recht om inzage te krijgen in het dossier en een kopie ervan te 
nemen. 

 

 

 

4.5. VERLOOP VAN DE TUCHTPROCEDURE 

 

Artikel 9. 

 

De Tuchtcommissie kan een minnelijke schikking voorstellen. Indien de minnelijke schikking wordt 
aanvaard onder de voorwaarden zoals bepaald door de Tuchtcommissie, wordt de procedure voor de 
Tuchtcommissie beëindigd. 

 

Artikel 10. 

 

Bij gebrek aan minnelijke schikking, zal de gewone procedure voor de Tuchtcommissie worden 
voortgezet en zal de Tuchtcommissie de klacht ten gronde behandelen overeenkomstig de hierna 
volgende bepalingen. 

 

Artikel 11. 

 

De procedure voor de Tuchtcommissie wordt in het Nederlands gevoerd. 

Indien de partijen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, kunnen zij zich laten bijstaan 
door een onafhankelijke tolk. 

De formaliteiten en de kosten, verbonden aan de bijstand van een tolk, worden geregeld op eigen 
initiatief van de partijen. 
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Artikel 12. 

 

De zittingen, bijeenkomsten en beraadslagingen van de Tuchtcommissie hebben plaats op de 
maatschappelijke zetel van de Federatie. 

 

Artikel 13. 

 

De Tuchtcommissie neemt kennis van het dossier van de onderzoeker. Desgevallend kan de 
Tuchtcommissie nog bijkomend onderzoek verrichten. Zij kan aldus onder meer advies inwinnen bij 
deskundigen of commissies, één of meerdere deskundigen aanstellen en getuigen horen. 

Indien de partijen gebruik wensen te maken van het bewijs door getuigen of van ieder ander 
bewijsmiddel, dan zullen zij de Tuchtcommissie hiervan minstens 7 dagen vóór de geplande hoorzitting 
op de hoogte brengen per aangetekend schrijven. In dit schrijven moet de volledige naam, adres en 
hoedanigheid van de op te roepen getuigen worden meegedeeld. De Tuchtcommissie zal vervolgens 
de getuigen per aangetekend schrijven oproepen om te verschijnen op de geplande hoorzitting. 

 

Artikel 14. 

 

§ 1. De Tuchtcommissie stelt de datum, uur en plaats van de hoorzitting vast. De partijen worden per 
aangetekend schrijven opgeroepen om in persoon, eventueel bijgestaan door een raadsman en/of een 
tolk, te verschijnen op de hoorzitting van de Tuchtcommissie om er gehoord te worden in de 
uiteenzetting van hun middelen en verdediging. 

De Tuchtcommissie streeft er naar de behandeling van een zaak in eerste aanleg binnen zes maanden 
na ontvangst van de klacht te doen plaatsvinden. 

 

§ 2. De partijen krijgen de mogelijkheid om voorafgaand aan de zitting het dossier in te zien en er 
kopijen van te nemen. 

 

§ 3. De Tuchtcommissie kan verder beslissen dat de betrokkene tegen de aangifte schriftelijk verweer 
kan voeren door middel van de neerlegging van besluiten. Zij bepaalt de termijn waarbinnen de 
betrokkene zijn/haar besluiten moet indienen en stelt de betrokkene hiervan schriftelijk in kennis. De 
besluiten worden door de betrokkene toegezonden per aangetekende brief of e-mail aan de 
Tuchtcommissie en aan alle andere partijen inzake. 

 

§ 4. De zittingen van de Tuchtcommissie zijn openbaar, tenzij er een minderjarige in de procedure 
betrokken is, of tenzij op verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt met 
gesloten deuren zitting te houden, of tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde 
of de goede zeden. De Tuchtcommissie bepaalt desgevallend wie tot de zitting toegang heeft. De 
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Tuchtcommissie kan eenieder wiens gedrag daartoe aanleiding geeft het verder bijwonen van de 
zitting ontzeggen. 

Tijdens de hoorzitting worden alle partijen en eventueel hun raadsman gehoord. 

 

§ 5. Wanneer de betrokkene niet ter zitting is verschenen, gaat de Tuchtcommissie na of de betrokkene 
behoorlijk is opgeroepen. Indien er geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden heeft of indien de 
Tuchtcommissie om een andere reden van oordeel is 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.  

 

§ 6. De Tuchtcommissie is bevoegd voor een zitting getuigen en deskundigen op te roepen, en roept 
eveneens de door de partijen gevraagde getuigen en deskundigen op. Deze oproeping om te 
verschijnen op de geplande hoorzitting gebeurt per aangetekend schrijven. De Tuchtcommissie doet 
hiervan alsmede van hun namen mededeling aan partijen. Leden van de bij de Federatie aangesloten 
sportverenigingen, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen, dan 
wel een verklaring af te leggen. Ook anderen dan leden kunnen als getuige of deskundige worden 
opgeroepen. 

Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Het niet naar waarheid verklaren levert een 
overtreding op die met inachtneming van dit reglement kan worden gesanctioneerd. De 
Tuchtcommissie kan hen verzoeken een verklaring te ondertekenen. 

Wanneer een getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan de 
Tuchtcommissie de te stellen vragen schriftelijk voorleggen en van de getuige of deskundige een 
schriftelijk antwoord verlangen. Wanneer een getuige of deskundige niet ter zitting is verschenen, kan 
de Tuchtcommissie besluiten de zitting uit te stellen. 

Artikel 15. 

 

De Tuchtcommissie kan soeverein beslissen om de procedure volledig schriftelijk te laten verlopen.  

 

4.6. UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE 

 

Artikel 16. 

 

Wanneer de Tuchtcommissie van oordeel is dat de in de klacht bedoelde overtreding niet afdoende 
bewezen is, dient de Tuchtcommissie de klacht af te wijzen als ongegrond. 

 

Artikel 17. 

 

Indien de partijen tijdens de tuchtprocedure en vóór de uitspraak van de Tuchtcommissie alsnog tot 
een akkoord komen dat een einde maakt aan hun geschil, dan kan dit akkoord op verzoek van de 
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partijen en mits instemming van de Tuchtcommissie vastgelegd worden in een akkoorduitspraak van 
de Tuchtcommissie. 

 

Artikel 18. 

 

Indien de Tuchtcommissie van oordeel is dat de klacht gegrond is, dan kan de Tuchtcommissie 
volgende tuchtrechtelijke sancties opleggen: 

 een berisping, of waarschuwing; 

 het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de Federatie en/of van één of 
meerdere bij de Federatie aangesloten sportverenigingen of aan wedstrijden georganiseerd door de 
Federatie en/of door een bij de Federatie aangesloten sportvereniging voor een duur van maximaal 
drie jaar; 

 het verbod om één of meer aan leden van de desbetreffende sportvereniging toegekende 
rechten uit te oefenen voor een duur van maximaal drie jaar; 

 het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies bij de Federatie of een bij haar 
aangesloten leden sportverenigingen voor een duur van maximaal tien jaar; 

 het intrekken van de licentie die door de Federatie uitgereikt wordt en dat voor een duur van 
maximaal drie jaar; 

 het tijdelijk of definitief uitsluiten uit de topsportwerking van de Federatie; 

 de schorsing van het lidmaatschap van de Federatie en/of van een bij de Federatie aangesloten 
sportvereniging voor een duur van maximaal vijf jaar; 

 de uitsluiting als lid van de Federatie en/of van een bij de Federatie aangesloten 
sportvereniging. 

 

Deze sancties kunnen gecombineerd worden. 

 

De sancties kunnen, geheel of gedeeltelijk, voorwaardelijk worden gesteld. Het voorwaardelijke 
gedeelte van een tuchtsanctie wordt aan een termijn van ten hoogste drie jaar gebonden. Wanneer 
de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde tuchtsanctie weer een overtreding 
begaat, kan de Tuchtcommissie beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in een 
onvoorwaardelijke tuchtsanctie om te zetten. 

 

De Tuchtcommissie kan, mits akkoord van de betrokkene, verkiezen om enkel een “alternatieve 
sanctie” op te leggen, zoals bv. het volgen van een cursus, uitvoeren van vrijwilligerswerk, … Wanneer 
de betrokkene deze alternatieve sanctie niet volgens de opgelegde voorwaarden uitvoert, kan de 
Tuchtcommissie beslissen alsnog één van de voormelde tuchtsancties op te leggen. 

 

 

 



Intern Reglement Sportvisserij Vlaanderen 

22 
 

Artikel 19. 

 

De Tuchtcommissie doet na de beëindiging van de mondelinge behandeling zo spoedig mogelijk 
uitspraak en in ieder geval niet later dan vier weken nadat de mondelinge behandeling is gesloten. 

Deze termijn kan door de Tuchtcommissie verlengd worden met dien verstande dat de uitspraak 
uiterlijk binnen drie maanden na de beëindiging van de mondelinge behandeling dient te gebeuren. 

 

Artikel 20. 

 

De uitspraak van de Tuchtcommissie is in principe openbaar, tenzij er een minderjarige in de procedure 
betrokken is, of tenzij er op verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt dat de 
uitspraak achter gesloten deuren zal plaats vinden. 

De uitspraak van de Tuchtcommissie wordt geacht te zijn gedaan op de zetel van de Tuchtcommissie 
en op de datum die erin vermeld wordt. 

De uitspraak van de Tuchtcommissie is gemotiveerd en bevat desgevallend de door de Tuchtcommissie 
opgelegde sancties. 

 

Artikel 21. 

 

Wanneer de beslissing van de Tuchtcommissie is uitgesproken, maakt zij deze binnen een termijn van 
14 dagen na de datum van de uitspraak per aangetekend schrijven over aan de partijen, aan het 
bestuursorgaan van de Federatie en van de sportorganisatie waarbij de betrokkene lid is. Alle 
beslissingen worden geacht te zijn ontvangen na een termijn van 3 dagen na bewijs van verzending. 

Artikel 22. 

 

De uitspraak van de tuchtcommissie is definitief na het verstrijken van de beroepstermijn.  

De tenuitvoerlegging van een door de Tuchtcommissie opgelegde tuchtsanctie vangt aan op de datum 
waarop deze uitspraak doet, tenzij in de uitspraak anders is bepaald. 

Het bestuursorgaan van de Federatie ziet toe op de tenuitvoerlegging van tuchtsancties. De 
betrokkene, andere leden en de bij de Federatie aangesloten clubs zijn verplicht hun medewerking aan 
de tenuitvoerlegging van een tuchtsanctie te verlenen. 
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XIII.4.7. HOGER BEROEP 

 

Artikel 23. 

 

Partijen kunnen tegen de beslissing van de Tuchtcommissie hoger beroep aantekenen bij het Belgisch 
Arbitragehof voor de Sport conform de procedureregels van dat hof (te raadplegen via www.bas-
cbas.be). 

Sportvisserij Vlaanderen heeft eveneens steeds de mogelijkheid om tegen de beslissing van de 
Tuchtcommissie hoger beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt vier weken na de datum van ontvangst 
van de uitspraak van de Tuchtcommissie, die geacht wordt drie dagen na de datum van verzending te 
zijn. Wanneer de uitspraak voordien per e-mail is toegezonden, vangt de beroepstermijn aan vanaf de 
datum waarop de uitspraak per aangetekende brief is toegezonden.  

Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingesteld. Het beroepschrift wordt per aangetekende 
brief toegezonden aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. 

 

Artikel 24. 

 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de beslissing van de Tuchtcommissie, schorsen de 
neerlegging van het verzoek tot hoger beroep en de procedure in hoger beroep de uitvoering van de 
uitspraak in eerste aanleg niet op. 

Op verzoek van de betrokkene kan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport de tenuitvoerlegging van 
een tuchtsanctie tijdens de behandeling van het beroep opschorten. Het verzoek tot het opschorten 
van de tuchtsanctie kan tegelijk worden gedaan met het indienen van een beroepschrift, maar niet 
eerder. 


