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Artikel 1 – Toepassingsgebied
Dit tuchtreglement is van toepassing op iedereen, die is aangesloten bij de Club,
waaronder:
-

De bestuurders;
De effectieve leden;
De toegetreden leden;
Personen die binnen de Club een functie uitoefenen als werknemer, medewerker,
begeleider, trainer, coach, mandataris, vrijwilliger of enige andere al dan niet
sportieve functie, met inbegrip van de sporters.

In hetgeen volgt wordt naar deze personen verwezen als “de leden”. De vzw Ice Hockey
Club Chiefs Leuven wordt hierna aangeduid als “de Club”.
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Artikel 2 – Algemene beschouwingen
Dit tuchtreglement omschrijft de tuchtreglementering van de Club, met inbegrip van de
procedures en de mogelijke sancties.
De leden van de Club aanvaarden dit tuchtreglement en onderschrijven de uniforme
toepassing ervan in het kader van hun lidmaatschap en de activiteiten, die zij bij de Club
uitoefenen.

Artikel 3 – Gedragscode
De Club heeft eveneens een gedragscode, die door haar leden verplicht dient te worden
aanvaard. Deze gedragscode is erop gericht om op een verantwoorde manier de
sportbeoefening en vrijetijdsbesteding mogelijk te maken. Door de aanvaarding van
deze gedragscode verbinden de leden zich ertoe zich zowel naar de geest als naar de
letter ervan te gedragen.
De overtreding van de bepalingen in de gedragscode kunnen rechtstreeks aanleiding
geven tot het opstarten van een tuchtprocedure, overeenkomstig dit reglement.
De gedragscode kan via de website van de Club worden geraadpleegd en maakt
onlosmakelijk deel uit van dit tuchtreglement.

Artikel 4 – De tuchtcommissie
De tuchtcommissie bestaat uit ten minste 2 effectieve leden van de Club, die allen een
nauwe en duurzame band vertonen met de Club. Zij worden aangesteld door het
bestuursorgaan bij eenvoudige meerderheid voor een periode van 3 jaar.
De leden van de tuchtcommissie duiden onderling een voorzitter aan. Een externe
persoon wordt aangesteld als secretaris die de notulen bijhoudt en dit zonder deel uit te
maken van de commissie.
Indien een lid van de tuchtcommissie een risico op belangenvermenging vertoont bij de
behandeling van een klacht, zal deze zich spontaan onthouden van deelname aan de
procedure. Het bestuursorgaan ziet erop toe dat geen ongeoorloofde
belangenvermenging plaatsvindt.
Indien een lid van de tuchtcommissie is verhinderd, om welke reden dan ook, kan een
plaatsvervangend lid worden aangesteld door het bestuursorgaan. De tuchtcommissie zal
in elk geval slechts een inhoudelijke beslissing nemen indien 2 leden van de
tuchtcommissie aanwezig zijn.
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Artikel 5 – Aanvang van de tuchtprocedure
Elke gedraging gepleegd door een lid van de Club die de goede werking, de goede naam
of reputatie van de Club of de sport in het gedrang brengt, die strijdig is met de wet- of
regelgeving, de gedragscode, de statuten, de reglementen of met de algemene en
bijzondere waarden van de Club en/of de bevoegde sportfederatie, of de goede zeden is
tuchtrechtelijk sanctioneerbaar. Medewerking of mededaderschap, en zelfs het
aansporen tot dergelijke overtredingen kunnen eveneens tuchtrechtelijk worden
gesanctioneerd. Hetzelfde geldt voor wat schuldig verzuim of louter onzorgvuldig
optreden betreft.
Klachten inzake dergelijke overtredingen kunnen door de leden of door elke
belanghebbende derden (ouders, trainers, scheidsrechter, supporter, medisch personeel
…) schriftelijk worden overgemaakt aan de tuchtcommissie via
disciplinarycommittee@chiefsleuven.be. Klachten door minderjarigen dienen steeds mee
te worden onderschreven door de ouder(s), voogd of andere wettelijke
vertegenwoordiger.
Een klacht is slechts ontvankelijk wanneer zij volgende elementen bevat:
-

De naam van het lid/de leden tegen wie een klacht wordt ingediend;
De gedetailleerde omschrijving van de aangeklaagde feiten, met inbegrip van de
plaats en het tijdstip;
De contactgegevens van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger;
De namen van eventuele getuigen;
Alle overige nuttige informatie (vb. documenten, foto’s, verslagen, rapporteren,
getuigenissen, verklaringen, … ).

Het bestuursorgaan kan eveneens spontaan beslissen om een tuchtprocedure in te leiden
indien zij van oordeel is dat hiertoe gegronde redenen bestaan.
Het neerleggen van een fictieve of bedrieglijke klacht, of elke poging tot misbruik, kan
eveneens aanleiding geven tot een tuchtrechtelijke sanctie.

Artikel 6 – Behandeling door de tuchtcommissie
De tuchtcommissie gaat na ontvangst van een klacht de ontvankelijkheid ervan na.
Indien de klacht onontvankelijk is, wordt de klager hiervan binnen een korte termijn
schriftelijk op de hoogte gesteld. De tuchtcommissie motiveert desgevallend de redenen
waarom de klacht onontvankelijk is.
Indien de klacht ontvankelijk is, worden alle betrokken partijen hiervan in kennis gesteld
en worden zij binnen de 14 dagen na ontvangst door de tuchtcommissie uitgenodigd om
mondelinge toelichting omtrent de klacht te verlenen. Indien een betrokkene dit
verkiest, kan deze toelichting schriftelijk gebeuren.
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De partijen worden op de hoogte gesteld van het verloop van de procedure en de
mogelijkheid om processtukken neer te leggen, getuigen op te roepen of een schriftelijke
uiteenzetting neer te leggen.
In de mate dat de feiten dit toelaten, kan de tuchtcommissie beslissen om de zaak
schriftelijk te behandelen. Alle betrokken partijen hebben evenwel het recht om een
mondelinge behandeling te vragen. De tuchtcommissie kan dit slechts weigeren indien
hiervoor gegronde redenen bestaan. Zij zal deze redenen desgevallend op gemotiveerde
wijze uiteenzetten.
Zittingen van de tuchtcommissie zijn niet openbaar.
Mits inachtneming van de bepalingen van dit tuchtreglement, beslist de tuchtcommissie
zelf over de wijze waarop zij een zaak behandeld en welke maatregelen zij neemt.
Hierbij wordt te allen tijde bijzondere aandacht besteed aan de rechten van verdediging
van personen die het voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure.

Artikel 7 – Recht van verdediging
Bij de toepassing van dit tuchtreglement en het voeren van een procedure respecteert
de tuchtcommissie de rechten van verdediging van de leden. Hiertoe worden volgende
waarborgen ingebouwd ten aanzien van personen die het voorwerp uitmaken van een
tuchtprocedure:
-

Beslissingen van de tuchtcommissie zijn slechts rechtsgeldig indien de bepalingen
van dit tuchtreglement correct werden nageleefd;
Betrokkenen worden steeds schriftelijk en persoonlijk geïnformeerd over de feiten
die hem/haar ten laste worden gelegd;
Alle bewijsstukken die worden aangevoerd tijdens een procedure kunnen worden
ingekeken door de betrokkene(-n);
Betrokkenen kunnen zich bij de behandeling steeds laten bijstaan door een
vertegenwoordiger of raadsman van zijn/haar keuze;
Betrokkenen hebben altijd het recht om te worden gehoord, om verweermiddelen
aan te brengen of om bijkomend onderzoek te vragen;
Minderjarige betrokkenen kunnen slechts worden gehoord in het bijzijn van de
ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger;
Partijen hebben steeds het recht zich te laten bijstaan door een tolk indien dit
noodzakelijk is.
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Artikel 8 – Beraadslaging en uitspraak
De tuchtcommissie beraadslaagt in de mate van het mogelijke onmiddellijk nadat de
zaak werd behandeld en desgevallend de debatten werden gesloten. Zij kan een
heropening van de debatten bevelen indien bijkomend onderzoek is vereist.
De beraadslaging is geheim.
De tuchtcommissie beslist in alle objectiviteit en rekening houdend met alle elementen
van het dossier waarvan zij kennis heeft kunnen nemen. De gemotiveerde beslissing
wordt binnen een korte termijn meegedeeld aan de betrokken partijen en aan het
bestuur van de Club. Indien zij dit nuttig acht, kan de tuchtcommissie de beslissing
voorafgaand mondeling toelichten.

Artikel 9 – Bevoegdheden van de tuchtcommissie
De tuchtcommissie beschikt over een discretionaire bevoegdheid en oordeelt naar eigen
goeddunken. Binnen het kader van dit tuchtreglement is zij bevoegd de volgende
beslissingen te nemen (niet-limitatief):
-

-

Besluiten tot onschuld van de aangeklaagde en deze vrij te spreken;
Haar inhoudelijke beslissing aan te houden in afwachting van een
bemiddelingsprocedure tussen de betrokken partijen;
Een akkoorduitspraak te vellen nadat partijen werden verzoend of tot een
onderling akkoord zijn gekomen;
Het geven van een officiële waarschuwing, blaam of berisping;
Het opleggen van een tijdelijke schorsing voor alle of welbepaalde activiteiten van
de Club;
Het opleggen van een schorsing van de lidmaatschapsrechten bij de Club;
Het opleggen van een tijdelijk of definitief speelverbod bij de Club;
Het opleggen van het verbod om een (bepaalde) functie waar te nemen binnen de
Club voor een bepaalde termijn;
Het ontzeggen van de toegang tot de terreinen waar de Club haar activiteiten
uitoefent voor een bepaalde termijn;
Het opleggen van een alternatieve sanctie mits akkoord van de betrokkene
(volgen van een cursus, verontschuldigingen, taakstraf als vrijwilliger bij de Club
…);
Het opleggen van een sanctie onder opschortende voorwaarde;
Het combineren van verschillende sancties;

Indien de tuchtcommissie dit noodzakelijk acht, kan zij een lid dat in haar ogen hiervoor
in aanmerking komt voordragen bij de algemene vergadering voor ontzetting uit het
lidmaatschap.
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Artikel 10 – Beroep
Tegen een beslissing van de tuchtcommissie staat binnen het kader van de Club geen
beroep open.

Artikel 11 – Tenuitvoerlegging van de sancties
Controle op de tenuitvoerlegging van sancties of beslissingen opgelegd door de
tuchtcommissie gebeurt door het bestuur.
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