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1.  ALGEMEEN 

 
 
Ingevolge artikel 8 van het Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut 
van de niet-professionele sportbeoefenaar moeten de disciplinaire procedure en de 
maatregelen in de statutaire, reglementaire en contractuele bepalingen van de 
sportfederatie of de sportvereniging de rechten van de verdediging van de niet-
professionele sportbeoefenaar waarborgen. 
 
 
 

2.  BEVOEGDE ORGANEN 

 
 
2.1 RECHTSKAMER 
 
2.1.1 PRINCIPES 
 

a) De Rechtskamer onderzoekt de zaak, die haar door de Voorzitter van de 
Tuchtraad wordt voorgelegd. Het onderzoek handelt omtrent de 
bevoegdheid, de gegrondheid en alle andere omstandigheden van de 
voorgelegde zaak. 

 
b) De Rechtskamer kan beslissen: 

1. Dat ze ter zake niet bevoegd is en de bevoegdheidsinstantie 
aangeven 

2. Dat de zaak ongegrond is: 

 wanneer er reeds maatregelen genomen zijn, blijven deze behouden 

 wanneer er geen maatregelen genomen zijn, wordt de klacht 
geklasseerd zonder gevolg. 

3. Dat de zaak gegrond is: 

 wanneer er reeds maatregelen genomen zijn, vervallen deze en doet 
de Rechtskamer uitspraak. 

 wanneer er geen maatregelen genomen zijn, doet de Rechtskamer 
uitspraak. 

 
2.1.2 WERKING 

 
a) Ieder lid van de Tuchtraad, behalve de Voorzitter dewelke geen stemrecht 

heeft, kan slechts in één van beide Kamers zetelen. 
 
b) De Rechtskamer kan slechts uitspreken bij aanwezigheid van minstens 

twee leden met stemrecht. 
 
c) De Rechtskamer treft haar besluiten met meerderheid van de stemmen. 
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d) Bij staking der stemmen dient overgegaan te worden tot een nieuwe 
stemming. 

 

2.2 BEROEPSKAMER 
 
2.2.1 PRINCIPES 
 

a) Ter vrijwaring van alle rechten is tegen de beslissing van de Rechtskamer 
beroep mogelijk bij de Beroepskamer. 

 
b) De Beroepskamer onderzoekt of het beroep gegrond is. 
 
c) Wordt het beroep ongegrond verklaard, dan is de uitspraak van de 

Rechtskamer definitief. 
 
d) Wordt het beroep gegrond bevonden, vervalt de genomen beslissing van 

de Rechtskamer en doet de Beroepskamer een definitieve uitspraak. 
 
2.2.2 WERKING 

 
a) Ieder lid van de Tuchtraad, behalve de Voorzitter dewelke geen stemrecht 

heeft, kan slechts in één van beide Kamers zetelen. 
 
b) De Beroepskamer kan slechts uitspreken bij aanwezigheid van drie leden 

met stemrecht. 
 
c) De Beroepskamer treft haar besluiten met meerderheid van de stemmen. 

 
2.3 VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL 
 
2.3.1 PRINCIPES 
 

a) Het Vlaams Dopingtribunaal is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan 
de Handboogliga deel uitmaakt van de Algemene Vergadering 

 
b) Het Vlaams Dopingtribunaal staat in voor de organisatie van disciplinaire 

procedures betreffende dopingpraktijken, gepleegd door elitesporters die 
onder verantwoordelijkheid vallen van de sportverenigingen, zoals bedoeld in 
het Vlaamse decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening en haar uitvoeringsbesluiten. 

 
2.3.2 WERKING 
 

a) Alle disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken voor de 
elitesporters (cfr. Decreet 13 juli 2007) zullen onder de bevoegdheid vallen 
van het Vlaams Dopingtribunaal.  

 
b) Het interne tuchtreglement inzake DOPINGPRAKTIJKEN GEPLEEGD DOOR 

ELITESPORTERS is terug te vinden in bijlage 1 van het tuchtreglement.  
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3.  PROCEDURE 

 
3.1 INLEIDEN VAN EEN ZAAK VOOR DE TUCHTRAAD 
 
3.1.1 Een feit en/of betwistingen volgens artikel 11 van het Structuurreglement 

worden aanhangig gemaakt bij de Voorzitter van de Tuchtraad met het 
Formulier PRT 395 dat verkrijgbaar is op het secretariaat van de 
Handboogliga v.z.w. mits betaling. 

 
3.1.2 De klacht/aangifte wordt naar de Voorzitter van de Tuchtraad gestuurd, per 

aangetekende zending, in vier (4) exemplaren, zijnde het origineel plus drie 
copies die door de indiener eensluidend verklaard dienen te worden.  De 
verjaringstermijn van de feiten en/of betwistingen bedraagt 90 dagen 
(postdatum). Tevens wordt er op hetzelfde ogenblik een kopie per 
aangetekende zending  verstuurd naar het secretariaat van de Handboogliga. 

 
3.1.3 De Voorzitter van de Tuchtraad dient aan de personen tegen wie de zaak 

gericht is, binnen de vijf (5) werkdagen, een afschrift van de klacht/aangifte te 
laten geworden. 

 
3.1.4 De kosten voortkomend uit hoofde van een aangelegde zaak kunnen ten laste 

van de in het ongelijk gestelde partij(en), met een maximum van ieder 50 €, 
gelegd worden.  De som dient uiterlijk 14 dagen na de in kennis stelling 
(postdatum) op de rekening van de H.B.L. te worden gestort, en dit op straffe 
van uitsluiting. 

 
 
3.2 BEHANDELEN VAN EEN KLACHT 
 
 
3.2.1 De behandeling van een zaak wordt gestart onmiddellijk na ontvangst door de 

Voorzitter van de Tuchtraad.  De uitspraak dient binnen redelijke termijnen te 
gebeuren. 

 
3.2.2 De Voorzitter doet het vooronderzoek.  Na het sluiten van het vooronderzoek 

stelt de voorzitter de Rechtskamer samen, rekening houdend met eventuele 
onverenigbaarheden.  Hij informeert de betrokken partijen over de 
samenstelling en zitting van de Rechtskamer.  Hierbij geeft hij de betrokken 
partijen minstens 14 dagen tijd om alle stukken van het dossier in te zien. 

 
3.2.3 Als onverenigbaarheid wordt beschouwd: 

a) betrokkenheid in de aangelegde zaak 
b) lidmaatschap van een club betrokken in de aanhangig gemaakte zaak 
c) familieverwantschap tot in de 2de graad. 

 
3.2.4 De gemotiveerde uitspraak wordt door de Voorzitter van de Tuchtraad 

schriftelijk meegedeeld aan het secretariaat van de Liga, dat instaat voor de 
verspreiding aan de betrokken partijen. 
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3.2.5 Elke betrokken partij in een zaak, die beoordeeld werd door de Rechtskamer, 
kan na de beslissing beroep aantekenen.  Het gemotiveerd beroep dient 
gericht te worden aan de Voorzitter van de Tuchtraad per aangetekend 
schrijven.  Beroep tegen de uitspraak van de Rechtskamer dient uiterlijk 
binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de uitspraak van de 
Rechtskamer te gebeuren. 

 
3.2.6 De sancties, uitgesproken door de Rechtskamer, worden opgeschort tot de 

uitspraak van de Beroepskamer. 
 
3.2.7 De Voorzitter roept de Beroepskamer samen, rekening houdend met 

eventuele onverenigbaarheden.  De Beroepskamer onderzoekt of het beroep 
steunt op argumenten van inhoudelijke of formele aard en besluit tot 
ontvankelijkheid of niet.  Bij een ontvankelijke zaak wordt het dossier door de 
Voorzitter vervolledigd. 

 
3.2.8 Na het sluiten van het onderzoek door de Voorzitter informeert hij de 

betrokken partijen over de samenstelling en zitting van de Beroepskamer.  
Hierbij geeft hij de betrokken partijen minstens 14 dagen tijd om alle stukken 
van het dossier in te zien. 

 
3.2.9 De gemotiveerde uitspraak van de Beroepskamer wordt door de Voorzitter 

van de Tuchtraad schriftelijk meegedeeld aan het secretariaat van de Liga, 
dat instaat voor de verspreiding aan de betrokken partijen. 
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4.  RECHTEN EN PLICHTEN VAN AANLEGGER EN GEKLAAGDE 

 
4.1 RECHTEN VAN DE AANLEGGER 
 
4.1.1 Ieder aangesloten lid kan klacht/aangifte indienen.  De verjaringstermijn 

bedraagt 90 dagen. 
 
4.1.2 Hij/zij is gemachtigd zich te laten bijstaan door een derde persoon. 
 
4.1.3 Hij/zij kan eventuele getuigen en/of getuigenissen, schriftelijk en/of monde-

ling, aanwenden. 
 
4.1.4 Schriftelijke bewijsvoering en getuigenissen worden aanvaard mits onder-

tekening van aanlegger en getuige(n). 
 
4.1.5 Hij/zij heeft het recht in beroep te gaan tegen de uitspraak en eventuele 

sancties van de Rechtskamer, en dit bij de Beroepskamer volgens de voor-
ziene procedure. 

 
4.2 PLICHTEN VAN DE AANLEGGER 
 
4.2.1 De aanlegger is verplicht de klacht/aangifte op een formulier PRT 395 in te 

vullen en per aangetekende zending het origineel plus drie voor eensluidend 
verklaarde exemplaren over te maken aan de Voorzitter van de Tuchtraad. 
Tevens is hij/zij verplicht om op datzelfde ogenblik een kopie te versturen per 
aangetekende zending naar het secretariaat van de Handboogliga. 

 
4.2.2 De aanlegger wordt er aan gehouden ter beschikking van de Tuchtraad te 

staan voor de nodige bewijsvoering en eventuele getuigen en getuigenissen. 
 
4.2.3 Bij oproeping van de aanlegger of zijn getuigen door één der Kamers kan 

geen verontschuldiging worden aangewend, behalve overmacht, met het 
nadeel in het ongelijk te kunnen worden gesteld. 

 
4.3 RECHTEN VAN DE GEKLAAGDE 
 
4.3.1 Iedere geklaagde heeft het recht onmiddellijk te worden verwittigd door de 

Voorzitter van de Tuchtraad en dit uiterlijk vijf (5) werkdagen na het indienen 
van de zaak te zijnen laste. 

 
4.3.2 Hij/zij is gemachtigd zich te laten bijstaan door een derde persoon. 
 
4.3.3 Hij/zij kan eventuele getuigen en/of getuigenissen, schriftelijk en/of monde-

ling, aanwenden. 
 
4.3.4 Schriftelijke bewijsvoering en getuigenissen worden aanvaard mits onder-

tekening van geklaagde en getuige(n). 
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4.3.5 Hij/zij heeft het recht in beroep te gaan tegen de uitspraak en eventuele 
sancties van de Rechtskamer, en dit bij de Beroepskamer volgens de voor-
ziene procedure. 

 
4.4 PLICHTEN VAN DE GEKLAAGDE 
 
4.4.1 De geklaagde wordt er aan gehouden ter beschikking van de Tuchtraad te 

staan voor de nodige bewijsvoering en eventuele getuigen en getuigenissen. 
 
4.4.2 Bij oproeping van de geklaagde of zijn getuigen door één der Kamers kan 

geen verontschuldiging worden aangewend, behalve overmacht, met het 
nadeel in het ongelijk te kunnen worden gesteld. 

 

5.  RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN VAN DE TUCHTRAAD 

 
5.1 RECHTEN 
 
5.1.1 De leden van de Tuchtraad kunnen ten allen tijde ontslag nemen. 
 
5.1.2 De stemming gebeurt volgens de regels van geheimhouding. 
 
5.1.3 Zij hoeven geen verantwoording af te leggen aan derde(n) in verband met in 

behandeling zijnde en/of behandelde zaken. 
 
5.1.4 Bij onverenigbaarheid van een zaak zich terugtrekken uit de Kamer waarin 

men zetelt. 
 
5.1.5 Zij zullen gevrijwaard worden van achterklap en persoonlijke insinuaties. 
 
5.1.6 Zij kunnen kosten, voortspruitend uit hoofde van, in rekening brengen. 
 
5.2 PLICHTEN 
 
5.2.1 In eer en geweten een zaak beoordelen en behartigen. 
 
5.2.2 Zich onthouden van enige vorm van persoonlijke commentaar, vóór, tijdens of 

na de behandeling van een zaak, tegen derde(n). 
 
5.2.3 Bij onverenigbaarheid van een zaak zich terugtrekken uit de Kamer waarin 

men zetelt. 
 
5.2.4 Zich schikken naar de bestaande reglementen. 
 
5.2.5 Zijn ontslag schriftelijk laten geworden aan de Voorzitter van de Tuchtraad. 
 
5.2.6 Het ontslag van de Voorzitter van de Tuchtraad dient schriftelijk te gebeuren 

aan de Voorzitter van de Handboogliga v.z.w. 
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6.  SANCTIES 

 
 
Zie Werkingsreglement artikel 10.3. 
 
 
 
 
 

 

Dit  procedurereglement van de Tuchtraadwerd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van  

 20 maart 2009 

 
Frans De Schutter       Eric Struyf 
Voorzitter        Secretaris 
 
 
 
 
 
Ben Van Bulk        Els Veragten 
Ondervoorzitter       Penningmeester 
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BIJLAGE 1: INTERN TUCHTREGLEMENT 

INZAKE DOPINGPRAKTIJKEN GEPLEEGD 

DOOR ELITESPORTERS 
 

 

 

1. Dit reglement is van toepassing op elke sporter die onder de 
verantwoordelijkheid van deze sportvereniging valt en door de Vlaamse 
Gemeenschap op de hoogte werd gebracht van zijn kwalificatie als elitesporter. 

 
2. De in artikel 1 vermelde sporter die de in artikel 1 vermelde kwalificatie als 

elitesporter betwist, kan overeenkomstig artikel 34 van het decreet van 27 juli 
2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, binnen de veertien dagen 
volgend op de kennisgeving, beroep aantekenen bij de disciplinaire commissie 
van de Vlaamse Gemeenschap.  

 
3. De disciplinaire vervolging en bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door 

de in artikel 1 vermelde elitesporter, verloopt volgens het procedurereglement 
van het disciplinair orgaan van de vzw Vlaams Doping Tribunaal, die door deze 
sportvereniging belast werd met het organiseren van de disciplinaire procedure 
betreffende dopingpraktijken gepleegd door de in artikel 1 vermelde 
elitesporter. 

 
4. §1. Het in artikel 3 vermelde disciplinair orgaan zal de in overtreding bevonden 

elitesporter veroordelen tot het terugbetalen van het geheel of een deel van de 
kosten van de dopingcontroles, aan degene die de kosten van deze controles 
heeft gedragen en de in overtreding bevonden elitesporter daarenboven een 
straf opleggen overeenkomstig §2 tot en met §7 van dit artikel.  

 
§2. Met uitzondering van de specifieke stoffen waarnaar verwezen wordt in §3, 
is de periode van uitsluiting die wordt opgelegd voor een overtreding als 
vermeld in artikel 3, 1°, 2° en 6°, van het decreet: 
1° voor een eerste overtreding: twee jaar uitsluiting; 
2° voor een tweede overtreding: levenslange uitsluiting. 

 
§3. De verboden lijst kan specifieke stoffen vermelden waarvan de elitesporter 
kan aantonen dat hij de stof niet heeft gebruikt om zijn sportprestaties te 
verbeteren. De sanctie, vermeld in §2, wordt dan vervangen door de volgende:  
1° voor een eerste overtreding: een waarschuwing en een berisping of een 
uitsluiting van ten hoogste één jaar; 
2° voor een tweede overtreding: twee jaar uitsluiting; 
3° voor een derde overtreding: levenslange uitsluiting. 

 
§4. Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 3° en 5°, van het decreet, 
gelden de volgende perioden van uitsluiting: 
1° voor een eerste overtreding: twee jaar uitsluiting; 
2° voor een tweede overtreding: levenslange uitsluiting. 
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Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 7° en 8°, van het decreet, wordt 
een periode van uitsluiting opgelegd van minimaal vier jaar en maximaal 
levenslang.  

 
Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 4°, van het decreet, is de periode 
van uitsluiting minimaal drie maanden en maximaal twee jaar.  

 
§5. In de volgende gevallen wordt de periode van uitsluiting niet toegepast of 
verminderd op grond van uitzonderlijke omstandigheden:  
1° als de elitesporter in een individueel geval voor een overtreding van een 
antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1° en 2°, van het decreet, kan 
aantonen dat hem geen schuld treft of nalatigheid te verwijten is voor de 
overtreding, vervalt de periode van uitsluiting die normaal van toepassing was. 
In geval van een overtreding van een antidopingregel als vermeld in artikel 3, 
1°, van het decreet, moet de elitesporter aanvullend aantonen hoe de 
verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen opdat de periode van 
uitsluiting kan vervallen. Als de periode van uitsluiting vervalt, telt de 
overtreding van de antidopingregel niet mee voor het vaststellen van de 
periode van uitsluiting die geldt voor meervoudige overtredingen; 

2° als de elitesporter in een individueel geval voor een overtreding van een 
antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1°, 2°, 3° en 8°, van het decreet, kan 
aantonen dat hem geen significante schuld treft of nalatigheid te verwijten is 
voor de overtreding, kan de periode van uitsluiting worden verminderd tot de 
helft. Als de periode van uitsluiting levenslang is, mag de verminderde periode 
niet korter zijn dan acht jaar. In geval van een overtreding van een 
antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet, moet de 
elitesporter aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen 
voordat de periode van uitsluiting kan worden verminderd; 
3° als in een individueel geval de elitesporter aan de regering of de 
administratie substantiële hulp heeft geboden die leidt tot de ontdekking of 
vaststelling door de regering of de administratie van overtredingen, begaan 
door een andere persoon, van een antidopingregel als vermeld in artikel 3, 6°, 
7° en 8°, van het decreet, kan de periode van uitsluiting worden verminderd tot 
de helft. Als de periode van uitsluiting levenslang is, mag de verminderde 
periode niet korter zijn dan acht jaar.  

 
§6. In geval van meervoudige overtredingen worden de volgende regels in acht 
genomen:  
1° een tweede overtreding van een antidopingregel mag alleen worden 
meegewogen voor het opleggen van sancties op grond van §2, §3 en §4, als 
de administratie kan aantonen dat de elitesporter de tweede overtreding van 
een antidopingregel heeft begaan nadat hij bericht had ontvangen, of nadat de 
administratie een redelijke poging had gedaan hem te berichten over de eerste 
overtreding van een antidopingregel. Als de administratie dat niet kan 
bewijzen, worden de overtredingen samen beschouwd als één eerste 
overtreding en wordt de opgelegde sanctie gebaseerd op de overtreding 
waarop de zwaarste sanctie staat; 
2° als een elitesporter bij een dopingcontrole wordt betrapt op een overtreding 
van een antidopingregel die zowel betrekking heeft op een  specifieke stof als 
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vermeld in §3, als op een andere verboden stof of verboden methode, heeft de 
elitesporter officieel maar één overtreding van een antidopingregel begaan, 
maar wordt de op te leggen straf gebaseerd op de verboden stof of verboden 
methode waarop de zwaarste sanctie staat; 
3° als blijkt dat een elitesporter twee afzonderlijke overtredingen van de 
antidopingregels heeft begaan, waarvan er een betrekking heeft op een 
specifieke stof en valt onder de sancties, vermeld in §3, en de andere op een 
verboden stof of verboden methode die valt onder de sancties, vermeld in §2, 
of een overtreding die valt onder de sancties, vermeld in §4, eerste lid, 
bedraagt de periode van uitsluiting die wordt opgelegd voor de tweede 
overtreding ten minste twee jaar en ten hoogste drie jaar. Als blijkt dat een 
elitesporter een derde overtreding heeft begaan van de antidopingregels voor 
een combinatie van specifieke stoffen als vermeld in §3, en een andere 
overtreding van een antidopingregel als vermeld in §2 of §4, eerste lid, wordt 
hij gestraft met levenslange uitsluiting.  

 
§7.  De periode van uitsluiting begint op de dag van de uitspraak waarbij 
uitsluiting is opgelegd of, als de betrokkene van een hoorzitting heeft afgezien, 
op de dag dat de uitsluiting is aanvaard of op andere wijze is opgelegd.  Waar 
de rechtvaardigheid dat gebiedt, bijvoorbeeld bij vertragingen in de procedure 
of andere aspecten van de dopingcontrole die niet te wijten zijn aan de sporter, 
kan de disciplinaire commissie of de disciplinaire raad de periode van 
uitsluiting op een eerdere datum laten ingaan, ten vroegste de dag waarop het 
monster is afgenomen. 

 
De uitsluiting houdt in dat de betrokkene tijdens de periode van uitsluiting in 
geen enkele hoedanigheid mag deelnemen aan een wedstrijd of andere 
activiteit (uitgezonderd geautoriseerde antidopingcursussen of 
rehabilitatieprogramma’s) die onder het gezag valt van of is georganiseerd 
door een ondertekenaar van de Code of een organisatie die lid is van een 
ondertekenaar van de Code.  Een persoon aan wie een periode van uitsluiting 
is opgelegd van langer dan vier jaar kan, als er vier jaren van de periode van 
uitsluiting zijn verstreken, deelnemen aan lokale wedstrijden in een andere 
sport dan de sport waarbij de betrokkene de overtreding van een 
antidopingregel heeft gepleegd, maar alleen als de lokale wedstrijd niet op een 
dusdanig niveau is dat het de betrokkene anders direct of indirect zou kunnen 
kwalificeren voor deelname aan (of punten zou kunnen opleveren die nodig zijn 
voor) een nationaal kampioenschap of internationale wedstrijd. 

 
Als voorwaarde voor het terugkrijgen van het recht op deelname aan 
wedstrijden na een bepaalde periode van uitsluiting moet een sporter tijdens 
de periode van uitsluiting beschikbaar blijven voor dopingcontroles buiten 
wedstrijdverband en moet hij of zij, als daarnaar gevraagd wordt, actuele en 
nauwkeurige verblijfsgegevens verstrekken.  Als een sporter aan wie een 
periode van uitsluiting is opgelegd zich terugtrekt uit de sport maar later toch 
weer aan de sport wil deelnemen, kan de sporter pas weer 
deelnamegerechtigd worden verklaard als de sporter de administratie daarvan 
op de hoogte heeft gebracht en zich beschikbaar heeft gesteld voor 
dopingcontroles buiten wedstrijdverband gedurende een periode die gelijk is 
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aan de periode van uitsluiting die nog over was op het moment dat de sporter 
zich terugtrok.. 

 
5. Een overtreding van een antidopingregel in verband met een dopingcontrole 

binnen wedstrijdverband leidt automatisch tot diskwalificatie van het individuele 
resultaat dat is behaald in die wedstrijd met alle daaruit voortvloeiende 
consequenties, zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen. 

 Naast de automatische diskwalificatie van de resultaten in de wedstrijd waarin 
het posititeve monster is aangetroffen, zullen alle andere wedstrijdresultaten 
die zijn behaald nadat er een positief monster is afgenomen (of dat nu binnen 
of buiten wedstrijdverband is) of er een andere overtreding van 
antidopingregels heeft plaatsgevonden, door het begin van een periode van 
uitsluiting worden gediskwalificeerd, tenzij de rechtvaardigheid anders vereist, 
met alle consequenties vandien, zoals het verlies van eventuele medailles, 
punten en prijzen.  

6. De volgende personen of instanties hebben het recht, tegen elke disciplinaire 
maatregel van het in artikel 3 vermelde disciplinair orgaan, beroep aan te 
tekenen bij het Internationaal Sporttribunaal: 

a. De betrokken elitesporter 
b. De Vlaamse regering 
c. De bevoegde nationale of internationale sportfederatie 
d. Het Wereldantidopingagentschap 
e. Het Internationaal Olympisch Comité 
f. Het Internationaal Paralympisch Comité 

 

7.   De bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap heeft het recht 
controle uit te oefenen op de naleving van dit intern tuchtreglement. 

 


