
Tuchtreglement 
 
VOORAFGAANDE BEPALINGEN  
 
1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied:  
De Tuchtcommissie van Boogsport Vlaanderen is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over 
iedere overtreding van een algemeen geldende reglementering van Boogsport Vlaanderen.  
 
1.2 Artikel 2: Definities:  
Onder algemeen geldende reglementering van Boogsport Vlaanderen wordt verstaan: de statuten, 
het huishoudelijke reglement, wedstrijdreglementen en iedere andere reglementering van 
Boogsport Vlaanderen. 
 
 
 HET INLEIDEN VAN DE TUCHTPROCEDURE  
 
2.1 Artikel 3: De klacht:  
§1 Boogsport Vlaanderen en iedere belanghebbende die meent schade te hebben geleden door een 
overtreding van een algemeen geldende reglementering van Boogsport Vlaanderen, kan een 
tuchtprocedure aanhangig maken door een gemotiveerde klacht in te dienen. Deze klacht zal, op 
straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 60 dagen na de vermeende overtreding of de 
kennisname ervan moeten ingediend worden bij de Tuchtcommissie van Boogsport Vlaanderen, 
Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals 
.  
§2 De klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de volgende gegevens bevatten:  
a) naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonnummer, e-mailadres en 
eventueel gegevens van de raadsman van de klagende partij alsook van de partij tegen wie de klacht 
is gericht;  

b) een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil, dat aan de grondslag van 
de klacht ligt;  

c) een samenvatting van de ingeroepen regels die zouden overtreden zijn en de sanctie die wordt 
gevorderd.  
 
§3 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.  
 
DE TUCHTCOMMISSIE  
 
3.1 Artikel 4: Algemene bepalingen  
§1 De Tuchtcommissie kan enkel samengesteld zijn uit personen die op geen enkele wijze een 
persoonlijk belang hebben bij het geschil noch betrokken zijn geweest bij het eventuele 
voorafgaande onderzoek.  
 
§2 De leden van de Tuchtcommissie moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken 
en moeten minimum 23 jaar oud zijn.  
 
§3 De leden van de Tuchtcommissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Bestuur van 
de VZW Boogsport Vlaanderen.  
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3.2 Artikel 5: De samenstelling van de Tuchtcommissie:  
De tuchtcommissie 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 3 
jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de VZW Boogsport Vlaanderen.  
De leden van de Tuchtcommissie benoemen onder elkaar een voorzitter en duiden eveneens een 
secretaris aan, die de griffie van de Tuchtcommissie zal waarnemen. De secretaris maakt geen deel 
uit van het tuchtcollege.  
 
DE WAARBORG EN DE KENNISGEVING EN OPROEPING  
 
4.1 Artikel 6: De waarborg voor de procedurekosten voor de Tuchtcommissie  
§1 De aanleggende partij zal binnen een termijn van 7 dagen na de indiening van haar klacht door de 
Tuchtcommissie bij gewone brief worden uitgenodigd tot storting van een waarborg van 50 EUR ter 
dekking van de procedurekosten.  
 
§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.  
 
§3 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.  
 
§4 Indien een minnelijke schikking conform artikel 8 van het huidige reglement wordt getroffen, zal 
de Tuchtcommissie ¾ van de waarborg terugstorten aan de aanleggende partij.  
 
§5 Indien de Tuchtcommissie een akkoorduitspraak velt conform artikel 15 van het huidige 
reglement, zal de tegenpartij, behoudens andersluidend akkoord, veroordeeld worden tot de 
terugbetaling van de helft van de waarborg aan de aanleggende partij. 
  
4.2 Artikel 7: De kennisgeving en oproeping  
Binnen een termijn van 30 dagen na de datum waarop de Tuchtcommissie de waarborg conform 
artikel 6 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.  
In deze kennisgeving moeten minstens de volgende elementen vermeld worden:  
a) een uiteenzetting van de feiten die ten laste worden gelegd;  

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

c) 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;  

d) de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;  

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

f) het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking, zoals voorzien in artikel 8 van het huidige 
reglement.  
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DE MINNELIJKE SCHIKKING 
 
5.1 Artikel 8: Procedure bij minnelijke schikking  
 
§1 Boogsport Vlaanderen [of de secretaris die de griffie van de Tuchtcommissie waarneemt] kan een 
sanctie voorstellen bij wijze van minnelijke schikking. Indien deze sanctie door de betrokken 
partij(en) aanvaard wordt, kan de Tuchtcommissie uitspraak doen zonder oproeping van de partijen.  
 
§2 Het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking moet schriftelijk aan de betrokken partij(en) 
worden gedaan, samen met de kennisgeving en oproeping zoals omschreven in artikel 7 van het 
huidige reglement.  
 
§3 Indien de sanctie bij minnelijke schikking wordt aanvaard, moeten de betrokken partijen hun 
schriftelijk akkoord binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het voorstel tot minnelijke 
schikking aan de Tuchtcommissie meedelen.  
 
§4 De Tuchtcommissie zal binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke 
aanvaarding van de minnelijke schikking een beschikking vellen waarin de aanvaarding van de 
minnelijke regeling wordt geacteerd en waarin wordt bepaald vanaf wanneer de sanctie begint te 
lopen.  
 
DE TUCHTPROCEDURE  
 
6.1 Artikel 9: Voortzetting van de gewone procedure  
 
Indien de sanctie bij minnelijke regeling niet (tijdig) aanvaard wordt, zal de gewone procedure voor 
de Tuchtcommissie worden voortgezet overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.  
 
6.2 Artikel 10: Het taalgebruik:  
 
§1 De procedure voor de Tuchtcommissie wordt in het Nederlands gevoerd.  
 
§2 Indien de partijen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, kunnen zij zich laten 
bijstaan door een onafhankelijke tolk.  
 
§3 De formaliteiten en de kosten, verbonden aan de bijstand van een tolk, worden geregeld op eigen 
initiatief van de partijen.  
 
6.3 Artikel 11: Zetel van de Tuchtcommissie:  
De zittingen, bijeenkomsten en beraadslagingen van de Tuchtcommissie hebben plaats in het Sport 
Vlaanderen Centrum te Herentals, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals.  
 
6.4 Artikel 12: Onderzoek van de klacht:  
 
§1 De Tuchtcommissie vat na de weigering van het voorstel tot minnelijke regeling met alle 
mogelijke middelen het onderzoek van de zaak aan. Zij kan aldus ondermeer getuigenissen inwinnen 
en één of meerdere deskundigen aanstellen.  
 
§2 Indien de partijen gebruik wensen te maken van het bewijs door getuigen of van ieder ander 
bewijsmiddel, dan zullen zij de Tuchtcommissie hiervan minstens 14 dagen vóór de geplande 
hoorzitting op de hoogte brengen per aangetekend schrijven. In dit schrijven moeten de volledige 
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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.  
 
§3 De Partijen zullen vervolgens in persoon, eventueel bijgestaan door een raadsman en/of een tolk, 
verschijnen op de hoorzitting van de Tuchtcommissie om er gehoord te worden in de uiteenzetting 
van hun middelen en verdediging.  
 
§4 Indien de partijen of één van hen niet in persoon verschijnen, hoewel zij regelmatig opgeroepen 
zijn, is de Tuchtcommissie gemachtigd om haar opdracht niettemin te volbrengen, nadat zij er zich 
van heeft vergewist dat de oproep de partijen heeft bereikt.  
De Tuchtcommissie zal geacht worden haar uitspraak op tegenspraak te hebben gedaan.  
 
§5 De zittingen van de Tuchtcommissie worden gehouden volgens het principe van de openbaarheid 
van de debatten, tenzij de partijen of één van hen vordert dat de debatten achter gesloten deuren 
zouden plaatshebben. De Tuchtcommissie zal desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek 
oordelen en zal soeverein beslissen over de al dan niet openbaarheid.  
 
6.5 Artikel 13: Voorlopige en bewarende maatregelen   
 
§1 Elke partij kan aan de Tuchtcommissie, van zodra zij is gevat, verzoeken voorlopige of bewarende 
maatregelen te bevelen zoals onder meer de voorlopige opheffing van een schorsing.  
 
§2 De Tuchtcommissie zal zich binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van het verzoek tot 
voorlopige en bewarende maatregelen hierover uitspreken in een gemotiveerde beschikking.  
 
DE UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE  
 
7.1 Artikel 14: Termijn voor de uitspraak  
 
§1 De Tuchtcommissie moet uitspraak doen binnen een termijn van 14 dagen na het einde van de 
hoorzitting(en).  
 
§2 Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing van de Tuchtcommissie éénmalig verlengd worden 
met een bijkomende termijn van 14 dagen.  
 
7.2 Artikel 15: Akkoorduitspraak  
 
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 
partijen en mits instemming van de Tuchtcommissie vastgelegd worden in een akkoorduitspraak van 
de Tuchtcommissie.  
 
7.3 Artikel 16: De uitspraak van de Tuchtcommissie  
 
§1 De uitspraak van de Tuchtcommissie is in principe openbaar, tenzij partijen of één van hen 
uitdrukkelijk verzoekt dat de beslissing achter gesloten deuren zou worden uitgesproken. De 
Tuchtcommissie zal desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal soeverein 
beslissen over de al dan niet openbaarheid.  
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§2 De uitspraak van de Tuchtcommissie wordt geacht te zijn gedaan op de zetel van de 
Tuchtcommissie en op de datum die erin vermeld wordt.  
 
§3 De uitspraak van de Tuchtcommissie is gemotiveerd en bevat desgevallend de door de 
Tuchtcommissie opgelegde sancties, zoals voorzien in de algemene reglementen van Boogsport 
Vlaanderen. 
  
7.4 Artikel 17: Kennisgeving van de uitspraak aan de partijen  
 
Wanneer de beslissing van de Tuchtcommissie is uitgesproken, maakt zij deze binnen een termijn 
van 5 dagen na de datum van de uitspraak per aangetekend schrijven over aan de partijen.  
 
HOGER BEROEP 
 
8.1 Artikel 18: Het hoger beroep  
 
§1 Partijen kunnen tegen de beslissing van de Tuchtcommissie hoger beroep aantekenen bij “het 
Belgisch Arbitragehof voor de Sport” 
§2 De partij die hoger beroep wenst aan te tekenen zal, op straffe van onontvankelijkheid, binnen 
een termijn van 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Tuchtcommissie een 
gemotiveerd verzoek tot hoger beroep richten conform de procedureregels van het Belgisch 
Arbitragehof voor de Sport 
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DOORWERKING + BEVOEGDHEID + BEVOEGDHEID VST/BAS 

 
 

(a) Voor aangeslotenen (in intern reglement) 
 

 Algemeen 

 
De clubs verbinden zich ertoe om hun leden op de hoogte te brengen van deze reglementen en deze 
ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen en gedragscodes van de sportfederatie (met 
inbegrip van het tuchtreglement) worden gepubliceerd op de website van de sportfederatie. 
 
 
 

 M.b.t. Grensoverschrijdend gedrag 

In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend gedrag erkennen de sportfederatie en, door 
hun aansluiting, de clubs en hun leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid van [de tuchtinstanties van de 
[sportfederatie] of het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in eerste aanleg en het Belgisch Arbitragehof 
voor de Sport (“BAS”) in tweede aanleg.   
 

(b) Voor niet-aangeslotenen (afzonderlijke verklaring / overeenkomst) 
 
Ik verbind mij ertoe de statuten en reglementen van Boogsport Vlaanderen, World Archery Europe 
en World Archery te respecteren en aanvaard dat zij een tuchtsanctie en/of ordemaatregel tegen mij 
kunnen treffen.  
 
Ik erken uitdrukkelijk de bevoegdheid van de tuchtinstanties van de het Vlaams Sport Tribunaal 
(“VST”)] in eerste aanleg en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (“BAS”) tweede aanleg om ten 
exclusieve en definitieve titel in tuchtrechtelijke aangelegenheden uitspraak te doen in de gevallen 
zoals gespecifieerd in het reglement van de sportfederatie en, in het bijzonder, in geval van 
tuchtrechtelijke vervolging omwille van grensoverschrijdend gedrag.  
 
Ik stem ermee in dat Boogsport Vlaanderen elke disciplinaire sanctie genomen ten aanzien van mij 
publiceert en deze bekendmaakt aan andere verbonden sportfederaties en overheidsdiensten. 
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Grensoverschrijdend Gedrag 

 
DEFINIERING TUCHTRECHTELIJK SANCTIONEERBARE GEDRAGINGEN 
 
Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de goede 
werking, de goede naam of de reputatie van de sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is 
met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en waarden van de organisatie of de sport of 
het aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het bieden van hulp bij het begaan van een inbreuk, 
als het verzuimen van hulp. 
 
Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder 
tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna gezamenlijk genoemd: “Grensoverschrijdend gedrag”): 
 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst 
verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of 
gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd (bv. 
voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, 
verkrachting, exploitatie van prostitutie en pooierschap, etc.).  
 

- Geweld. Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of 
eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon 
psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels 
van de sport valt niet onder de notie geweld en dus ook niet onder de notie 
Grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement. 

 
- Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of 

uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben 
gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de 
waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de 
sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 
gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of 
eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een 
fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, 
afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit 
en genderexpressie. 

 
Het in dit reglement bedoelde Grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend 
gedrag binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de 
sportaccommodatie of –infrastructuur werd gepleegd. Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten 
de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met 
de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend. 
 
Wanneer in een geschil dat door de interne tuchtinstanties van de sportorganisatie wordt behandeld 
tevens elementen van Grensoverschrijdend gedrag worden aangehaald, zal de interne tuchtinstantie 
een beslissing nemen over de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en de zaak in voorkomend 
geval doorverwijzen naar het tuchtorgaan dat bevoegd is voor de tuchtrechtelijke behandeling van 
Grensoverschrijdend gedrag. 
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ORDEMAATREGEL 
 
1. De raad van bestuur van de sportorganisatie kan ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust 
te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. In geval van (vermeend) 
Grensoverschrijdend gedrag kan dit inhouden dat aan een persoon met onmiddellijke ingang een 
tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, een tijdelijke 
beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt opgelegd, 
desgevallend beperkt tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden gevreesd. Andere 
ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de orde en/of 
veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient 
daartoe noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn.  
 
2. De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel kan gehoord worden. 
Dit kan ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon per 
e-mail of per aangetekend schrijven worden uitgenodigd.  
 
3. De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel. 
 
4. De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende 
tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden. 
 
5. Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de voorzitter van de tuchtkamer van het 
VST, conform het procedurereglement van het VST. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing 
van de voorzitter van de tuchtkamer van het VST staat geen rechtsmiddel open.  
 
 
TUCHTSANCTIES 
 
Als tuchtsancties voor Grensoverschrijdend gedrag kunnen worden opgelegd:  

a. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing;  
b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportorganisatie voor 
een duur van maximaal 3 jaar;  
c. het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit te 
oefenen voor een duur van maximaal 3 jaar;  
d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een 
duur van maximaal 10 jaar;  
e. de schorsing voor een duur van maximaal 5 jaar;  
f. de uitsluiting als lid van de sportorganisatie. 

 
Er kunnen alternatieve (tucht)sancties door de tuchtinstantie opgelegd worden. 
 
Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten 
van Grensoverschrijdend gedrag, kunnen de maximale straffen vermeld in b. tot en met e. worden 
verdubbeld.  
 
In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale 
straffen vermeld in b. tot en met e. kunnen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval 
minderjarigen of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn). 
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Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee 
rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen 
vermeld in b. tot en met e. kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers, 
zonder dat die meer dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf mogen bedragen. 
 
 
AANGIFTE VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  
 
 

1. De aangifte van een klacht die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag dient voldoende 
concreet en duidelijk te zijn. Om een aangifte in te dienen, wordt bij gebruik gemaakt van een 
klachtenformulier dat online beschikbaar is. 
 

2. De klacht dient aangetekend te worden gericht aan het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”). 
 

3. De klacht kan door eenieder worden ingediend die een belang heeft. De klacht dient in beginsel 
te worden ondertekend door de klager. Wanneer de klager evenwel tevens slachtoffer is, kan de 
klacht in een eerste fase anoniem zijn. Op het ogenblik dat de zaak ter zitting behandeld wordt 
door het tuchtorgaan, zal de identiteit van de klager/slachtoffer evenwel gekend dienen te zijn. 
Het is tevens mogelijk dat de klager die anoniem wenst te blijven aan de sportfederatie vraagt 
om een tuchtprocedure op te starten. De sportorganisatie beslist dan autonoom en discretionair 
over het opstarten van een tuchtprocedure.   
 

4. Er geldt geen termijn waarbinnen een die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag, klacht 
dient te worden ingediend. Eenieder wordt aangespoord om deze klacht evenwel zo snel 
mogelijk in te dienen.    
 
Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten 
van Grensoverschrijdend gedrag wordt verwezen naar de procedurereglementen van de 
desbetreffende tuchtorganen (VST en BAS) die van toepassing zijn.  

 


