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Algemeen 

Voor deze vergadering over de ethische en juridische structuur van de federatie werd meester Lut Wille 

uitgenodigd.  

Goed bestuur 

Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging: nihil.  

Agendapunten 

Tuchtreglement Vlaamse Roeiliga 

Als inleiding geeft secretariaatsmedewerker Brand Breyne een overzicht van de huidige ethische en 

juridische structuren van de Vlaamse Roeiliga.  

De ethische commissie heeft ethisch beleid opgesteld. Het integraal ethisch beleid van de Vlaamse 

Roeiliga steunt op 3 pijlers om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan:  

1. Kwaliteitsbeleid: de gedragscode 

2. Preventiebeleid: het ethisch roeicharter 

3. Reactiebeleid: de handelingsprotocol bij incidenten  



VLAAMSE ROEILIGA vzw 

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent - Tel: 09/243 12 50  

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

Website: www.vlaamse-roeiliga.be 
RPR Oost-Vlaanderen, Gent 

Ondernemingsnummer 413.996.691 

Verslag 

Bestuursorgaan VRL 

01/07/2020 

 

Voor fouten op de ethische gedragscode dienen er straffen te kunnen worden opgelegd. Om adequaat te 

reageren op overtredingen dient een sluitend tuchtreglement en structuur te worden ingesteld. Als extern 

expert hebben we hiervoor Lut Wille uitgenodigd.  

Meester Lut Wille heeft ervaring als tuchtrechter en mede architect van tuchtstructuren in andere Vlaamse 

sportfederaties. Ze is ook lid van de KRB, en heeft hiermee een goed zicht op zowel de juridische, sport, als 

roeiwereld.  

• Tuchtstructuren extern houden kan zorgen voor vreemde uitspraken. Die onlogisch lijken binnen 

een sportcontext.  

• De Vlaamse Roeiliga verwacht geen grote stroom aan tuchtzaken. Het is belangrijk een correcte, 

maar lichte tuchtstructuur te maken.  

• Een lichte structuur kan de kosten ook laag houden, vooral bij een laag aantal gevallen.  

• Bij de meeste klachten is het belangrijker om naar een remediëring te werken, dan om zich naar 

een tuchtorgaan te richten. Er moet een tussenoplossing mogelijk zijn, waar de meeste van de 

klachten informeel of formeel kunnen behandeld worden, zonder er een tuchtzaak van te maken.  

• Een oplossing om veel zaken correct, licht, goedkoop, formeel en informeel aan te pakken is 

werken met een Liga Parket. Het voorstel wordt uit de doeken gedaan. Een ‘nulde’ stap in het 

juridische verhaal.  

 

Het Vlaams Doping Tribunaal is onlangs van naam veranderd, en verlegt ook zijn toepassingsgebied. Van 

enkel doping naar grensoverschrijdende gedrag en andere tuchtzaken. De naam wordt veranderd naar het 

Vlaams Sport Tribunaal (VST). Momenteel betalen we €250 per jaar als lidgeld voor de ondersteuning 

binnen de dopingproblematiek. Een stijging van het lidgeld is niet ondenkbaar, maar in de nieuwe statuten 

staat enkel een maximum lidgeld bedrag van €1.000. Of er een graduele stijging is volgens engagement bij 

het nieuwe VST, is niet gecommuniceerd, dat zal later bepaald worden binnen de organisatie.  

Er wordt beslist met een intern Liga Parket te werken, met aanvullend een intern tuchtorgaan in eerste en 

tweede aanleg. Voor het onderdeel doping wordt er beslist lid te blijven van het VST.  

Het tuchtreglement wordt aangepast met de toepassingsgebieden, bevoegdheden en werking van de 

verschillende organen met hun reglementen. Als bijlage worden de sanctioneerbare gedragingen en 

mogelijke sancties toegevoegd.  

Er worden namen gekoppeld aan mensen voor de tuchtcommissie. Deze personen worden gecontacteerd 

en later bevestigd.  

De gedragscode van de Vlaamse Roeiliga wordt aangepast zodat deze toepassing heeft op alle doelgroepen 

binnen de federatie.  

De documenten worden door secretariaatsmedewerker Brand Breyne opgemaakt en voorgelegd ter 

bevestiging.  

 

Varia  

Het BO is akkoord met de aansluiting van de Ieperse Roei- en Watersportvereniging bij de Vlaamse Roeiliga 

met een gereduceerd lidmaatschap voor de eerste 5 jaar.  

 

 


