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ALGEMENE TUCHTRECHTSPLEGING VRL 
 

Art.1 Voorafgaande bepalingen 

 

Het hiernavolgende reglement regelt de tuchtrechtelijke aangelegenheden van de Vlaamse Roeiliga met 

uitzondering van dopingaangelegenheden, waarvan de werking en organisatie met betrekking tot de Vlaamse 

rechtspleging omschreven worden in de werking van het Vlaams Dopingtribunaal.  

 

Art.2. Toepassingsgebied tuchtorganen van de VRL 

 

Art.2.1 Het ligaparket – tuchtcommissie – tuchtraad  

Hoger vermelde organen zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, klachten en vorderingen ingevolge: 

 

 Wedstrijdfeiten gepleegd door leden in een wedstrijd van de Nationale kalender op Vlaams grondgebied en 

de Vlaamse kalender en die niet beslecht worden door kamprechters. 

 Feiten gepleegd door leden ter gelegenheid van of in relatie met een wedstrijd, recreatieve ontmoeting, 

toertocht of training. 

 Feiten gepleegd door leden, buiten elk wedstrijdgebeuren om, maar in verband met het roeien in het algemeen 

en in de ruimste zin. 

 Feiten door leden buiten het Vlaams grondgebied gepleegd en verband houdende met het roeien in het 

algemeen en in de ruimste zin en voor zover de feiten niet ter beoordeling worden voorgelegd aan de 

nationale, Waalse of buitenlandse tuchtorganen. 

 Feiten tijdens een wedstrijd of recreatieve roei activiteit, in relatie met een wedstrijd of recreatieve roei 

activiteit, of in verband met het roeien in het algemeen en in de ruimste zin gepleegd door leden tegenover 

niet-leden voor zover de feiten niet ter beoordeling voorgelegd worden aan de nationale, Waalse of 

buitenlandse tuchtorganen. 

 Feiten gepleegd door niet-leden, leden van een andere binnenlandse of buitenlandse federatie/club (in de 

ruimste zin) tijdens een of op een gelegenheid van of in relatie met een wedstrijd of buiten elk 

wedstrijdgebeuren om, op het Vlaams grondgebied en in relatie staande in de ruimste zin met de VRL of haar 

leden en/of aangestelden en/of personeelsleden en/of derden.  

 Alle mogelijke tuchtrechtelijk sanctioneerbare feiten en gedragingen worden opgesomd in bijlage 1 en in de 

gedragscode in het Intern Reglement van de Vlaamse Roeiliga.  

 Alle mogelijke tuchtsancties worden opgesomd in bijlage 2. 

 Bijlage 1 en 2 vormen één geheel met onderhevig reglement van de Algemene tuchtrechtspleging.  

 

Art.2.2 Alle tuchtorganen zetelen op de maatschappelijke zetel van de VRL en worden bijgestaan door een griffie. 

 

Art.2.3 Onder "leden" wordt verstaan-niet limitatief: leden van een VRL-club, leden van de VRL, de organisatoren 

van wedstrijden en andere roei ontmoetingen, de clubs en de sportgroepen, trainers, begeleiders, leden van 

andere federaties doch aanwezig in een door de VRL te linken activiteit of in interactie met een bij de VRL 

aangesloten lid en dit alles in de ruimste betekenis. 
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Art.3 Het Ligaparket  

 

Art.3.1  a  Op de VRL wordt een ligaparket opgericht dat één en ondeelbaar is 

 

Art.3.1 b Het ligaparket is samengesteld uit de ligaprocureur bijgestaan door een substituut-ligaprocureur. 

 

Art.3.1 c Het ligaparket staat onder de leiding en het hiërarchisch toezicht van de ligaprocureur. Hij of zij is 

verantwoordelijk voor de organisatie van het ligaparket in samenspraak met de griffie. 

 

Art.3.2 Het ligaparket stelt de tuchtrechtsvervolging in en vordert de sancties welke van toepassing zijn. 

 

Art.3.3 De ligaprocureur of de substituut is op alle zittingen van de tuchtcommissie, tuchtraad aanwezig. 

 

Art.3.4 De leden van het ligaparket nemen onder geen enkel beding deel aan de beraadslagingen van de 

rechtscolleges. 

 

Art.4. De griffie  

 

Art.4.1 Op de maatschappelijke zetel van de VRL wordt er een griffie opgericht, die is samengesteld uit hiertoe 

aangewezen bediende(n) die bij de VRL werkzaam zijn. 

 

Art.4.2 De griffie staat de rechtscolleges bij in alle verrichtingen van hun ambt en zorgt voor een behoorlijke 

werking van de rechtscolleges en dit onder toezicht van de korpsoverste van de tuchtrechters. 

 

Art. 4.3 De griffie bewaart de notulen, de registers en alle andere akten van de rechtscolleges. Zij stellen de 

zittingsrollen op, roepen de partijen op en zorgen voor de materiële uitrusting van de rechtscolleges. 

 

Art.4.4 De griffie zorgt voor de bewaring van de documenten en voorwerpen die in het kader van een procedure 

ter griffie worden neergelegd. De documenten worden minimum vijf jaar bewaard. 

 

Art.4.5 De griffie is beschikbaar volgens de openingsuren van de VRL.   

Art.5. Tuchtcommissie  

 

Art.5.1 De tuchtcommissie is samengesteld uit een alleenzetelend tuchtrechter ook voorzitter genoemd die 

wordt bijgestaan door een zittingsgriffier. 

 

Art.5.2 Op de zitting van de tuchtcommissie is tevens de Ligaprocureur aanwezig. 

 

Art.5.3 De tuchtcommissie doet uitspraak in eerste aanleg over de bij haar aanhangig gemaakte feiten 

Art.6 De tuchtraad  

 

Art.6.1 De tuchtraad is samengesteld uit twee tuchtrechters, die worden bijgestaan door een zittingsgriffier. Een 

tuchtrechter die al als lid van de tuchtcommissie van de betrokken feiten kennis heeft genomen, kan inzake niet 

zetelen in de tuchtraad. 

 

Eén van de twee tuchtrechters is de voorzitter van de tuchtraad. 
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Art.6.2. 2 Op de zitting van de tuchtraad is tevens de Ligaprocureur aanwezig. 

 

Art.6.3 De tuchtraad doet uitspraak over het hoger beroep van één der partijen of het ligaparket tegen de 

beslissingen van de tuchtcommissie. 

 

Art.7. Benoeming en ontslag 

 

Art.7.1 De tuchtrechtelijke rechtscolleges van de VRL worden samengesteld uit het korps van tuchtrechters en 

het ligaparket.  

 

Art.7.2 De tuchtrechters en de leden van het ligaparket worden voorgedragen en benoemd door het 

bestuursorgaan van de VRL. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur. 

 

Art.7.3 De functie van tuchtrechter of lid van het ligaparket staat open voor mannen en vrouwen die op het 

ogenblik van hun benoeming de volle leeftijd van 30 jaar bereikt hebben en ten volle over hun burgerlijke en 

politieke rechten beschikken. 

 

Art.7.4 Opdat men tot tuchtrechter of tot lid van het ligaparket zou kunnen worden benoemd, dient men op het 

ogenblik van de benoeming in het bezit te zijn van een Belgisch diploma van licentiaat of master of doctor in de 

rechten of van een gelijkwaardig buitenlands diploma. 

 

Art.7.5 Tuchtrechters en de leden van het ligaparket mogen geen deel uitmaken van een bestuursorgaan van 

een club, de VRL, de KBR of een ander Vlaams of nationaal bestuursorgaan binnen het roeien (bv. NRF, Oost-

Vlaamse Roeiliga…) 

 

Art.7.6 Het mandaat van tuchtrechter of lid van het ligaparket eindigt in de volgende gevallen: 

 

 van rechtswege als hij of zij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, tenzij het bestuursorgaan van de VRL 

uitdrukkelijk beslist het mandaat te verlengen. 

 bij vrijwillig en uitdrukkelijk ontslag; 

 bij afzetting door het bestuursorgaan van de VRL, die deze beslissing slechts kan nemen om zwaarwichtige 

redenen, met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en nadat de betrokkene is 

gehoord in zijn / haar middelen; 

 van rechtswege bij geheel of gedeeltelijk verlies van zijn burgerlijke en politieke rechten; 

 van rechtswege bij het bekleden van een functie of een mandaat in een nationaal, regionaal of provinciaal 

of plaatselijk bestuursorgaan van de VRL of een roeiclub.  

 

Art.8. Korps van tuchtrechters en het ligaparket 

 

Art.8.1 Het korps van tuchtrechters en het ligaparket wordt voorgezeten door een hiertoe door het 

bestuursorgaan van de VRL aangestelde korpsvoorzitter. 

  

Art.8.2 De korpsvoorzitter is bevoegd om het hiërarchisch gezag uit te oefenen over het korps van tuchtrechters. 

 

Art.8.3 Er wordt jaarlijks een lijst opgemaakt om een maandelijkse dienstdoende tuchtrechter aan te duiden. 
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Art.8.4 Het korps van tuchtrechters en het ligaparket heeft als volgende leden, niet exhaustief:  

 Lut Wille (KRB)  

o 0475/ 875 351 

o info@albatrozz.be  

o Advocaat Albatrozz Advocaten 

o Gistelse Steenweg 340, 8200 Sint-Andries 

 Joke Ruelens (KRB) 

o 0486 41 44 66 

o joke.ruelens@gmail.com  

o Advocaat 

o Kortebrugge 13, 8200 Sint-Michiels Brugge 

 Brigitte van Schoote 

o 0475/25 24 71 

o brigitte.van.schoote@vbvs.be 

o Advocaat Van Schoote en partners 

o Bieslookstraat 11, 9030 Mariakerke 

 Jeroen Debacker 

o T +32 9 2610588 , M +32 479 229897 

o Jeroen.De.Backer@renewi.com  

o HR Director BE Renewi 

o Nijverheidstraat 2 B, 2870 Puurs 

 Bart Demaeseneir 

o 0475/963432, 053/41.77.75 

o bartdemaeseneir@yahoo.com  

o Advocaat ACDM 

o Parklaan 191, 9300 Aalst. Oudegemsebaan 4, 9200 Dendermonde 

 Bart Meganck 

o 0475/34 59 34 

o Bart.meganck@just.fgov.be 

o Magistraat, Raadsheer hof van beroep te Gent 

o Koophandelsplein 23, 9000 Gent 

 Leen Desticker 

o 0475/ 620 043, 050 40 40 60  

o leen@advocaatdesticker.be  

o Advocaat Advocatenkantoor Desticker 

o Gistelse Steenweg 340, 8200 Brugge 

 

Art.8.5 De vergoeding van de tuchtrechters die optreden binnen het ligaparket of binnen een tuchtprocedure, 

wordt vastgelegd op €125 excl. BTW, vermeerderd met een kilometervergoeding tussen de woonplaats en de 

plaats van samenkomst, per samenkomst.   

 

Art.9.Algemene verplichtingen  

 

Art.9.1 De tuchtrechters en leden van het ligaparket dienen zich te onthouden van iedere handeling die hun 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid zelfs maar schijnbaar in het gedrang zou kunnen brengen. 

 

Art.9.2 De tuchtrechters en leden van het ligaparket dienen zich tevens te onthouden van het publiekelijk 

innemen van standpunten in een procedure die aan hen ter beoordeling werd voorgelegd en waarin er nog geen 

uitspraak werd gedaan. 
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Art.9.3 De tuchtrechters en leden van het ligaparket dienen blijk te geven van de gepaste terughoudendheid in 

de uitoefening van hun bevoegdheden. 

 

Art.10 Indien klachten bij het ligaparket  

 

Art.10.1 Alle klachten worden aanhangig gemaakt door indiening van een schriftelijke weerslag door een lid, of 

een ouder van een minderjarig lid, op het adres van de maatschappelijke zetel van de VRL of via digitale of 

elektronische weg. 

 

Art.10.2 Gelijktijdig wordt bij het indienen van de klacht een waarborg van 150 euro betaald voor behandeling 

van de zaak.   

 

Art. 10.3 De griffier overhandigt de klacht ten spoedigste aan de ligaprocureur. 

 

Art.10.4 De ligaprocureur stelt het dossier samen en voert het onderzoek en onderzoekt de ontvankelijkheid en 

gegrondheid van de klacht en voert de nodige onderzoeken en verhoren uit. 

 

Art.10.5 Een klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de volgende gegevens bevatten:  

 naam, voornaam , hoedanigheid, telefoon en email, eventueel de gegevens van de raadsman van de 

klagende partij alsook van de partij tegen wie de klacht is gericht;  

 een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil, dat aan de grondslag van de klacht 

ligt.  

 

Art.10.6 indien de aanleggende partij stavingstukken wenst voor te leggen, zal zij deze samen met een inventaris 

in bijlage van haar klacht overmaken aan het Ligaparket.  

 

Art.11 Ambtshalve klacht  

 

Art.11.1 De ligaprocureur kan zelf klachten ambtshalve aanhangig maken telkens hij/zij dat nodig acht. 

 

Art.12.Aanhangig maken wedstrijdfeiten 

 

Art.12.1 De tuchtorganen van de VRL worden niet gevat voor wedstrijdfeiten die onmiddellijk beteugeld worden 

conform de bestaande reglementering en waarvoor geen schorsing wordt opgelegd met uitzondering van 

eventuele onmiddellijke uitsluiting. 

 

Art.12.2 Wedstrijdfeiten die kunnen gesanctioneerd worden met een geldboete vanaf €100 en/of schorsing 

worden ter beoordeling voorgelegd aan de tuchtorganen van de VRL op straffe van onontvankelijkheid binnen 

een termijn van 8 dagen na de wedstrijd, tenzij overmacht kan bewezen worden. 

 

Art.12.3 De tuchtcommissie van de VRL doet in eerste aanleg uitspraak omtrent deze wedstrijdfeiten. 

 

Art.12.4 Het ligaparket kan van ambtswege zelf overgaan tot formulering van een klacht. 
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Art.13.Aanhangig maken overige klachten  

Art.14 Seponeringsbeleid en voorafgaande poging tot minnelijke schikking  

 

Art.14.1 De ligaprocureur kan een klacht seponeren indien hij/zij van oordeel is dat het niet opportuun zou zijn 

verder gevolg aan de klacht te geven. 

 

Art.14.2 De beslissing tot seponeren wordt aan de betrokken partijen medegedeeld. 

 

Art.14.3 Een beslissing tot seponering kan steeds worden herroepen door de ligaprocureur als er zich nieuwe en 

verzwarende omstandigheden aandienen. 

 

Art.14.4 De ligaprocureur kan een voorstel doen aangaande een tuchtrechtelijk feit zonder oproeping van de 

betrokkene en een sanctie voorstellen bij minnelijke schikking, waarbij de betrokkene verzocht wordt een 

bepaalde geldsom te betalen aan de VRL en/of een schorsing te aanvaarden. 

 

Art.14.5 Een sanctie bij minnelijke schikking kan evenwel slechts opgelegd worden voor overtredingen waarvan 

de sanctie minder is dan twee weken schorsing en/of een geldboete van € 200. 

 

Art.14.6 De ligaprocureur kan geen sanctie bij minnelijke schikking voorstellen indien de betrokkene tijdens 

hetzelfde seizoen voor een soortgelijke inbreuk bij wijze van minnelijke schikking werd gesanctioneerd of door 

een liga werd veroordeeld. 

 

Art. 14.7 Evenmin kan een sanctie bij minnelijke schikking voorgesteld worden wanneer de zaak al bij een 

tuchtrechtscollege aanhangig is gemaakt. 

 

Art.14.8 De voorgestelde minnelijke schikking mag niet meer bedragen dan de bij de tuchtsancties bepaalde 

geldboete of schorsing voor het betrokken feit. 

 

Art.14.9 De ligaprocureur bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de betaling dient te geschieden en 

bepaalt eveneens de periode van schorsing, van ten hoogste 2 weken.  

 

Art.14.10 Het voorstel tot sanctie bij minnelijke schikking wordt de overtreder van het tuchtrechtelijk feit bij een 

ter post aangetekende brief ter kennis gebracht. De brief bevat de datum waarmee de gesanctioneerde moet 

instemmen. 

 

Art.14.11 Aanvaarding en uitvoering van de minnelijke schikking binnen de door de ligaprocureur bepaalde 

termijn doet verdere tuchtvervolging vervallen. 

 

Art.14.12 Indien de sanctie bij minnelijke schikking binnen de voorziene termijn door de betrokkene niet werd 

aanvaard, is de gebruikelijke procedure van toepassing. 

 

Art.14.13De griffie geeft de ligaprocureur onverwijld kennis van de aanvaarding van het voorstel door de 

gesanctioneerde. 
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Art.15 Verzoeningszitting- informele verhoren- formele verhoren -getuigen 

 

Art.15.1 In alle zaken waar na summier onderzoek en of na verhoor blijkt dat een bemiddeling is aangewezen, 

roept de ligaprocureur de partijen samen op, om de tussen partijen bestaande klachten en betwistingen pogen 

op te lossen. 

 

            Art.15.2 Er worden geen notulen gemaakt van de verzoeningszitting en wat besproken wordt kan niet tegen de 

partijen gebruikt worden, indien de verzoening niet slaagt. 

 

Art.15.3 Indien er een oplossing komt, wordt er tussen de betrokken partijen een dading opgesteld. 

  

Art.15.4 Indien de partijen geen verzoeningszitting willen of er tussen partijen na deze zitting geen minnelijke 

oplossing kan gevonden worden of indien de eerdere   

opgestelde dading door één of meerdere partijen niet gerespecteerd wordt, wordt de zaak     

onverwijld aanhangig gemaakt door de ligaprocureur voor de tuchtcommissie.   

 

Art.15.5 De Ligaprocureur kan indien het opportuun lijkt de partijen oproepen voor een informeel verhoor, 

waarvan er geen notulen worden opgemaakt. De oproeping gebeurt of elektronisch of via gewone brief. 

 

Art.15.6 Indien het voor het onderzoek nodig is, roept de Ligaprocureur de betrokken partijen op voor een 

officieel verhoor, waarvan wel notulen worden opgemaakt. De oproeping gebeurt of elektronisch of via gewone 

brief. 

 

Art.15.7 De ligaprocureur gaat na of er getuigen moeten worden opgeroepen en wie er als getuige moet 

optreden 

 

Art.16 Zitting tuchtcommissie en tuchtraad  

 

Art.16.a De ligaprocureur bepaalt in samenspraak met de korpsvoorzitter en de griffie de datum waarop de 

tuchtrechtelijke rechtscolleges zitting houden. 

 

Art.16.b. De ligaprocureur stelt de oproeping op tot verschijning voor de tuchtrechtelijke rechtscolleges van 

zowel de gedaagde als de eventuele getuigen. 

 

Art.16.1 De oproeping van de partijen 

 

Art.16.1.1 De betrokken partijen worden ten minste acht vrije kalenderdagen voor de zitting per aangetekende 

brief door de griffie opgeroepen. 

 

De oproepingsbrief vermeldt datum, plaats en uur van de zitting, evenals de overtredingen en klachten waarvoor 

de betrokkene zich dient te verantwoorden. 

 

De oproepingsbrief vermeldt tevens de plaats en de uren waar de betrokken partijen en/of hun advocaten het 

dossier kunnen inzien en er afschrift van nemen. 

 

De kosten van de afschriften dienen vooraf te worden betaald. Deze worden aangerekend à rato van € 0,5/ 

bladzijde.  
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Art.16.1.2. De tuchtcommissie/tuchtraad heeft het recht om personen op te roepen die zij menen te moeten 

horen. 

 

De oproepingsbrief vermeldt datum, plaats en uur van de zitting, evenals de redenen van de oproeping.  De 

oproeping kan met alle mogelijke middelen gebeuren. 

 

Als de op te roepen persoon wegens een geldige reden niet ter zitting kan aanwezig zijn, moet hij daarvan 

melding maken aan de tuchtcommissie/ de tuchtraad via de griffie. Dit kan schriftelijk, maar ook via digitale 

kanalen; mail, Whatsapp, sms, Messenger…  

 

De voorzitter kan de betrokkene laten oproepen voor een nieuwe datum. 

 

Art.16.2 Verschijning partijen  

 

Art.16.2.1 De zittingen zijn openbaar, tenzij de openbaarheid een gevaar oplevert voor de openbare orde of de 

goede zeden. 

 

Op verzoek van één van de partijen kan de tuchtcommissie beslissen de zitting met gesloten deuren te laten 

verlopen. 

 

Art.16.2.2 De behandeling geschiedt op tegenspraak. Indien een behoorlijk opgeroepen partij niet ter zitting 

verschijnt, wordt de zaak bij verstek behandeld. 

 

Art.16.2.3 De partijen moeten in persoon verschijnen en hebben het recht zich te laten bijstaan of 

vertegenwoordigen door een advocaat.   

 

Indien de opgeroepene op het ogenblik van zijn verschijning minderjarig is, kan hij zich laten vertegenwoordigen 

door zijn wettige vertegenwoordigers. 

Slechts als de voorzitter of de partijen het wenselijk achten, kan de aanwezigheid van de minderjarige gevraagd 

worden.  

Die vraag kan nooit aanleiding geven tot verstek voor zover de wettelijke vertegenwoordiger aanwezig is. 

 

Art.16.2.4 De partijen hebben het recht zich te laten bijstaan door een tolk, indien één der partijen de taal van 

de rechtspleging van het rechtscollege niet machtig is. De kosten hiervan worden door de partijen zelf gedragen. 

 

Art.16.2.5 Indien een club of vereniging wordt opgeroepen, moet die zich laten vertegenwoordigen door ten 

minste één van de bestuursleden die in het bezit moet zijn van de aan de club of vereniging gerichte oproeping 

en van een volmacht ondertekend door de voorzitter of secretaris van de club. Het vertegenwoordigend lid mag 

zelf niet geschorst zijn. 

 

Art.16.3 Het verloop van de zitting 

 

Art.16.3.1 De voorzitter van de tuchtcommissie zet de zaak uiteen en stelt, indien nodig geacht, vragen aan de 

partijen. 

 

Art.16.3.2 De partijen hebben het recht aanvullende onderzoeksmaatregelen - zoals het horen van getuigen en 

deskundigen - te vragen en dat zolang de debatten niet gesloten zijn. 

 

De voorzitter van de tuchtcommissie/de tuchtraad beveelt een aanvullend onderzoek, ofwel ambtshalve, ofwel 

op verzoek, of hij wijst het verzoek tot aanvullend onderzoek af, daartegen is geen beroep mogelijk. 
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Art.16.3.3. Bij het horen van getuigen en/of deskundigen mogen de partijen verzoeken dat deze verklaring zou 

worden genoteerd door de zittingsgriffier en worden ondertekend door die getuige of deskundige. 

 

De voorzitter van de tuchtcommissie/ de tuchtraad kan een dergelijk verzoek niet afwijzen en kan bij gebrek aan 

een verzoek zelf bevelen de verklaringen te noteren en te laten ondertekenen. 

 

Art.16.3.4 De Ligaprocureur zet de vordering uiteen. 

 

Art.16.3.5 De partijen dragen hun middelen van verdediging voor. 

 

Art.16.3.6 Partijen evenals de Ligaprocureur kunnen besluiten neerleggen en conclusietermijnen overeenkomen, 

waarbij de zaak gefixeerd wordt voor een later door de voorzitter te bepalen pleitzitting. 

 

Art.16.3.7 Partijen tegen wie een klacht werd ingediend, krijgen altijd het laatste woord. 

 

Art.16.3.8 De voorzitter van de tuchtcommissie/de tuchtraad sluit de debatten en houdt de zaak in beraad voor 

uitspraak ter zitting of op latere datum binnen de maand volgend op de datum van de zitting waar de debatten 

voor gesloten werden verklaard. 

 

Art.16.3.9 De voorzitter van de tuchtcommissie/de tuchtraad kan de heropening van de debatten bevelen, als 

daartoe gegronde redenen bestaan. 

 

Art.16.4 De uitspraak 

 

Art.16.4.1 De uitspraak moet met redenen omkleed worden en aangetekend verzonden worden door de griffie 

aan de partijen binnen de acht dagen na de uitspraak. 

 

Art.16.4.2 De uitspraak legt de procedurekosten ten laste van de verliezende partij. De tuchtcommissie/de 

tuchtraad kan de kosten evenwel verdelen tussen de partijen, op voorwaarde dat het daarover een gemotiveerde 

uitspraak doet. 

 

De tuchtcommissie/de tuchtraad beslist tevens over de besteding van de gedeponeerde waarborg. 

 

De procedurekosten omvatten de verplaatsingskosten van de door de tuchtcommissie/de tuchtraad opgeroepen 

getuigen, de kosten van daden van onderzoek, vergoeding tuchtrechters en ligaprocureur, evenals een forfaitair 

bedrag voor administratie- en dossierkosten, hetwelk jaarlijks, zowel voor eerste als tweede aanleg, bepaald 

wordt door het bestuursorgaan van de VRL. 

 

Art.16.4.3 De uitspraak wordt tevens gecommuniceerd in de officiële ligakanalen zodra er geen hoger beroep 

meer mogelijk is. 

 

Art.17 Spoedeisende procedure     

 

Art.17.1 Bij hoogdringendheid en bij wijze van uitzondering wordt een spoedprocedure voorzien. 

 

Dit kan enkel met het oog op een regelmatig en sportief verloop van de wedstrijden en/of bij overmacht. 
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Art.17.2 Een spoedprocedure kan ofwel schriftelijk tegen afgifte van ontvangstbewijs op de griffie of via mail 

naar het mailadres van de griffie of tijdens weekends, feestdagen, verlofdagen en buiten de werkuren van de 

griffie, via alle andere elektronische middelen (gsm, sms, whatsapp, niet limitatief.) naar de voorzitter van de 

VRL, die onverwijld het ligaparket verwittigt. 

 

Het ligaparket verwittigt daarop onverwijld de dienstdoende tuchtrechter, tenzij volgens het ligaparket de klacht 

overduidelijk onontvankelijk en/of ongegrond is en/of tergend en roekeloos is. 

 

Art.17.3 Een waarborg moet ter griffie worden gedeponeerd binnen de eerstvolgende openingsuren. Deze 

waarborg wordt vastgesteld op €150.  

 

Art.17.4 De oproepingstermijn is vrij, kan op dezelfde dag en is aan geen enkele vormvereiste onderworpen. 

 

De zitting kan doorgaan zonder griffier. 

 

Bij afwezigheid wordt een beslissing bij verstek genomen. 

 

Art.17.5 De voorzitter kan slechts een opgelegde schorsing, uitsluiting of schrapping voorlopig bevestigen of 

tijdelijk opschorten. 

 

Art.17.6 De gemotiveerde en met reden omklede beslissing wordt ten laatste de volgende werkdag na de zitting 

uitgesproken en schriftelijk tegen ontvangstbewijs op de griffie ter beschikking gesteld. 

 

Art.17.7 Een uitspraak op de banken is mogelijk en waarna de voorzitter de uitspraak op het zittingsblad noteert 

en ondertekent. 

 

Art.17.8 Tegen de beslissing van de voorzitter staat geen enkel rechtsmiddel open. 

 

Art.17.9 De beslissing van de voorzitter is onmiddellijk uitvoerbaar ondanks eventuele een verdere procedure 

ten gronde voor de tuchtcommissie/tuchtraad. 

 

Art.18 Ordemaatregel  

 

Art.18.1 Het bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga kan ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te 

herstellen of de veiligheid te waarborgen, een ordemaatregel nemen door aan een persoon, een groep personen 

of een club, 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 op te 

leggen, desgevallend beperkt tot de locaties(s) waar de herhaling of onveiligheid moet 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.  

 

Art.18.2 De persoon, groep personen of club, die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel 

kan/kunnen gehoord worden. Dit kan ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe 

zal de persoon, groep personen of club, per e-mail of per aangetekend schrijven voor worden uitgenodigd.  

 

Art.18.3 De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel.  

 

Art.18.4 De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende tuchtprocedure 

van kracht van gewijsde is getreden.  
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Art.19 Rechtsmiddelen  

 

Art.19.1 Verzet 

 

Art.18.1.2 Er kan tegen een beslissing bij verstek geen verzet aangetekend worden door de partij die verstek liet 

gaan. 

 

Art.19.2. Beroep  

 

Art.19.2.1 Partijen kunnen binnen een termijn van veertien kalenderdagen per aangetekende gemotiveerde 

brief, bevattende de middelen, hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak van de tuchtcommissie en het 

beroep moet gericht zijn aan de griffie op de ligazetel, dit alles op straffe van onontvankelijkheid. 

Bij het aantekenen van hoger beroep wordt een waarborg gestort van €200. 

 

Art.19.2.2 De ligaprocureur kan hoger beroep instellen mits melding aan de griffie binnen de veertien 

kalenderdagen na de uitspraak van de tuchtcommissie. 

 

Art.19.2.3 Het beroep schorst de tenuitvoerlegging van de uitspraak in eerste aanleg, voor zover de 

uitvoerbaarheid bij voorraad niet werd bevolen. 

 

Art.19.2.4 De oproepings- en verschijningsprocedure en het verloop van de zitting zijn hetzelfde als in eerste 

aanleg en zoals omschreven in art.16. 

 

Art.19.3 Derdenverzet  

 

Art.18.3.1 In alle rechtsprocedures is derdenverzet mogelijk, 

 

Art.18.3.2 Derdenverzet moet aangetekend worden binnen de veertien dagen na publicatie in de officiële 

ligakanalen en gericht aan de griffie. 

Art.20 Slotbepalingen  

 

Art.20.1 Bij het berekenen van de termijnen wordt uitsluitend rekening gehouden met de datum van de 

poststempel, tenzij anders bepaald. 

 

Art.20.2 De eerste dag van de bepaalde termijnen is de dag volgend op de dag van de beslissing of de 

kennisgeving. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de datum poststempel van verzending van de beslissing. 

 

De laatste dag van de bepaalde termijnen wordt dienovereenkomstig berekend.  

 

Om tijdig te zijn, dient de handeling te worden gesteld uiterlijk op de laatste dag zelf en rekening houdend met 

de openingsuren van de griffie. 

 

Art.20.3 Indien een termijn eindigt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd 

naar de eerstvolgende werkdag en rekening houdend met de openingsuren van de griffie. 
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Art.20.4 Onder neerleggen ter griffie dient te worden begrepen: het versturen van klachten en briefwisseling 

betreffende klachten die toekomen op de griffie, gevestigd op het adres van de maatschappelijke zetel van de  

 

VRL of het in persoon overhandigen ter griffie tijdens de openingsuren en tegen ontvangstbewijs of het versturen 

van klachten via e-mail. 

 

Art.20.5 Het deponeren van waarborgen ter griffie geschiedt ofwel tegen ontvangstbewijs ofwel door middel van 

storting op de daartoe aangeduide rekening mits voorlegging van een bankattest.  

 

Procedures waarvoor een waarborg voorzien is, vinden geen doorgang zolang de waarborg onbetaald blijft. 

 

Art.20.6 Ambtshalve klachten dienen geen waarborg te betalen. 

 

Art.20.7 Alle definitieve beslissingen van de rechtscolleges worden gepubliceerd in de officiële ligakanalen. 
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BIJLAGE 1 sanctioneerbare gedragingen 

 

Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn elke gedraging die de goede werking, de goede naam of de reputatie van de 

sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is met de wetten, de statuten, de nationale roeicodex, de 

gedragscode in het Intern Reglement van de Vlaamse Roeiliga of het aansporen tot, het vergemakkelijken van, 

of het bieden van hulp bij het begaan van een inbreuk, evenals het verzuimen van hulp. Bij de omschrijvingen 

van sanctioneerbare gedragingen op de gedragscode binnen het Intern Reglement van de Vlaamse Roeiliga zijn 

aangevuld de mogelijke sancties. De mogelijke sancties staan verder beschreven in bijlage 2 van het 

tuchtreglement. Hieronder een extra omschrijving voor de sanctioneerbare gedragingen omtrent 

grensoverschrijdend gedrag.  

Sanctioneerbare gedragingen GRENSOVERSCHRIJVEND GEDRAG  

 

Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die de goede werking, de goede naam of de reputatie 

van de sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is met de statuten, reglementen, normen en waarden 

van de organisatie of de sport op zich, als het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, 

of het hulp bieden bij het begaan van een inbreuk, of inbreuken op de gedragscode en het ethisch roeicharter. 

Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn de handelingen en gedragingen in het bijzonder tuchtrechtelijk 

sanctioneerbaar. 

• 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.  

• 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, gevaren 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.  
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Het in dit reglement bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag dat 

plaatsvindt/heeft plaatsgevonden binnen het verband 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. 

BIJLAGE 2 Mogelijke tuchtsancties bij sanctioneerbare gedragingen 

 

Als tuchtrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd:  

a. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing;  

b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de Vlaamse Roeiliga voor een duur van 

maximaal drie jaren. Dit verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten, is gericht op het 

beperken van de bewegingsvrijheid van de betrokkene, geldend voor bijvoorbeeld aanwezigheid bij 

bepaalde wedstrijden, trainingen of vergaderingen, van zowel de federatie als de aangesloten leden, 

zulks voor de door de tuchtcommissie bepaalde duur; 

c. het verbod om één of meer aan leden van de Vlaamse Roeiliga toegekende rechten uit te oefenen voor 

een duur van maximaal drie jaren. Dit verbod om één of meer rechten uit te oefenen, is gericht op het 

beperken van de bewegingsvrijheid van de betrokkene, geldend voor bijvoorbeeld bepaalde ruimtes, 

omgang met bepaalde personen, groepen of teams, inzage van bepaalde dossiers, uitvoeren van 

bepaalde opdrachten, zulks voor de door de tuchtcommissie bepaalde duur; 

d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de Vlaamse Roeiliga voor een duur van 

maximaal tien jaren. Het verbod om bij de sportorganisatie één of meer functies uit te oefenen wordt 

alleen als sanctie opgelegd, indien de overtreding in de uitoefening van een bepaalde functie is begaan. 

Bedoelde ontzegging kan op die functie, maar ook op door de tuchtcommissie te bepalen andere 

functies in de sportorganisatie betrekking hebben; 

e. de schorsing als lid voor een duur van maximaal vijf jaren. Een schorsing wordt als sanctie opgelegd 

indien de overtreding zo ernstig is dat niet met een lichtere sanctie kan worden volstaan en een 

uitsluiting een te zware sanctie is. Gedurende de schorsing kan de betrokkene geen functie en 

lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch deelnemen aan activiteiten binnen de Vlaamse Roeiliga en 

blijven de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van toepassing. In 

overleg met de betrokkene kunnen hem tijdelijk bijzondere taken die hij in de ruimste zin van het woord 

uitvoert ten behoeve van de roeisport worden geweigerd; 

f. de uitsluiting als lid van de Vlaamse Roeiliga.  

g. een combinatie van bovenstaande.  
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Er kunnen altijd alternatieve (tucht)sancties door de tuchtinstantie opgelegd worden.  

In geval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten van 

grensoverschrijdend gedrag, worden de maximale straffen vermeld in b. tot en met e. verdubbeld.  

In geval van recidive zal een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale mogelijke straffen 

vermeld in b. tot en met e. worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval minderjarigen of andere 

handelingsonbekwamen slachtoffer zijn). 

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. worden 

in dat geval vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers. 

De tuchtsancties en alternatieve (tucht)sancties kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk door de 

tuchtinstantie worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een tuchtsanctie wordt aan een termijn van 

ten hoogste drie jaren gebonden. Wanneer diegene t.a.v. wie een tuchtsanctie werd opgelegd, binnen de termijn 

van de voorwaardelijke opgelegde tuchtsanctie, weer en inbreuk begaat, kan de tuchtinstantie beslissen het 

voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke tuchtsanctie of alternatieve (tucht)sanctie om te 

zetten en daarnaast een tuchtsanctie of alternatieve (tucht)sanctie op te leggen voor de nieuwe inbreuk.  


