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Ethische en tuchtstructuur Vlaamse Roeiliga 
 

Structuur  

 

Klachten komen binnen bij de API (club of federatie). De API is chauffeur van de klacht.  

• Kan meteen afgehandeld worden zonder verder gevolg.  

• Wordt doorverwezen naar het Ligaparket. (VRL) 

Onderzoeksdaden kunnen verricht worden vanuit parket. API is ondersteunend, ligaprocureur is hoofd.  

o Uitnodigen partijen en externen waar nodig.  

o Informele behandeling en afhandeling.  

o Formele behandeling en afhandeling.  

o Voorbereiding zaak voor tuchtorgaan.  

• Intern VRL tuchtorgaan  

o Onderdeel doping: VST 

Eerste aanleg met reglementen van de federatie.  

o Ligaprocureur geeft af. Volgende procureur neemt over en overloopt alles. Legt voor aan de 

rechter.  

o Rechters oordelen  

• Intern VRL beroepsorgaan 

Tweede aanleg.  

o Oordelen o.b.v. procedures en regels.  

 

Ethische Commissie 

Ethisch Beleid 

Gedragscode 

Sportieve codex Reglementen 

Vlaamse Roeiliga 

Tuchtreglement 

Club API 

Federatie API 

Ligaparket Nulde aanleg 

Tuchtorgaan Eerste aanleg 

Beroepscommissie Tweede aanleg 
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Het Ligaparket (=onderzoekscommissie, klachtenbehandeling…) 

 

Kan gezien worden als de reactieve kant van de ethische commissie, en de opstap naar een tuchtcommissie. 

Langs de ene kant kan het veel zelf oplossen, langs de andere kant bereid het een zaak voor die naar een 

tuchtcommissie dient gebracht te worden.  

API en ligaprocureur kiezen wie allemaal wordt gehoord. Streven naar afhandeling bij eerste bijeenkomst. De 2 

betrokken partijen, eventuele experten (kamprechters, ooggetuigen, club API), ICES, iemand van het 

bestuursorgaan, een moderator…  

Met een kost voor afhandeling van de klachten. Mag geen drempel zijn voor behandeling.  

De reglementen zijn gevat in het tuchtreglement van de Vlaamse Roeiliga 
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Een ethische commissie 

 

Bepaald het ethische beleid, en is niet reactief, maar proactief. Het stelt het integraal ethische beleid op, met 

inbegrip van 3 zaken:  

1. Kwaliteitsbeleid: de gedragscode (wordt ook wel schoolreglement genoemd; een lijvige lijst met nodige 

gedragingen en mogelijke overtredingen.  

2. Preventiebeleid: een ethisch charter. Een preventieve lijst met gewenste gedragingen.  

3. Reactiebeleid: een handelingsprotocol bij incidenten.  

De API 

 

De API is het aanspreekpunt in de club of de federatie. Het wordt de chauffeur van de klacht. Het is zijn taak om 

de klacht zo goed mogelijk in te schatten om te weten naar welke instantie de klacht moet doorverwezen worden 

om te worden opgelost.  

Bij kleine klachten (bv groene vlag) kan de API beslissen om het voorval intern op te lossen. Bij andere/grotere 

zaken wordt doorverwezen naar het ligaparket. Op die manier legt het de verantwoordelijkheid af aan een 

procureur/ juridisch onderlegd persoon, die verder de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de klacht 

op zich neemt. De API volgt op dat moment als griffie het verdere verloop van de klacht op binnen het ligaparket, 

of de andere tuchtorganen.  

Belangrijk voor de API is de opleiding van het vlaggensysteem om een correcte en geautomatiseerde inschatting 

te maken van een binnengekomen klacht. Verder kent de API de mogelijke verlopen en procedures van de 

behandeling en kan de betrokken partijen hierover inlichten.   

Tuchtreglement  

 

Zijn de reglementen waarop het ligaparket en het tuchtorgaan beroep doen om te oordelen en indien nodig 

uitspraken te gaan doen.  

Moeten volledig zijn en refereren ook naar de sportieve en grensoverschrijdende gedragingen. In het reglement 

gaat men dan specifieker in op de mogelijke sancties.  

Tuchtorgaan  

 

Rechters volgens poel rechters.  

De ligaprocureur brengt het geval aan, aan het tuchtorgaan.  

Sportieve codex 

 

Volgens de Belgische codex (gestoeld op de FISA codex). Mogelijke Vlaamse aanpassing in de toekomst.  

 


