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TUCHTRECHT 

SNEEUWSPORT VLAANDEREN  

                             

  

 

 

 

VOORAFGAANDELIJK  

 

 

Binnen SNEEUWSPORT VLAANDEREN vzw worden alle mogelijke geschillen behandeld door 

de geschillenorganen en conform onderhavig reglement. 

 

              Deze geschillen kunnen zowel puur tuchtrechtelijke inbreuken en/of burgerrechtelijke geschillen 

tussen partijen zijn. 

 
(a) Voor aangeslotenen 

 
• Algemeen 

Door hun aansluiting bij SNEEUWSPORT VLAANDEREN aanvaarden alle clubs en hun leden 

de reglementen en gedragscodes van de sportfederatie (met inbegrip van het tuchtreglement) en 

de bevoegdheid van de sportfederatie (in sportieve, reglementaire, disciplinaire/tuchtrechtelijke, 

administratieve en jurisdictionele aangelegenheden).  

 

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 

en zijn vrij beschikbaar op het secretariaat van de sportfederatie. 

 

 

• M.b.t. Grensoverschrijdend gedrag 

Het in dit reglement bedoelde grensoverschijdend gedrag heeft betrekking op alle vormen van 

ongewenst grensoverschrijdend gedrag dat plaatsvindt / heeft plaatsgevonden binnen het verband 

van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccomodatie of -infrastructuur 

werd gepleegd, zowel fysiek, mentaal en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk 

gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de 

sportorganisatie worden uitgeoefend. 

In tuchtaangelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag erkennen SNEEUWSPORT 

VLAANDEREN en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid 

van de interne geschillencommissie van de SNEEUWSPORT VLAANDEREN in eerste aanleg 

en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (“BAS”) in tweede aanleg. Daarenboven  
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(b) Voor niet-aangeslotenen (afzonderlijke verklaring / overeenkomst) 

 

Het niet-aangesloten lid dient schriftelijk akkoord te gaan met onderstaande verklaringen, 

vooraleer er een tuchtrechtelijke procedure kan worden opgestart door een niet-aangesloten lid.  

 

Het niet-aangesloten lid verbind zich ertoe de statuten en reglementen van de SNEEUWSPORT 

VLAANDEREN, alsook K.B.S.F. (Koninklijke Belgische Skifederatie) en F.I.S. (Fédération 

Internationale de Ski) te respecteren en te aanvaarden dat zij een tuchtsanctie en/of ordemaatregel 

tegen henzelf kunnen treffen.  

 

Het niet-aangesloten lid erkent uitdrukkelijk de bevoegdheid van de geschillencommissie van de 

SNEEUWSPORT VLAANDEREN [de tuchtinstanties van de in eerste aanleg en het Belgisch 

Arbitragehof voor de Sport (“BAS”) in 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.  

 

Het niet-aangesloten lid stemt ermee in dat de SNEEUWSPORT VLAANDEREN elke 

disciplinaire sanctie genomen ten aanzien van henzelf publiceert en deze bekendmaakt aan andere 

verbonden sportfederaties en overheidsdiensten. 

 

 

 

 
(c) Preventieve ordemaatregel 

 

Het Bestuursorgaan van de federatie of 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 (bv. een verbod om de lokalen en/of domein 

alwaar de sport beoefend wordt te betreden), 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.  

 

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.  

De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel.  

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

in kracht van gewijsde is getreden.  

 

De preventieve ordemaatregel kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van  

Sneeuwsport Vlaanderen of haar Bestuursorgaan, tenzij de bestuurdersaansprakelijkheid bewezen  

wordt. De betrokkene jegens wie een preventieve ordemaatregel werd opgelegd heeft dus geen recht  

op enige vergoeding, zelfs niet wanneer later de klacht ongegrond blijkt te zijn.  
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Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de interne geschillencommissie of het BAS. Dit 

beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing van de interne geschillencommissie of het BAS staat 

geen beroep open. 

 

 

 

 

I. DE TUCHTORGANEN  

 

De zetel van alle tuchtorganen van SNEEUWSPORT VLAANDEREN is te 2600 Berchem, 

Boomgaardstraat 22, Huis van de Sport (4e verdiep), met name de geschillencommissie. 

 

 

I.1 DE ONDERZOEKSCEL  

 

art. 1. Op de zetel van SNEEUWSPORT VLAANDEREN wordt een onderzoekscel opgericht die één en 

ondeelbaar is. 

 

art. 2. De onderzoekscel stelt de dossiers samen, poogt waar mogelijk te bemiddelen, vordert wanneer 

nodig de samenkomst van de geschillencommissie, stelt waar nodig een tuchtrechtsvervolging in 

en vordert waar nodig de sancties welke van toepassing zijn en adviseert waar nodig de 

geschillencommissie. 

 

 

I.2. GESCHILLENCOMMISSIE   

 

 

art. 3. De geschillencommissie behandelt alle geschillen die door de onderzoekscel aangebracht worden.  

               

In de geschillencommissie zetelt de zittingsvoorzitter, de secretaris en de dossieronderzoeker. 

 

 

 I.3. HET SECRETARIAAT  

 

art. 4. Op de zetel van SNEEUWSPORT VLAANDEREN wordt er een geschillensecretariaat opgericht, 

waarvoor het bestuursorgaan een bediende, die bij de SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

werkzaam is, als secretaris aanduidt en iemand als subsituut-secretaris. 
 

art. 5. Het secretariaat staat de onderzoekscel en de geschillencommissie bij, in alle verrichtingen en 

zorgt voor een behoorlijke werking van de geschillencommissie en dit onder toezicht van de 

onderzoekscel en de voorzitter van de zittingsvoorzitters van de geschillencommissie. 

 

Het secretariaat bewaart alle dossiers, notulen, registers en alle andere akten aangaande   

het tuchtrecht. De documenten worden minimum vijf jaar bewaard. 

 

 

 

IV BEVOEGDHEID 
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art. 6. De onderzoekscel en de geschillencommissie zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, 

klachten en vorderingen van en met betrekking tot: 

 

-de leden van  SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

 

-de leden van SNEEUWSPORT VLAANDEREN naar aanleiding van feiten of geschillen die   

zich hebben voorgedaan buiten Vlaanderen  en waarvoor een sanctie gevorderd wordt ofwel door 

een ander lid ofwel door de F.I.S. ofwel de K.B.S.F. ofwel door een buitenlandse 

federatie/vereniging/club ofwel door een belanghebbende derde  

 

-de leden van SNEEUWSPORT VLAANDEREN naar aanleiding van een burgerrechtelijk  

geschil en waarvoor de tussenkomst gevraagd wordt ofwel door een ander lid of de F.I.S.ofwel de 

K.B.S.F.ofwel een buitenlandse federatie /club/vereniging ofwel door een belanghebbende derde. 

 

 

Onder "leden" van de SNEEUWSPORT VLAANDEREN wordt verstaan:  

 

-de leden houdende een lidmaatschap bij SNEEUWSPORT VLAANDEREN,  

 

-degenen die een functie hebben in de SNEEUWSPORT VLAANDEREN en handelend in die  

hoedanigheid  

 

-de organisatoren van nationale en internationale wedstrijden aangesloten of verbonden of in  

 opdracht van SNEEUWSPORT VLAANDEREN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. BENOEMINGSVOORWAARDEN  

 

 

art. 7. De leden van de onderzoekscel en de zittingsvoorzitters van de geschillenorganen van 

SNEEUWSPORT VLAANDEREN worden voorgedragen en benoemd door het bestuursorgaan 

van de SNEEUWSPORT VLAANDEREN  

 

De onderzoekscel is samengesteld uit de dossieronderzoeker en kan uitgebreid worden met een 

substituut dossieronderzoeker. 

 

 Er worden meerdere zittingsvoorzitters geschillencommmissie aangeduid en waarvan één 

aangeduid voorzitter van de zittingsvoorzitters. 

 

Zij worden allen benoemd voor onbepaalde duur. 

 

art. 8. Om als dossieronderzoeker of als subsituut dossieronderzoeker of als zittingsvoorzitter of als 

voorzittter van de zittingsvoorzitters te kunnen worden voorgedragen en benoemd moeten de 

kandidaten cumulatief minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:  
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              -in het bezit te zijn van een Belgisch diploma van licentiaat of doctor of master in de rechten of  

 of van een gelijkwaardig buitenlands diploma. 

-ten volle over hun burgerlijke en politieke rechten beschikken. 

-mogen geen deel uitmaken van enig bestuursorgaan binnen SNEEUWSPORT VLAANDEREN, 

K.B.S.F., F.I.S. of een andere buitenlandse federatie behoudens als lid van een juridische 

commissie of een andere rechtsmacht/geschillencommissie/tuchtorgaan van een F.I.S. of een 

andere sneeuwsport federatie. 

 

Hun mandaat eindigt in de volgende gevallen: 

 

-van rechtswege als de leeftijd van 67 jaar bereikt is, tenzij het bestuursorgaan van  

      SNEEUWSPORT VLAANDEREN beslist het mandaat te verlengen  

-bij vrijwillig en uitdrukkelijk ontslag; 

     -bij afzetting door het bestuursorgaan van SNEEUWSPORT VLAANDEREN die deze  

      beslissing slechts kan nemen om zwaarwichtige redenen, met een tweederde meerderheid van 

     de uitgebrachte stemmen en nadat de betrokkene is gehoord in zijn middelen; 

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

-van rechtswege bij het bekleden van een functie of een mandaat in een bestuursorgaan van  

      binnen SNEEUWSPORT VLAANDEREN, K.B.S.F., F.I.S. of een andere buitenlandse 

      federatie. 

 

 

art. 9. De dossieronderzoeker, de subsituut dossieronderzoeker , de zittingsvoorzitter en de voorzittter 

van de zittingsvoorzitters dienen zich te onthouden van iedere handeling die hun onpartijdigheid 

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

 

Zij 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. 

 

 

 Het is alle leden van het bestuursorgaan of andere leden of werknemers van SNEEUWSPORT 

VLAANDEREN niet toegelaten zich te mengen onder welke vorm dan ook in zaken aanhangig 

bij de geschillenorganen en moeten zich ten allen tijde onthouden van het publiekelijk innemen 

van standpunten, ook nadat een zaak werd afgesloten. 

 

 

 
VII.  RECHTSPLEGING 

 

 

 VII.1. DE  TUCHTPROCEDURE 

 

 

 VII.1. A AANHANGIG MAKEN VAN DE ZAAK 

 

art. 10 Een procedure wordt aanhangig gemaakt door een lid, al dan niet aangesloten tot een sportclub of 

een bestuurslid of een werknemer van SNEEUWSPORT VLAANDEREN,of ambtshalve door de 

dossieronderzoeker, of een andere belanghebbende federatie of een belanghebbende derde , 

middels een schriftelijke klacht of melding via brief, fax of mail, in te dienen op het secretariaat., 
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en dit wegens een inbreuk op de Vlaamse reglementen van SNEEUWSPORT VLAANDEREN of 

de Belgische reglementen voor zover van toepassing of  de internationale reglementen voor zover 

van toepassing en dit gepleegd door een lid van SNEEUWSPORT VLAANDEREN of een 

burgerrechtelijk geschil tussen leden of tegenover een lid.  

             

 Bij het indienen van een klacht of melding door een lid wordt gelijktijdig een waarborg van 150€ 

op het  secretariaat gedeponeerd of gestort op het op dat ogenblik vigerende rekeningnummer en 

door de secretaris  kenbaar te maken op eerste verzoek. 

 

art. 11 De secretaris  maakt de klacht onverwijld over aan de dossieronderzoeker . 

 

 

 

 VII.1.B BEHANDELEN KLACHT  

 

art. 12 De dossieronderzoeker ontvangt alle klachten aangaande tuchtrechtelijke feiten en alle 

betwistingen in burgerrechtelijke geschillen. De dossieronderzoeker  kan zelf klachten aanhangig 

maken telkens hij/zij dat nodig acht. 

 

art. 13 Seponeren  

 

De dossieronderzoeker  kan een klacht seponeren indien hij/zij van oordeel is dat het niet 

opportuun zou zijn verder gevolg aan de klacht te geven. 
 

 

 De beslissing tot seponeren wordt aan de betrokken partijen medegedeeld. 

 Een beslissing tot seponering kan steeds worden herroepen door de dossieronderzoeker  als er zich 

nieuwe omstandigheden aandienen. 

 

 

 

Art.14   Minnelijke schikking  

 

De dossieronderzoeker  kan aangaande een tuchtrechtelijk feit met of zonder oproeping van de 

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

een bepaalde geldsom te betalen aan SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

 

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

geldboete voor het betrokken feit. 

 

De dossieronderzoeker bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de betaling dient te 

geschieden.  

 

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 waartegen de 

gesanctioneerde moet instemmen. 

 

Aanvaarding en uitvoering van de minnelijke schikking binnen de door de dossieronderzoeker  

bepaalde termijn doet de tuchtvervolging vervallen. 
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Indien de sanctie bij minnelijke schikking binnen de voorziene termijn door de betrokkene niet 

werd aanvaard, wordt de gebruikelijke procedure hernomen. 

 

 

art. 15 Verhoor  

 

De dossieronderzoeker kan de partijen horen die een klacht hebben ingediend en de partijen die in 

de klacht worden aangeduid, tenzij de klacht manifest ongegrond is en geseponeerd wordt. 

 

De verhoren kunnen het karakter hebben van een informeel verhoor of een officieel verhoor en dit 

wordt bepaald door de dossieronderzoeker. 

 

 

              Het verhoor kan en mag vervangen worden door schriftelijke verklaringen en dit op de wijze die 

de dossieronderzoeker bepaalt.  

 

              De dossieronderzoeker laat het secretariaat de partijen schriftelijk oproepen voor een verhoor.  

 

Een schriftelijke oproeping kan per gewone brief, aangetekende brief, of via mail.  

               

De oproeping vermeldt datum, plaats en uur van het verhoor, evenals de redenen van de  

  oproeping.  

 

Partijen dienen persoonlijk aanwezig te zijn op het verhoor, ze mogen bijgestaan worden door de  

  wettelijke vertegenwoordiger voor minderjarigen en/of advocaat. 

 

Bij een informeel verhoor wordt er geen verklaring ondertekend, bij een officieel verhoor wordt 

de verklaring genoteerd en ter ondertekening door het lid voorgelegd. 

 

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

schriftelijk melding maken aan de dossieronderzoeker via het secretariaat. Deze schriftelijke 

melding mag per gewone brief, aangetekende brief, of via mail.  

 

Het niet aanwezig zijn op een verhoor, zonder gegronde aangetoonde reden of het herhaaldelijk 

pogen om een verhoor te verdagen, geeft aanleiding tot een onmiddellijk aanhangig maken van de 

zaak door de dossieronderzoeker voor de geschillencommissie en/of een aanvullende klacht tegen 

de onwillige. 

 

 

art. 16    Bemiddeling  

 

In alle zaken waaruit blijkt dat een bemiddeling is aangewezen , roept de dossieronderzoeker de 

partijen samen op, om de tussen partijen bestaande klachten en betwistingen pogen op te lossen en 

stelt een bemiddelaar aan. 

 

              Er worden geen notulen gemaakt van de bemiddeling. 

 

Indien de bemiddeling tot een oplossing leidt, wordt er tussen de betrokken partijen een dading 

opgesteld. 
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Indien de partijen geen bemiddeling willen of er tussen partijen na bemiddeling 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 

dossieronderzoeker  bij de geschillencommissie.   

 

art. 17    Verzoek tot bemiddeling  door betrokken  partijen 

 

Partijen kunnen bij middel van een gezamenlijk ondertekend verzoek tot bemiddeling , dat wordt 

neergelegd op het secretariaat, hun geschil aan de dossieronderzoeker voorleggen.  

 

 Partijen staan gezamenlijk in tot betaling van de waarborg. 

 

art. 18 Waarborg  

 

    In alle zaken die niet doorverwezen worden naar de geschillencommissie, behoudens de zaken in 

bemiddeling, oordeelt de dossieronderzoeker over de bestemming van de waarborg. 

 

 

 

VII.1.C. DE ZITTING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE  

 

 

art. 19 De dossieronderzoeker  stelt de oproeping op tot verschijning voor de geschillencommissie .  

 

De betrokken partijen worden ten minste acht kalenderdagen voor de zitting per aangetekende 

brief door het secretariaat 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 

raadslieden het dossier kunnen inzien en er afschrift van nemen. 

 

De kosten van de afschriften dienen vooraf te worden betaald. 

 

 

art. 20 De geschillencommissie heeft het recht om personen op te roepen die zij meent te moeten horen. 

 

  

 Bij een duidelijk weigerachtige houding van een opgeroepen lid, kan er desgewenst door de 

dossieronderzoeker  een klacht tegen de opgeroepene aanhangig worden gemaakt. 

 

art. 21 De zittingen zijn openbaar, tenzij één der partijen minderjarig is. 

 

 Op verzoek van één van de partijen of op verzoek van de dossieronderzoeker kan de 

geschillencommissie beslissen de zitting met gesloten deuren te laten verlopen. 

 

art.22 De behandeling geschiedt op tegenspraak. Indien een behoorlijk opgeroepen partij niet ter zitting 

verschijnt, wordt de zaak bij verstek behandeld. 
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art.23   De partijen verschijnen in persoon tenzij vertegenwoordiging wordt toegestaan en partijen hebben 

steeds het recht zich te laten bijstaan door één of meer advocaten. 

 

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

vertegenwoordigen door zijn wettige vertegenwoordigers. 

 

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

de rechtspleging van de geschillencommissie niet machtig is. De kosten hiervan worden door de 

partijen zelf gedragen. 

 

art. 24  Indien een club of vereniging wordt opgeroepen, laat die zich vertegenwoordigen door één van de 

bestuursleden, die de machtiging tot vertegenwoordiging ter zitting moet aantonen. Het 

vertegenwoordigend lid mag zelf niet geschorst zijn. 

 

art. 25 De zittingsvoorzitter van de geschillencommissie zet de zaak uiteen en stelt, als hij/zij dat nodig 

acht, vragen aan de partijen. 

 

De dossieronderzoeker licht zijn vordering toe of adviseert de zittingsvoorzitter, naargelang het 

geschil. 

 

art. 26 De partijen hebben, evenals de dossieronderzoeker, het recht aanvullende onderzoeksmaatregelen 

- zoals het horen van getuigen en deskundigen - te vragen en dit zolang de debatten niet gesloten 

zijn. 

 

De voorzitter van de geschillencommissie beveelt een aanvullend onderzoek, ofwel ambtshalve, 

ofwel op verzoek, of hij/zij wijst het verzoek tot aanvullend onderzoek af. 

 

art. 27 Bij het horen van getuigen en/of deskundigen mogen de partijen, evenals de dossieronderzoeker , 

verzoeken dat deze verklaring zou worden genoteerd door de secretaris . 

 

 De voorzitter van de geschillencommissie kan een dergelijk verzoek niet afwijzen en kan bij 

gebrek aan een verzoek zelf bevelen de verklaringen te noteren. 

 

art. 28 De partijen dragen hun middelen van verdediging voor. 

 

art. 29 De voorzitter van de geschillencommissie sluit de debatten en houdt de zaak in beraad voor 

uitspraak ter zitting of op een latere datum binnen de veertien dagen volgend op de datum van de 

zitting waar de debatten voor gesloten werden verklaard. 

 

De beraadslaging is geheim en gebeurt buiten de aanwezigheid van de dossieronderzoeker  en de 

partijen. 

 

art. 30 De voorzitter van de geschillencommissie kan de heropening van de debatten bevelen, als daartoe 

gegronde redenen bestaan. 

 

  

art. 31 De uitspraak moet met redenen omkleed zijn  en wordt aangetekend verzonden naar de partijen. 

 

De geschillencommissie beslist welke partij of partijen de procedurekosten zullen betalen en  

              binnen welke termijn.  
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 De geschillencommissie beslist tevens over de besteding van de gedeponeerde waarborg. 

  

 De procedurekosten omvatten de verplaatsingskosten van de door de geschillencommissie 

opgeroepen getuigen, alle kosten van daden van onderzoek en zittingen, evenals een forfaitair 

bedrag voor administratie- en dossierkosten 

 

De uitspraak beveelt en motiveert de uitvoerbaarheid bij voorraad ondanks rechtsmiddelen, verzet, 

hoger beroep, als daartoe redenen bestaan. 

 

De uitspraak wordt gepubliceerd in de officiële uitgaven van SNEEUWSPORT VLAANDEREN, 

zodra er geen verzet of hoger beroep meer mogelijk is.  

 

 
 VII.2.  SPOEDEISENDE PROCEDURE 

 

 

art. 32 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. 

 

Een spoedprocedure kan ofwel schriftelijk tegen afgifte van ontvangstbewijs op het secretariaat 

ofwel per aangetekende brief door elke belanghebbende worden ingesteld. 

 

              Een waarborg moet ter secretariaat worden gedeponeerd binnen de eerstvolgende openingsuren. 

 

             De dossieronderzoeker kan tevens een spoedprocedure aanhangig maken en de nodige acties 

ondernemen. 

 
 

Art.33 De ontvankelijkheid van de klacht wordt beoordeeld door de dossieronderzoeker  die de klacht via 

het secretariaat onverwijld ontvangt. 

 

Bij een ontvankelijke klacht, verwittigt de dossieronderzoeker de voorzitter van de 

zittingsvoorzitters en roept de partijen op om te verschijnen voor de geschillencommissie die zetelt 

in spoedzitting. 

De oproepingstermijn wordt beperkt tot 24 uur en is aan geen enkele vormvereiste onderworpen. 

 

 Bij afwezigheid wordt een beslissing bij verstek genomen 

 

De geschillencommissie , zetelend in spoedzitting, onderzoekt de aanhangige zaak ter zitting en 

neemt alle maatregelen die daartoe nodig zijn. 

 

De gegrondheid van de klacht wordt beoordeeld door de voorzitter van de zittingsvoorzitters of de 

door hem aangewezen vervanger, die slechts een opgelegde schorsing, uitsluiting of schrapping 

voorlopig kan bevestigen of tijdelijk opschorten. 

 

De gemotiveerde en met reden omklede beslissing van de geschillencommissie wordt ten laatste 

de volgende werkdag na de zitting uitgesproken. 
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art.34. Men kan zich slechts opnieuw tot de geschillencommissie zetelend in spoedprocedure wenden 

voor dezelfde vordering als er zich nieuwe elementen voordoen. 

 

art.35 De beslissing van de geschillencommissie zetelend in spoedprocedure is onmiddellijk uitvoerbaar 

bij voorraad ondanks beroep.  
  

 
VII.3. VERZET  

 

 

art.36. Tegen een beslissing die bij verstek genomen is, kan de partij die verstek liet gaan verzet 

aantekenen mits het aangetekend verzenden van een gemotiveerde brief binnen een termijn van 

veertien kalenderdagen na de ontvangst van de beslissing, te richten aan de geschillencommissie 

via het secretariaat, één en ander op straffe van onontvankelijkheid van het verzet. 

 

 De verzetdoende partij stort een waarborg van 150 EUR. 

 

art.37. Het verzet schorst enkel de tenuitvoerlegging, voor zover de beslissing bij verstek de 

uitvoerbaarheid bij voorraad niet heeft bevolen. 

 

art.38. De verzetdoende partij wordt opnieuw opgeroepen om te verschijnen op de eerstvolgende zitting. 

  

 Als de behoorlijk opgeroepen verzetdoende partij op deze zitting opnieuw verstek laat gaan, is een 

tweede verzet onontvankelijk. 

 

art.39. Als het verzet ontvankelijk is, herneemt de geschillencommissie de zaak integraal. 

 

 

 VII.4. BEROEP 

 

art.40  Alle betrokken partijen , inclusief de dossieronderzoeker kunnen binnen een termijn van  veertien 

kalenderdagen beroep aantekenen tegen een uitspraak van de geschillencommissie, zowel in 

gewone procedure als zetelend in spoedzitting, middels een aangetekend schrijven te richten naar 

het secretariaat van SNEEUWSPORT VLAANDEREN en met vermelding van de grieven of 

midddels persoonlijke afgifte van de brief tot beroep op het secretariaat.  

 

art.41. Het beroep schorst enkel de tenuitvoerlegging van de uitspraak in eerste aanleg, voor zover de 

uitvoerbaarheid bij voorraad niet werd bevolen. 

 

art.42. De geschillencommissie in graad van beroep zetelt conform de bepalingen in de artikel 19 tot en 

met artikel 31 van dit tuchtrecht. 

 

 
 VIII  SLOTBEPALINGEN 

 

art.43  Kostprijs van afschriften, verplaatsingskosten, bedrag waarborg, kosten rechtspleging worden 

bepaald door het bestuursorgaan van SNEEUWSPORT VLAANDEREN en kunnen op het 

geschillensecretariaat opgevraagd worden. 
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art.44  Alle bedragen die aan SNEEUWSPORT VLAANDEREN toekomen en/of waartoe een partij 

veroordeeld werd te betalen ingevolge onderhavige reglement kunnen bij niet–betaling, en na 

ingebrekestelling ,via gerechtelijke weg geïnd worden. 

 

Zolang desbetreffende bedragen niet vrijwillig betaald worden blijft het lid geschorst tot aan 

algehele vereffening en bovenop de eventuele opgelopen schorsing en dit automatisch zonder 

enige ingebrekestelling. 

 

 

art.45   Bij het berekenen van de termijnen wordt uitsluitend rekening gehouden met de datum van de 

poststempel, tenzij anders bepaald. 

 

De eerste dag van de bepaalde termijnen is de dag volgend op de dag van de kennisgeving. De 

laatste dag van 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 het secretariaat. 

 

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 het 

secretariaat. 

 

Enkel wat het aantekenen van het beroep betreft, begint de termijn van beroep te lopen vanaf de 

poststempel van verzending van de beslissing waartegen  beroep wordt aangetekend. 

 


