Tuchtreglement P.F.V.
HOOFDSTUK 1 MATERIEEL TUCHTRECHT

I.

Inhoud.

Artikel 1. Dit reglement stelt de tuchtregeling van de P.F.V. in al zijn geledingen vast, regelt de
procedures en bepaalt de sancties.

II.

Definities.

Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
-

-

-

-

III.

Dag : kalenderdag ;
Kennisgeving of mededeling : het feit dat alle beslissingen worden geacht te zijn ontvangen na
een termijn van 3 dagen na deze vermeld op het bewijs van verzending ;
P.F.V.: petanque federatie Vlaanderen ;
V.S.F.: Vlaamse Sport Federatie ;
Secretariaat : secretariaat van de petanque federatie Vlaanderen ;
Partij : elke persoon die een klacht aanhangig maakt of een tuchtrapport indient, evenals elke
persoon die het voorwerp van deze klacht of dit rapport uitmaakt ;
Raadsman : de persoon (m/v) waarop een partij of getuige beroep doet om raad en bijstand
te verlenen ;
RIO : Reglement van inwendige orde van de Petanque Federatie Vlaanderen ;
Administratieve inbreuk : elke inbreuk begaan tegen de regels die de samenstelling, het
bestaan, de werking en het bestuur van de clubs, van de provincies, van de federatie en van
hun aanverwante organen regelen, en in het bijzonder tegen de statuten, het reglement van
inwendige orde en ieder ander administratief reglement;
Sportieve inbreuk : elke inbreuk begaan tegen het officieel petanquereglement, de
competitiereglementen in het algemeen, de toegevoegde reglementen (taak van de jury, taak
van de federale afgevaardigde, taak van de scheidsrechter) en het tuchtreglement ;
Competitie : elke petanquewedstrijd, klasseringswedstrijd, kampioenschap of tornooi, al dan
niet openstaand voor spelers vreemd aan de inrichtende instantie of club, met inbegrip van de
internationale ontmoetingen ;
Recidief : nieuwe feiten die zich hebben voorgedaan door een zelfde persoon binnen een
periode van een lopende vorige veroordeling ;
Officieel persoon : een federaal afgevaardigde, een scheidsrechter, een jurylid of elk ander
persoon gelast met het doen naleven van de reglementen.

Toepassingsgebied.

Art. 3. Dit tuchtreglement is van toepassing op alle procedures ongeacht de aanleiding of de
beoordelingsinstantie, met uitzondering van de gevallen die geregeld worden door wettelijke
bepalingen of rechtsprincipes waarvan de toepassing voorrang heeft op de toepassing van dit
reglement.

Art. 4. Het tuchtreglement is van toepassing in alle Vlaamse provincies (provincies Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant & Brussel Hoofdstad) die onder de
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bevoegdheid vallen van de P.F.V., en geldt voor elke competitie die ingericht wordt door of onder de
bevoegdheid van de P.F.V.
Het wordt op alle niveaus op identieke manier toegepast, zowel wat de procedures betreft als de
voorziene sancties.

IV.

Over de inbreuken.

Art. 5.1. Sportieve inbreuken worden vastgesteld door een officieel persoon.
Elke belanghebbende echter kan zelf ook een klacht neerleggen.
Art. 5.2. Een administratieve inbreuk wordt vastgesteld door een bestuurder van een club, van een
provincie, of van de federatie ;
Art. 6. Sportieve inbreuken kunnen op twee niveaus voorkomen :
-

-

Inbreuken die slechts aanleiding geven tot een mondelinge reactie vanwege de betrokken
overheid (scheidsrechter, jury, bestuursorgaan). Zij mogen in het verslag van de betrokken
overheid worden vermeld.
Inbreuken die aanleiding geven tot een schriftelijk verslag.

Art. 7. Iedere inbreuk op een competitief petanquereglement valt in eerste instantie onder de
bevoegdheid van de scheidsrechter en de jury van de betrokken dag. Zij zijn gemachtigd om een
onmiddellijke beslissing te nemen die past in het kader van het verloop van de competitie rekening
houdend met de dwingende bepalingen van het tuchtreglement .
Art. 8. Indien een officieel persoon een sportieve of administratieve inbreuk vaststelt, moet hij daarvan
een verslag opstellen in een tuchtrapport volgens het officieel document opgenomen in bijlage aan dit
reglement. Dit document kan kosteloos verkregen worden op het secretariaat van de P.F.V.
Art. 9. Elke partij evenals elke getuige kan zijn opmerkingen aanbrengen op het verslag; betwistingen
hieromtrent worden beslecht tijdens de verdere behandeling maar kunnen geen aanleiding geven tot
nietigheid.
Het secretariaat stuurt een kopie van het tuchtverslag naar elke geïntimeerde persoon, die zijn
opmerkingen hierop binnen een termijn van vijf dagen aan het secretariaat kan overmaken.
Art. 10. Elke belanghebbende kan onder de vorm van een klacht en mits het storten van een
administratieve kost, te bepalen door de raad van bestuur, aangifte doen van een administratieve of
sportieve inbreuk.
Deze kost wordt samen met alle andere kosten door de beslissingsinstantie in haar eindbeslissing ten
laste gelegd van de in het ongelijk gestelde partij; nutteloze kosten worden, zelfs ambtshalve, ten laste
gelegd van de partij die ze heeft veroorzaakt.
Een kopie van de klacht wordt aan elke beklaagde overgemaakt uiterlijk met het voorstel tot minnelijke
schikking vanwege het bondsparket of met de oproeping voor de zitting van de tuchtcommissie.

V.

Organen.

V.1. Het Bondsparket.

Art. 11. Het bondsparket is een onafhankelijk orgaan en wordt waargenomen door een procureurgeneraal. Hij wordt benoemd volgens de regels en op de wijze zoals bepaald in artikel 53 van het RIO.
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Het mandaat van procureur-generaal kan niet gecumuleerd worden met het mandaat van voorzitter
van de tuchtcommissie noch met een uitvoerend mandaat in de organen van de P.F.V. of zijn
provinciale instellingen.
Art. 12. Het bondsparket kan worden gevat :
-

-

1° door het indienen van een klacht of tuchtrapport
2° op grond van een op eigen initiatief ingesteld onderzoek naar aanleiding van het
kennisnemen van een mogelijke inbreuk op de geldende reglementen, of telkens het sportieve
belang het vereist
3° op verzoek van de tuchtcommissie, al dan niet naar aanleiding van het indienen van een
tuchtrapport.

Art. 13. Het bondsparket kan op autonome wijze een voorafgaand onderzoek instellen.
Daartoe kan de procureur-generaal beroep doen op een of meerdere leden van de tuchtcommissie of
bestuurders van de P.F.V. om hem bij te staan tijdens een onderzoek. De leden van deze
onderzoekscommissie kunnen als getuige gehoord worden tijdens de verdere procedure. Elk
voornoemd lid van de tuchtcommissie kan niet zetelen in een eventuele tuchtprocedure.
Art. 14. Het bondsparket en de onderzoekscommissie kunnen gebruik maken van alle middelen en alle
onderzoeksdaden stellen die zij nodig achten om het onderzoek te voeren.
Naargelang van de aard van de zaak kan het bondsparket beslissen leden van andere organen binnen
de P.F.V. te horen als expert. Hun eventueel advies is niet-bindend.
Na het voeren van dit onderzoek beslist het bondsparket binnen een redelijke termijn om :
-

Een voorstel tot minnelijke schikking te treffen;
Een of meerdere beklaagden voor de tuchtcommissie te dagen;
De zaak te seponeren.

Van het verslag van de onderzoekscommissie wordt bij vervolging voor de tuchtcommissie een kopie
aan elke beklaagde meegedeeld.

V.2. De tuchtcommissie.
Art. 15. De tuchtcommissie wordt benoemd en samengesteld overeenkomstig Titel 11 van het RIO. De
tuchtcommissie bestaat minimum uit één rechter, een griffier en het parket. De zetelende rechter of
rechters worden aangeduid door de voorzitter van de tuchtcommissie.

Art. 16. De taak van het parket wordt uitgeoefend door de procureur-generaal van het bondsparket,
die de vordering inleidt en kan tussenkomen in de debatten. De procureur-generaal kan voor een zaak
zijn mandaat toekennen aan één of meerdere rechters die noch in eerste aanleg noch in beroep
kunnen zetelen in de zaak.

Art. 17. Naast de toepassing van artikel 13, kan iedere rechter aangeduid om te zetelen in de
tuchtcommissie gewraakt worden :
a) Indien hijzelf, zijn partner, zijn ascendenten of descendenten of afstammelingen of eender
welk familielid of verwante tot in de vierde graad in de zaak wordt opgeroepen;
b) Indien hij als getuige werd gehoord
c) Indien hij heeft deelgenomen aan een zitting in vorige instantie
d) Indien hij door een arbeidsovereenkomst met één der partijen verbonden of verbonden is
geweest
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e) Indien een persoonlijke binding kan aangetoond worden tussen hem en één van de partijen.

Art. 18. Een rechter die weet dat er reden tot wraking bestaat wat zijn persoon betreft is ertoe
gehouden zich te onthouden.

Art. 19. De partij die middelen van wraking wil aanvoeren, moet ze voordragen bij aanvang van de
zitting en voor elk ander middel. Bij gebreke daarvan mag geen wraking meer worden voorgedragen,
tenzij de partij eerst nadien slechts kennis heeft gekregen van de wrakingsgronden.

Art. 20. Bij betwisting van de wraking of indien de wraker geen bewijs kan leveren van de reden tot
wraking kunnen de leden van de zetelende instantie bij meerderheid de wraking verwerpen.

Art. 21. (opgeheven)

Art. 22. (opgeheven)

Art. 23. (opgeheven)

Algemene procedure.

Art. 23. De tuchtcommissie houdt zijn zittingen op de zetel van de P.F.V. tenzij hij om bijzondere
redenen anders beslist.

Art. 24. De oproepingen gebeuren binnen een redelijke termijn na ontvangst van het dossier van het
bondsparket, of van de voorzitter van de tuchtcommissie bij toepassing van artikel 32 van dit
reglement, door het secretariaat op verzoek van het bondsparket.

Art. 25. De zittingen van de tuchtcommissie zijn openbaar.
De beoordelingsinstantie kan echter beslissen de zittingen met gesloten deuren te laten verlopen in
het geval de openbaarheid een gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden. Dit gebeurt
in ieder geval bij verhoor of aanwezigheid van minderjarigen.
Getuigen kunnen echter de zittingen pas bijwonen nadat zij door de beoordelingsinstantie werden
gehoord.

Art. 26. Elke partij kan zich door een of meerdere raadslieden laten bijstaan.
Een minderjarig persoon dient zich ten allen tijde te laten vertegenwoordigen.
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Art. 27. Elke partij kan eveneens getuigen laten oproepen waarvan zij de naam en het adres ten laatste
vijftien dagen voor de zitting schriftelijk meedelen aan de griffier die deze getuigen laat oproepen.
Getuigen kunnen zich eveneens laten bijstaan door een raadsman. Kosten voor bijstand door een
raadsman zijn altijd ten laste van hen die er beroep op doen.

De getuigen dienen hun getuigenis in schriftelijke vorm bij aanvang van de zitting af te geven aan de
voorzitter van de zitting.
De schriftelijke getuigenverklaring kan enkel worden opgesteld door personen die aan de vereiste
voorwaarden voldoen om als getuige te worden gehoord. (minderjarige, geen bloedverwanten)
De schriftelijke getuigenverklaring vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats,
de woonplaats en het beroep van de opsteller alsook, zo nodig, diens graad van bloed- of
aanverwantschap met de partijen, of er sprake is van ondergeschiktheid tegenover de partijen, of ze
samenwerken dan wel of ze gemeenschappelijke belangen hebben. Ze wordt gedagtekend en door de
opsteller ervan ondertekend.
De schriftelijke getuigenverklaring bevat het relaas van de feiten waarbij de opsteller ervan aanwezig
was of die hij zelf heeft vastgesteld.

Art. 28. De zittingen verlopen uitsluitend in het Nederlands. Partijen en getuigen kunnen zich op eigen
kosten laten bijstaan door een tolk.

Art. 29. De beoordelingsinstantie regelt de dagvaarding van partijen en de oproeping van getuigen om
aanwezig te zijn op de zitting.
Partijen en getuigen worden ten minste tien dagen voor de zitting door het secretariaat opgeroepen
per aangetekend schrijven. De oproepingen bevatten de plaats, datum en tijdstip van de zitting,
evenals een kopie van het tuchtverslag of de klacht.
De auteur van een tuchtverslag dient altijd ter zitting aanwezig te zijn en zijn verslag toe te lichten.
Het dossier kan door de partijen of hun raadsman geraadpleegd worden op het secretariaat van de
P.F.V. tijdens de gewone openingsuren mits kennisgeving op voorhand; ook kunnen kopieën uit het
dossier verkregen worden tegen een vergoeding vastgesteld door de Raad van bestuur.

VI.

Procedure voor het bondsparket.

Art. 30. Een tuchtrapport wordt binnen de tien dagen na de vaststelling van de feiten overgemaakt aan
het bondsparket.
Een klacht wordt ingediend bij het bondsparket binnen de tien dagen nadat de klager kennis heeft
gekregen van de feiten, samen met een bewijs van storting van de vastgelegde administratieve kost.

Art. 31. Het bondsparket kan zonder oproeping van de betrokken partijen ten allen tijde een minnelijke
schikking voorstellen met een maximum sanctie van 3 maanden effectieve schorsing en/of een boete
van € 150.
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Dit voorstel tot minnelijke schikking wordt schriftelijk aan beklaagde en de secretaris van zijn club
medegedeeld. Indien het voorstel wordt aanvaard moet beklaagde schriftelijk zijn akkoord meedelen
aan het bondsparket binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst.

Art. 32. Tien dagen vooraleer een voorstel tot minnelijke schikking aan beklaagde wordt medegedeeld,
zendt het bondsparket dit voorstel aan de voorzitter van de tuchtcommissie. De voorzitter kan binnen
een termijn van tien dagen beslissen om de zaak naar zich toe te trekken. In dit geval dient aan de
minnelijke schikking geen gevolg te worden gegeven en wordt de zaak behandeld door de
tuchtcommissie. De voorzitter maakt dan het dossier met het door hem verworpen voorstel van
minnelijke schikking over aan het secretariaat.

Art. 33. Indien het voorstel tot minnelijke schikking niet of laattijdig wordt aanvaard, wordt de zaak
eveneens behandeld door de tuchtcommissie.

Art. 34. Tegen een sanctie aanvaard bij minnelijke schikking is geen beroep mogelijk.

Art. 35. Het bondsparket ziet eveneens de door de provinciale verantwoordelijken voorgestelde
sancties na met betrekking tot de provinciale wintercompetities en zendt deze aan de provinciale
secretariaten terug voor uitvoering, of beslist de zaak zelf te vervolgen volgens artikel 36.

Art. 36. Het bondsparket kan altijd beslissen de beklaagde te vervolgen voor de tuchtcommissie.
Hij stelt hierbij een vordering in bij de tuchtcommissie en maakt alle ingezamelde stukken van het
gevoerde onderzoek samen met een gemotiveerd eindverslag over aan de voorzitter van de
tuchtcommissie op diens eerste verzoek.
Het bondsparket kan tegen een beslissing van de tuchtcommissie beroep aantekenen bij de
beroepscommissie. In dit geval is artikel 57, laatste lid, niet van toepassing.
Art. 37. Het bondsparket kan altijd beslissen de beklaagde niet te vervolgen en de zaak te seponeren.
Deze beslissing wordt schriftelijk aan de beklaagde en de secretaris van zijn club medegedeeld.
Bij de beslissing tot seponeren is artikel 31 eveneens van toepassing.
VII.

Procedure voor de tuchtcommissie.

Art. 38. De zitting wordt voorgezeten door de voorzitter van de tuchtcommissie of een rechter door
hem aangewezen. De voorzitter van de zitting kan alle maatregelen nemen om de zitting ordentelijk
te laten verlopen.

Art. 39. Ter zitting dienen alle opgeroepen partijen hun licentie af te geven aan de voorzitter van de
zitting. Bij het niet voorleggen van de licentie kan de beoordelingsinstantie beslissen de zaak uit te
stellen met een maximum van drie maanden. Tot de volgende zitting zijn de beklaagde partijen
geschorst. Kosten veroorzaakt door de verdaging vallen ten laste van de in gebreke zijnde partijen.

Art. 40. Alle partijen kunnen hun standpunt toelichten en argumenteren. Alle partijen dragen tevens
de bewijslast van de door hen ingeroepen feiten.
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Indien partijen wensen dat hun verklaringen schriftelijk worden opgenomen in het dossier, dienen zij
deze schriftelijke verklaring af te geven aan de voorzitter van de zitting voor de aanvang van de
debatten.
De beoordelingsinstantie kan alles doen wat hij nodig oordeelt in het kader van het onderzoek ter
zitting. Getuigen worden gehoord, nieuwe of bijkomende getuigen kunnen worden opgeroepen en
een nieuwe zitting kan vastgesteld worden binnen een termijn van dertig dagen.
De beoordelingsinstantie kan de feiten ook herkwalificeren.

Art. 41. De beoordelingsinstantie kan van elke betrokken partij eisen de nodige bewijselementen
waarover zij beschikt over te maken op eerste verzoek.
Indien er ernstige vermoedens bestaan dat een partij of een derde een document bezit waarin het
bewijs van een bepaald feit geleverd wordt kan de beoordelingsinstantie vragen dat dit document aan
hem wordt overgemaakt.
Indien een partij voorstelt een bewijs te leveren van een bepaald feit door één of meerdere getuigen
dan kan de beoordelingsinstantie dit bewijs toelaten wanneer het aanvaardbaar is.

Art. 42. De beoordelingsinstantie mag zelf op eigen initiatief het persoonlijk verschijnen der partijen
of één der betrokken partijen vorderen. Deze vordering is niet vatbaar voor het aanwenden van enig
rechtsmiddel.
Getuigen – leden van de PFV die door een beoordelingsinstantie uitdrukkelijk zijn gevorderd om te
verschijnen en zonder opgave van redenen niet verschijnen kunnen gesanctioneerd worden met een
schorsing van één maand en een geldboete van € 250 of één van deze sancties alleen.

Art. 43. Indien de gedagvaarde partij voorafgaand aan de zitting kan bewijzen in de onmogelijkheid te
verkeren om te verschijnen kan de beoordelingsinstantie een andere datum voor de zitting vastleggen.

Indien een van de partijen niet verschijnt op de zitting waartoe de zaak werd verdaagd of waarop zij
achteraf tegensprekelijk is bepaald, kan de meest gerede partij, de klager of het bondsparket een
uitspraak vorderen die in ieder geval op tegenspraak gewezen is. Tegen een dergelijke uitspraak is
alleen een voorziening in hoger beroep mogelijk bij het BAS.

Art. 44. Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling kan nietig
worden verklaard, noch kan het niet-naleven van een termijn die op straffe van nietigheid is
voorgeschreven, worden gesanctioneerd, indien het reglement de sanctie niet uitdrukkelijk heeft
bevolen.
De andere termijnen worden slechts dan op straffe van verval bepaald wanneer het tuchtreglement
het voorschrijft.
De commissie kan een proceshandeling alleen dan nietig verklaren of het niet-naleven van een termijn
die op straffe van nietigheid is voorgeschreven sanctioneren, indien het aangeklaagde verzuim of de
aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.
In alle gevallen waarin de ondertekening vereist is voor de geldigheid van een proceshandeling kan het
gebrek van de handtekening worden geregulariseerd ter zitting of binnen een door de rechter
vastgestelde termijn.
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De nietigheid die tegen een proceshandeling kan worden ingeroepen of het niet-naleven van een
termijn die op straffe van nietigheid is voorgeschreven, zijn gedekt indien zij niet tegelijk en vóór enig
ander middel worden voorgedragen.

Art. 45. Partijen en getuigen kunnen afzonderlijk gehoord worden. De beslissing daartoe wordt
genomen door de voorzitter van de zitting. Een confrontatie nadien is echter mogelijk.
De beoordelingsinstantie kan hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van één der partijen één of
meerdere getuigen opnieuw horen
De raadslieden van partijen kunnen de verschijning van alle betrokkenen bijwonen zonder dat ze deze
nochtans in hun verklaringen mogen onderbreken.

VIII.

Beslissingen van de beoordelingsinstantie.

Art. 46. De beoordelingsinstantie stelt een gemotiveerd proces-verbaal op van haar beslissing. Dit
proces-verbaal wordt, tenzij andersluidend in dit reglement bepaald, binnen de tien dagen na de
opstelling per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de beklaagde partij(en), en per gewone
brief aan de klager en de secretaris van de vereniging waartoe de betrokkenen behoren.
Art. 47. Er kan slechts één uitspraak worden gedaan per zaak. Deze uitspraak moet op straffe van
nietigheid de motivatie bevatten en het dispositief.

Art. 48. Iedere definitieve beslissing heeft gezag van gewijsde vanaf haar uitspraak. Dit gezag van
gewijsde verhindert het herinbrengen van de klacht.

Art. 49. Elke uitspraak dient eveneens de territoriale gelding aan te geven.
Art. 50. Na het verstrijken van de voorziene termijn voor beroep of cassatie wordt de in kracht van
gewijsde gedane beslissing medegedeeld aan het secretariaat van de PFV en per uittreksel
gepubliceerd in het Bondsblad.

IX.

Verzaken aan een klacht.

Art. 51. Enkel diegene die een klacht heeft ingediend kan hieraan schriftelijk verzaken met verval van
de waarborg. De klager ziet in dit geval af van elk beoogd gevolg van de ingestelde procedure.

Art. 52. In geval van verzaking kan het bondsparket niettemin beslissen de zaak verder te behandelen.

X.

Veroordeling bij verstek.

Art. 53. Bij afwezigheid van beklaagde kan de beoordelingsinstantie een uitspraak doen bij verstek.
Alle veroordelingen bij verstek worden aan de betrokkenen bekend gemaakt binnen de tien dagen
volgend op de uitspraak.
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Art. 54. Tegen een beslissing bij verstek kan de verstek doende partij verzet aantekenen per
aangetekende brief. Om ontvankelijk te zijn dient het verzet te worden aangetekend binnen de tien
dagen na verzending van de beslissing.
Art. 55. De beoordelingsinstantie behandelt de zaak binnen een redelijke termijn na het ontvangen
van de verzetsbrief volgens de procedure van afdeling VIII.
Het verzet wordt als ongedaan beschouwd indien de verzetdoende partij niet verschijnt.
Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing.

XI.

Beroep.

Art. 56. Tegen een beslissing van de tuchtcommissie in eerste aanleg kan beroep worden aangetekend
bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).
Art. 57. Het verzoek daartoe wordt ingediend volgens de regels van het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport
Art. 58. In de beroepsprocedure kan de voorzitter van de tuchtcommissie, eventueel in samenspraak
met het bondsparket, tussenkomen namens en in opdracht van de PFV.
Art. 59. Het beroep schort de aangevochten beslissing op tenzij in geval van schrapping of van een
effectieve schorsing van meer dan drie maanden.

XII.

Procedure bij hoogdringendheid.

Art. 60. Er kan een spoedprocedure worden ingesteld om reden van hoogdringendheid, eventueel op
vordering van het bondsparket, bij de voorzitter van de tuchtcommissie. De hoogdringendheid wordt
beoordeeld door de voorzitter; tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
Art. 61. In voorkomend geval roept de voorzitter de tuchtcommissie samen binnen de 48 uren na
ontvangst van het verzoek om een procedure om reden van hoogdringendheid en na zijn beslissing om
zo te doen. De commissie komt samen binnen de kortst mogelijke tijd.
Art. 62. Partijen worden opgeroepen van zodra de voorzitter beslist heeft tot een procedure bij
hoogdringendheid. Er zijn geen vormvereisten gesteld aan deze oproep die gebeurt met alle mogelijke
en beschikbare communicatiemiddelen.
Art. 63 De beslissing genomen in deze procedure bij hoogdringendheid wordt binnen de 72 uren aan
de partijen meegedeeld, ongeacht of zij verschenen zijn. Verzet is niet mogelijk.
Art. 64. Op straffe van onontvankelijkheid dient beroep tegen de beslissing bij hoogdringendheid te
worden ingesteld binnen de 24 uren na kennisname van deze beslissing bij gemotiveerd verzoekschrift
zoals bedoeld in artikel 57.
Art. 65. De beslissingen genomen bij hoogdringendheid zijn uitvoerbaar bij voorraad ongeacht beroep
of cassatie.

XIII.

Uitvoering van de sancties.
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Art. 66. Alle sancties worden op de meest nuttige wijze bijgehouden op het secretariaat van de PFV
gedurende een periode van vijf jaar, behoudens langer durende sancties die bijgehouden worden tot
één jaar na het verstrijken er van. De sancties worden genoteerd in de volgorde waarop ze genomen
zijn. Deze registers worden bijgehouden in strikte naleving van de bepalingen van de regelgeving op
de privacy (K.B. nr. 14 van 30 mei 1996).

Art. 67. Iedere inschrijving krijgt een volgnummer en vermeldt :
-

De nodige gegevens ter identificatie van de partijen en/of hun vertegenwoordiger
Datum van inleiding van de zaak en datum van de zitting(en) voor de tuchtcommissie en de
beroepscommissie
De motivering
De aanduiding van de instantie die de eindbeslissing heeft genomen
De genomen beslissing en de datum
De datum van de voorziening in beroep, eventueel cassatie
De genomen beslissing in beroep en cassatie, en de datum

Art. 68. Alle veroorzaakte kosten worden ten laste gelegd van de veroordeelde partij mits verrekening
van de eventuele gestorte voorzieningen voor kosten en waarborgen. Deze kosten omvatten alle
kosten van de rechters en de door de beoordelingsinstantie opgeroepen partijen, de dossierkosten en
de administratiekosten. De dossier- en administratiekosten worden bepaald door het dagelijks bestuur
van de P.F.V.
Elke beoordelingsinstantie kan de kosten op gemotiveerde wijze omslaan over verschillende partijen.
Alle kosten en boetes zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na het van kracht worden van de
beslissing op de rekening van de P.F.V.

Art. 69. Elke veroordeelde speler of anderszins lid van de P.F.V. kan slechts zijn licentie terug krijgen
na verloop van een effectieve sanctie en na betaling van de door hem of haar verschuldigde boete
en/of kosten.
Zolang de betaling van de boete en/of kosten niet is gebeurd, is elke aanvraag tot transfer
onontvankelijk.

XIV.

Bijzondere bepalingen inzake strafherschikking, gratie en eerherstel.

Art. 70. Strafherschikking wordt gegeven door een bijzondere tuchtkamer samengesteld uit de
voorzitter van de tuchtcommissie in eerste aanleg, een door hem aangewezen rechter en de
procureur-generaal van het bondsparket. Zij kunnen zich laten vervangen door een plaatsvervanger.

De bijzondere kamer kan een beschikking tot strafherschikking geven onder de volgende cumulatieve
voorwaarden :
-

De sanctie moet ten minste een effectieve schorsing van twaalf maanden bedragen;
Ten minste twee derden van de sanctie moet verlopen zijn;
Alle boetes en kosten ten laste van de betrokkene dienen betaald te zijn;
De voorzitter van de Raad van bestuur en de betrokken(en) (spelers) kunnen gehoord worden
indien nuttig geacht door de bijzondere kamer;
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-

Het restgedeelte van de sanctie wordt voorwaardelijk gedurende een periode van ten minste
drie jaar;
De sanctie mag geen verzwarende omstandigheid van recidief bevatten.

Art. 71. Gratie kan verleend worden door een speciaal daartoe bijeengeroepen commissie, die bestaat
uit drie leden van het dagelijks bestuur en drie leden van het tuchtorgaan. De commissie duidt per
geval zijn voorzitter aan onder de leden.
Om ontvankelijk te zijn dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan :
-

De aanvrager kan dit pas doen na vijf jaar ononderbroken lidmaatschap na de uitspraak
Hij moet bewijzen dat alle kosten en boetes betaald zijn

De commissie beslist bij stemming; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de
commissie doorslaggevend.
De uitspraak wordt opgenomen in het verslag van de Raad van bestuur.
Procedure en kosten worden geregeld zoals in beroep.

Art. 72. Eerherstel kan verleend worden, op schriftelijke aanvraag van de betrokkene ten vroegste vijf
jaar na de uitspraak, door het dagelijks bestuur dat daartoe de vermelding van de sanctie van de
registers afvoert.

XVI Cassatie

Art. 73. (opgeheven)

HOOFDSTUK 2 DE SANCTIES.

I.

Over de sancties

Art. 73. De sancties zoals bepaald in artikel 87 en volgende worden vastgelegd door de Raad van
bestuur en toegepast door het tuchtorgaan. De opsomming van de sancties is niet beperkend in geval
van verzwarende of verzachtende omstandigheden. De verwijzing bij de sancties onder de vorm ‘a –
b – c’ duiden op een gradatie die overeenkomt met de frequentie van de inbreuk : eerste inbreuk,
eerste herhaling, tweede herhaling.
Elk dispositief van een beslissing zal uitdrukkelijk verwijzen naar de termen van het barema op straffe
van nietigheid.

Art. 74. De sancties voorzien in het Internationaal Petanque Reglement zijn van toepassing op alle
competities binnen de P.F.V. De sancties van dit tuchtreglement kunnen de internationaal voorziene
sancties aanvullen of verzwaren.
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Art. 75. De sancties kunnen in hun geheel worden opgelegd, in gedeelten of met uitstel. In elk geval
dient de beoordelingsinstantie de orde van grootte, de aanvangstijd en de eindtijd van de sanctie te
bepalen.

Art. 76. Het uitstel kan gelden voor het totaal van de sanctie of voor een gedeelte ervan. De
modaliteiten van het uitstel worden in de beslissing van de beoordelende instantie vastgelegd.

Art. 77. Bij het ingaan van de effectieve schorsing vordert het secretariaat van de P.F.V. de licentie in
van de betrokken speler. Indien de betrokkene de licentie niet inlevert of laattijdig inlevert blijft hij/zij
geschorst vanaf de vastgelegde datum van ingang van de schorsing tot het moment waarop de licentie
ingeleverd wordt, en de effectieve schorsing begint pas te lopen vanaf het ogenblik van de inlevering
van de licentie. Na het verstrijken van de periode van schorsing wordt de licentie aan betrokkene
teruggestuurd.
Art. 78. Voor een speler die een effectieve schorsing opgelegd krijgt geldt een formeel verbod om deel
te nemen aan iedere officiële of vriendschappelijke competitie geplaatst onder de bescherming van de
PFV of haar organen, van de FBFP en van alle bij de FIPJP aangesloten federaties. Enkel de oefeningen
van de club waarbij hij/zij lid is zijn toegankelijk.
Inbreuken op dit verbod worden door het bondsparket behandeld. De niet-ingeleverde licentie wordt
onmiddellijk ingetrokken tot de bevoegde instantie een beslissing heeft genomen in deze zaak.
Daartoe stuurt het bondsparket een verzoekschrift naar de voorzitter van de instantie die de
eindbeslissing heeft genomen.

Art. 79. In geval van recidief wordt hiermee als verzwarende omstandigheid rekening gehouden bij het
vastleggen van de sanctie die in dergelijk geval kan verdubbeld worden of meer.

Art. 80. Indien een inbreuk wordt begaan op een officieel persoon ten gevolge van of tijdens de
uitoefening van zijn opdracht kan de straf verzwaard worden tot het dubbele van wat voorzien is voor
de overeenstemmende inbreuk in het barema.
Indien de inbreuk begaan wordt door een officieel persoon ten gevolge van of tijdens de uitoefening
van zijn opdracht kan de straf verzwaard worden tot het dubbele van wat voorzien is voor de
overeenstemmende inbreuk in het barema.

Art. 81. Wanneer een speler of club gediskwalificeerd wordt of gedeclasseerd wordt kunnen noch de
spelers noch de club teruggave eisen van het verschuldigde inschrijvingsgeld.

Art. 82. Inbreuken, inzonderheid deze tegen de regels betreffende het gedrag, kunnen vanwege de
slachtoffers aanleiding geven tot het neerleggen van een klacht bij de burgerlijke en rechterlijke
overheden. De sancties voorzien in dit reglement kunnen uitgesproken worden zonder te moeten
rekening houden met de vervolgingen ingesteld door deze overheden.

Art. 83. Wanneer de inrichtende instantie van een competitie in zijn reglement bijkomende
tuchtvoorzieningen voorziet, dienen deze in overeenstemming te zijn met dit tuchtreglement.
Andersluidende bepalingen die afwijken van een regel uit dit reglement worden als onbestaande
beschouwd.
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II.

Over de kosten.

Art. 84. Elke beoordelingsinstantie begroot de kosten verbonden aan de procedure. Deze kosten
worden ten laste gelegd van de veroordeelde of in het ongelijk gestelde partij.
De beoordelingsinstantie kan bij gemotiveerde uitspraak beslissen de kosten over verschillende
partijen te verdelen.
De kosten omvatten alle gerechts- en administratieve kosten waaronder verstaan :
-

De kosten van de rechters en de door de beoordelingsinstantie opgeroepen getuigen
De dossierkosten
De administratiekosten.

De eventueel betaalde administratiekosten bij het inleiden van een klacht of beroep worden in
verrekening gebracht.

Art. 85. De speler of de club die veroordeeld of in het ongelijk werden gesteld zullen de kosten en/of
boetes betalen binnen de dertig dagen na het van kracht worden van de beslissing en het volledige
bedrag overmaken aan de boekhouding van de petanque federatie Vlaanderen.

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn dan blijft de betrokken gesanctioneerde speler geschorst
tot de dag van de betaling.
In geval van niet-betaling binnen de voorziene termijn zijn alle kosten en/of eventuele boetes
eveneens verhaalbaar op de club waar de betrokken speler lid is. De club van zijn kant heeft het recht
om na betaling deze kosten en/of boetes te verhalen op de speler.

Art. 86. Zolang alle kosten en/of boetes niet betaald zijn door de betrokken speler hetzij aan de
petanque federatie Vlaanderen hetzij aan zijn club, zal elke aanvraag tot transfer van de speler
onontvankelijk zijn.

III. De barema’s van de sancties.

Art. 87. Administratief barema

Referentie

omschrijving

sancties

beoordelingsinstantie

Laattijdige betaling

Verdubbeling betaling
per 2 weken
betalingsachterstand
en/of schorsing tot
betaling

PFV-Raad

Adreswijziging niet
meegedeeld

€ 10

PFV-Raad
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Vrijwillige valsheid in
geschrifte – bezit en
gebruik valse licentie

Schorsing 6 – 12
maanden en/of boete
van € 100 - 250

Bondsparket en/of
tuchtcommissie

Onrechtmatig forfait
geven

€ 25 (onverminderd
reglementering)

Bondsparket en/of
tuchtcommissie

Inrichten wedstrijd
zonder toelating Prov.
Raad

€ 30

PR

Laattijdige aanvraag
inrichten wedstrijd

€ 15

PR

RIO-11

Inrichten internationale
wedstrijd zonder
toestemming Koepel

€ 130

RIO-27

Niet of laattijdig
meedelen uitslag

RIO-28

Afwezigheid op algemene
vergadering

€ 75

PR of PFV-Raad

RIO-38

Bestuur of ledenlijst niet
meedelen

€ 30

PFV-Raad

Affiliatie-aanvraag niet
juist

€ 10

PFV-Raad

Club op 15 maart lidgeld
niet betaald

Ontslag

PFV-Raad

Speler niet geldig
gefedereerd

Schorsing op de
federale lijst

PFV-Raad

Wijziging van licentiegegevens niet
meegedeeld

€ 10

PFV-Raad

Verschaffen van valse
gegevens

Schorsing van 1 tot 8
jaar

Tuchtcommissie

Club die de PFV niet
verwittigt bij uitsluiting

€ 30

PFV-Raad

RIO-37

RIO-41

PFV-Raad

a) € 5
b) € 15
c) € 30

PFV-Raad

PR of PFV-Raad
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Art. 88. Inbreuken gepleegd bij eender welke competitie.

1.

Niet dragen uniforme
bovenkledij
Bij weigering zich in
orde te stellen

a) Verwittiging
b) Uitsluiting uit de
competitie

Scheidsrechter
scheidsrechter

2.

Niet inrichten zonder
geldige reden van een
tornooi dat was
toegekend

Boete van € 75 tot € 250

Bondsparket/tuchtcommissie

3.

1) niet-toegelaten
inrichting concurrentieel
met een tornooi dat
ingeschreven is op
provinciale kalender

Boete van € 75 tot € 250 aan de
inrichtende club

Bondsparket /
tuchtcommissie

2) organisatie
concurrentieel met
neventornooi van
federale of nationale
dagen
4.

Onregelmatige
deelname

Schorsing van 2 tot 4 maanden
aan de deelnemende spelers

Boete van € 75 tot € 250 aan de
inrichtende club

Bondsparket /
tuchtcommissie

Schorsing van 2 tot 4 maanden
aan de deelnemende spelers
a) Uitsluiten uit de
competitie
b) Schorsing van 2 tot 4
maanden en/of boete
van € 75 tot € 250

Official

Bondsparket /
tuchtcommissie

5.

Onwettige opgave

Boete van € 75 tot € 250 en/of
schorsing van 1 tot 2 maanden

Bondsparket /
tuchtcommissie

6.

Spelers die regelmatig
ingeschreven waren en
die zonder deconvocatie
noch justificatie forfait
geven

Schorsing van 1 tot 3 maanden
en/of boete van € 75 tot € 250

Bondsparket /
tuchtcommissie

7.

Clubs die een inbreuk
maken op het bijzonder
reglement der tornooien

Boete van € 75 tot € 250

Bondsparket /
tuchtcommissie

8.

Club die aangekondigde
prijzen niet uitdeelt
volgens beloofde
condities

Boete tot beloop van het
dubbele van de waarde van de
aangekondigde prijzen

Bondsparket /
tuchtcommissie

15

9.

Speler (m / v) op
onregelmatige wijze
opgesteld

Verlies voor de club van de
punten behaald door de triplette
/ doublette waarin betrokken
speler stond opgesteld

Jury / bondsparket /
tuchtcommissie

10.

Geschorste speler (m/v)
opgesteld

Forfait verlies van de wedstrijd
en boete voor de club van € 130

PFV-Raad / bondsparket /
tuchtcommissie

11.

Speler die zelf schorsing
negeert of onder
schorsing met valse
licentie speelt

Bijkomende schorsing van 6 tot 9 Bondsparket /
maanden en/of boete van € 300 tuchtcommissie
tot 500.

12.

Forfait zonder
schriftelijke
verantwoording binnen
de 8 dagen

a) Boete van € 75 tot €
1500 aan de club die
forfait geeft; verbod
dezelfde dag aan eender
welke competitie deel te
nemen die onder
toezicht staat van de
FBPF of PFV
b) Indien toch deelname :
boete van € 130 tot €
1250 aan de club

Bondsparket /
tuchtcommissie

Bondsparket /
tuchtcommissie

Art. 89. Inbreuken in verband met het gedrag.
Inbreuken in verband met het gedrag zijn inbreuken begaan tijdens of naar aanleiding van een
competitie, op of nabij het speelveld of in de nabijgelegen inrichting, ten overstaan van een
toeschouwer, een speler of een official.

1.

2.

3.

Elke vorm van laakbaar gedrag.

Diskwalificatie

Scheidsrechter

Ongepaste houding, gebaren,
woorden of daden; zo ook roken,
gebruik van alcoholische dranken
of GSM op het speelterrein
wanneer het competitiereglement
dit verbiedt.

Schorsing van 2 tot 8 maanden
en/of boete van € 75 tot € 250

Bondsparket /
tuchtcommissie

Beledigingen, scheldwoorden,
bedreigingen

Diskwalificatie

Scheidsrechter

Schorsing van 4 tot 24
maanden en/of boete van €
75 tot € 500

Bondsparket /
tuchtcommissie

Beledigingen en scheldwoorden
gepaard gaande met
geweldplegingen

Diskwalificatie

Scheidsrechter

Intrekking van licentie

Bondsparket /
tuchtcommissie

Schorsing van 2 tot 4 jaar
en/of boete van € 150 tot €
1000
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4.

Slagen en verwondingen

Diskwalificatie

Scheidsrechter

Intrekking licentie

Bondsparket /
tuchtcommissie

Schorsing van 4 tot 50 jaar
5.

Opzettelijke beschadiging van
andermans eigendom

Diskwalificatie

Scheidsrechter

Intrekking licentie

Bondsparket /
tuchtcommissie

Schorsing van 2 tot 50 jaar
en/of boete van € 15 tot €
1000
6.

Deelnemers aan internationale
wedstrijden wier gedrag buiten de
terreinen hen verhindert hun
kansen met succes te verdedigen

Van blaam tot 50 jaar
schorsing

Bondsparket /
tuchtcommissie

7.

Inbreuken tegen reglementen antidoping

Straffen zoals voorzien door
het BOIC

Vlaams Doping
Tribunaal

8.

Het plegen van valsheid :
toevoeging en vervalsing van
bedingen, verklaringen of feiten.
Als dader alsook hij die er gebruik
van maakt.

Schorsing van 2 maanden tot 7
jaar en/of een boete van € 150
tot € 1000

Bondsparket /
tuchtcommissie

Art. 90. Sancties en boetes op inbreuken naar aanleiding van federale wintercompetitie.

a. kosten

In €

1. deelnemingsrecht heren

Art. 2

Max. 100,00

deelnemingsrecht dames

Art. 2

Pro rata aantal deelnemende
ploegen met max van 100,00

2. wijziging correspondentieadres

Art. 11B

15,00

3. abonnement wekelijkse uitslagen

Art. 10 A 4

25,00

4. inlichtingenblad te laat opsturen

Art. 2

50,00

5. nominatieve lijst spelers/speelsters niet
opsturen

Art. 2

50,00

6. bijkomende kalender- en
reglementenboekjes

Art. 3.2

1,50 per stuk

7. aangevraagde verandering van datum

Art. 11 A

62,00

8. aanvraag scheidsrechter

Art. 13 D

30,00

9. storting borg voor klachten en verhaal

Art. 19 B

100,00
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b. boeten

In €

1. terugtrekking ploeg na inschrijving

Art. 4

500,00

2. algemeen forfait van een ploeg tijdens
competitie

Art. 5

250,00

Art. 5

100,00

3. één wedstrijd per weekend

Art. 6 B 4

125,00 per persoon

4. opstellen geschorste speler

Art. 6 B 11

130,00

5. valse opstelling van een speler
bij herhaling
bij tweede herhaling

Art. 7 A

25,00
50,00
Uitsluiting uit competitie

6. geen geldige licentie
bij herhaling

Art. 7 B

8,00
16,00

7. roken / drinken en GSM gebruik op het
terrein

Art. 7 D

Bondsparket / tuchtcommissie

8. niet uniforme bovenkledij + geen
aangepast schoeisel
bij herhaling

Art. 8 C + 8 D

12,00

9. niet, te laat of verkeerd doorgeven van
de uitslag

Art. 10 Ba

8,00

10. laattijdig of niet toezenden van de
uitslag

Art. 10 Bb

8,00

11. wedstrijdblad onjuist of onvolledig :
voor beide clubs

Art. 10 Bc

8,00

12. valse identiteit op het wedstrijdblad

Art. 9H1

25,00

13. vastgesteld bedrog op het
wedstrijdblad

Art. 9H3

25,00 tot 50,00

14. verandering zonder toestemming

Art. 11C2

75,00

15. club die zonder reden niet komt
opdagen
+ voor de ploeg die moest bezocht
worden

Art. 12 A

100,00

Art. 12 A

100,00

16. afwezigheid op de laatste 2 weken
+ voor de ploeg die moest bezocht
worden

Art. 12 E

150,00

Art. 12 E

100,00

17. installatie niet in orde

Art. 14 H

25,00

+ nog te bezoeken club

18. fraude of poging tot

25,00

Bondsparket / tuchtcommissie

Bondsparket / tuchtcommissie
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Art. 91. Sancties en boetes op de inbreuken naar aanleiding van de provinciale wintercompetitie.

( P.M. : Art. 35. Het bondsparket ziet eveneens de door de provinciale verantwoordelijken
voorgestelde sancties in verband met de provinciale wintercompetities na en stuurt ze aan de
provincies terug voor uitvoering, of beslist zelf te vervolgen volgens artikel 36.)

Omschrijving

Provincies

Kosten

In €

deelnemingsrecht

Max. 100,0

Eventueel 50+

Max. 100,00

Wijziging correspondentieadres

15,00

Abonnement wekelijkse uitslagen

30,00

Nominatieve spelerslijst

50,00

Inlichtingenblad te laat

50,00

Bijkomende kalenderboekjes

Max. 3,50

Bijkomend wedstrijdblad

0,50

Aanvraag verandering datum

Max. 62,00

Aanvraag scheidsrechter

30,00

Boetes

Terugtrekking ploeg na inschrijving voor
competitie

Max. 500,00

Valse opstelling speler

Valse opstelling speler, Belg of buitenlander

Valse opstelling buitenlander

Niet discrimineren – tuchtreglement, art. 88, 9

Deelname zonder licentie

Uitsluiting / forfait

Niet gebruiken kunststofringen

Max. 25,00

Resultaat na ronde niet ingevuld

Max. 150,00 voor beide clubs

Valse identiteit op wedstrijdblad

Art. 89, 8

Vastgesteld bedrog op wedstrijdblad

Bondsparket / tuchtcommissie

Club die zonder reden niet komt opdagen

Max. 100,00

Hiervoor aan andere club

Max. 100,00

Afwezig laatste twee weken

Te voorzien in artikel

Hiervoor aan andere club

Max. 100,00

Installatie niet in orde

Te voorzien : ook gebruik
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Bij te voegen :
Dopingreglement en gedragscode internationale uitzending
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