
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUCHTREGLEMENT 
 

P.F.V. 
 
 
 

 
 
 
 
 

NEDERLANDSE UITGAVE VAN DE 
 

Petanque Federatie Vlaanderen  v.z.w. 
 
 
 

Erkend door Min. van de Vlaamse Gemeenschap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicatie 2011 
 



 
Tuchtreglement 02 juli 2011        Pagina 2 

INHOUDSTAFEL 
 

van het Tuchtreglement 
 
 
Hoofdstuk  Titel 
___________________________________________________________________________ 
 
 1  Toepassingsgebied 
 2  Indienen van een verslag van inbreuk (tuchtrapport) 
 3  Aanhangig maken van een klacht 
 4  Behandeling van een klacht algemeen 
 5  Het verzaken 
 6  De wraking 
 7  Het Bondsparket   
 8  De procedure voor de tuchtcommissie 
 9  De spoedprocedure 
 10  Het beroep   
 11  Het bewijs  
 12  De ondervraging  
 13  De getuigen  
 14  De uitspraak  
 15  De veroordeling bij verstek 
 16  De kosten 
 17  Het register en de steekkaarten der sancties 
 18  Gratie en Eerherstel 
 19  De sancties 
 20  Administratief barema 
 21  Sportief barema 
 22  Cassatiecommissie 
 23  Dopingpraktijken gepleegd door elitesporters 
 
 
Lijst van de afkortingen en hun betekenis 
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B.P.F.-F.B.P. Belgische Petanque Federatie - Fédération Belge de Pétanque 
P.F.V. . Petanque Federatie Vlaanderen 
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OO - CF Overkoepelend Orgaan - Comité Faîtier 
PFV-DB PFV- Dagelijks Bestuur 
PFV-Raad PFV - Raad van Bestuur  
PFV-AC PFV - Administratief Comité 
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PR  Provinciale Raad 
R.I.O.  Reglement Inwendige Orde 
O.P.R.  Officieel Petanque Reglement 
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V.I.B.  Vlaamse Interclub Beker voor Senioren en Veteranen
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HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED 
 
Art. 1 :  Dit reglement  - beoogt het op punt stellen van de tuchtregeling van de PFV, in al zijn geledingen 
            - organiseert de procedures 
   - bepaalt de graad der sancties  
 
Art. 2 :  De regels welke vooropgesteld worden in dit tuchtreglement zijn toepasselijk op alle procedures welke 

ook de aanleiding of de beoordelingsinstantie is, behalve wanneer die geregeld worden door wettelijke 
bepalingen of rechtsprincipes waarvan de toepassing voorrang heeft op de maatregelen voorzien in dit 
tuchtreglement. 

 
Art. 3 :  Het Tuchtreglement dient toegepast te worden op alle niveaus op identieke manier, zowel wat betreft 

voorziene procedures als voorziene sancties. 
   
Art. 4 :  Wijzigingen aan het Tuchtreglement worden aangebracht mits goedkeuring door een twee derde 

meerderheid van de Raad van Bestuur van de PFV en vanaf de datum vermeld in de goedkeuring. 
 
Art. 5  In dit reglement wordt verstaan onder : 
 

- Dagen: alle dagen die vermeld worden in dit reglement lopen in kalenderdagen.  
- Kennisgeving / mededeling: Alle beslissingen worden geacht te zijn ontvangen na een termijn van 3  
        dagen na bewijs van verzending. 
- V.S.F.: Vlaamse Sport Federatie 
- Partij: de persoon die een klacht aanhangig maakt of een tuchtrapport indient evenals de persoon 

die wordt aangeklaagd , wordt ontegensprekelijk partij in het geding.  
- Raadslid: elke persoon waarop een partij beroep doet om raad en bijstand te verlenen.  
- RIO: Reglement van Inwendige Orde van de Petanque Federatie Vlaanderen. 
- Administratieve inbreuken: hiermee worden deze inbreuken bedoeld welke begaan worden tegen de 

regels die de samenstelling, het bestaan, de werking en het bestuur van de clubs, van de provincies, 
van de federatie en hun aanverwante organen regelen, in het bijzonder tegen de statuten, het 
reglement van inwendige orde en ieder ander administratief reglement.  Een administratieve inbreuk 
wordt vastgesteld door een bestuurder van de club, van de provincie, van de federatie of van een 
aanverwant orgaan. 

- Sportieve inbreuken: sportieve inbreuken zijn deze welke begaan worden tegen het officieel 
petanque reglement, de competitie reglementen in het algemeen, de toegevoegde reglementen (taak 
van de jury, taak van de federale afgevaardigde, taak van de scheidsrechters) en het tuchtreglement. 

          Onder competitie wordt verstaan eender welk petanque treffen, al dan niet kampioenschap, al dan    
                            niet opengesteld voor spelers vreemd aan de inrichtende instantie of club, met inbegrip van de   
          internationale ontmoetingen. 

- Recidief: nieuwe feiten die begaan zijn binnen een periode van een vorige veroordeling. 
 
          Sportieve inbreuken kunnen op twee niveaus voorkomen: 
           a) inbreuken die slechts aanleiding geven tot een mondelinge reactie vanwege de betrokken 

overheid      (scheidsrechter, jury, bestuursorgaan). Zij mogen worden vermeld in het verslag van de 
betrokken      overheid. 

  b) inbreuken die aanleiding geven tot een schriftelijk verslag. 
 

   Onverminderd de mogelijkheid tot indienen van een klacht door elke belanghebbende, wordt een 
sportieve inbreuk vastgesteld door een official. Onder official wordt verstaan een federaal 
afgevaardigde, een scheidsrechter of een jurylid. Of andere personen gelast met het doen naleven 
van de reglementen. 

 
HOOFDSTUK 2: INDIENEN VAN EEN VERSLAG VAN INBREUK (TUCHTRAPPORT) 
 
Art. 6 :  Iedere inbreuk op een competitief petanque reglement valt vooreerst onder de bevoegdheid van de 

scheidsrechter en de jury van de betrokken dag, die gemachtigd zijn een onmiddellijke beslissing te 
nemen die past in het kader van het verloop van de competitie. 

 
Art. 7 :  Personen in functie die een voldoende zwaarwichtig bevonden sportieve of administratieve inbreuk 

vaststellen kunnen hiervan verslag maken in een tuchtrapport.  Het is wenselijk dit rapport op te maken 
op het officieel document opgenomen in bijlage van dit reglement.  Dit document kan kosteloos 
verkregen worden op het secretariaat. 
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Art. 8 :  De personen tegen wie een tuchtrapport opgesteld wordt evenals de getuigen mogen hun opmerkingen 
aanbrengen op het verslag; een betwisting hieromtrent kan geen aanleiding geven tot nietigheid. 

 
Art. 9 :  Het tuchtrapport moet binnen de 10 dagen na de vaststelling worden overgemaakt aan het bondsparket.  
 
Art. 10 :  De inbreuken worden gesanctioneerd overeenkomstig de barema's die voorkomen in dit reglement. 
 
HOOFDSTUK 3: AANHANGIG MAKEN VAN EEN KLACHT. 
 
Art. 11 :  Elke belanghebbende kan tevens aangifte doen, onder vorm van een klacht, van een administratieve of 

sportieve inbreuk bij het Bondsparket vermeld onder artikel 52 van het R.I.O. 
  Deze klacht moet worden ingediend binnen de 10 dagen nadat aanklager kennis heeft genomen van 

de feiten.  
 
Art. 12 :  Samen met de klacht stuurt de aanhangig makende partij het bewijs van storting van een bedrag van 50 

euro als administratieve kost.  
 
HOOFDSTUK 4:  BEHANDELING VAN EEN KLACHT/TUCHTRAPPORT. 
 
Art. 13  Een klacht of een tuchtrapport wordt door het Bondsparket in behandeling genomen binnen redelijke 

termijn. 
 
HOOFDSTUK 5:  HET VERZAKEN. 
 
Art. 14 :  Verzaken kan enkel schriftelijk door de indiener van een klacht. 
   
Art. 15 :  Door te verzaken ziet de partij af van de procedure welke zij heeft ingesteld.  Door te verzaken vervalt 

de aanspraak op teruggave van de waarborg. 
 
Art. 16 :  In geval van verzaking door een partij kan het bondsparket niettemin beslissen de zaak verder te 

behandelen. 
 
HOOFDSTUK 6: DE WRAKING. 
 
Art. 17 :  Iedere rechter geroepen om te zetelen in een beoordelingsinstantie kan gewraakt worden: 
  a) indien hijzelf, zijn echtgenote, zijn ascendenten of afstammelingen of eender welk familielid of 

verwante in de zaak opgeroepen worden; 
  b) indien hij als getuige werd verhoord; 
  c) indien hij heeft deelgenomen aan de veroordeling in een vorige instantie; 
  d) indien hij door een arbeidsovereenkomst met één der partijen verbonden is of verbonden geweest is. 
  e) indien een persoonlijke binding kan worden aangetoond tussen de rechter en één van de partijen. 
 
Art. 18 :  Een rechter die weet dat er reden tot wraking bestaat wat betreft zijn persoon, is ertoe gehouden zich te 

onthouden. 
 
Art. 19 :  Diegene die wil wraken moet dit doen voor het begin van de eerste zitting. 
 
Art. 20 :  Indien de wraker geen bewijs kan leveren van de reden der wraking kunnen de leden die de instantie 

samenstellen bij meerderheid de wraking verwerpen. 
 
HOOFDSTUK 7:  BONDSPARKET 
 
Art. 21 :  Het Bondsparket is een onafhankelijk orgaan bestaande uit één procureur- generaal.  De procureur- 

generaal wordt benoemd volgens de regels en op de wijze zoals omschreven in het RIO. 
  Cumulatie van het mandaat van procureur-generaal en voorzitter van de tuchtcommissie is niet 

toegelaten.   
 
Art. 22 :   Het Bondsparket kan op volgende manieren worden gevat: 
  1° Door het indienen van een klacht of tuchtrapport 
  2° Op grond van het op eigen initiatief instellen van een onderzoek naar aanleiding van het ter kennis 

krijgen van een inbreuk op de vigerende reglementen of telkenmale het belang het vereist. 
  3° Op verzoek van de tuchtcommissie al dan niet naar aanleiding van het indienen van een tuchtrapport. 
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Art  23 :  Het Bondsparket stelt op volledig autonome wijze een voorafgaand onderzoek in.  Hiervoor stelt zij 

desgewenst onder haar leiding een onderzoekscommissie samen.  Leden van de onderzoekscommissie 
kunnen evenwel nooit zetelen in de tuchtcommissie met betrekking tot de zaak.  Het Bondsparket en de 
onderzoekscommissie kunnen gebruik maken van alle middelen en deze onderzoeksdaden stellen die zij 
nuttig achten om het onderzoek te voeren.   

 
  Naargelang de aard van de zaak kan het Bondsparket beslissen leden van andere organen binnen de 

Petanque Federatie Vlaanderen te raadplegen als expert.  Hun advies is louter suppletief. 
 
  Na het voeren van het voorafgaand onderzoek beslist het Bondsparket binnen redelijke termijn ofwel: 

1° een voorstel tot minnelijke schikking te treffen  
2° de beklaagde te vervolgen voor de tuchtcommissie  
3° de zaak te seponeren. 
 
Hierbij dienen respectievelijk de artikelen 23, 24 en 25 te worden gevolgd. 

 
Art. 24 :  Het Bondsparket kan zonder oproeping van de betrokken partijen ten allen tijde een minnelijke 

schikking treffen met een maximum van 3 maand effectief en/of een boete van € 75. 
   

Het voorstel tot minnelijke schikking wordt schriftelijk aan gedaagde en zijn clubsecretaris 
medegedeeld. Indien het voorstel wordt aanvaard, moet het betrokken lid schriftelijk akkoord mededelen 
aan het Bondsparket binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst.  
 

  10 dagen voorafgaand aan het mededelen van het voorstel tot minnelijke schikking aan gedaagde en 
clubsecretaris wordt het voorstel medegedeeld aan de voorzitter van de tuchtcommissie.  Gedurende 10 
dagen kan de voorzitter beslissen de zaak naar zich toe te trekken.  In dit geval dient er aan de minnelijke 
schikking geen gevolg te worden gegeven en vindt art. 25 toepassing. 

 
  Indien het voorstel tot minnelijke schikking niet of laattijdig wordt aanvaard, vindt tevens art. 25 

toepassing. 
 

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 25. 

 
  Tegen een sanctie aanvaard bij minnelijke schikking is GEEN beroep mogelijk.  
  
Art. 25:  Het Bondsparket kan ten allen tijde beslissen de gedaagde te vervolgen voor de tuchtcommissie.   
 
  Hierbij stelt het Bondsparket een vordering in bij de tuchtcommissie en maakt ze alle ingezamelde 

stukken van het gevoerde onderzoek samen met een eindverslag van dit onderzoek op eerste verzoek 
over aan de voorzitter van de tuchtcommissie.   

 
  Het bondsparket kan tegen de beslissing van de tuchtcommissie beroep aantekenen bij de 

beroepscommissie. In dit geval is artikel 43 op haar niet van toepassing. 
 
Art. 26:  Het Bondsparket kan ten allen tijde beslissen de gedaagde niet te vervolgen en de zaak te seponeren. 
   
  De beslissing tot buiten vervolging stelling wordt schriftelijk aan gedaagde en zijn clubsecretaris 

medegedeeld. 
 

  10 dagen voorafgaand aan het mededelen van de beslissing tot buiten vervolging stelling aan gedaagde 
en clubsecretaris wordt de beslissing medegedeeld aan de voorzitter van de tuchtcommissie.  Gedurende 
10 dagen kan de voorzitter beslissen de zaak naar zich toe te trekken.  In dit geval vindt art. 25 
toepassing. 

 
HOOFDSTUK 8: DE PROCEDURE VOOR DE TUCHTCOMMISSIE  
 
Dit hoofdstuk heeft geen betrekking op de werkwijze van de cassatiecommissie van de VSF. 
 
Art. 27 :  De tuchtcommissie is samengesteld conform de artikelen in Titel 11 van het RIO. De tuchtcommissie 
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beoogt de samenstelling bestaande uit minimum één rechter, een griffier en het parket.   
 
  De taak van het parket wordt normalerwijze uitgeoefend door de Procureur-Generaal van het 

Bondsparket, die de vordering inleidt en kan tussenkomen in de debatten.  Weliswaar kan de Procureur-
Generaal voor een bepaalde zaak zijn mandaat toekennen aan één of meerdere rechters, die noch in 
eerste aanleg noch in beroep met betrekking tot de zaak zetelen.   

 
Art. 28 :  De oproeping door de tuchtcommissie gebeurt binnen redelijke termijn na ontvangst van het dossier van 

het Bondsparket.  
 
Art. 29 :  De zittingen van de tuchtcommissie verlopen openbaar.  
  Nochtans kan de beoordelingsinstantie beslissen de zittingen met gesloten deuren te laten verlopen 

ingeval de openbaarheid een gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden. 
 
Art. 30 :  De betrokken partijen kunnen zich laten bijstaan door een of meerdere raadslieden. 
 
Art. 31 :  De voertaal van de zittingen is het Nederlands.  De opgeroepenen kunnen zich op eigen kosten laten 

bijstaan door één tolk. 
 
Art. 32 :  De tuchtcommissie regelt de dagvaarding van partijen en getuigen om aanwezig te zijn op de betrokken 

zitting. 
 
  Partijen welke niet aanwezig zijn kunnen bij verstek beoordeeld worden.  
 
  Dezen worden opgeroepen minstens 10 dagen voor de zitting,  per aangetekend schrijven.  Zij vermeldt 

plaats, datum en uur van de zitting en de ten laste gelegde feiten.  De tuchtcommissie kan ten allen tijde 
de feiten (inbreuken) herkwalificeren.  Beklaagde ontvangt een kopie van de aanklacht.  Het dossier kan 
door de partijen of hun advocaat geraadpleegd worden op het secretariaat van de Petanque Federatie 
Vlaanderen tijdens de openingsuren. Dergelijk onderhoud dient evenwel op voorhand te worden 
aangevraagd.  Het is bovendien mogelijk kopieën te verkrijgen uit het dossier voor de prijs van 30 
eurocent per kopie. 

   
  Getuigen – leden van de PFV - opgeroepen door de tuchtcommissie die niet ingaan op de oproep kunnen 

bestraft worden met een sanctie gaande van een blaam tot een schorsing van één maand en/of een boete 
van € 250.  Deze straffen worden uitgesproken door de betrokken tuchtcommissie.   

 
Art. 33 :  Partijen kunnen ter zitting getuigen meebrengen, mits zij namen en adressen van deze getuigen uiterlijk 

5 dagen voor de zitting schriftelijk ter kennis brengen van de voorzitter van de tuchtcommissie.  Het is 
bovendien toegelaten een schriftelijke getuigenverklaring in te dienen ten laatste op de dag van de zitting 
voor het sluiten van de debatten. 

 
Art. 34 :  Ter zitting dienen alle opgeroepen personen hun licentie af te geven aan de voorzitter van de zitting.  
  Bij niet voorleggen van de licentie beslist de tuchtcommissie over het mogelijks uitstel van de zaak van 

maximum 3 maand. Tot de volgende zitting is de betrokkene geschorst. Kosten veroorzaakt door de 
verdaging zijn ten laste van de beklaagde. Alle partijen kunnen hun standpunten argumenteren en 
motiveren.  De tuchtcommissie kan alles doen wat ze nodig oordeelt in het kader van het onderzoek.  
Getuigen worden gehoord, nieuwe getuigen kunnen worden opgeroepen en een nieuwe zitting kan 
worden belegd binnen de 30 dagen. Indien de tuchtcommissie bij behandeling van een zaak vaststelt dat 
een derde partij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de aangeklaagde feiten, kan ze deze derde 
partij in het geding betrekken.  Indien deze partij niet aanwezig is op de zitting wordt de klacht 
behandeld op de eerstvolgende zitting. 

 
Art. 35 :  De tuchtcommissie stelt een gemotiveerd proces-verbaal op van haar beslissing.  Dit proces-verbaal 

wordt tenzij andersluidend in dit reglement bepaald, binnen de 10 dagen ter kennis gebracht aan de 
betrokken partijen, per aangetekende zending aan de beklaagde partij en per gewone brief aan de 
aanklager met afschrift voor de secretaris van de vereniging waartoe de betrokkene behoort. 

 
Art. 36 :  Na het verstrijken van de voorziene termijn voor beroep of cassatie wordt de in kracht van gewijsde 

gedane beslissing meegedeeld aan het secretariaat van de PFV en gepubliceerd in het bondsblad. 
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HOOFDSTUK 9: DE SPOEDPROCEDURE. 
 
Art. 37 :  Bij dringende gevallen en ten uitzonderlijke titel wordt de spoedprocedure voorzien, eventueel op 

vordering van het Bondsparket, bij de voorzitter van de tuchtcommissie.  De bevoegdheid om het 
dringend karakter van een procedure te beoordelen berust bij de voorzitter van de tuchtcommissie.   

  Tegen de beslissing over te gaan tot een spoedprocedure is geen verhaal mogelijk. 
 
Art. 38 :  De voorzitter van de tuchtcommissie roept de tuchtcommissie samen binnen de 48 uren en de oproeping 

zelf is niet onderworpen aan enige vormvereiste.  Zij geschiedt bij enig welk communicatiemiddel. 
 
Art. 39 :  De beoordelingsinstantie zetelend in spoedprocedure dient de overgemaakte zaak te behandelen binnen 

de kortst mogelijke termijn. 
 
Art. 40 :  Een beslissing genomen in spoedprocedure, wordt aan de partijen binnen de 72u verstuurd. Bij 

afwezigheid van betrokkenen wordt het vonnis bij verstek geveld. 
  Tegen een beslissing genomen in spoedprocedure is geen verzet mogelijk. 
 
Art. 41 :  Om ontvankelijk te zijn dient beroep tegen een beslissing genomen in spoedprocedure binnen de 24u na 

kennisname van de uitspraak aangetekend ingediend te worden  bij gemotiveerd verzoekschrift.  
Verzuim van deze vormvereisten resulteert in onontvankelijkheid van het ingestelde beroep. 

 
Art. 42 :  De beslissingen genomen in spoedprocedure zijn uitvoerbaar in voorraad ondanks beroep of cassatie. 
 
HOOFDSTUK 10: HET BEROEP. 
 
Art. 43 :  Elk verzoekschrift in beroep wordt per aangetekend schrijven gestuurd aan de Voorzitter van de 

bevoegde beroepsinstantie. 
  Het moet met redenen omkleed zijn, en moet vergezeld gaan met een bewijs van storting van een 

administratieve kost van € 200 te storten op de rekening van de federatie. 
 
Art. 44 :  De aanvraag tot beroep wordt niet aanvaard indien de aanvrager niet de kwaliteit of het belang heeft om 

ze in te dienen.   
 
Art. 45 :  De termijn tijdens dewelke men beroep kan aantekenen is vastgesteld op 10 dagen met aanvang de dag 

na het versturen van het aangetekend schrijven met het vonnis in eerste aanleg.  In zake de procedure 
wordt er gehandeld overeenkomstig artikel 32 t/m 35. 

 
Art. 46 :  Het beroep schort de aangevochten beslissing op, behalve in de gevallen van schrapping of van 

effectieve schorsing van meer dan 6 weken.  Dit artikel is niet van toepassing op een spoedprocedure. 
 
HOOFDSTUK  11: HET BEWIJS. 
 
Art. 47 :  Alle partijen hebben bewijslast voor de door hen opgestelde feiten. 
 
Art. 48 :  Iedere beoordelingsinstantie kan nochtans van iedere betrokken partij eisen de nodige bewijselementen 

waarover zij beschikt over te maken op eerste verzoek. 
 
Art. 49 :  Indien er ernstige vermoedens bestaan dat een partij of een derde een document bezit waarin het bewijs 

van een bepaald feit geleverd wordt, dan kan de beoordelingsinstantie vragen dat dit document haar zou 
worden overgemaakt. 

 
Art. 50 :  Indien een partij voorstelt het bewijs te leveren van een bepaald feit door één of meerdere getuigen dan 

kan de beoordelingsinstantie dit bewijs toelaten wanneer het aanvaardbaar is. 
 
HOOFDSTUK 12: DE ONDERVRAGING. 
 
Art. 51 :  De beoordelingsinstantie mag zelf, op eigen initiatief, het persoonlijk verschijnen der partijen of van één 

der betrokken partijen vorderen. 
 
Art. 52 :  De vordering welke de persoonlijke dagvaarding van de partijen inhoudt is niet vatbaar voor het 

aanwenden van enig rechtsmiddel. 
 



 
Tuchtreglement 02 juli 2011        Pagina 8 

Art. 53 :  Indien de gedagvaarde partij kan bewijzen dat zij in de onmogelijkheid verkeert te verschijnen, dan kan 
de beoordelingsinstantie een andere datum voor de verschijning vastleggen. 

 
Art. 54 :  De raadslieden der betrokken partijen kunnen de verschijning van deze bijwonen, zonder dat ze nochtans 

de verklaring van de partijen mogen onderbreken. 
 
HOOFDSTUK 13: DE GETUIGEN. 
 
Art. 55 :  De partijen en getuigen kunnen afzonderlijk gehoord worden. 
  Confrontatie is mogelijk.  Getuigen kunnen ook een schriftelijke getuigenverklaring afleggen onder de 

voorwaarden zoals bepaald in artikel 56. 
 
Art. 56 :  De verklaring van getuigen en/of partijen wordt schriftelijk vastgesteld en door hen getekend. 
 
Art. 57 :  De tuchtcommissie kan hetzij op eigen gezag, hetzij op vraag van één der partijen de getuigen opnieuw 

horen. 
 
HOOFDSTUK 14: DE UITSPRAAK. 
 
Art. 58 :  Er kan slechts één uitspraak geveld worden per niveau, deze uitspraak moet op straffe van nietigheid de 

motivatie bevatten en het dispositief. 
 
Art. 59 :  a) Iedere definitieve beslissing heeft vanaf haar uitspraak gezag van gewijsde. 
  Dit gezag van gewijsde verhindert het herinbrengen van de aanklacht. 
  b) elke uitspraak dient de territoriale gelding aan te geven. 
 
HOOFDSTUK 15: DE VEROORDELING BIJ VERSTEK. 
 
Art. 60 :  Alle veroordelingen bij verstek moeten aan de betrokkenen bekend gemaakt worden binnen de 10 dagen 

die op de uitspraak volgen. 
 
Art. 61 :  Tegen de beslissing die bij verstek genomen is, kan de verstekdoende partij verzet aantekenen bij 

aangetekende brief binnen de 10 dagen na verzending. Om ontvankelijk te zijn moet het verzet worden 
aangetekend binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing. 

 
  De beoordelingsinstantie behandelt de zaak op verzet binnen redelijke termijn na ontvangst van de 

verzetsbrief. Het verzet wordt als ongedaan beschouwd indien de verzetdoende partij niet verschijnt.  
Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing. 

 
HOOFDSTUK 16: DE KOSTEN. 
 
Art. 62 :  De veroorzaakte kosten ingeval van procedure worden ten laste gelegd van de verliezende partij. 
  De beoordelingsinstantie kan evenwel de kosten verdelen mits daarover een gemotiveerde uitspraak te 

doen. 
  Onder kosten worden alle gerechtskosten verstaan zoals ondermeer bevatten: 
  1. de kosten van de rechters en de door de beoordelingsinstantie opgeroepen getuigen; 
  2. de dossierkosten; 
  3. de administratiekosten. 
 
Eventuele betaalde administratieve kost zal volgens art 43 wordt in verrekening gebracht. 
 
Art. 63 :  De speler of de club veroordeeld tot de kosten en/of boete moet binnen de 30 dagen na het van kracht 

worden van de beslissing het bedrag overmaken aan de boekhouding van de PFV. 
   
  Is dit niet gebeurd binnen de voorziene termijn, dan wordt de veroordeelde in geval van een speler 

geschorst tot bij de betaling.  In geval van niet betaling binnen de voorziene termijn zijn de kosten  
en/of de boetes tevens verhaalbaar op de club van de betrokken speler.  De club heeft na de betaling 
van de kosten en/of de boetes het recht deze van de speler in te vorderen. 

 
  Zolang de betaling van de kosten en/of boetes door de speler niet is gebeurd hetzij aan de Federatie 

hetzij aan de club, zal elke aanvraag tot transfer van de speler onontvankelijk zijn. 
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HOOFDSTUK 17: HET REGISTER EN STEEKKAARTEN DER SANCTIES. 
 
Art. 64 :  Het secretariaat van de PFV houdt op administratief en sportief gebied, register en steekkaarten der 

sancties bij.  Ieder vonnis wordt erin opgetekend in de volgorde waarop het genomen is. Alle registers 
zullen worden opgesteld met strikte naleving van de bepalingen vervat in de Wet op de Privacy (KB nr 
14 van 30/05/96). 

 
Art. 65 :  Iedere inschrijving krijgt een volgnummer en vermeldt: 
  a) de nodige gegevens voor de identificatie der partijen; 
  b) naam, adres en hoedanigheid van hun eventueel raadsman; 
  c) datum waarop de zaak werd ingeleid; 
  d) de motivering; 
  e) de aanduiding van de instantie die de beslissing genomen heeft; 
  f) de genomen beslissing en datum; 
  g) datum van de aanvraag tot beroep; 
  h) datum van de zitting in beroep; 
  i) genomen beslissing en datum. 
 
HOOFDSTUK 18: STRAFHERSCHIKKING, GRATIE EN EERHERSTEL. 
 
 Strafherschikking 
 
Art. 66 A: De speciale kamer van het tuchtorgaan is als volgt samengesteld: 

-  de voorzitter van de tuchtcommissie in eerste aanleg 
-  de voorzitter van de beroepscommissie  
-  Procureur generaal van het bondsparket  
En/of hun vervanger. 

 
Kan voor strafherschikking een speciale beschikking geven onder de volgende voorwaarden: 

- de sanctie moet minstens een effectieve schorsing van zes maanden bedragen 
- ten minste twee derden van de sanctie dienen verlopen te zijn 
- alle boetes en kosten ten laste van de betrokken speler (s) dienen tijdig betaald te zijn 
- de kamer doet uitspraak, eventueel na het horen van de voorzitter van de Raad van Bestuur en de 

betrokken speler(s) wanneer hij dit nodig acht 
- het resterend deel van de sanctie wordt omgezet in een voorwaardelijke sanctie met een looptijd van 

minstens drie jaar 
- de sanctie mag geen verzwarende omstandigheid van recidief bevatten. 

 
Tegen deze beschikking staat geen beroep open. 
 
Gratie 
 
Art. 66 B: De Commissie Gratie heeft het recht gratie te verlenen.  Deze commissie bestaat uit 3 leden van het 

dagelijks bestuur en 3 leden van het tuchtorgaan. De aanvrager moet aan volgende voorwaarden 
voldoen: 1) aanvraag kan pas na 5 jaar ononderbroken lidmaatschap na de uitspraak 2) mits bewijs van 
betaling van alle opgelegde kosten en boetes.  Bij gelijkheid of staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter van de Commissie Gratie doorslaggevend.  De uitspraak wordt opgenomen in het verslag van 
de Raad van Bestuur.  

 
  Kosten en procedure worden geregeld zoals voorzien met betrekking tot de beroepscommissie. 
 
Eerherstel 
 
Art. 67 :  Eerherstel kan na 5 jaar op schriftelijke aanvraag van de betrokken persoon door het Dagelijks Bestuur 

besloten worden door de vermelding de sanctie af te voeren van de registers. 
 
HOOFDSTUK 19: DE SANCTIES. 
 
Art. 68 :  De opsomming der inbreuken in de hiernavolgende barema's is niet beperkend. De registers en 

steekkaarten kunnen eventueel ter zake dienst doen als jurisprudentie.  De voorgestelde sancties zijn niet 
beperkend in geval van verzwarende omstandigheden noch in geval van verzachtende omstandigheden. 
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Art. 69 :  In geval van onbetaalde boeten zullen de opgelegde schorsingen en alle andere maatregelen blijven 

doorlopen en zal elke club de nieuwe licenties van betrokken persoon(en) geweigerd zien, ook federaal 
en nationaal.  

 
Art. 70 :  De schorsingen welke opgelegd worden zijn toepasselijk voor de periode welke door de beoordelende 

instantie moet bepaald worden en waarvan ze de juiste data moet vastleggen. Voor de effectieve 
schorsing ingaat, vordert het secretariaat van de PFV de licentie van de speler in.  De speler krijgt deze 
dan automatisch teruggestuurd bij het verstrijken van de schorsingstermijn.  Indien een speler nalaat 
zijn/haar licentie in te geven of deze laattijdig ingeeft, blijft hij/zij geschorst tot inlevering van de licentie 
en begint de effectieve schorsing pas te lopen vanaf de datum van inlevering van de licentie op het 
secretariaat. 

 
  Iedere schorsing brengt voor de speler die er het voorwerp van is formeel verbod mee om deel te nemen 

aan iedere competitie, officiële of vriendschappelijke, geplaatst onder de bescherming van de PFV of 
haar organen, en van de FBFP en desgevallend van alle bij de FIPJP aangesloten federaties. Enkel de 
oefeningen van de club waarvan hij/zij lid is zijn voor hem/haar toegankelijk.  Indien een speler inbreuk 
maakt tegen dit verbod dient dit te worden gemeld aan het Bondsparket en wordt indien de licentie nog 
niet in het bezit is van het secretariaat de speler zijn/haar licentie met onmiddellijke ingang ingetrokken 
tot de bevoegde instantie eindbeslissing heeft genomen in deze zaak.   

 
Art. 71 :  Uitstel: de beoordelingsinstantie kan het voordeel van het uitstel verbinden aan de opgelegde sancties.  

Het uitstel kan het totaal of een gedeelte der straf betreffen.  De betrokken periode zal tevens duidelijk 
moeten aangegeven worden in de bekendmaking van de sanctie. 

   
Art. 72 :  Recidief: een recidief is een oorzaak van verzwaring van straf (verdubbeld of meer) waarmede bij een 

volgend vonnis rekening kan gehouden worden.  De registers en steekkaarten van de sancties laten toe 
dit recidiverend karakter op een onbetwistbare en nauwkeurige manier vast te stellen.  Bij recidief 
vervalt het toegekende uitstel. 

 
 Indien een inbreuk wordt begaan op de persoon van enig bestuurslid op welk niveau: scheidsrechter, 

jury- of commissielid, en dit ten gevolge van de uitoefening van hun mandaat of functie, kan de straf 
verzwaard worden tot het dubbel van de sanctie die voor de overeenstemmende inbreuk in het 
Tuchtreglement is voorzien. 

 
  Wanneer een inbreuk wordt begaan door enig persoon die een bijzondere bescherming geniet 

volgens bovenstaand alinea en dit tijdens of gevolg aan de uitoefening van zijn functie of mandaat, 
kan de strafmaat verdubbeld worden. 

 
Art. 73 :  Diskwalificatie of declassering: in alle gevallen van diskwalificatie of declassering kunnen de spelers 

noch de clubs welke er bij betrokken zijn het inschrijvingsgeld dat zij gestort hebben terugeisen. 
 
Art. 74 :  Op straffe van nietigheid moet het dispositief van ieder vonnis verplichtend verwijzen in uitdrukkelijke 

termen naar het barema van het tuchtreglement dat toegepast werd. 
 
Art. 75 :  Wanneer de inrichtende instantie van een competitie in het tornooireglement bijkomende 

tuchtvoorzieningen treft, moeten deze zo goed mogelijk aanleunen bij dit tuchtreglement. 
  Wanneer een bijkomende tuchtvoorziening afwijkt van een regel die reeds voorkomt in dit reglement 

wordt de bijkomende regel beschouwd als onbestaande. 
 
Art. 76 :  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 tuchtreglement worden uitgesproken zonder dat moet rekening gehouden worden 
met de vervolgingen ingesteld door die overheden. 

 
Art. 77 :  Waar in de kolom der sancties een opsomming voorkomt onder de vorm van a. -b. - c..  duidt deze op 

een gradatie die overeenkomt met de frequentie van de inbreuk; eerste inbreuk, eerste herhaling, tweede 
herhaling, enz... 
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HOOFDSTUK 20: ADMINISTRATIEF BAREMA. 
Art. 78 :  
 

Referentie Overtreding 
 

Sanctie 
 

Beoordelings- 
instantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIO-11 
 
 
 
RIO-27 
 
 
RIO-28 
 
 
RIO-38 
 
 
 
 
RIO-37 
 
 
 
 
 
RIO-41 
 
 
 

Laattijdige betaling 
(betalingstermijn 
overschreden) 
 
 
 
Adreswijziging niet 
meegedeeld. 
 
Vrijwillige valsheid in 
geschrifte.  Bezit en gebruik 
van valse licentie 
 
Onrechtmatig forfait geven 
 
 
Inrichten wedstrijd zonder 
toelating Prov. Raad. 
 
Laattijdige aanvraag inrichten 
wedstrijd. 
 
Inrichten internationale 
wedstrijd zonder toe-
stemming Koepel. 
 
Niet of laattijdig mededelen 
uitslag. 
 
Afwezigheid op algemene 
vergadering. 
 
Bestuur of ledenlijst niet 
mededelen. 
 
Affiliatie-aanvraag niet juist. 
 
Club op 15 maart lidgeld niet 
betaald. 
 
Speler niet geldig gefe-
dereerd. 
 
Wijziging van licentie-
gegevens niet meegedeeld. 
 
Verschaffen van valse 
gegevens. 
 
 
Club die de PFV niet ver-
wittigd bij uitsluiting. 

Verdubbeling bedrag 
per 2 weken 
betalingsachterstand 
en/of schorsing tot 
betaling 
 
€ 10 
 
 
Schorsing 6 - 12 
maand en/of + boete 
van 100–250 € 
 
€ 25 (onverminderd 
reglementering) 
 
€ 30 
 
 
€ 15 
 
 
€ 130 
 
 
 
a) € 5 b) € 15 c) € 30 
 
 
€ 75 
 
 
€ 30 
 
 
€ 10 
 
Ontslag 
 
 
Schorsing op de 
federale lijst 
 
€ 10 
 
 
Schorsing van 1 jaar 
tot 8 jaar 
 
 
€ 30 

PFV-Raad 
 
 
 
 
 
PFV-Raad 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
PR 
 
 
PR 
PFV-Raad 
 
PFV-Raad 
 
 
 
PR of PFV-Raad 
 
 
PR of PFV-Raad 
 
 
PFV-Raad  
 
 
PFV-Raad 
 
PFV-Raad 
 
 
PFV-Raad 
 
 
PFV-Raad 
 
 
Tuchtcommissie 
 
 
 
PFV-Raad 
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HOOFDSTUK 21: SPORTIEF BAREMA 
 
Art. 79 :  De sancties voorzien in het Internationaal Petanque Reglement zijn van toepassing op alle competi-

ties binnen de P.F.V. 
 
Art. 80 :  Inbreuken gepleegd bij eender welke competitie:
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 

 
Niet dragen van uniforme boven-
kledij. 
Bij weigering zich in regel te 
stellen 
 
Niet inrichten van een tornooi dat 
toegekend was zonder geldige 
reden. 
 
1) Niet-toegelaten inrichting con-
currentieel met een tornooi dat  
ingeschreven is op de provinciale 
kalender. 
 
 
2) Organisatie concurrentiëel met 
het neventornooi van federale of 
nationale dagen. 
 
 
 
Onregelmatige deelname. 
 
 
 
 
 
Onwettige opgave. 
 
 
 
Spelers die regelmatig inge-
schreven waren en die zonder de-
convocatie noch justificatie forfait  
geven. 
 
Clubs welke een inbreuk maken 
op het bijzonder reglement der 
tornooien. 
 
Club welke aangekondigde prij-
zen niet uitdeelt volgens de be-
loofde condities.

 
a) Verwittiging 
 
b) Uitsluiting uit de 
competitie. 
 
Boete van € 75 tot € 250 
 
 
 
Boete van € 75 tot € 250 
aan de inrichtende club. 
Schorsing van 2 tot 4 
maand aan de spelers van 
andere clubs 
 
Boete van € 75 tot € 250 
aan de inrichtende club. 
Schorsing van 2 tot 4 
maand aan de deelnemende 
spelers. 
 
a) Uitsluiten uit de compe-
titie. 
b) Schorsing van 2 tot 4 
mnd en/of boete van € 75 
tot € 250 
 
Boete van € 75 tot € 250 
en/of schorsing van 1 tot 2 
maand. 
 
Schorsing van 1 tot 3 
maand en/of een boete van 
€ 75 tot € 250 
 
 
Boete van € 75 tot € 250. 
 
 
 
Boete tot beloop van het 
dubbele van de waarde der 
aangekondigde prijzen.

 
Scheidsrechter 
 
Scheidsrechter 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
 
 
Official 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
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9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
    
11. 
 
 
 
 
 
 
 

Speler (m/v) op onregelmatige 
wijze opgesteld. 
 
 
 
 
Geschorste speler (m/v) opgesteld 
 
 
 
Forfait zonder schriftelijke justifi-
catie binnen de 8 dagen. 
 

a)Verlies voor de club van 
de punten behaald door de 
triplet/doublet waarin de 
schuldige speler stond opge-
steld. 
 
Forfait van de wedstrijd + 
voor de club boete van  
€ 130. 
 
a) boete van € 75 tot € 1500 
aan de club die forfait geeft. 
Verbod diezelfde dag aan 
eender welke competitie 
deel te nemen welke onder 
het toezicht van de FBFP of 
PFV staat. 
b) indien toch deelname : 
boete van € 130 tot € 1250 
aan de club. 
 

Jury/bondsparket/ 
tuchtcommissie 
 
 
 
 
PFV – Raad /  
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 

Art. 81: Inbreuken in verband met het  GEDRAG. 
Worden bedoeld de 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. 
 
 
 
 
 
4. 

Elke vorm van laakbaar gedrag.  
Ongepaste houding, gebaren, 
woorden of daden; zo ook roken, 
gebruik van alcoholische dranken 
en van GSM op het speelterrein 
wanneer het competitiereglement 
dit verbiedt.   
 
Beledigingen, scheldwoorden, 
bedreigingen. 
 
 
 
Beledigingen en scheldwoorden 
gaande met geweldplegingen. 
 
 
 
 
Slagen en verwondingen. 

Diskwalificatie 
Schorsing 2 tot 8 maand 
en/of boete van € 75 tot  
€ 250. 
 
 
 
 
Diskwalificatie. 
Schorsing van 4 tot 24 
maand en/of boete van € 75 
tot € 500. 
 
Diskwalificatie, 
Intrekking vergunning. 
Schorsing van 2 tot 4 jaar 
en/of boete van € 150 tot  
€ 1000. 
 
Diskwalificatie. 
Intrekking vergunning. 
Schorsing van 4 jaar tot 50 
jaar

Scheidsrechter 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
 
 
 
Scheidsrechter 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
Scheidsrechter 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
 
Scheidsrechter 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
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5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
8. 

Opzettelijke Beschadiging van 
andermans eigendom. 
 
 
 
 
 
Deelnemers aan internationale 
wedstrijden wier gedrag buiten de 
terreinen hen verhindert hun 
kansen met succes te verdedigen. 
 
Inbreuken tegen reglementen 
antidoping 
 
Het plegen van valsheid: 
toevoeging en vervalsing van 
bedingen, verklaringen of feiten. 
Als dader alsook hij die er gebruik 
van maakt.

Diskwalificatie. 
Intrekking vergunning. 
Schorsing van 2 tot 50 jaar 
en/of boete van € 150 tot € 
1000. 
 
 
Van blaam tot 50 jaar 
schorsing 
 
 
 
Straffen zoals voorzien 
door het BOIC 
 
Schorsing van 2 maanden 
tot 7 jaar en/of een boete 
van € 150 tot € 1000.

Scheidsrechter 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 
 
 
 
Vlaams Doping 
Tribunaal 
 
Bondsparket/ 
Tuchtcommissie 

 
Art.81bis:  Sancties en boetes op inbreuken n.a.v. federale wintercompetitie. 
 
a. Kosten:        €( euro)    
1. Deelnemingsrecht heren- art. 2        max .100,00 
 Deelnemingsrecht dames-  art. 2 pro rata het aantal 

deelnemende ploegen met een maximum van 100 euro.  
2. Wijziging correspondentieadres -                    art.11B              15,00  
3. Abonnement wekelijkse uitslagen -   art.10A4            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 /stuk 
7. Aangevraagde verandering van datum -   art.11A               62,00   
8. Aanvraag scheidsrechter -   art.13d                30,00  
9. Storting borg voor klachten en verhaal -  art.19b          100,00  
                     
b. Boeten :          € (euro)      
1. Terugtrekking van een ploeg na inschrijving    art. 4   500,00 
2.  Algemeen forfait van een ploeg tijdens comp.   art. 5   250,00 
       + nog te bezoeken club   art. 5          100,00 
3. Eén wedstrijd per weekend   art. 6B4       125,00/persoon  
4. Opstellen geschorste speler   art. 6B11      130,00  
5. Valse opstelling van een speler     art. 7a            25,00 
      Bij herhaling     art. 7a            50,00   
      Bij tweede herhaling             art. 7a          uitsluiting uit comp. 
6. Geen geldige licentie     art. 7b              8,00 
      Bij herhaling     art. 7b             16,00 
8. Roken/drinken en GSM  
      gebruik op de terreinen            art. 7d          tuchtcommissie 
9. Niet uniforme boven kledij + schoeisel  art. 8c+8d         12,00 
      Bij herhaling      art. 8c+8d           25,00 
10. Niet, te laat of verkeerd doorgeven v/d uitslag    art.10Ba         8,00  
11. Laattijdig of niet toezenden v/d uitslag  art.10Bb           8,00 
12.Wedstrijdblad onjuist of onvolledig: 
       voor beide clubs    art.10Bc           8,00  
13. Valse identiteit op het wedstrijdblad  art. 9H1         25,00 
14. Vastgesteld bedrog op het wedstrijdblad   art. 9H3     25,00 tot 50,00 
                   tuchtcommissie 
15. Verandering zonder toestemming  art.11C2         75,00 
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16. Club die zonder reden niet komt opdagen  art.12a             100,00 
 + voor de ploeg die moest bezocht worden  art.12a    100,00 
17. Afwezigheid op de laatste 2 weken  art.12e           150,00 
        + voor de ploeg die moest bezocht worden  art.12e    100,00 
18. Installatie niet in orde    art.14h            25,00 
19. Fraude of poging tot.               à Bondsparket 
 
 
Art. 81ter sancties en boetens op de inbreuken n.a.v. de provinciale wintrcompetitie 
  
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 25. 
 
 

Omschrijving Provincies 

KOSTEN IN € 

deelnemingsrecht Max 100  

Event. 50+ Max 100  

Wijziging correspondentieadres 15  

Abonnement wekelijkse uitslagen 30  

Nominatieve spelerslijst 50  

Inlichtingenblad te laat 50  

Bijkomende kalenderboekjes Max 3,50  

Bijkomend wedstrijdblad 0,50  

Aanvraag verandering datum Max 62  

Aanvraag scheidsrechter 30  

BOETEN 

Terugtrekking ploeg na inschrijving-voor comp. Max 500 

Valse opstelling speler Valse opstelling speler, Belg of buitenlander 

Valse opstelling buitenlander Niet discrimineren - Tuchtreglement, artikel 80,9 

Deelname zonder licentie Uitsluiting / forfait 

Niet gebruiken kunststofringen Max 25 

Resultaat na ronde niet ingevuld Max 150 voor beide clubs 

Valse identiteit op wedstrijdblad Art. 81, 8 

Vastgesteld bedrog op wedstrijdblad Bondsparket/tuchtcommissie 

Club die zonder reden niet komt opdagen Max 100 

Hiervoor aan andere club Max 100 

Afwezig laatste 2 weken Te voorzien in artikel 

Hiervoor aan andere club Max 100 

Installatie niet in orde  Te voorzien: ook gebruik 
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HOOFDSTUK 22: CASSATIE. 
 
Art. 82 :  Elk verzoekschrift in cassatie wordt per aangetekend schrijven gestuurd aan de Vlaamse Sport Federatie, 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent samen met het vereiste voorschot (zie reglement V.S.F. – op te vragen bij 
deze federatie), met een kopij naar de P.F.V.  

 
Art. 83 :  De termijn tijdens dewelke men cassatie kan aantekenen is vastgesteld op 10 dagen na de ontvangst van 

de beslissing van de beroepscommissie. 
 
Art. 84 :  Cassatie schorst de aangevochten beslissing op, behalve in de gevallen van schrapping of van effectieve 

schorsing van meer dan 6 weken. 
 
 
HOOFDSTUK 23: DOPINGPRAKTIJKEN GEPLEEGD DOOR ELITESPORTERS of BEGELEIDERS 
 
 
1. Dit reglement is van toepassing op elke sporter die onder de verantwoordelijkheid van deze 

sportvereniging valt en door de Vlaamse Gemeenschap op de hoogte werd gebracht van zijn kwalificatie 
als elitesporter en elke begeleider die onder de verantwoordelijkheid van deze sportvereniging valt. 

 
2. De in artikel 1 vermelde sporter die de in artikel 1 vermelde kwalificatie als elitesporter betwist, kan 

overeenkomstig artikel 34 van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening, binnen de veertien dagen volgend op de kennisgeving, beroep aantekenen bij de 
disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap.  

 
3. De disciplinaire vervolging en bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door de in artikel 1 vermelde 

sporter of begeleider, verloopt volgens het procedurereglement van het disciplinair orgaan van de vzw 
Vlaams Doping Tribunaal, die door deze sportvereniging belast werd met het organiseren van de 
disciplinaire procedure betreffende dopingpraktijken gepleegd door de in artikel 1 vermelde elitesporter 
of begeleider. 

 
4. §1. Het in artikel 3 vermelde disciplinair orgaan zal de in overtreding bevonden sporter of begeleider 

veroordelen tot het terugbetalen van het geheel of een deel van de kosten van de dopingcontroles, aan 
degene die de kosten van deze controles heeft gedragen en de in overtreding bevonden sporter of 
begeleider daarenboven een straf opleggen overeenkomstig §2 tot en met §7 van dit artikel.  

 
§2. Met uitzondering van de specifieke stoffen waarnaar verwezen wordt in paragraaf 3, en behoudens de 
toepassing van paragraaf 5 of 6 wordt twee jaar uitsluiting opgelegd voor een overtreding als vermeld in 
artikel 3, 1°, 2° en 6°, van het decreet. 

 
§3. De verboden lijst kan specifieke stoffen vermelden die gemakkelijk kunnen leiden tot het onbedoeld 
overtreden van antidopingregels doordat ze veel worden gebruikt in medicijnen of waarvan het minder 
waarschijnlijk is dat ze met succes worden gebruikt als doping. Als een  sporter  of begeleider kan 
aantonen hoe een specifieke stof in zijn of haar lichaam is binnengekomen of in zijn of haar bezit is 
gekomen, en dat die specifieke stof niet bedoeld was om de sportprestaties van de sporter te verbeteren 
of het gebruik van een prestatieverbeterende stof te maskeren, wordt de uitsluitingsperiode vermeld in 
paragraaf 2 van dit artikel vervangen door minimaal een berisping en maximaal twee jaar uitsluiting voor 
een eerste overtreding. 

 
Om een opheffing of een vermindering te rechtvaardigen, moet de sporter of begeleider zijn of haar 
verklaring staven met bewijsmateriaal waaruit tot volle tevredenheid van het disciplinair orgaan blijkt dat 
er geen sprake was van een intentie om de sportprestatie te verbeteren of het gebruik van een 
prestatieverbeterende stof te maskeren.  De ernst van de fout van de sporter of begeleider geldt als 
criterium om te beslissen tot een eventuele vermindering van de uitsluitingsperiode. 

 
§4. Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 3° en 5°, van het decreet, geldt, behoudens de toepassing 
van paragraaf 5 of 6, twee jaar uitsluiting. 

 
Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 7° en 8°, van het decreet, wordt, behoudens de toepassing 
van paragraaf 5, een periode van uitsluiting opgelegd van minimaal vier jaar en maximaal levenslang.  
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Een dopingpraktijk waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige overtreding 
beschouwd en leidt, indien zij is gepleegd door een begeleider van de sporter en betrekking heeft op 
andere stoffen dan de op de verboden lijst vermelde specifieke stoffen, tot levenslange uitsluiting voor de 
begeleider. 

 
Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 4°, van het decreet, is de periode van uitsluiting minimaal 
één jaar en maximaal twee jaar, afhankelijk van de schuldgraad van de sporter.  

 
§5. In de volgende gevallen wordt de periode van uitsluiting niet toegepast of verminderd op grond van 
uitzonderlijke omstandigheden:  
1° als de sporter of begeleider in een individueel geval kan aantonen dat hem geen schuld treft of 
nalatigheid te verwijten is voor de overtreding, vervalt de periode van uitsluiting die normaal van 
toepassing was. In geval van een overtreding van een antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1°, van het 
decreet, moet de sporter aanvullend aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen 
opdat de periode van uitsluiting kan vervallen. Als de periode van uitsluiting vervalt, telt de overtreding 
van de antidopingregel niet mee voor het vaststellen van de periode van uitsluiting die geldt voor 
overtredingen als vermeld in paragraaf 7; 
2° als de sporter of begeleider in een individueel geval voor een overtreding van een antidopingregel kan 
aantonen dat hem geen significante schuld treft of nalatigheid te verwijten is voor de overtreding, kan de 
periode van uitsluiting worden verminderd tot maximaal de helft. Als de periode van uitsluiting 
levenslang is, mag de verminderde periode niet korter zijn dan acht jaar. In geval van een overtreding 
van een antidopingregel als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet, moet de sporter bijkomend aantonen 
hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen voordat de periode van uitsluiting kan worden 
verminderd; 
3° als een sporter of begeleider vrijwillig een dopingpraktijk bekent voor hem een monsterneming wordt 
aangekondigd die een dopingpraktijk zou kunnen aantonen (of, als het een andere dopingpraktijk betreft 
dan die welke vermeld in artikel 3, 1° van het decreet, voor hij de eerste kennisgeving van de toegegeven 
overtreding ontvangt) en die bekentenis het enige betrouwbare bewijs is van de overtreding op het 
ogenblik van de bekentenis, kan de uitsluitingsperiode worden verminderd, maar de uitsluitingsperiode 
kan nooit minder lang zijn dan de helft van de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is; 

 
4°  voor een vermindering of schorsing op basis van paragraaf 5, 2° of 3° wordt toegepast, moet de 
normaal toepasselijke uitsluitingsperiode worden bepaald in overeenstemming met paragraaf 2, 3, 4 en 6.  
Als de sporter of begeleider aanspraak maakt op een vermindering of opschorting van de 
uitsluitingsperiode op basis van twee of meer van de criteria vermeld in 2° of 3° van paragraaf 5, kan de 
uitsluitingsperiode worden verminderd of opgeschort, maar de uitsluitingsperiode kan nooit minder lang 
zijn dan een vierde van de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is. 

 
§6.  Als in een individueel geval waar er sprake is van een andere dopingpraktijk dan de overtredingen, 
vermeld in artikel 3, 7°, en artikel 3, 8°, van het decreet, wordt vastgesteld dat er verzwarende 
omstandigheden zijn die de oplegging van een langere uitsluitingsperiode dan de standaardsanctie 
rechtvaardigen, moet de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode worden verlengd tot maximaal vier 
jaar tenzij de sporter of begeleider tot volle tevredenheid van het disciplinaire orgaan kan bewijzen dat 
hij de dopingpraktijk niet opzettelijk heeft begaan. 
Een sporter of begeleider kan de toepassing van deze paragraaf voorkomen, als hij de beweerde 
dopingpraktijk onmiddellijk bekent na door de opdrachtgever met de overtreding te zijn geconfronteerd. 

 
§7. In geval van meervoudige overtredingen worden de volgende regels in acht genomen:  

 
1° voor de eerste dopingpraktijk van een sporter of begeleider wordt de uitsluitingsperiode, vastgelegd in 
paragraaf 2 en 4 (vatbaar voor opheffing, vermindering of opschorting volgens paragraaf 3 en 5, of voor 
verlenging volgens paragraaf 6).  Voor een tweede dopingpraktijk geldt een uitsluitingsperiode die in 
overeenstemming is met de onderstaande tabel: 

 
  

tweede overtreding VSS AGC GSS St VS HT 
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eerste overtreding 
VSS 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10- lev 
AGC 1-4 4-8 4-8 6-8 10- lev lev 
GSS 1-4 4-8 4-8 6-8 10- lev lev 
St 2-4 6-8 6-8 8- lev lev lev 
VS 4-5 10- lev 10- lev lev lev lev 
HT 8- lev lev lev lev lev lev 

 
In de tabel voor de tweede dopingpraktijk wordt verstaan onder: 

 
a) cijfers / “lev”: aantal jaren uitsluiting; 

 
b) -: tot; 

 
c) lev: levenslange; 

 
d) VSS (Verminderde sanctie voor een Specifieke Stof conform art. 70, §3): De dopingpraktijk 
wordt of zou moeten worden bestraft met een verminderde sanctie conform  art. 70, §3, omdat 
er sprake is van een Specifieke Stof en de andere voorwaarden van  art. 70, §3, zijn vervuld. 

 
e) AGC (Aangifteverzuim en/of Gemiste Controles): De dopingpraktijk wordt of zou moeten 
worden bestraft conform art. 70, §4, derde lid . 

 
f) GSS (verminderde sanctie in geval van Geen Significante Schuld of nalatigheid): De 
dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft met een verminderde sanctie conform art. 
70, §5, 2° omdat de sporter aantoonde dat er sprake was van Geen Significante Schuld of 
Nalatigheid conform art. 70, §5, 2°. 

 
g) St (Standaardsanctie conform art. 70, §2 of art. 70, §4, eerste lid): De overtreding van een 
antidopingregel wordt bestraft of zou moeten worden bestraft met een standaardsanctie van 
twee jaar conform art. 70, §2 of art. 70, §4, eerste lid. 

 
h) VS (Verzwaarde Sanctie): De dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft met een 
verzwaarde sanctie conform art. 70, §6, omdat aan de voorwaarden van art. 70, §6, is voldaan. 

 
i) HT (Handel of poging tot handel en Toediening of poging tot toediening): De 
dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft met een sanctie conform art. 70, §4, 
tweede lid. 

 
2° als een sporter of begeleider die een tweede dopingpraktijk begaat, beweert aanspraak te maken op 
gedeeltelijke opschorting of verkorting van de uitsluitingsperiode conform paragraaf 5, 3° of 4°, dient 
het disciplinair orgaan eerst de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode te bepalen binnen het bereik 
aangegeven door de tabel vermeld in paragraaf 7, 1°, en vervolgens de gepaste opschorting of 
verkorting van de uitsluitingsperiode toe te passen.  De resterende uitsluitingsperiode, na de toepassing 
van eventuele opschorting of verkorting op basis van paragraaf 5, 3° of 4°, moet minstens een vierde 
van de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode bedragen; 

 
3° een derde dopingpraktijk heeft altijd levenslange uitsluiting tot gevolg, behalve als de derde 
dopingpraktijk de voorwaarden voor opheffing of vermindering van de uitsluitingsperiode conform 
paragraaf 4 vervult of als er sprake is van een overtreding van artikel 3, 4°, van het decreet.  In die 
speciale gevallen bedraagt de uitsluitingsperiode acht jaar tot levenslang; 

 
4° voor bepaalde potentieel meervoudige overtredingen gelden de volgende aanvullende regels: 
a) om te worden bestraft op basis van paragraaf 7 van dit artikel, kan een dopingpraktijk alleen als 

een tweede overtreding worden beschouwd, als wordt aangetoond dat de sporter of begeleider de 
tweede dopingpraktijk heeft begaan nadat hij op de hoogte was gebracht conform artikel 57, of 
nadat de opdrachtgever redelijke inspanningen heeft geleverd om hem op de hoogte te brengen 
van de eerste dopingpraktijk. Als de opdrachtgever dat niet kan bewijzen, worden de 
overtredingen samen als één enkele eerste overtreding beschouwd en zal de opgelegde sanctie 
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gebaseerd zijn op de overtreding waarop de strengere sanctie staat. Het voorkomen van 
meervoudige overtredingen kan echter als een verzwarende omstandigheid worden beschouwd; 

b) als na de uitspraak in een eerste dopingpraktijk feiten worden ontdekt met betrekking tot een 
dopingpraktijk van de sporter of begeleider die zich hebben voorgedaan vóór de kennisgeving met 
betrekking tot de eerste overtreding, wordt een aanvullende sanctie opgelegd, op basis van de 
sanctie die had kunnen worden opgelegd als tegelijkertijd uitspraak was gedaan over beide 
overtredingen.  Om te vermijden dat er verzwarende omstandigheden worden gevonden op grond 
van de vroeger gepleegde maar later ontdekte overtreding, moet de sporter of begeleider vrijwillig 
en tijdig de eerdere dopingpraktijk bekennen na de kennisgeving van de overtreding waarvan hij 
eerst wordt beschuldigd.  Dezelfde regel geldt ook als feiten worden ontdekt met betrekking tot 
nog een vroegere overtreding na de uitspraak in een tweede dopingpraktijk. 

 
5° Voor de toepassing van paragraaf 7 moeten alle dopingpraktijken plaatsvinden binnen dezelfde 
periode van acht jaar om als meervoudige overtredingen beschouwd te worden. 

 
§8. De uitsluitingsperiode gaat in op de dag waarop tijdens een hoorzitting een uitsluiting wordt 
opgelegd of, als afstand werd gedaan van een hoorzitting, op de datum waarop de uitsluiting werd 
aanvaard of gewijzigd. Elke periode van voorlopige schorsing moet worden afgetrokken van de totale 
periode van uitsluiting die wordt opgelegd. 
Deze regeling geldt niet in de volgende gevallen: 

 
1° als de tuchtprocedure of andere aspecten van de dopingcontrole aanzienlijke vertraging oplopen die 

niet aan de sporter of begeleider te wijten is, kan het disciplinair orgaan de uitsluitingsperiode op 
een vroegere datum laten ingaan, op zijn vroegst op de datum van de monsterneming, of op de 
laatste datum waarop een andere dopingpraktijk heeft plaatsgevonden; 

2° als de sporter of begeleider onmiddellijk (d.w.z. wat de sporter betreft, in ieder geval voor de 
sporter opnieuw aan een wedstrijd deelneemt) de dopingpraktijk bekent nadat de opdrachtgever 
hem met de dopingpraktijk heeft geconfronteerd, kan de uitsluitingsperiode op zijn vroegst 
aanvangen op de datum van de monsterneming of op de laatste datum waarop een andere 
dopingpraktijk plaatsvond. In elk geval moet de sporter of begeleider, als deze bepaling wordt 
toegepast, minstens de helft van de uitsluitingsperiode uitzitten, beginnend vanaf de datum waarop 
de sporter of begeleider de opgelegde sanctie heeft aanvaard, de datum van de tuchtrechtelijke 
uitspraak van die sanctie of de datum waarop de sanctie wordt gewijzigd; 

3° als een voorlopige schorsing wordt opgelegd en door de sporter wordt gevolgd, wordt de periode 
van voorlopige schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de 
sporter wordt opgelegd; 

4° als een sporter vrijwillig en schriftelijk een voorlopige schorsing aanvaardt van de opdrachtgever, 
en vervolgens afziet van wedstrijddeelname, wordt die periode van vrijwillige voorlopige schorsing 
afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de sporter wordt opgelegd. 
Een kopie van de vrijwillige aanvaarding van een voorlopige schorsing door de sporter moet 
onmiddellijk worden bezorgd aan alle partijen die recht hebben op kennisgeving van een 
vermoedelijke dopingpraktijk; 

5° de periode voor de datum van inwerkingtreding van een voorlopige schorsing wordt nooit in 
mindering gebracht van een uitsluitingsperiode, ongeacht of de sporter ervoor heeft geopteerd om 
niet deel te nemen aan wedstrijden of door zijn team werd geschorst. 

 
§9. Wanneer een sporter of begeleider die uitgesloten is verklaard, het verbod op deelname tijdens de 
uitsluiting, zoals voorzien in paragraaf 10, overtreedt, worden de resultaten van die deelname 
gediskwalificeerd en begint de oorspronkelijk opgelegde uitsluitingsperiode opnieuw te lopen vanaf de 
datum van de overtreding. De nieuwe uitsluitingsperiode kan verkort worden conform paragraaf 5, 
2°indien de sporter of begeleider aantoont dat hem of haar geen significante schuld of nalatigheid treft 
voor de overtreding van het verbod op deelname. De opdrachtgever van de dopingcontrole die tot de 
oplegging van de oorspronkelijke uitsluitingsperiode heeft geleid, dient te bepalen of de sporter of 
begeleider het verbod op deelname heeft overtreden, en of een vermindering conform paragraaf 5, 2° 
aangewezen is. 

 
Bij elke dopingpraktijk waarvoor geen verkorte sanctie wegens specifieke stoffen geldt zoals vermeld 
in paragraaf 4, wordt bovendien de sportgerelateerde financiële steun of andere sportgerelateerde 
voordelen die een dergelijke sporter of begeleider zou ontvangen, geheel of gedeeltelijk ingehouden 
door de sportvereniging. 
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§10. De uitsluiting houdt in dat de betrokkene tijdens de periode van uitsluiting in geen enkele 
hoedanigheid mag deelnemen aan een sportmanifestatie (uitgezonderd geautoriseerde 
antidopingcursussen of rehabilitatieprogramma’s).  Een persoon aan wie een periode van uitsluiting is 
opgelegd van langer dan vier jaar kan, als er vier jaren van de periode van uitsluiting zijn verstreken, 
deelnemen aan lokale sportmanifestaties in een andere sport dan de sport waarbij de betrokkene de 
overtreding van een antidopingregel heeft gepleegd, maar alleen als de lokale sportmanifestatie niet op 
een dusdanig niveau is dat het de betrokkene anders direct of indirect zou kunnen kwalificeren voor 
deelname aan (of punten zou kunnen opleveren die nodig zijn voor) een nationaal kampioenschap of 
internationale wedstrijd. 

 
§11. Als voorwaarde voor het terugkrijgen van het recht op deelname aan wedstrijden na een bepaalde 
periode van uitsluiting moet een sporter tijdens de periode van uitsluiting beschikbaar blijven voor 
dopingcontroles buiten wedstrijdverband en moet hij of zij, als daarnaar gevraagd wordt, actuele en 
nauwkeurige verblijfsgegevens verstrekken.  Als een sporter aan wie een periode van uitsluiting is 
opgelegd zich terugtrekt uit de sport maar later toch weer aan de sport wil deelnemen, kan de sporter 
pas weer deelnamegerechtigd worden verklaard als de sporter de administratie daarvan op de hoogte 
heeft gebracht en zich beschikbaar heeft gesteld voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband 
gedurende een periode die gelijk is aan de periode van uitsluiting die nog over was op het moment dat 
de sporter zich terugtrok.. 

 
5. Een overtreding van een antidopingregel in verband met een dopingcontrole binnen wedstrijdverband 

leidt automatisch tot diskwalificatie van het individuele resultaat dat is behaald in die wedstrijd met alle 
daaruit voortvloeiende consequenties, zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen. 

 Naast de automatische diskwalificatie van de resultaten in de wedstrijd waarin het positieve monster is 
aangetroffen, zullen alle andere wedstrijdresultaten die zijn behaald nadat er een positief monster is 
afgenomen (of dat nu binnen of buiten wedstrijdverband is) of er een andere overtreding van 
antidopingregels heeft plaatsgevonden, door het begin van een periode van voorlopige schorsing of 
uitsluiting worden gediskwalificeerd, tenzij de rechtvaardigheid anders vereist, met alle consequenties 
vandien, zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen. 

 Als voorwaarde voor het terugkrijgen van het recht op wedstrijddeelname na een vastgestelde 
dopingovertreding, moet de sporter eerst al het conform dit artikel verbeurde prijzengeld terugbetalen. 

 Tenzij de regels van de internationale federatie bepalen dat verbeurd prijzengeld aan andere sporters moet 
worden toegekend, moet het in de eerste plaats dienen om de invorderingskosten te vergoeden van de 
sportvereniging die de nodige stappen ondernam om het prijzengeld terug te vorderen, en vervolgens om 
de kosten te vergoeden van de antidopingorganisatie die in dat geval instond voor het resultatenbeheer, 
waarna het eventuele restant wordt toegekend conform de regels van de internationale federatie. 

6. De volgende personen of instanties hebben het recht, tegen elke disciplinaire maatregel van het in artikel 
3 vermelde disciplinair orgaan, beroep aan te tekenen bij het Internationaal Sporttribunaal, volgens de 
voorwaarden die van toepassing zijn op het Internationaal Sporttribunaal: 

a. De betrokken sporter of begeleider 
b. De andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan 
c. De Vlaamse regering 
d. De bevoegde nationale of internationale sportfederatie 
e. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) 
f. Het Internationaal Olympisch Comité 
g. Het Internationaal Paralympisch Comité 

 
7. Het beroep schort de tenuitvoerlegging van de in artikel 6 vermelde maatregel niet op. 

Om ontvankelijk te zijn moet het beroep bij aangetekende brief ter post zijn afgegeven binnen een 
termijn van veertien kalenderdagen die een aanvang neemt de dag na de uitspraak van de maatregel of, 
als de maatregel bij verstek is genomen, binnen veertien dagen na de dag van de verzending van de 
maatregel bij aangetekende brief door het in artikel 3 vermelde disciplinair orgaan. 
De uiterste datum waarbinnen het WADA echter beroep kan aantekenen of kan tussenbeide komen is 
gelijk aan de laatste van de volgende twee data: 

a) eenentwintig dagen na de laatste dag waarop eender welke partij beroep kon hebben aangetekend, 
of 
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b) eenentwintig dagen na ontvangst door het WADA van het volledige dossier met betrekking tot de 
uitspraak. 

Wanneer het in artikel 3 vermelde disciplinair orgaan niet binnen een redelijke termijn die door het 
WADA wordt bepaald, beslist of er een dopingovertreding heeft plaatsgevonden, kan het WADA ervoor 
opteren om rechtstreeks beroep aan te tekenen bij het Internationaal Sporttribunaal, alsof het disciplinair 
orgaan had beslist dat er geen dopingovertreding was begaan. 

 
8.   De bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap heeft het recht controle uit te oefenen op de 

naleving van dit intern tuchtreglement. 

 
Dit reglement is van toepassing op alle hangende zaken. 

Goedgekeurd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 02 juli 2011. 
 
 
 Catherine Mortier,   Lucien Vanhoutte,         Reinold Borré, 
 Secretaris   Administratief Directeur  Federaal Voorzitter  
 


