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Dit specifieke tuchtreglement is van toepassing voor gedragingen die grensoverschrijdend zijn, zoals
hierna omschreven.
Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de goede
werking, de goede naam of de reputatie van vzw Basketbal Vlaanderen in het gedrang brengt of
strijdig is met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en waarden van vzw Basketbal
Vlaanderen, de bij haar aangesloten clubs of het aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het
bieden van hulp bij het begaan van een inbreuk, als het verzuimen van hulp aan het slachtoffer van
dergelijk gedrag.
Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder
tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna gezamenlijk genoemd: “Grensoverschrijdend Gedrag”):
Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst
verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft
dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd (bv. voyeurisme, kinderlokken (“grooming”),
aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en
pooierschap, etc.).
Geweld. Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of
eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon psychisch of
fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels van de sport valt niet
onder de notie geweld en dus ook niet onder de notie Grensoverschrijdend Gedrag in de zin van dit
reglement.
Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of
uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de club plaats hebben gedurende een bepaalde tijd,
die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische
integriteit van een persoon bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn
positie in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen,
handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften alsook in digitale vorm via bv. sociale media (digitaal
pesten). Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat,
geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal,
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap,
sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming,
geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie.

Het in dit reglement bedoelde Grensoverschrijdend Gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend
gedrag binnen de context van vzw Basketbal Vlaanderen of een bij haar aangesloten club ongeacht of
dit binnen of buiten de sportaccommodatie of -infrastructuur werd gepleegd. Grensoverschrijdend
Gedrag gepleegd buiten de club kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden wanneer er een verband
bestaat met de activiteiten die binnen de club worden uitgeoefend.
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Wanneer in een geschil dat door de interne tuchtinstanties van vzw Basketbal Vlaanderen wordt
behandeld tevens elementen van Grensoverschrijdend Gedrag worden aangehaald, zal de interne
tuchtinstantie een beslissing nemen over de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en de zaak in
voorkomend geval doorverwijzen naar het tuchtorgaan dat bevoegd is voor de tuchtrechtelijke
behandeling van Grensoverschrijdend Gedrag.
Dit tuchtreglement inzake Grensoverschrijdend Gedrag is van toepassing op alle leden, zowel de
werkende leden als de toegetreden leden, alle bestuursleden en personeelsleden van vzw Basketbal
Vlaanderen, alsook alle (top)sportbeoefenaars die deelnemen aan topsportwerking van vzw Basketbal
Vlaanderen en alle trainers en andere sportbegeleiders die in opdracht van vzw Basketbal Vlaanderen
werken.
De bij vzw Basketbal Vlaanderen aangesloten clubs aanvaarden dit tuchtreglement en zijn verplicht om
dit tuchtreglement te laten onderschrijven door en van toepassing te maken op al hun leden
sportbeoefenaars, trainers en andere sportbegeleiders, alsook op hun bestuurders, personeelsleden
en vrijwilligers.
In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag aanvaarden zij allen de expliciete
bevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal (VST), zowel in eerste aanleg als in beroep.

Eenieder die van mening is dat er ten opzichte van hem/haar Grensoverschrijdend Gedrag werd
begaan, alsook iedere belanghebbende “derde” (ouder, trainer, jurylid, supporter, toeschouwer, …) die
van mening is dat dergelijke gedrag begaan werd, kan hiervan melding doen bij vzw Basketbal
Vlaanderen.
De melding gebeurt bij de vertrouwenspersoon
van Basketbal Vlaanderen via
vertrouwenspersoon@basketbal.vlaanderen of het meldingsformulier op www.basketbal.vlaanderen.
Deze melding is vertrouwelijk en kan anoniem gebeuren indien de melder hierom verzoekt.
Van deze melding wordt een meldingsformulier en rapporteringsdocument opgemaakt. De
vertrouwenspersoon zal in eerste instantie trachten een bemiddeling tussen de betrokken partijen te
organiseren en zal vervolgens handelen volgens het handelingsprotocol grensoverschrijdend gedrag
van Basketbal Vlaanderen.
Deze melding is steeds vereist alvorens een klacht neergelegd kan worden zoals hierna bepaald in
artikel 6.
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Het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen of van de club kan ter voorkoming van herhaling, om de
orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. In geval van
(vermeend) Grensoverschrijdend Gedrag kan dit inhouden dat aan een persoon met onmiddellijke
ingang een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, een tijdelijke
beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt opgelegd,
desgevallend beperkt tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden gevreesd. Andere
ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de orde en/of veiligheid
binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient daartoe
noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn.
De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel zal gehoord worden. Dit kan
ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon per e-mail of
per aangetekend schrijven worden uitgenodigd.
De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel.
De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende tuchtprocedure
in kracht van gewijsde is getreden.
Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag van
het Vlaams Sporttribunaal (VST), conform haar procedurereglement. Dit beroep is niet schorsend. Tegen
de beslissing van het VST staat geen beroep open.

In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag geldt de expliciete bevoegdheid van het
Vlaams Sporttribunaal (VST) zowel in eerste aanleg (tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag) als in
hoger beroep (tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag hoger beroep).
Indien het VST (nog) niet kan optreden als tuchtorgaan, zal de Tuchtcommissie van vzw Basketbal
Vlaanderen bevoegd zijn volgens de procedure in het algemeen tuchtreglement.

Een tuchtprocedure inzake Grensoverschrijdend Gedrag kan aanhangig gemaakt worden door:
vzw Basketbal Vlaanderen indien het van mening is dat er een overtreding begaan werd zoals
bedoeld in het tuchtreglement;
eenieder die van mening is dat er ten opzichte van hem/haar een overtreding begaan werd zoals
bedoeld in onderhavig tuchtreglement;
iedere belanghebbende “derde” (ouder, trainer, jurylid, supporter, toeschouwer, …) die van mening
is dat een overtreding begaan werd zoals bedoeld in het tuchtreglement.
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Om een tuchtprocedure aanhangig te maken moet een gemotiveerde klacht ingediend worden. Deze
klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, schriftelijk gericht worden aan het VST, bij voorkeur per
email aan de Secretaris-Generaal van het VST (cedric@vlaamssporttribunaal.be) of anders bij
aangetekend schrijven. Het VST kan hiervoor een model klachtenformulier opleggen, al dan niet op straffe
van onontvankelijkheid, dat desgevallend beschikbaar zal zijn via de website van VST
(www.vlaamssporttribunaal.be) of Basketbal Vlaanderen (www.basketbal.vlaanderen).
Er geldt geen ontvankelijkheidstermijn waarbinnen de klacht inzake Grensoverschrijdend Gedrag dient
te worden ingediend. Eenieder wordt aangespoord om deze klacht evenwel zo snel mogelijk in te
dienen.
De klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de volgende gegevens bevatten:
1. naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonnummer, e-mailadres en
eventueel gegevens van de raadsman van de klagende partij alsook de naam, voornaam en andere
beschikbare gegevens van de partij tegen wie de klacht is gericht;
2. een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van de feiten die aan de grondslag van de
klacht ligt: deze uiteenzetting dient voldoende concreet en duidelijk te zijn;
3. de datum waarop de verplichte voorafgaandelijke melding zoals hiervoor omschreven gebeurde
(tenzij de klacht namens vzw Basketbal Vlaanderen aanhangig wordt gemaakt), alsook eventuele
andere stappen die reeds werden genomen.
Indien het procedurereglement van het VST een afwijking van deze ontvankelijkheidsvoorwaarde n
bepaalt, is deze afwijking mogelijk in de gevallen en volgens de modaliteiten voorzien in dit
procedurereglement (zoals gepubliceerd op haar website www.vlaamssporttribunaal.be).
De klacht dient in beginsel te worden ondertekend door de klager.
Indien de aanleggende partij stavingstukken wenst voor te leggen, zal zij deze samen met een inventaris
in bijlage van haar klacht overmaken aan VST.
Indien de klacht een lid jonger dan achttien jaar, of een (wils)onbekwaam verklaarde persoon betreft,
dan kan ook de wettelijk vertegenwoordiger (bv. ouders of bewindvoerder) aangifte doen.
Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan worden
gesanctioneerd volgens het Algemeen Tuchtreglement van vzw Basketbal Vlaanderen.

De aanleggende partij is geen waarborg verschuldigd, tenzij het VST dit zou opleggen.
De aanleggende partij is wel een rolrecht verschuldigd indien het VST dit voorziet.
De procedurekosten van de tuchtprocedure worden bepaald door de tuchtkamer van het VST die tevens
beslist wie deze kosten moet dragen overeenkomstig haar procedurereglement.

6

Nadat het VST de klacht ontvankelijk heeft verklaard, zal deze klacht behandeld worden volgens de haar
geëigende procedure, zoals gepubliceerd op haar website (www.vlaamssporttribunaal.be).
Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten van
Grensoverschrijdend Gedrag wordt verwezen naar de procedurereglementen van VST.

Als tuchtsancties voor Grensoverschrijdend Gedrag kunnen worden opgelegd:
a. een berisping, of waarschuwing;
b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van één of meerdere bij vzw Basketbal
Vlaanderen aangesloten clubs of aan wedstrijden georganiseerd door een bij vzw Basketbal
Vlaanderen aangesloten club voor een duur van maximaal drie jaar;
c. het verbod om één of meer aan leden van de desbetreffende sportvereniging toegekende
rechten uit te oefenen voor een duur van maximaal drie jaar;
d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies bij vzw Basketbal Vlaanderen of een bij
haar aangesloten club voor een duur van maximaal tien jaar;
e. het intrekken van de licentie die door vzw Basketbal Vlaanderen uitgereikt wordt en dat voor
een duur van maximaal drie jaar;
f. de schorsing van het lidmaatschap van een bij vzw Basketbal Vlaanderen aangesloten club voor
een duur van maximaal vijf jaar;
g. het tijdelijk of definitief uitsluiten uit de topsportwerking van vzw Basketbal Vlaanderen;
h. de uitsluiting als lid van een bij Basketbal Vlaanderen aangesloten club.
Er kunnen alternatieve sancties door het tuchtorgaan opgelegd worden.
Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten
van Grensoverschrijdend Gedrag, kan de maximale duurtijd van de straffen vermeld in b. tot en met f.
worden verdubbeld.
In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de duurtijd van de
maximale straffen vermeld in b. tot en met f. kan worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval
minderjarigen of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn).
Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee
rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen vermeld
in b. tot en met f. kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers, zonder dat
die meer dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf mogen bedragen.
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Partijen kunnen tegen de beslissing van de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag van het VST hoger
beroep aantekenen bij de tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag hoger beroep van het VST conform
de procedureregels van het VST (te raadplegen via www.vlaamssporttribunaal.be).
Vzw Basketbal Vlaanderen heeft eveneens steeds de mogelijkheid om tegen de beslissing van het VST
hoger beroep aan te tekenen bij de tuchtkamer hoger beroep van het VST.
Het beroep wordt gemotiveerd en schriftelijk ingesteld, gericht worden aan het VST, bij voorkeur per
email aan de Secretaris-Generaal van het VST (cedric@vlaamssporttribunaal.be) of anders bij
aangetekend schrijven.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de beslissing van de tuchtkamer van het VST,
schorsen de neerlegging van het verzoek tot hoger beroep en de procedure in hoger beroep de uitvoering
van de uitspraak in eerste aanleg op.
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