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BIJLAGE 1 - ALGEMEEN TUCHTREGLEMENT VKBMO 

 

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied 

  

Dit algemeen tuchtreglement beschrijft de tuchtregeling van de VKBMO in al zijn geledingen. Het 

organiseert de procedures en bepaalt de sancties. 

Dit algemeen tuchtreglement is van toepassing: 

• Op alle leden, alle bestuursleden en personeelsleden van de VKBMO, alsook alle 

(top)sportbeoefenaars die deelnemen aan (top)sportwerking van de Federatie en alle 

trainers en andere begeleiders die in opdracht van de Federatie werken.  

• op (i) alle gevolgen van disciplinaire aard en inwendige orde inzake de algemeen geldende 

reglementering van VKBMO,  

 
Onder ‘algemeen geldende reglementering’ wordt begrepen:  

 

- de statuten van VKBMO; 

- het intern reglement van de VKBMO; 

- alle wedstrijdreglementen, zoals gepubliceerd op de website van de vereniging;  

- Iedere andere reglementering van de VKBMO van toepassing op de aangesloten clubs;  

- het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, 

alsook haar uitvoeringsbesluit dd. 13 februari 2015, zoals gewijzigd door het decreet van 18 

juni 2021 tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012; 

- het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, alsook het besluit van de 

Vlaamse Regering dd. 4 april 2014 houdende de uitvoering van voorgaand decreet; en  

- alle andere door VKBMO uitgevaardigde reglementen en toepasselijke reglementering 

uitgevaardigd van overheidswege op de organisatie en de uitoefening van de vechtsport en 

alle wettelijke en/of reglementaire bepalingen die na het van kracht worden van dit reglement 

dwingend van toepassing zullen zijn op de leden (clubs, trainers, officials, organisatoren en 

beoefenaars) van de risicovechtsporten die vallen onder de koepel van VKBMO. 

- Ook bij het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam 

zijn bij het begaan van een overtreding kunnen tuchtmaatregelen worden opgelegd. 

 

HOOFDSTUK 2 - De Tuchtcommissie 

 

Artikel 2.1 - Samenstelling, verkiezing, benoemingsvoorwaarden en ontslag 

 

De Tuchtcommissie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van 

disciplinaire aard van een algemeen geldende reglementering of waarden zoals omschreven in 

hoofdstuk 1, mits deze overtreding wordt begaan door één van de voormelde personen en dit zowel 

in als buiten het grondgebied van de club, zowel in binnen- als buitenland. 

 

Deze commissie is samengesteld uit drie (3) leden. Minstens één lid van de commissie dient in het 

bezit te zijn van een graad licentiaat of master in de rechten. 
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De leden van de Tuchtcommissie worden voor een termijn van vier (4) jaar benoemd door het 

bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen die de benoeming als 

agendapunt inhoudt. 

Op het bestuursorgaan dewelke stemt over de aanstelling van de leden van de Tuchtcommissie 

worden tevens een aantal plaatsvervangende leden aangeduid dewelke zullen zetelen in het geval 

een lid wegvalt of verhinderd is, of indien een klacht wordt behandeld tegen dit lid of tegen de club 

waarvan dit lid deel uitmaakt. 

In geval van verhindering van een lid van de Tuchtcommissie kan zowel vóór als tijdens een 

tuchtprocedure een plaatsvervangend lid worden aangesteld. 
 

Per club kan maximaal één lid worden aangesteld als lid van de Tuchtcommissie. 

 

De leden van de Tuchtcommissie moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken,  

moeten minimum 25 jaar oud zijn, moeten een basiservaring hebben in de vechtsporten 

georganiseerd binnen VKBMO en moeten een geldige licentie hebben van VKBMO. 

 

De leden van de Tuchtcommissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuursorgaan of lid zijn 

van een andere commissie van VKBMO. 

Een lid van de Tuchtcommissie mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen wanneer het 

lid op enige wijze een persoonlijk belang heeft bij die zaak, of wanneer het lid persoonlijk of uit 

hoofde van een functie bij die zaak betrokken is 

 

De leden van de Tuchtcommissie benoemen onder elkaar een voorzitter. Ze duiden eveneens extern 

een secretaris aan, zijnde het bureau van de Tuchtcommissie die de griffie zal waarnemen zonder 

deel uit te maken van het tuchtcollege. Het bureau wordt samengesteld jaar per jaar. 

 

De Voorzitter legt de datum vast waarop de commissie zal zetelen, zit de commissie voor, leidt de 

zitting in goede banen en leidt de debatten.  

De Secretaris bereid de vergadering voor, nodigt de betrokken partijen uit en legt dag, plaats en uur 

vast waarop de commissie zal zetelen. Hij/zij notuleert de zittingen en maakt een verslag ervan.  

 

De leden van de commissie, zowel effectieve als plaatsvervangende, kunnen te allen tijde worden 

ontslagen met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden van het bestuursorgaan. Deze 

vergadering moet op voorhand worden aangekondigd met opgave van het voorgenomen ontslag ter 

stemming, alsmede met opgave van de redenen van het ontslag. 

Op deze vergadering wordt eveneens voorzien in de vervanging van het ontslagen lid van de 

commissie. 

 

De leden van de commissie zijn onbeperkt herkiesbaar.  

 

Artikel 2.2 - Werking en dotatie van de Tuchtcommissie 

 

De commissie wordt opgeroepen en samengesteld per klacht ingevolge een disciplinaire overtreding. 
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Per aanhangig gemaakte klacht worden, naast de leden, telkens twee (2) plaatsvervangende leden 

aangesteld voor het geval dat een effectief lid niet kan zetelen.  

 

Los van de beletselen zoals bepaald onder 2.1, mag een lid van de commissie niet zetelen indien 

hij/zij enig direct belang in een zaak kan hebben. 

 

De voorzitter van de tuchtcommissie bepaalt de locatie(s) waar zittingen, bijeenkomsten en 

beraadslagingen van de tuchtcommissie plaats vinden. Bij voorkeur op (een) locatie(s) die zoveel 

mogelijk deelnemers praktisch goed uitkomen. 

 

De dotatie van de leden van de commissie wordt vastgelegd in een intern reglement. Bij de 

vaststelling van de dotatie wordt ten allen tijde rekening gehouden met de principes van 

bescheidenheid en voorzichtigheid. 

 

Artikel 2.3 - Bevoegdheden van de Tuchtcommissie 

 

De commissie mag enkel geschillen/overtredingen van disciplinaire aard beslechten die haar 

schriftelijk en met inachtneming van de procedurevoorschriften, zoals verder uiteengezet, worden 

meegedeeld. 

 

Vooraleer ten gronde een oordeel te vormen, zal de commissie in eerste instantie nagaan en 

oordelen of een disciplinaire klacht correct werd aanhangig gemaakt. Is dit niet het geval, dan wijst 

zij de klacht af als onontvankelijk. 

 

Teneinde ten gronde een beslissing van disciplinaire aard te kunnen nemen, heeft de 

Tuchtcommissie de ruimste onderzoeksmogelijkheden, waarbij zij het belang van de verplichte 

tegenspraak te allen tijde respecteert. 

 

Zij kan alle nuttige inlichtingen inwinnen en alle vragen stellen die zij nuttig acht aan alle betrokken 

instanties, opdat zij een zo ruim mogelijke blik verwerft op de aanhangig gemaakt zaak. 

 

Zij kan alle betrokken partijen horen en maakt van deze verhoren een beknopt verslag dat aan alle 

partijen wordt meegedeeld. 

 

Zij kan vragen dat dienstige stukken aan haar worden overlegd en zij kan ambtshalve 

onderzoeksdaden stellen, waarbij zij zich uiteraard beperkt weet door de aan haar verschafte 

opdracht, de openbare orde, de goede zeden en de wettelijke bepalingen van dwingend recht, alsook 

de dwingende bevoegdheid van andere van overheidswege geïnstalleerde organen en instanties. 

 

Zij zal erop toezien dat alle door partijen aangewende middelen ter klachtbewijs, dan wel ter 

verdediging door alle betrokken partijen gekend zijn en aan hen zijn meegedeeld, zodat de 

dwingende regels van tegenspraak worden gerespecteerd. 

 

Zij mag te allen tijde controles uitvoeren in alle geledingen van VKBMO, doch enkel nadat er een 

schriftelijke klacht is ingediend door een geldig lid of een club van VKBMO. 
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Zij mag erop toezien dat de door haar dan wel door de beroepsinstantie uitgesproken disciplinaire 

sancties, daadwerkelijk worden nageleefd en ambtshalve bijkomende sancties opleggen in het geval 

deze sancties niet zouden worden nageleefd. 

 

HOOFDSTUK 3 - De disciplinaire sancties 

 

Ter beteugeling van de onder hoofdstuk 1 vermelde disciplinaire overtredingen, heeft de 

Tuchtcommissie, al naargelang de zwaarte van de begane overtreding, de mogelijkheid tot het 

opleggen van de volgende disciplinaire sancties: 

 

1. Verwittiging, vermaning; 

2. Blaam met de mogelijkheid om een uitstel van graadverhoging; 

3. Een geldboete van minimaal 100 € en maximaal 1.000 €; 

4. Voorwaardelijke schorsing van 1 maand tot 1 jaar voor alle activiteiten of specifiek 

aangeduide activiteiten, met oplegging van autonome voorwaarden; 

5. Effectieve schorsing van 1 maand tot 5 jaar voor alle activiteiten binnen de federatie of 

specifiek aangeduide activiteiten; 

6. Verlies van één of meerder graden binnen de federatie; 

7. Schorsing van alle officiële bestuursfuncties binnen de federatie; 

8. Uitsluiting uit de federatie; 

9. Uitsluiting uit de club; 

10. Tijdelijk of levenslang verbod op toepassen van de vechtsport binnen de federatie. 

 

Omwille van eventueel in aanmerking te nemen verzachtende omstandigheden, eigen aan de zaak, 

bestaat de mogelijkheid om de vermelde disciplinaire sancties per categorie te verlagen beneden het 

vermelde minimum. 

 

De commissie oordeelt vrij en facultatief over het bestaan van de verzachtende omstandigheden en 

over de aard ervan. De verzachtende omstandigheden zijn persoonlijk en hebben geen weerslag op 

bijvoorbeeld medeverantwoordelijken. 

 

Ingeval van overtredingen inzake het gebruik van doping, zijn (bijkomende) sancties voorzien zoals 

omschreven in het tuchtreglement inzake dopingpraktijken. 

 

HOOFDSTUK 4 - Procedure in eerste aanleg waar de Tuchtcommissie optreedt n.a.v. een klacht 

 

Elke klacht of geschil wordt aanhangig gemaakt bij de Tuchtcommissie en wordt per aangetekend 

schrijven gericht aan de Tuchtcommissie van de federatie op het adres : ……… 

 

Om ontvankelijk te zijn, dient elke klacht minstens de volgende vermeldingen te hebben: 

- de naam, voornaam, hoedanigheid, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de 

klachtindiener; 

- de naam, voornaam en andere beschikbare gegevens van de perso(o)n(en), tegen wie de 

klacht gericht is; 

- indien van toepassing: de club waartoe de perso(o)n(en), voorwerp van de klacht, behoren; 
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- de datum, of minstens periode, en plaats van het voorval waarop de klacht betrekking heeft; 

- een duidelijke omschrijving over de aard en de omstandigheden van de gebeurtenissen die 

aan de basis  van de klacht ligt. Deze uiteenzetting moet voldoende concreet en duidelijk zijn; 

 

Onmiddellijk na ontvangst van de klacht, zal de Commissie aan de klachtindiener schriftelijk 

verzoeken een borgsom van 100€ over te maken ter dekking van de procedurekosten op het 

algemeen bankrekeningnummer van de federatie. Een klacht wordt maar onderzocht na ontvangst 

van deze borgsom. 

Er is geen waarborg verschuldigd indien de klacht wordt neergelegd door één van de bevoegde 

organen of personen van de Federatie. 
 

Om ontvankelijk te zijn, dient elke klacht aanhangig gemaakt worden bij de Tuchtcommissie binnen 

de 30 dagen nadat de klachtlegger kennis heeft gekregen van het voorval dat aanleiding heeft 

gegeven tot de disciplinaire klacht en ten laatste binnen de 6 maanden nadat het voorval dat 

aanleiding heeft gegeven tot de disciplinaire klacht, heeft plaatsgevonden. 

 

In de klacht deelt de klachtindiener tevens mee of hij/zij al dan niet wenst te worden gehoord door 

de commissie. Tevens deelt hij/zij mee of hij/zij wil dat bepaalde personen worden gehoord als 

getuige en deelt hij/zij de identiteit en woonplaats van de getuigen mee. 

 

Binnen de 15 dagen na ontvangst van de klacht zal de Tuchtcommissie aan de klachtindiener en alle 

betrokkenen in de klacht gemotiveerd meedelen of de klacht al dan ontvankelijk is en, ingeval de 

klacht ontvankelijk is, datum, plaats en uur van zitting meedelen. 

 

Aan de personen vermeld in de klacht wordt bij de beslissing inzake de ontvankelijkheid tevens kopie 

van de klacht meegestuurd. Tevens wordt hen meegedeeld dat ook zij getuigen kunnen aanvoeren. 

 

Ingeval de klacht ontvankelijk is, stelt de commissie haar zitting vast binnen de 2 maanden na de 

kennisgeving, vermeld in voorgaande alinea. 

 

Aan alle betrokkenen in de klacht wordt meegedeeld dat zij op deze zitting zullen worden gehoord 

aangaande de feitelijkheden dewelke aanleiding hebben gegeven tot de klacht. Tevens wordt aan 

zowel de klachtindiener, als aan de betrokkenen in de klacht meegedeeld dat zij alle stukken kunnen 

aanwenden teneinde hun klacht en/of verweer te stofferen. 

 

Zowel de klachtindiener, als alle betrokkenen bij de klacht hebben het recht zich te laten bijstaan 

en/of te vertegenwoordigen door een advocaat (raadsman).  

 

Zowel de klachtindiener, als alle betrokkenen in de klacht dienen evenwel in persoon op de zitting 

aanwezig te zijn, indien de commissie de persoonlijke verschijning heeft gevraagd. 

 

Indien de betrokkenen in de klacht getuigen wensen aan te brengen ter hunner verdediging, dan 

dienen zij dit onverwijld en uiterlijk 30 dagen voor de zitting aan de commissie mee te delen, met 

opgave van identiteit en woonplaats van de op te roepen getuigen, waarna de commissie deze 

getuigen zal oproepen om aanwezig te zijn op de zitting. 
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Indien één van de partijen op voorgestelde zitting belet zou zijn, dan dienen zij dit aan de commissie 

mee te delen uiterlijk 7 dagen voor de vastgestelde zittingsdatum. 

 

De commissie zal dan een nieuwe datum en uur van zitting meedelen, dewelke niet meer dan 30 

dagen na de eerst vastgestelde zitting verwijderd mag zijn. 

 

De afwezigheid van een partij en/of zijn/haar advocaat op de initieel vastgestelde zitting, dan wel de 

uitgestelde zitting, resulteert in de behandeling en uitspraak bij verstek. 

 

De zittingen van de Tuchtcommissie zijn openbaar, tenzij: 

 

− er een minderjarige in de procedure betrokken is, of  

− op gemotiveerd verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar, of  

− de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden  

 

De Tuchtcommissie bepaalt desgevallend wie tot de zitting toegang heeft, hetgeen beperkt zal zijn 

tot de personen die een belang hebben om aanwezig te zijn. De Tuchtcommissie kan eenieder wiens 

gedrag daartoe aanleiding geeft het verder bijwonen van de zitting ontzeggen. 

 

De commissie doet schriftelijk en gemotiveerd uitspraak binnen de maand na de zitting en bevat 

desgevallend de door de Tuchtcommissie opgelegde sancties. 

 

De uitspraak van de Tuchtcommissie is openbaar, tenzij: 

 

− er een minderjarige in de procedure betrokken is, of 

− op gemotiveerd verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar.  

 

De Tuchtcommissie zal desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal soeverein 

beslissen over de al dan niet openbaarheid. 

 

Deze beslissing wordt aangetekend opgestuurd naar de klachtindiener, desgevallend zijn/haar 

advocaat en alle betrokkenen in de klacht en desgevallend hun advocaten. 

Verzet tegen een beslissing bij verstek is niet mogelijk. 

 

Derdenverzet door een persoon/instantie dewelke door een beslissing van de Tuchtcommissie wordt 

benadeeld, doch niet betrokken was bij de tuchtprocedure, is steeds mogelijk en wordt afgewikkeld 

zoals de procedure op klacht. 

 

In geval van spoedeisendheid, uitdrukkelijk te vermelden in de klacht of de akte van derdenverzet, 

worden de termijnen verkort als volgt: 

- Onderzoek en mededeling ontvankelijkheid en dagstelling:   2 dagen 

- Opvolgende zitting ten gronde:      3 dagen 

- Beslissing ten gronde na zitting ten gronde:    1 dag 
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HOOFDSTUK 5 - Procedure in beroep in niet dopinggerelateerde aangelegenheden 

 

Eventueel hoger beroep tegen de beslissing van de commissie dient te worden ingediend binnen de 

maand na datum van aangetekende zending waarbij de beslissing van de commissie werd 

doorgestuurd aan de klachtindiener en de betrokkenen in de klacht, en dit bij het Belgische 

Arbitragehof voor de Sport, met adres te 1020 Brussel, Boechoutlaan nr. 9. 

 

Het verzoek tot hoger beroep moet aangetekend worden verzonden met in bijlage de beslissing van 

de Tuchtcommissie, alsook de initiële klacht. 

 

De procedure in hoger beroep wordt afgewikkeld volgens de reglementen van het Belgische 

Arbitragehof voor de Sport (www.bas-cbas.be).  

 

Hoger beroep schorst de beslissing van de commissie niet. 

 

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport zal ofwel de beslissing van de commissie bevestigen en het 

beschikkend gedeelte van de beslissing van de commissie woordelijk hernemen, dan wel deze 

beslissing teniet doen en opnieuw een van de commissie afwijkende beslissing nemen. 

 

HOOFDSTUK 6 - Bekendmaking van beslissing en hoger beroep in niet dopinggerelateerde 

aangelegenheden 

 

Elke beslissing van de Tuchtcommissie is openbaar en wordt bijgevolg bekend gemaakt in een 

specifiek daartoe bijgehouden register dat openbaar is voor alle leden van VKBMO. 

  

De beslissing wordt gepubliceerd in dit register op de vervaldag van het hoger beroep en uiteraard bij 

gebrek aan hoger beroep. 

 

In geval van hoger beroep, wordt de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport bekend 

gemaakt en dit binnen de 15 dagen na uitspraak. 

 

HOOFDSTUK 7 - Kosten van de procedure 

 

De kosten van de procedure vallen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. Indien er dit meer 

zouden zijn dan één, zijn deze kosten hoofdelijk bij hen verhaalbaar. 

 

De kosten van de procedure omvatten alle administratieve kosten aangegaan door de commissie. 

 

Indien de klachtindiener de uiteindelijk in het ongelijk gestelde partij blijkt te zijn, dan wordt de 

betaalde borgsom aangewend tot delging van (een deel van) de procedurekosten. 

 

De procedure kosten worden uitvoerig begroot in de beslissing en zijn gelimiteerd op 500 €. De 

kosten van hoger beroep zijn hierbij niet inbegrepen. 

 

http://www.bas-cbas.be/
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Indien de klachtindiener of eisende partij op derdenverzet in het ongelijk wordt gesteld, vervalt de 

borgsom aan VKBMO tot dekking van (een deel van) de procedurekosten. 

 

De kosten van de procedure zijn betaalbaar binnen de maand na datum van kennisgeving van de 

beslissing. 

 

HOOFDSTUK 8 - Voor alle clubs, trainers en sporters vastgestelde regels van algemene aard 

 

Artikel 8.1 

Iedere club, iedere sporter en iedere trainer dienen naast hun eigen intern reglement binnen de club, 

dit tuchtreglement alsook de erin vermelde reglementen na te leven.  

 

Artikel 8.2 

In de zin van dit reglement zijn: 

 

Trainers: 

 

Een trainer is de persoon die op een bepaald tijdstip les geeft in een polyvalente zaal voor leden 

aangesloten in de club waar hij lesgeeft. De trainer is op dat ogenblik verantwoordelijk voor elke 

deelnemer in zijn les ongeacht niveau, ervaring en graad van andere leden. Hij heeft de plicht respect 

te uiten voor zijn leerlingen en de lessen volgens de regels van de risicovechtsport te onderrichten. 

Hij heeft het recht om leden die zich niet houden aan dergelijke verplichtingen te sanctioneren en dit 

van het verbaliseren tot uitsluiten van zijn les. De Tuchtcommissie wordt van elke uitsluiting 

schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij meerdere keren van uitsluiting kan de trainer, een lid uit zijn 

eigen club zetten mits overleg met het bestuursorgaan van zijn eigen club. De Tuchtcommissie dient 

op hoogte te worden gebracht van deze sancties.  

 

Sporters: 

 

Een sporter is de persoon die officieel is ingeschreven in de club van VKBMO. Hij heeft als plicht zich 

te houden aan de reglementeringen binnen de club alsook binnen VKBMO, technieken aan te leren 

welke behoren tot het programma van de trainer, zich te gedragen met respect tegenover de trainer 

en de discipline van de risicovechtsport te waarderen. Bij nalatigheid kan de trainer hem 

sanctioneren. Hij heeft het recht zijn ongenoegen te uiten bij VKBMO, de Tuchtcommissie, indien 

deze gegrond is.  

 

Elitesporter: 

 

Een elitesporter is elke sporter van wie de sportdiscipline onder de bevoegdheid valt van een 

sportvereniging, erkend door het Internationaal Olympisch Comité, en tevens vermeld wordt in de 

lijst van sportdisciplines zoals vastgesteld door de regering, en die aan een of meer van de volgende 

criteria voldoet:  

a) hij maakt deel uit van de internationale doelgroep van zijn sportfederatie;  

b) hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of 

de hoogste nationale competitie van de betreffende discipline;  
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c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan een of meer van 

de volgende evenementen in de hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline: 

Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen;  

d) hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de ploegen die 

aan de competitie deelnemen bestaat uit sporters als vermeld in punt a), b) of c); 

 

HOOFDSTUK 10 - Aanneming tuchtreglement, duur en wijzigingen  

 

Dit reglement is van onbepaalde duur en treedt in werking na bekrachtiging ervan door het 

bestuursorgaan van VKBMO. 

 

Vooraleer in werking te kunnen treden, dient elke verandering aan dit reglement eveneens te 

worden voorgelegd aan het bestuursorgaan ter bekrachtiging. 


