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Hoofdstuk I. Toepassingsgebied

Artikel 1 - De bepalingen van dit reglement zijn toepasselijk op alle aangesloten verenigingsleden
van AS Rieme vzw, leden van de Raad van Bestuur van AS Rieme vzw, bestuurders van AS Rieme
vzw, en leden van de commissies, trainers en juryleden verbonden aan AS Rieme vzw.
Zij zijn niet van toepassing op losse medewerkers die optreden bij activiteiten waarvan AS Rieme
vzw (mede-)organisator is.
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Hoofdstuk II. De strafbare feiten

Artikel 2 - De tuchtstraffen die zijn vermeld in artikel 4 kunnen worden opgelegd wegens :
1° algemene tekortkomingen wegens handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de bepalingen
van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijd- en Sportreglement van de IAAF,
de KBAB, de VAL en AS Rieme vzw.
2° overtredingen in het bijzonder :
2.1. Het schaden van de belangen van de VAL, haar leden of de atletiek hetzij door
handelen, nalaten of lijdelijk verzet.
2.2. Het niet voldoen aan financiële verplichtingen zoals o.a. het niet-betalen van lidgelden
of terugbetalen van voorgeschoten gelden.
2.3. Bedrieglijke handelingen inzake het deelnemen aan wedstrijden van verenigingsleden,
het verstrekken van misleidende opgaven en inlichtingen.
2.4. Handelingen die de waardigheid van de atletiekvereniging in het gedrang brengen
tijdens, vóór of na een wedstrijd, training of clubactiviteit.
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2.5. Het weigeren van een verenigingslid om de onder zijn bevoegdheid vallende bescheiden
op eerste aanmaning over te dragen wanneer hij ophoudt zijn functie te bekleden.
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Hoofdstuk III. De tuchtstraffen

Artikel 3 - Wanneer de feiten waarvoor de betrokkene tuchtrechtelijk wordt vervolg tevens het
voorwerp zijn van een opsporingsonderzoek of een strafonderzoek, wordt de tuchtprocedure
geschorst. Toch kan de tuchtoverheid door een gemotiveerde beslissing oordelen dat er wegens
uitzonderlijke omstandigheden geen reden is de afloop van de strafvordering af te wachten
alvorens ze zich over de tuchtvordering uitspreekt.
Artikel 4 - De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd :
1° lichte straffen :
- de waarschuwing
- de berisping
2° zware straffen :
- de geldboete
- de schorsing
- het verbod tot het bekleden van bepaalde functies, al dan niet voor een bepaalde termijn
- de schrapping.
Artikel 5 - De schorsing wordt uitgesproken voor ten hoogste drie volle kalenderjaren.
Artikel 6 - De tuchtstraf kan zowel gekoppeld worden aan een opschorting als aan een uitstel van
straf. 'Opschorting' betekent dat de tuchtoverheid, met instemming van de betrokkene, de
tuchtrechtelijk strafbare feiten bewezen acht, maar geen straf uitspreekt, bijvoorbeeld omdat de
schade is hersteld. 'Uitstel' betekent dat er wel een straf uitgesproken wordt, maar dat deze niet
wordt uitgevoerd gedurende een proeftermijn van minimum zes maanden en maximum vijf jaar.
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Hoofdstuk IV. Het bevoegde orgaan

Artikel 7 - De straffen worden opgelegd bij een gemotiveerde beslissing van de Commissie van
Tucht.
Artikel 8 - Wanneer een tuchtdossier wordt behandeld door de Raad van Bestuur van AS Rieme
vzw kan die besluiten om een lichtere straf op te leggen.
Artikel 9 - De Commissie van Tucht is samengesteld uit drie personen: de voorzitter van AS Rieme
vzw en twee leden.
1° De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar door de Raad van Bestuur van AS Rieme
vzw. Hun benoeming moet worden bevestigd op de eerstvolgende Algemene Vergadering van AS
Rieme vzw.
2° Om tot lid van de Commissie van Tucht te kunnen worden benoemd moet men :
2.1. Tenminste drie jaar lid zijn van AS Rieme vzw.
2.2. Belg zijn en over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken.
2.3. Tenminste 25 jaar oud zijn.
3° De leden kunnen worden afgezet door de Algemene Vergadering van AS Rieme vzw, op voorstel
van de Raad van Bestuur, en mits twee derden van de aanwezige leden van de Algemene Vergadering
hiermee instemt.
4° Indien een mandaat van lid van de Commissie van Tucht openvalt, wordt tot het einde daarvan in
een vervanging voorzien door de Raad van Bestuur van AS Rieme vzw. Deze aanstelling moet worden
voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van AS Rieme vzw.
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Hoofdstuk V. De procedure

Artikel 10 - Alle aangesloten verenigingsleden van AS Rieme vzw, de diverse commissies, de
trainers, de juryleden en de Bestuurders van AS Rieme vzw kunnen bij de Commissie van Tucht
klacht indienen wegens strafbare feiten vermeld in Hoofdstuk II van dit reglement.
Artikel 11 - Voor elke tuchtvordering wordt door de Commissie van Tucht een dossier
samengesteld.
Artikel 12 - 1° Geen enkele tuchtstraf kan worden opgelegd dan nadat vooraf de betrokkene is
uitgenodigd zijn verweermiddelen te doen gelden m.b.t. alle feiten die hem ten last worden gelegd.
2° Indien de Commissie van Tucht oordeelt dat de feiten geen aanleiding kunnen geven tot een
tuchtstraf, seponeert zij de zaak. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de Raad van
Bestuur van AS Rieme vzw, die de zaak naar zich kan trekken en behandelen zoals bepaald in dit
Hoofdstuk.
3° Indien de Commissie van Tucht oordeelt dat de feiten tot een straf aanleiding geven, legt zij die
op bij gemotiveerde beslissing.
Artikel 12 - Wanneer een zaak wordt behandeld door de Commissie van Tucht kan de betrokkene
zich laten bijstaan door een advocaat of een lid van AS Rieme vzw naar keuze. Indien de
betrokkene minderjarig is, mag hij tevens vergezeld zijn van zijn wettige vertegenwoordiger.
Artikel 13 - Ten minste tien werkdagen vóór de hoorzitting wordt de betrokkene door de
Commissie van Tucht opgeroepen hetzij bij aangetekende brief, hetzij door afgifte van de
oproepingsbrief tegen ontvangstbewijs.
De oproeping dient melding te maken van :
a)
de ten laste gelegde feiten,
b)
het feit dat een tuchtstraf wordt overwogen en dat een tuchtdossier is aangelegd,
c)
plaats, dag en uur van de hoorzitting,
d)
het recht van de betrokkene zich te laten bijstaan door een advocaat of een lid van AS
Rieme vzw naar keuze,
e)
de plaats en de termijn waarbinnen het tuchtdossier kan worden ingezien,
f)
het recht om het horen van getuigen te vragen.
Artikel 14 - Vanaf de oproeping om voor de Commissie van Tucht te verschijnen, kunnen de
betrokkene en zijn verdediger het tuchtdossier raadplegen en desgewenst de
verdedigingsmiddelen schriftelijk meedelen.
Artikel 15 - De Commissie van Tucht kan ambtshalve of op verzoek van de betrokkene of zijn
verdediger getuigen horen. Het verhoor van de getuigen heeft plaats in aanwezigheid van de
betrokkene.
Artikel 16 - De Commissie van Tucht zetelt in openbare zitting, indien de betrokkene daarom
verzoekt. In dat geval heeft het verhoor van de getuigen plaats in het openbaar, behoudens
gemotiveerde beslissing.
Artikel 17 - De Commissie van Tucht doet binnen de zes weken na het sluiten van de debatten
uitspraak. Indien geen uitspraak wordt gedaan binnen voormelde termijn, vervalt de tuchtvordering
voor de feiten die de betrokkene ten last worden gelegd.
Artikel 18 - Elke beslissing is gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht van de betrokkene.
Wordt van de gemotiveerde eindbeslissing geen kennis gegeven binnen de termijn van tien
werkdagen, dan wordt ze als ingetrokken beschouwd. Een vervolging voor dezelfde feiten kan niet
worden ingesteld.
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Hoofdstuk VI. Beroep

Artikel 19 - De kennisgeving van de beslissing waarbij de Commissie van Tucht haar straf oplegt,
vermeldt het mogelijke verhaal, de termijn en de vorm waarin het beroep moet worden ingesteld.
Artikel 20 - De betrokkene kan, binnen de tien werkdagen vanaf de door hem ontvangen
betekening, beroep instellen bij de Raad van Bestuur van AS Rieme vzw. De procedure verloopt
zoals aangeduid in Hoofdstuk V.
Artikel 21 – 1° Indien de beslissing van de Raad van Bestuur AS Rieme vzw waarbij een straf is
opgelegd bij verstek is gewezen, kan de betrokkene zich er tegen verzetten op voorwaarde dat hij
niet is kunnen verschijnen om redenen onafhankelijk van zijn wil.
2° Het verzet wordt, op straffe van verval, ingediend bij een ter post aangetekende brief gericht
aan de voorzitter van AS Rieme vzw binnen de tien kalenderdagen na de kennisgeving van de
veroordelingbeslissing.
3° De Raad van Bestuur van AS Rieme vzw doet uitspraak, zelfs bij afwezigheid van de opposant,
met een gemotiveerde beslissing die in ieder geval geldt als op tegenspraak gegeven.
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Hoofdstuk VII. De preventieve schorsing

Artikel 22 - Wanneer een verenigingslid van AS Rieme vzw, lid van de Raad van Bestuur van AS
Rieme vzw, bestuurder van AS Rieme vzw, en lid van de commissies, trainer of jurylid verbonden
aan AS Rieme vzw strafrechtelijk of tuchtrechtelijk wordt vervolgd en zijn aanwezigheid
onverenigbaar is met het belang van AS Rieme vzw, kan de betrokkene preventief worden
geschorst bij wijze van ordemaatregel.
Artikel 23 - De preventieve schorsing wordt uitgesproken door de voorzitter van AS Rieme vzw.
Zij vervalt indien zij door de Raad van Bestuur van AS Rieme vzw in de eerstvolgende vergadering
niet wordt bekrachtigd.
Artikel 24 - De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van ten hoogste vier
maanden. In geval van strafrechtelijke vervolging kan de Raad van Bestuur van AS Rieme vzw, de
betrokkene gehoord, deze termijn voor telkens een periode van ten hoogste vier maanden
verlengen zolang de strafrechtelijke procedure duurt.
Artikel 25 - Vooraleer de voorzitter van AS Rieme vzw een preventieve schorsing kan uitspreken,
dient hij de betrokkene te horen. In hoogdringende gevallen kan de voorzitter de preventieve
schorsing onmiddellijk uitspreken, onder de verplichting de betrokkene daarna onverwijld te horen.
Artikel 26 - Van de beslissing, waarbij de preventieve schorsing wordt uitgesproken, wordt zonder
verwijl aan de betrokkene kennis gegeven hetzij bij aangetekende brief, hetzij door overhandiging
tegen ontvangstbewijs.
Wordt van de beslissing geen kennis gegeven binnen de termijn van tien werkdagen, dan wordt ze
als niet bestaande beschouwd. Voor hetzelfde feit kan geen nieuwe preventieve schorsing worden
uitgesproken.
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Hoofdstuk IX. De verjaring van de tuchtvordering

Artikel 27 - De tuchtoverheid kan geen tuchtrechtelijke vervolging meer instellen na verloop van
een termijn van twee maanden na de kennisname van het tuchtrechtelijk vergrijp.
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Hoofdstuk X. Gratie

Artikel 28 - De Raad van Bestuur van AS Rieme vzw heeft het recht gratie te verlenen voor
tuchtstraffen uitgesproken door Commissie van Tucht. Vragen om vermindering of kwijtschelding
van tuchtstraffen moeten schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend bij de Raad van
Bestuur. Het besluit tot gratieverlening dient in de Raad van Bestuur te worden genomen met een
meerderheid van 2/3 van de stemmen.
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