
Oproep	  kandidaturen	  provinciale	  tuchtcommissie-‐werfreserve	  

Enkele	  relevante	  artikels	  uit	  het	  huishoudelijk	  reglement	  van	  de	  VTTL	  

Art.	  10.2.1	  De	  Provinciale	  Tuchtcommissie	  	  

• De	  Provinciale	  Tuchtcommissie	  wordt	  samengesteld	  uit	  5	  rechters	  die	  onderling	  na	  beraad	  
een	  voorzitter	  en	  secretaris	  kiezen.	  De	  verkiezing	  onder	  toezicht	  van	  een	  afgevaardigde	  van	  
het	  Provinciaal	  Comité,	  gebeurt	  bij	  geheime	  stemming	  met	  gewone	  meerderheid.	  Na	  beraad	  
wordt	  tevens	  onderling	  bij	  geheime	  stemming	  een	  Provinciaal	  Rechtscommissaris	  en	  een	  
plaatsvervangend	  rechtscommissaris	  gekozen	  bij	  gewone	  meerderheid.	  	  

• De	  Provinciale	  Tuchtcommissie	  heeft	  minstens	  2	  plaatsvervangende	  rechters	  ter	  
beschikking.	  

• De	  zittingbevoegdheid	  van	  een	  rechter	  wordt	  bepaald	  door	  zijn	  niet-‐betrokkenheid	  in	  het	  
vooronderzoek.	  	  

• Een	  rechter	  uit	  de	  werfreserve	  wordt	  aangeduid	  door	  de	  voorzitter	  van	  de	  rechtskamer.	  	  
• Bij	  afwezigheid	  van	  de	  voorzitter	  en/of	  secretaris	  duiden	  de	  rechters	  onderling	  een	  

voorzitter	  en/of	  secretaris	  aan	  voor	  de	  duur	  van	  een	  zitting.	  

	  

Art.	  10.3	  Verkiezingsvoorwaarden	  en	  benoemingen.	  	  

Art.	  10.3.1	  De	  rechters	  worden	  gekozen	  voor	  vier	  jaar	  en	  zijn	  herkiesbaar.	  	  

Art.	  10.3.2	  De	  rechters	  moeten	  beschikken	  over	  al	  hun	  burgerlijke	  en	  politieke	  rechten,	  een	  
minimum	  leeftijd	  van	  drieëntwintig	  (23)	  jaar	  hebben	  bereikt,	  minstens	  drie	  (3)	  sportseizoenen	  lid	  zijn	  
van	  de	  VTTL,	  al	  of	  niet	  onderbroken	  de	  laatste	  vijf	  jaar,	  en	  nooit	  een	  schorsing	  of	  uitsluiting	  hebben	  
opgelopen,	  tenzij	  eerherstel	  werd	  bekomen.	  

	  

Probleemstelling.	  

Traditioneel	  zijn	  er	  in	  onze	  provincie	  weinig	  conflicten.	  Vorige	  twee	  seizoenen	  diende	  onze	  
tuchtcommissie	  zelfs	  helemaal	  niet	  samen	  te	  komen.	  Op	  dat	  vlak	  is	  de	  situatie	  niet	  veel	  veranderd,	  
maar	  in	  de	  praktijk	  kan	  het	  wel	  degelijk	  voorkomen	  dat	  er	  een	  	  geschil	  is	  waarin	  meerdere	  clubs	  zijn	  
betrokken,	  en	  dan	  is	  het	  mogelijk	  dat	  rechters/leden	  van	  de	  tuchtcommissie	  (die	  per	  definitie	  deel	  
uitmaken	  van	  een	  aangesloten	  club)	  met	  een	  belangenconflict	  geconfronteerd	  worden,	  waardoor	  er	  
onvoldoende	  rechters	  overblijven	  om	  te	  zetelen	  in	  dergelijk	  geschil.	  Om	  dit	  probleem	  en	  eventueel	  
toekomstige	  vergelijkbare	  situaties	  te	  voorkomen	  wenst	  het	  Provinciaal	  Comité	  een	  oproep	  te	  doen	  
voor	  kandidaten	  voor	  de	  tuchtcommissie.	  Kandidaten	  mogen	  hun	  kandidatuur	  sturen	  naar	  onze	  
provinciale	  secretaris,	  Michèle	  Messiaen,	  Vijverslaan	  23,	  1780	  Wemmel	  of	  per	  e-‐mail	  naar	  
michele.messiaen@skynet.be	  


