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15.1. ALGEMEEN 
 
Artikel 1 Definities 
 
Voor de toepassing van dit reglement hebben de volgende termen de betekenis die bepaald is in dit 
artikel: 
 
1° Parantee-Psylos-Psylos vzw: onder Parantee-Psylos-Psylos vzw wordt verstaan: de vereniging 

zonder winstoogmerk Parantee-Psylos-Psylos, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 
Zuiderlaan 13, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
0417.754.155; 

 
2° Tuchtcommissie: onder Tuchtcommissie wordt verstaan: de instantie die in eerste aanleg 

oordeelt over de klachten die bij haar aanhangig worden gemaakt tegen de aangelegenheden 
opgenomen in artikel 2 van onderhavig reglement; 

 
3° Beroepscommissie: onder Beroepscommissie wordt verstaan: de instantie die in graad van 

beroep oordeelt over de bij de Tuchtcommissie aanhangig gemaakte klacht tegen de 
aangelegenheden opgenomen in artikel 2 van onderhavig reglement; 

 
4° Algemeen geldende reglementering: onder algemeen geldende reglementering van Parantee-

Psylos vzw wordt verstaan: de statuten, het huishoudelijk reglement, sport-specifieke 
reglementen en iedere andere reglementering van Parantee-Psylos vzw; 

 
5° Secretariaat van Parantee-Psylos vzw: onder secretariaat van Parantee-Psylos vzw wordt 

verstaan: de administratieve dienst van Parantee-Psylos vzw, met zetel te 9000 Gent, Zuiderlaan 
13; 

 
6° Aanleggende Partij: onder Aanleggende Partij wordt verstaan: de partij die een geschil 

aanhangig heeft gemaakt bij de Tuchtcommissie, dan wel hoger beroep heeft aangetekend 
tegen een beslissing van de Tuchtcommissie bij de Beroepscommissie en hierbij een 
rechtmatig, dadelijk en verkregen belang kan laten gelden; 

 
7° Vertrouwenspersoon: onder Vertrouwenspersoon wordt verstaan: de persoon die de 

Aanleggende Partij of de partij tegen wie een klacht werd ingediend bijstaat gedurende de 
procedure voor de Tuchtcommissie of de Beroepscommissie; 

 
8° Sport-specifiek reglement: onder sport-specifiek reglement wordt verstaan: het reglement dat 

van toepassing is op één van de sporttakken die door Parantee-Psylos vzw aangeboden wordt.  
 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
 
De Tuchtcommissie en Beroepscommissie van Parantee-Psylos vzw hebben de meest algemene 
bevoegdheid om te oordelen over iedere overtreding van een algemeen geldende reglementering van 
Parantee-Psylos vzw, over conflicten tussen clubs en leden onderling, alsook over conflicten tussen 
clubs of leden en Parantee-Psylos vzw.  
 
In het bijzonder zijn de Tuchtcommissie en de Beroepscommissie bevoegd om te oordelen over 
inbreuken inzake onder meer de hiernavolgende aangelegenheden, zonder dat deze opsomming 
limitatief is: 
 

- de vrijheidsregeling; 
- de regels van de eer en wellevendheid; 
- het gezag van Parantee-Psylos vzw of dat van de door haar aangestelde personen zoals 

leden van de raad van bestuur, trainers, leden van de sportcommissies en anderen door 
woorden, daden, artikels,…;  

- de deontologische code.  
 



 

Artikel 3 Doorverwijzen van klachten door de tuchtcommissie 
 
Indien een sport-specifiek reglement in een interne tuchtprocedure voorziet, dan zijn partijen verplicht 
om eerst de sport-specifieke tuchtprocedure te doorlopen. Indien partijen nalaten om de sport-
specifieke tuchtprocedure te doorlopen, kan de Tuchtcommissie autonoom beslissen om geschillen die 
bij haar aanhangig worden gemaakt door te verwijzen naar de sport-specifieke tuchtcommissie. 
 
Na het doorlopen van de sport-specifieke tuchtprocedure, kan de Tuchtcommissie optreden als 
beroepsinstantie en in laatste aanleg een definitieve uitspraak vellen. Hiertoe zal een klacht bij de 
Tuchtcommissie aanhangig gemaakt worden overeenkomstig onderhavige reglementering. De 
beslissing van de Tuchtcommissie zal in deze aangelegenheden niet meer kunnen aangevochten 
worden voor de Beroepscommissie. 
 
Artikel 4 Berekening van termijnen 
 
§1. Alle kennisgevingen kunnen gebeuren bij gewone brief of bij e-mail. Indien de kennisgeving gebeurt 

bij gewone brief, worden de termijnen berekend vanaf de derde dag die volgt op deze waarop de 
brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst. 
Gebeurt de kennisgeving bij e-mail, dan worden de termijnen berekend vanaf de dag die volgt op 
deze waarop de e-mail werd verstuurd. 

 
§2. Alle termijnen opgenomen in onderhavig reglement worden berekend van middernacht tot 

middernacht. Zij worden gerekend vanaf de dag na die van de gebeurtenis welke hem doet ingaan 
en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen. De termijnen nemen 
een aanvang overeenkomstig paragraaf 1 van onderhavig artikel. 

 
 
15.2. DE TUCHTCOMMISSIE EN DE BEROEPSCOMMISSIE 
 

15.2.1. DE TUCHTCOMMISSIE 
 
Artikel 5 Algemene bepalingen 
 
§1. De Tuchtcommissie kan enkel samengesteld zijn uit personen die op geen enkele wijze een 

persoonlijk belang hebben bij het geschil noch betrokken zijn geweest bij het eventuele 
voorafgaande onderzoek. 

 
§2. De leden van de Tuchtcommissie moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken 

en moeten minimum 21 jaar oud zijn. De leden van de Tuchtcommissie worden geacht kennis te 
hebben van de algemeen geldende reglementering van Parantee-Psylos vzw. 

 
Artikel 6 De samenstelling van de Tuchtcommissie 
 
§1. De Tuchtcommissie wordt ad hoc samengesteld per ontvangen en ontvankelijke klacht en bestaat 

uit minimaal twee en maximaal vijf leden. De raad van bestuur van Parantee-Psylos vzw mandateert 
op de eerste raad van bestuur volgend op de herverkiezing door de algemene vergadering één van 
haar bestuurders die – namens de raad van bestuur van Parantee-Psylos vzw - de personen zal 
aanduiden die zetelen in de Tuchtcommissie. Deze personen zullen schriftelijk aangeschreven 
worden, per gewone brief of e-mail. De gemandateerde kan zelf ook deel uitmaken van de 
Tuchtcommissie.     

 
§2. De aangewezen leden van de Tuchtcommissie benoemen onder elkaar een voorzitter en een 

verslaggever. 
 
§3. Voor klachten die betrekking hebben op de classificatie, dienen minstens twee erkende 

classificeerders te zetelen in de Tuchtcommissie. 
 
 



 

15.2.2. DE BEROEPSCOMMISSIE 
 
Artikel 7 Algemene bepalingen 
 
§1. De Beroepscommissie kan enkel samengesteld zijn uit personen die op geen enkele wijze een 

persoonlijk belang hebben bij het geschil noch betrokken geweest zijn bij het eventuele 
voorafgaande onderzoek en bij de procedure voor de Tuchtcommissie. 

 
§2. De leden van de Beroepscommissie moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken 

en moeten minimum 21 jaar oud zijn. De leden van de Beroepscommissie worden geacht kennis te 
hebben van de algemeen geldende reglementering van Parantee-Psylos vzw. 

 
Artikel 8 De samenstelling van de Beroepscommissie 
 
§1. De Beroepscommissie wordt ad hoc samengesteld en bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf 

leden. De raad van bestuur van Parantee-Psylos vzw mandateert op de eerste raad van bestuur 
volgend op de herverkiezing door de algemene vergadering één van haar bestuurders die – namens 
de raad van bestuur van Parantee-Psylos vzw - de personen zal aanduiden die zetelen in de 
Beroepscommissie. Deze personen zullen schriftelijk aangeschreven worden, per gewone brief of 
e-mail.  

 
§2. De aangewezen leden van de Beroepscommissie benoemen onder elkaar een voorzitter en een 

verslaggever. 
 
§3. Voor klachten die betrekking hebben op de classificatie, dienen minstens twee erkende 

classificeerders te zetelen in de Beroepscommissie. Deze twee erkende classificeerders mogen 
niet zijn tussengekomen in de procedure in eerste aanleg voor de Tuchtcommissie. 

 
 
15.3. DE RECHTSPLEGING VOOR DE TUCHTCOMMISSIE/ BEROEPSCOMMISSIE 
 
Artikel 9 Indienen van een klacht/aantekenen van hoger beroep 
 
§1. Klachten, dan wel een voorziening in hoger beroep, kunnen door de Aanleggende Partij die blijk 

geeft van een rechtmatig, dadelijk en rechtstreeks belang worden ingediend.   
 
§2. Alle klachten, evenals iedere voorziening in hoger beroep, zullen slechts in aanmerking worden 

genomen op voorwaarde dat: 
 

1. de klacht/het hoger beroep schriftelijk en behoorlijk ondertekend ingediend wordt bij het 
secretariaat van Parantee-Psylos vzw. Een kopie van de klacht/het hoger beroep dient door de 
Aanleggende Partij eveneens te worden overgemaakt aan de tegenpartij. 

Indien de klacht/het hoger beroep uitgaat van een club aangesloten bij Parantee-Psylos vzw, dient 
de klacht/het hoger beroep de originele handtekening te bevatten van de voorzitter of secretaris 
van de club of van de persoon die bewijst rechtmatig te kunnen optreden voor de betrokken 
club; 

2. de klacht/het hoger beroep een bondige uiteenzetting bevat van de feiten, teneinde de 
Tuchtcommissie/Beroepscommissie in te lichten over de aard van het geschil en de 
Tuchtcommissie/Beroepscommissie in staat te stellen alle betrokkenen op te roepen; 

3. de klacht/het hoger beroep tijdig ingediend wordt, overeenkomstig de regels hiernavolgend 
vermeld; 

 
4. de waarborg overeenkomstig artikel 10 werd gestort. 

 
De door de raad van bestuur van Parantee-Psylos vzw gemandateerde bestuurder, belast met het 
samenstellen van de Tuchtcommissie/Beroepscommissie, oordeelt prima facie of voormelde vier 
voorwaarden werden nageleefd. Het niet naleven van deze vier voorwaarden heeft van rechtswege 



 

de niet-ontvankelijkheid tot gevolg. De Aanleggende Partij alsook de tegenpartij zal hiervan door de 
door de raad van bestuur van Parantee-Psylos vzw gemandateerde bestuurder worden ingelicht.  

 
§3. Klachten die betrekking hebben op wedstrijden, dienen binnen de zeven kalenderdagen na het 

plaatsvinden van deze wedstrijd te worden ingediend bij het secretariaat van Parantee-Psylos vzw. 
Indien de Aanleggende Partij kennis krijgt van feiten die zich hebben voorgedaan tijdens een 
wedstrijd na het verstrijken van voormelde termijn van zeven kalenderdagen, kan alsnog een klacht 
ingediend worden bij het secretariaat van Parantee-Psylos vzw binnen de zeven kalenderdagen na 
de ontdekking van de feiten, mits bewezen wordt dat men deze feiten niet vroeger kon ontdekken. 

 
§4. Klachten die betrekking hebben op andere aangelegenheden dan wedstrijden, dienen binnen de 

zeven kalenderdagen na het voordoen van de feiten te worden ingediend bij het secretariaat van 
Parantee-Psylos vzw. Indien de Aanleggende Partij na het verstrijken van voormelde termijn kennis 
krijgt van deze feiten, kan alsnog een klacht ingediend worden bij het secretariaat van Parantee-
Psylos vzw binnen de zeven kalenderdagen na de ontdekking van de feiten, mits bewezen wordt 
dat men deze feiten niet vroeger kon ontdekken.  

 
§5. Klachten die betrekking hebben op de classificatie, dienen binnen de veertien kalenderdagen na 

ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de sportklasse te worden ingediend bij het 
secretariaat van Parantee-Psylos. 

 
§6. Een klacht, dan wel een voorziening in hoger beroep, kan in elke stand van het geding door de 

Aanleggende Partij terug ingetrokken worden. 
 
Artikel 10 De waarborg voor de procedurekosten  
 
§1. De Aanleggende Partij zal voorafgaand aan het indienen van een klacht voor de Tuchtcommissie, 

dan wel het aantekenen van hoger beroep bij de Beroepscommissie en uiterlijk op het ogenblik van 
het indienen van de klacht/het hoger beroep een waarborg van 150,00 EUR storten op rekening 
BE74 0682 3627 0607 ter dekking van de procedurekosten. 

 
§2. Deze waarborg is forfaitair bepaald en omvat de dekking van de honoraria en kosten van de leden 

van de Tuchtcommissie/Beroepscommissie evenals de administratieve kosten van de 
Tuchtcommissie/Beroepscommissie. Alle gemaakte kosten zullen in eerste instantie verrekend 
worden met deze waarborg. Voor klachten die betrekking hebben op de classificatie, wordt de 
waarborg integraal gebruikt voor genoemde kosten.   

 
§3. Indien de Aanleggende Partij door de Tuchtcommissie in het ongelijk wordt gesteld, zal de 

waarborg aangewend worden om de gerechtvaardigde procedurekosten te betalen. Indien de 
procedurekosten minder bedragen dan de betaalde waarborg, zal het saldo worden terugbetaald 
aan de Aanleggende Partij. Bedragen de procedurekosten meer dan de betaalde waarborg, dan zal 
het surplus verhaald worden op de Aanleggende Partij.  

 
§4. Indien de Aanleggende Partij door de Tuchtcommissie in het gelijk wordt gesteld, zal de 

Aanleggende Partij de gestorte waarborg terug ontvangen. De in het ongelijk gestelde partij zal 
veroordeeld worden tot betaling van alle gerechtvaardigde procedurekosten. 
 
Indien de partij die hoger beroep aantekende door de Beroepscommissie in het gelijk wordt gesteld, 
zal de tegenpartij veroordeeld worden tot de terugbetaling van de desgevallend gestorte 
waarborgen in eerste aanleg en in hoger beroep. 

 
§5. Indien een minnelijke schikking conform artikel 14 van onderhavig reglement wordt getroffen, 

zullen de kosten die gemaakt werden door de Tuchtcommissie/ Beroepscommissie in het kader 
van de minnelijke schikking gezamenlijk door de partijen gedragen worden, ieder voor een gelijk 
deel. Het aandeel van de Aanleggende Partij in de procedurekosten zal aangerekend worden op de 
waarborg. Indien de procedurekosten ten laste van de Aanleggende Partij minder bedragen dan de 
betaalde waarborg, zal het saldo worden terugbetaald aan de Aanleggende Partij. Bedragen de 



 

procedurekosten ten laste van de Aanleggende Partij meer dan de betaalde waarborg, dan zal dit 
surplus verhaald worden op de Aanleggende Partij.  

 
§6. Indien de Tuchtcommissie/Beroepscommissie een akkoorduitspraak velt conform artikel 21 van 

onderhavig reglement voor wat betreft de Tuchtcommissie en artikel 31 van onderhavig reglement 
voor wat betreft de Beroepscommissie, zullen de kosten die gemaakt werden door de 
Tuchtcommissie/Beroepscommissie in het kader van de akkoorduitspraak gezamenlijk door de 
partijen gedragen worden, ieder voor een gelijk deel. Het aandeel van de Aanleggende Partij in de 
procedurekosten zal aangerekend worden op de waarborg. Indien de procedurekosten ten laste 
van de Aanleggende Partij minder bedragen dan de betaalde waarborg, zal het saldo worden 
terugbetaald aan de Aanleggende Partij. Bedragen de procedurekosten ten laste van de 
Aanleggende Partij meer dan de betaalde waarborg, dan zal zijn surplus verhaald worden op de 
Aanleggende Partij. 

 
§7. In geval van intrekking van de klacht/het hoger beroep door de Aanleggende Partij, wordt de 

waarborg verbeurd verklaard en zal de waarborg niet teruggestort worden.  
 
Artikel 11 De kennisgeving en oproeping 
 
§1.  Binnen een termijn van 21 kalenderdagen na de datum waarop het secretariaat van Parantee-

Psylos vzw de klacht, respectievelijk de voorziening in hoger beroep heeft ontvangen, zal de 
Tuchtcommissie, respectievelijk de Beroepscommissie de Aanleggende Partij en de partij(en) 
tegen wie de klacht/het hoger beroep werd neergelegd in kennis stellen van de ontvangst van deze 
klacht. Iedere partij die een belang heeft in het desbetreffende geschil kan op eenvoudig verzoek - 
per gewone brief of per e-mail – een kopie van de kennisgeving bekomen in een voor hem/haar 
leesbare vorm. 

 
§2. De kennisgeving moet minstens de volgende elementen vermelden: 
 

1. een uiteenzetting van de feiten die ten laste worden gelegd; 
2. desgevallend het voorstel van minnelijke schikking overeenkomstig artikel 14 van onderhavig 

reglement 
3. de datum, de plaats en het uur waarop partijen worden opgeroepen om te verschijnen voor een 

hoorzitting van de Tuchtcommissie, respectievelijk de Beroepscommissie;  
4. voor klachten in eerste aanleg, de mogelijkheid om schriftelijk te verschijnen overeenkomstig 

artikel 18 van onderhavig reglement; 
5. desgevallend, de te volgen procedure voor de neerlegging van stavingstukken door de 

tegenpartij en van een schriftelijke verdediging en voor het inroepen van andere bewijsmiddelen, 
inclusief het getuigenverhoor; 

6. de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze / vertrouwenspersoon; 
7. de tijdstippen en de plaats waarop het dossier kan worden ingezien en waarop eventueel kopijen 

van het dossier kunnen worden besteld; 
 
Artikel 12 Het taalgebruik 
 
De procedure voor de Tuchtcommissie/Beroepscommissie wordt in het Nederlands gevoerd. Iedere 
betrokken partij heeft het recht zich te laten bijstaan door een onafhankelijke tolk. De formaliteiten en 
de kosten verbonden aan de bijstand van een tolk, worden geregeld op eigen initiatief van de partijen. 
 
Artikel 13 De zetel  
 
De zittingen, bijeenkomsten en beraadslagingen van de Tuchtcommissie/ Beroepscommissie hebben 
plaats te 9000 Gent, Zuiderlaan 13, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 11 van onderhavig reglement. 
 
 
 
 



 

15.4. DE MINNELIJKE SCHIKKING 
 
Artikel 14 Procedure bij minnelijke schikking 
 
§1. De voorzitter van de Tuchtcommissie kan – zonder hiertoe verplicht te zijn en na overleg met de 

overige leden van de Tuchtcommissie - een sanctie voorstellen bij wijze van minnelijke schikking. 
Indien deze sanctie door de betrokken partij(en) aanvaard wordt, kan de Tuchtcommissie uitspraak 
doen zonder oproeping van de partijen. De beraadslaging van de Tuchtcommissie kan in dit geval 
gebeuren op de zetel bepaald overeenkomstig artikel 13, dan wel telefonisch of via e-mail. 

 
§2. De Tuchtcommissie kan in alle aangelegenheden autonoom en in overleg beslissen om een 

minnelijke schikking voor te stellen aan de betrokken partij(en).  
 
§3. Het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking wordt schriftelijk aan de betrokken partij(en) 

gedaan, samen met de kennisgeving en oproeping zoals omschreven in artikel 11 van onderhavig 
reglement. Het voorstel van minnelijke schikking bevat minstens de opgelegde sanctie alsook de 
datum vanaf wanneer deze sanctie in werking zal treden. 

 
§4. Indien de sanctie bij minnelijke schikking wordt aanvaard, moeten de betrokken partijen hun 

schriftelijk akkoord binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het voorstel tot 
minnelijke schikking aan de Tuchtcommissie meedelen. 

 
§5. De Tuchtcommissie zal binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst van de 

schriftelijke aanvaarding van de minnelijke schikking van de laatste betrokken partij een 
beschikking vellen waarin de aanvaarding van de minnelijke schikking wordt geacteerd.  

 
 

  



 

15.5. DE TUCHTPROCEDURE IN EERSTE AANLEG 
 

15.5.1. ALGEMEEN 
 
Artikel 15 Voortzetting van de gewone procedure 
 
Indien de sanctie bij minnelijke schikking overeenkomstig artikel 14 van onderhavig reglement niet of 
niet tijdig door alle partijen aanvaard wordt (hierna aangeduid als “de weigering”), zal de gewone 
procedure voor de Tuchtcommissie worden voortgezet overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen. 
 
Artikel 16 Onderzoek van de klacht 
 
§1. De Tuchtcommissie vat na de weigering van het voorstel tot minnelijke schikking met alle mogelijke 

middelen het onderzoek van de zaak aan. Indien aan de betrokken partij(en) geen minnelijke 
schikking werd voorgesteld, kan de Tuchtcommissie onmiddellijk met alle mogelijke middelen het 
onderzoek van de zaak aanvatten. De Tuchtcommissie kan aldus ondermeer getuigenissen 
inwinnen en één of meerdere deskundigen aanstellen. 

 
§2. Indien de partijen gebruik wensen te maken van het bewijs door getuigen of van ieder ander 

bewijsmiddel, dan zullen zij de Tuchtcommissie hiervan minstens tien kalenderdagen voor de 
geplande hoorzitting op de hoogte brengen per gewone post of e-mail. In dit schrijven moet de 
volledige naam, adres, e-mailadres en hoedanigheid van de op te roepen getuigen worden 
meegedeeld. De Tuchtcommissie zal vervolgens de getuigen per gewone post of e-mail oproepen 
om te verschijnen op de geplande hoorzitting. 

 
15.5.2. SCHRIFTELIJKE PROCEDURE OF VERSCHIJNING 

 
Artikel 17 Schriftelijke procedure of verschijning 
 
De partijen die worden opgeroepen hebben de keuze: 
 

1. om toepassing van de schriftelijke procedure overeenkomstig artikel 18 van onderhavig 
reglement te vragen; of 

2. zich persoonlijk aan te melden voor de hoorzitting overeenkomstig artikel 19 van onderhavig 
reglement. 

 
Artikel 18 Schriftelijke procedure 
 
§1. Indien alle opgeroepen partijen hiermee akkoord gaan, kan de zaak schriftelijk behandeld worden. 
 
§2. In geval van optie voor de schriftelijke procedure, meldt iedere partij die keuze bij gewone brief of 

via e-mail aan de Tuchtcommissie binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst van de 
kennisgeving overeenkomstig artikel 11 van onderhavig reglement. In de gewone brief of e-mail 
vermeldt iedere partij dat de tenlastelegging die uitdrukkelijk in de kennisgeving wordt omschreven, 
niet wordt betwist of geeft zij de motieven van de betwisting aan, samen met haar versie van de 
feiten. 

 
§3. Elke laattijdige aanvraag tot schriftelijke procedure wordt als onontvankelijk beschouwd met het 

gevolg dat de mondelinge rechtspleging overeenkomstig artikel 19 van onderhavig reglement dient 
te worden gevolgd. 

 
§4. De Tuchtcommissie beoordeelt de ten laste gelegde feiten op de stukken van het dossier, zonder 

oproeping van partijen. De uitspraak wordt geacht tegensprekelijk gewezen te zijn tegenover de 
opgeroepen partij(en). Iedere partij behoudt het recht tot het instellen van beroep. 

 
 
 
 



 

Artikel 19 Hoorzitting 
 
§1. Indien de zaak niet schriftelijk behandeld wordt overeenkomstig artikel 18 van onderhavig 

reglement, dienen de Partijen in persoon te verschijnen op de hoorzitting van de Tuchtcommissie 
om er gehoord te worden in de uiteenzetting van hun middelen en verdediging. 
Iedere partij kan zich laten bijstaan door een raadsman en/of tolk. Indien een partij dit wenst, kan 
zij zich eveneens laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, mits de Tuchtcommissie hiervan 
minstens tien kalenderdagen voor de geplande hoorzitting op de hoogte wordt gebracht per 
gewone brief of e-mail. In dit schrijven moet de volledige naam, adres en hoedanigheid van de 
vertrouwenspersoon worden meegedeeld.  
Een club die opgeroepen wordt moet zich laten vertegenwoordigen door de voorzitter en/of de 
secretaris van de club of door een persoon die bewijst rechtmatig te kunnen optreden voor de 
betrokken club en daartoe een schriftelijke volmacht kan voorleggen.  

 
§2. Indien de partijen of één van hen niet in persoon verschijnen, hoewel zij regelmatig opgeroepen zijn 

en ongeacht of de betrokken partij(en) vooraf al dan niet zijn komst gemeld heeft, is de 
Tuchtcommissie gemachtigd om haar opdracht niettemin te volbrengen, nadat zij er zich van heeft 
vergewist dat de oproeping de niet verschijnende partij(en) heeft bereikt. De Tuchtcommissie zal 
geacht worden haar uitspraak op verstek te hebben gedaan. 

 Indien de partijen of één van hen voorafgaand aan de hoorzitting bewijst in de absolute 
onmogelijkheid te zijn om op de voorgestelde datum te verschijnen voor de Tuchtcommissie, kan 
de Tuchtcommissie autonoom beslissen om de hoorzitting uit te stellen tot de eerst nuttige datum.   

 
§3. De zittingen van de Tuchtcommissie zijn openbaar, tenzij de partijen of één van hen vordert dat de 

debatten achter gesloten deuren dienen plaats te vinden. De Tuchtcommissie zal desgevallend 
over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal soeverein beslissen over de al dan niet 
openbaarheid. 

 
 
15.6. DE UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE IN EERSTE AANLEG 
 
Artikel 20 Termijn voor de uitspraak 
 
§1. De Tuchtcommissie doet uitspraak binnen een termijn van zeven dagen na het einde van de 

hoorzitting. 
 
§2. Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing van de Tuchtcommissie éénmalig verlengd worden 

met een bijkomende termijn van zeven dagen. 
 
Artikel 21 Akkoorduitspraak 
 
Indien de partijen tijdens de tuchtprocedure en voor de uitspraak van de Tuchtcommissie alsnog tot een 
akkoord komen dat een einde maakt aan hun geschil, dan kan dit akkoord op verzoek van de partijen en 
mits instemming van de Tuchtcommissie, vastgelegd worden in een akkoorduitspraak van de 
Tuchtcommissie. 
 
Artikel 22 De uitspraak van de Tuchtcommissie 
 
§1. De uitspraak van de Tuchtcommissie is in principe openbaar, tenzij partijen of één van hen 

uitdrukkelijk verzoekt dat de beslissing achter gesloten deuren zou worden uitgesproken. De 
Tuchtcommissie zal desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal soeverein 
beslissen over de al dan niet openbaarheid. 

 
§2. De uitspraak van de Tuchtcommissie wordt geacht te zijn gedaan op de zetel van de 

Tuchtcommissie en op de datum die daarin vermeld wordt. 
 
§3. De uitspraak van de Tuchtcommissie bevat op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het 

beschikkend gedeelte, de identificatie van de partijen, het onderwerp van de vordering en het 



 

antwoord op de middelen van de partijen. De uitspraak van de Tuchtcommissie is gemotiveerd en 
bevat desgevallend de sancties die door de Tuchtcommissie autonoom kunnen worden opgelegd. 

 
§4. Bij de beoordeling van concrete gevallen dient de Tuchtcommissie rekening te houden met de 

algemeen geldende reglementering van Parantee-Psylos vzw. 
 
De raad van bestuur van Parantee-Psylos vzw kan in beginsel niet geraadpleegd worden over de 
toepassing van het huishoudelijk reglement of de statuten in verband met een zaak die bij de 
Tuchtcommissie aanhangig is. Is een bepaald geval echter niet voorzien in het huishoudelijk reglement 
of de statuten van Parantee-Psylos vzw, dan moet de Tuchtcommissie de raad van bestuur van 
Parantee-Psylos vzw om een interpretatie verzoeken en de gegeven richtlijnen in acht nemen. Deze 
interpretatie kan slechts door een algemene vergadering en/of een buitengewone algemene 
vergadering van Parantee-Psylos vzw afgekeurd worden indien 2/3 van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden tegen deze interpretatie stemt. In het geval de algemene vergadering van 
Parantee-Psylos vzw de interpretatie afkeurt, zal de Beroepscommissie in hoger beroep uitspraak vellen 
over de aangelegenheid.  
 
Artikel 23 Kennisgeving van de uitspraak aan de partijen 
 
Wanneer de beslissing van de Tuchtcommissie in de procedure minnelijke schikking, de schriftelijke 
procedure of de procedure bij verschijning is uitgesproken, maakt zij deze beslissing binnen een termijn 
van zeven kalenderdagen na de datum van de uitspraak per gewone post of e-mail over aan de partijen. 
Iedere partij die een belang heeft in het desbetreffende geschil kan op eenvoudig verzoek - per gewone 
brief of per e-mail – een kopie van de beslissing van de Tuchtcommissie bekomen in een voor hem/haar 
leesbare vorm. 
 
 
15.7. VERZET 
 
Artikel 24 Verzet 
 
§1. Tegen een beslissing van de Tuchtcommissie die bij verstek genomen is overeenkomstig artikel 

19, §2 van onderhavig reglement, kan de verstek latende partij verzet aantekenen, mits een 
gemotiveerde schrijven per gewone post of e-mail verstuurd wordt aan de Tuchtcommissie. 

 
§2. Om ontvankelijk te zijn, moet het verzet bij gewone post of e-mail verzonden worden binnen de 

zeven kalenderdagen na ontvangst van de uitspraak van de Tuchtcommissie, die overeenkomstig 
artikel 23 van onderhavig reglement per gewone post of e-mail overgemaakt wordt.    

 
§3. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing. 
 
§4. Indien verzet aangetekend wordt, zal dit verzet behandeld worden overeenkomstig hetgeen 

bepaald in de artikelen 15 tot en met 23 van onderhavig reglement. 
 
§5. Wanneer de eiser in verzet een tweede maal verstek laat gaan, is een nieuw verzet niet meer 

ontvankelijk. 
 
 
15.8. DE TUCHTPROCEDURE IN HOGER BEROEP 
 
Artikel 25 Hoger beroep 
 
§1. Partijen kunnen tegen de beslissing van de Tuchtcommissie hoger beroep aantekenen bij de 

Beroepscommissie van Parantee-Psylos vzw. 
 
§2. De partij die hoger beroep wenst aan te tekenen, zal op straffe van on-ontvankelijkheid, binnen een 

termijn van 14 dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Tuchtcommissie een 



 

gemotiveerd verzoek tot hoger beroep richten aan de Beroepscommissie. Dit gemotiveerd verzoek 
dient te worden toegezonden aan het secretariaat van Parantee-Psylos vzw. 

 
§3. Het verzoek tot hoger beroep bij de Beroepscommissie van Parantee-Psylos vzw wordt per gewone 

brief of per email verzonden en moet, op straffe van on-ontvankelijkheid, minstens de volgende 
gegevens bevatten: 

 
1. naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en/of faxnummer, e-

mailadres en eventueel gegevens van de raadsman van de partij die hoger beroep wenst in te 
stellen alsook van de partij waartegen het hoger beroep is gericht; 

2. een overzicht van de (onderdelen van de) beslissing die zou(den) moeten hervormd worden; 
3. een uiteenzetting van de motieven van het hoger beroep. 

 
§4. Indien de partij die in hoger beroep gaat andere stavingstukken wenst voor te leggen dan in eerste 

aanleg, zal zij die samen met een inventaris in bijlage van haar verzoek tot hoger beroep overmaken 
aan de Beroepscommissie. 

 
 
15.9. DE BEROEPSPROCEDURE 
 
Artikel 26 Hoorzitting 
 
Partijen in hoger beroep dienen zich steeds persoonlijk aan te melden voor de hoorzitting, 
overeenkomstig hetgeen hiernavolgend bepaald wordt. De beroepsprocedure kan niet schriftelijk 
verlopen.  
 
Artikel 27 Onderzoek van het hoger beroep 
 
§1. De Beroepscommissie vat na ontvangst van het verzoek tot hoger beroep met alle mogelijke 

middelen het onderzoek van de zaak aan. Zij kan aldus onder meer getuigenissen inwinnen en één 
of meerdere deskundigen aanstellen. 

 
§2. Indien de partijen gebruik wensen te maken van het bewijs door getuigen of van ieder ander 

bewijsmiddel, dan zullen zij de Beroepscommissie hiervan minstens tien kalenderdagen voor de 
geplande hoorzitting op de hoogte brengen per gewone post of e-mail. In dit schrijven moet de 
volledige naam, adres en hoedanigheid van de op te roepen getuigen worden meegedeeld. De 
Beroepscommissie zal vervolgens de getuigen per gewone post of e-mail oproepen om te 
verschijnen op de geplande hoorzitting. 

 
Artikel 28 Verschijning 
 
§1. De partijen dienen in persoon te verschijnen op de hoorzitting van de Beroepscommissie om er 

gehoord te worden in de uiteenzetting van hun middelen en verdediging.   
Iedere partij kan zich laten bijstaan door een raadsman en/of tolk. Indien een partij dit wenst, kan 
zij zich eveneens laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, mits de Beroepscommissie hiervan 
minstens tien kalenderdagen voor de geplande hoorzitting op de hoogte wordt gebracht per 
gewone brief of e-mail. In dit schrijven moet de volledige naam, adres en hoedanigheid van de 
vertrouwenspersoon worden meegedeeld.   
Een club die opgeroepen wordt moet zich laten vertegenwoordigen door de voorzitter en/of de 
secretaris van de club of door een persoon die bewijst rechtmatig te kunnen optreden voor de 
betrokken club en daartoe een schriftelijke volmacht kan voorleggen.   

 
§2. Indien de partijen of één van hen niet in persoon verschijnen, hoewel zij regelmatig opgeroepen zijn 

en ongeacht of de betrokken partij(en) vooraf al dan niet zijn komst gemeld heeft, is de 
Beroepscommissie gemachtigd om haar opdracht niettemin te volbrengen, nadat zij er zich van 
heeft vergewist dat de oproep de niet verschijnende partij(en) heeft bereikt. De Beroepscommissie 
zal geacht worden haar uitspraak op tegenspraak te hebben gedaan (i.e. alsof alle partijen 
aanwezig of vertegenwoordigd waren bij de behandeling van de zaak). 



 

Indien de partijen of één van hen voorafgaand aan de hoorzitting bewijst in de absolute 
onmogelijkheid te zijn om op de voorgestelde datum te verschijnen voor de Beroepscommissie, 
kan de Beroepscommissie autonoom beslissen om de hoorzitting uit te stellen tot de eerste nuttige 
datum die alle partijen schikt. 

 
§3. De zittingen van de Beroepscommissie zijn openbaar, tenzij de partijen of één van hen vordert dat 

de debatten achter gesloten deuren dienen plaats te vinden. De Beroepscommissie zal 
desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal soeverein beslissen over de al 
dan niet openbaarheid. 

 
Artikel 29 Schorsende werking 
 
Behoudens andersluidende bepaling in de beslissing van de Tuchtcommissie, schorsen de neerlegging 
van het verzoek tot hoger beroep en de procedure in hoger beroep de uitvoering van de uitspraak in 
eerste aanleg op. 
 
 
15.10.  DE UITSPRAAK VAN DE BEROEPSCOMMISSIE IN HOGER BEROEP 
 
Artikel 30 Termijn voor de uitspraak 
 
§1. De Beroepscommissie doet uitspraak binnen een termijn van zeven dagen na het einde van de 

hoorzitting. 
 
§2. Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing van de Beroepscommissie éénmalig verlengd worden 

met een bijkomende termijn van zeven dagen. 
 
Artikel 31 Akkoorduitspraak 
 
Indien de partijen tijdens de beroepsprocedure en voor de uitspraak van de Beroepscommissie alsnog 
tot een akkoord komen dat een einde maakt aan hun geschil, dan kan dit akkoord op verzoek van de 
partijen en mits instemming van de Beroepscommissie vastgelegd worden in een akkoorduitspraak van 
de Beroepscommissie. 
 
Artikel 32 De uitspraak van de Beroepscommissie 
 
§1. De uitspraak van de Beroepscommissie is in principe openbaar, tenzij partijen of één van hen 

uitdrukkelijk verzoekt dat de beslissing achter gesloten deuren zou worden uitgesproken. De 
Beroepscommissie zal desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal 
soeverein beslissen over de al dan niet openbaarheid. 

 
§2. De uitspraak van de Beroepscommissie wordt geacht te zijn gedaan op de zetel van de 

Beroepscommissie en op de datum die daarin vermeld wordt. 
 
§3. De uitspraak van de Beroepscommissie bevat op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het 

beschikkend gedeelte, de identificatie van de partijen, het onderwerp van de vordering en het 
antwoord op de middelen van de partijen. De uitspraak van de Beroepscommissie is gemotiveerd 
en bevat desgevallend de sancties die door de Beroepscommissie autonoom kunnen worden 
opgelegd. 

 
§4. Bij de beoordeling van concrete gevallen dient de Beroepscommissie rekening te houden met de 

algemeen geldende reglementering van Parantee-Psylos vzw. 
 
De Raad van Bestuur van Parantee-Psylos vzw kan in beginsel niet geraadpleegd worden over de 
toepassing van het huishoudelijk reglement of de statuten in verband met een zaak die bij de 
Beroepscommissie aanhangig is. Is een bepaald geval echter niet voorzien in het huishoudelijk 
reglement of de statuten van Parantee-Psylos vzw, dan moet de Beroepscommissie de Raad van 
Bestuur van Parantee-Psylos vzw om een interpretatie verzoeken en de gegeven richtlijnen in acht 



 

nemen. Deze interpretatie kan slechts door een algemene vergadering en/of een buitengewone 
algemene vergadering van Parantee-Psylos vzw afgekeurd worden indien 2/3 van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden tegen deze interpretatie stemt. In dat geval zal de algemene vergadering van 
Parantee-Psylos vzw een alternatieve interpretatie voorstellen die goedgekeurd dient te worden door 
2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De Beroepscommissie zal in dat geval haar arrest 
hervormen overeenkomstig de door de algemene vergadering van Parantee-Psylos vzw voorgestelde 
interpretatie. 
 
Artikel 33 Kennisgeving van de uitspraak aan de partijen 
 
Wanneer de beslissing van de Beroepscommissie is uitgesproken, maakt zij deze beslissing binnen een 
termijn van zeven kalenderdagen na de datum van de uitspraak per gewone post of e-mail over aan de 
partijen. Iedere partij die een belang heeft in het desbetreffende geschil kan op eenvoudig verzoek - per 
gewone brief of per e-mail – een kopie van de beslissing van de Beroepscommissie bekomen in een 
voor hem/haar leesbare vorm. 
 
 
15.11.  JURIDISCHE KOSTEN 
 
Artikel 34 Juridische kosten 
 
Alle gerechtvaardigde kosten worden ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde partij(en), inclusief 
de gemaakte verplaatsingskosten in hoofde van de leden van de Tuchtcommissie, respectievelijk de 
Beroepscommissie, evenals de neutrale opgeroepen getuigen en officials. De Tuchtcommissie, 
respectievelijk de Beroepscommissie, zal het bedrag ervan vermelden op het einde van het vonnis/het 
arrest.  
 
De kosten van getuigen - in de mate waarin hun aanwezigheid gewettigd was - worden in hun totaliteit 
opgenomen.  De overbodig geachte kosten worden ten laste gelegd van de partij die ze veroorzaakt 
heeft. 
 
Wanneer de Tuchtcommissie, respectievelijk de Beroepscommissie sancties uitspreekt ten aanzien van 
meerdere partijen, zullen de juridische kosten evenredig onder deze partijen verdeeld worden. 
 
Alle gemaakte kosten ten laste van de Aanleggende Partij zullen in eerste instantie verrekend worden 
met de waarborg die gestort wordt overeenkomstig artikel 10 van onderhavig reglement. Indien de 
procedurekosten ten laste van de Aanleggende Partij minder bedragen dan de betaalde waarborg, zal 
het saldo worden terugbetaald aan de Aanleggende Partij. Bedragen de procedurekosten ten laste van 
de Aanleggende Partij meer dan de betaalde waarborg, dan zal zijn surplus verhaald worden op de 
Aanleggende Partij  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


