VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL

0

Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Sport Vlaanderen

Tuchtreglement
1. Voorafgaande bepalingen
Artikel 1: Toepassingsgebied: ·
§1 De Tuchtcommissie van de Vlaamse Schietsportkoepel is bevoegd om in eerste aanleg te
oordelen over iedere overtreding van een algemeen geldende reglementering van de
Vlaamse Schietsportkoepel.
§2 De coördinator van de tuchtcommissies volgt de tuchtreglementen opgesteld door de
Vlaamse Schietsportkoepel vzw.
Artikel 2: Definities:
§1 Elke gedraging die de goede werking, de goede naam of de reputatie van de
sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is met de algemeen geldende
reglementering van de Vlaamse Schietsportkoepel, opgenomen in het huishoudelijk
reglement in art 1§2, is tuchtrechtelijk sanctioneerbaar. 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. Een inbreuk op de gedragscode kan
tuchtrechtelijk worden gesanctioneerd.
§2 Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het
bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneerbaar:
• 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. Onder andere alle strafrechtelijke
inbreuken (zoals voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de
eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en
pooierschap) zijn gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
• Geweld. Hieronder wordt verstaan: elke feitelijkheid waarbij een persoon
psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen.
• Pesterijen. Hieronder wordt verstaan: een onrechtmatig geheel van meerdere
gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de
sportorganisatie, die 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. Deze
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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.
2. HET INLEIDEN VAN DE TUCHTPROCEDURE
Artikel 3: De klacht:
§1 De Vlaamse Schietsportkoepel en iedere belanghebbende die meent schade te hebben
geleden door een overtreding van een algemeen geldende reglementering van de Vlaamse
Schietsportkoepel, kan een tuchtprocedure aanhangig maken door een gemotiveerde klacht
in te dienen. Deze klacht zal, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 14
dagen na de vermeende overtreding of de kennisname ervan moeten ingediend worden bij
de Tuchtcommissie van de Vlaamse Schietsportkoepel, Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600
Berchem.
§2 De klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de volgende gegevens
bevatten:
a) Naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en
faxnummer, e-mailadres en eventueel gegevens van de raadsman van de klagende
partij alsook van de partij tegen wie de klacht is gericht;
b) Een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil, dat aan de
grondslag van de klacht ligt;
c) Een samenvatting van de ingeroepen regels die zouden overtreden zijn en de
sanctie die wordt gevorderd.
§3 Indien de aanleggende partij stavingstukken wenst voor te leggen, zal zij deze samen met
een inventaris in bijlage van haar klacht overmaken aan de Tuchtcommissie.

3. DE TUCHTCOMMISSIE
Artikel 4: 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, moeten minimum 25 jaar oud zijn en toegetreden lid zijn van de Vlaamse
Schietsportkoepel.
§3 De leden van de Tuchtcommissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Bestuur
van de Vlaamse schietsportkoepel.
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Artikel 5: De samenstelling van de Tuchtcommissie:
De Tuchtcommissie is samengesteld uit 3 leden, waarvan minstens één jurist, die bij voorkeur
vertrouwd is met de sportsector. De leden van de Tuchtcommissie worden voor een termijn
van 5 jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de Vlaamse schietsportkoepel.
De leden van de Tuchtcommissie benoemen onder elkaar een voorzitter. Tevens duiden ze
een secretaris aan, die geen deel uit maakt van het tuchtcollege, maar de griffie van de
Tuchtcommissie zal waarnemen. Dit mag de coördinator van de tuchtcommissie zijn.
4. DE WAARBORG EN DE KENNISGEVING EN OPROEPING
Artikel 6: De Waarborg voor de procedurekosten voor de Tuchtcommissie
§1 De aanleggende partij zal binnen een termijn van 14 dagen na de indiening van haar klacht
door de Tuchtcommissie bij gewone brief worden uitgenodigd tot storting van een waarborg
van 250 EUR ter dekking van de procedurekosten. Dit bedrag dient gestort te worden binnen
een periode van 14 dagen na ontvangst van voornoemde brief.
Indien de klacht wordt ingediend door één van de bevoegde personen van VSK, vermeld in
artikel 19 §3 van het Huishoudelijk Reglement, dan dient dit bedrag niet gestort te worden.
De termijnen voor de verdere procedure starten dan vanaf het moment dat de klacht werd
ingediend.
§2 Deze waarborg is forfaitair bepaald en omvat de dekking van honoraria en kosten van de
leden Tuchtcommissie evenals de administratieve kosten van de Tuchtcommissie.
§3 Indien de waarborg niet betaald wordt binnen de 28 dagen na ontvangst van het schrijven
met de uitnodiging tot storting van de waarborg, komt de klacht automatisch te vervallen.
§4 Indien de aanleggende partij door de Tuchtcommissie in gelijk wordt gesteld, zal de
tegenpartij veroordeeld worden tot de terugbetaling van de gestorte waarborg aan de
aanleggende partij.
§5 Indien een minnelijke schikking conform artikel 8 van het huidige reglement wordt
getroffen, zal de Tuchtcommissie 1/2 van de waarborg terugstorten aan de aanleggende
partij.
§6 Indien de Tuchtcommissie een akkoorduitspraak velt conform artikel 15 van het huidige
reglement, zal de tegenpartij, behoudens andersluidend akkoord, veroordeeld worden tot de
terugbetaling van de helft van de waarborg aan de aanleggende partij.

Artikel 7: De Kennisgeving en oproeping
Binnen een termijn van 21 dagen na de datum waarop de Tuchtcommissie de waarborg
conform artikel 6 heeft ontvangen, zal zij de aanleggende partij en de partij tegen wie de
klacht werd neergelegd hiervan in kennis stellen per aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs.
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In deze kennisgeving moeten minstens de volgende elementen vermeld worden:
a) Een uiteenzetting van de feiten die ten laste worden gelegd:
b) De datum, de plaats en het uur waarop de partijen worden opgeroepen om te
verschijnen voor een hoorzitting van de Tuchtcommissie;
c) 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;
d) De mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;
e) De tijdstippen en de plaats waarop het dossier kan worden ingezien en waarop
eventueel kopijen van het dossier kunnen worden besteld;
f) Het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking, zoals voorzien in artikel 8 van het
huidige reglement.
5. DE MINNELIJKE SCHIKKING
Artikel 8: Procedure bij minnelijke schikking
§1 De Vlaams Schietsportkoepel kan 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.
§2 Het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking moet schriftelijk aan de betrokken
partij(en) worden gedaan samen met kennisgeving en oproeping zoals omschreven in artikel
7 van het huidige reglement.
§3 Indien de sanctie bij minnelijke schikking wordt aanvaard, moeten de betrokken partijen
hun akkoord binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het voorstel tot minnelijke
schikking aan de Tuchtcommissie meedelen.
§4 De Tuchtcommissie zal binnen en termijn van 14 dagen na ontvangst van schriftelijke
aanvaarding van de minnelijke schikking een beschikking vellen waarin de aanvaarding van de
minnelijke regeling wordt geacteerd en waarin wordt bepaald vanaf wanneer de sanctie
begint te lopen.

6. DE TUCHTPROCEDURE
Artikel 9: Voortzetting van de gewone procedure
Indien de sanctie bij minnelijke regeling niet of niet tijdig aanvaard wordt, zal de gewone
procedure voor de Tuchtcommissie worden voortgezet overeenkomstig de hierna volgende
bepalingen.
Artikel 10: Het taalgebruik:
§1 De procedure voor

de

Tuchtcommissie

wordt

in

Nederlands

gevoerd.
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§2 Indien de partijen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, kunnen zij zich
laten bijstaan door een onafhankelijke tolk.
§3 De formaliteiten en de kosten, verbonden aan de bijstand van een tolk, worden geregeld
op eigen initiatief van de partijen.
Artikel 11: Zetel van de Tuchtcommissie:
§1 De zittingen, bijeenkomsten en beraadslagingen van de Tuchtcommissie hebben plaats op
de zetel van de Tuchtcommissie, Boomgaardstraat 22 bus7, te 2600 Berchem.
§2 De hoorzitting kan te vroegste 14 dagen en ten laatste 21 dagen na ontvangst van de
kennisgeving en oproeping georganiseerd worden.
Artikel 12: 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. Zij 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 7 dagen voor de
geplande hoorzitting op de hoogte brengen per aangetekend schrijven. In dit schrijven
moeten de volledige naam, adres en hoedanigheid van de op te roepen getuigen worden
meegedeeld. De Tuchtcommissie zal vervolgens de getuigen per aangetekend schrijven
oproepen om te verschijnen op de geplande hoorzitting.
§3 De Partijen zullen vervolgens in persoon, eventueel bijgestaan door een raadsman en/of
een tolk, verschijnen op de hoorzitting van de tuchtcommissie om er gehoord te worden in
de uiteenzetting van hun middelen en verdediging.
§4 Indien de partijen of één van hen niet in persoon verschijnen, hoewel zij regelmatig
opgeroepen zijn, is de Tuchtcommissie gemachtigd om haar opdracht niettemin te
volbrengen, nadat zij er zich van heeft vergewist dat de oproep de partijen heeft bereikt. Alle
beslissingen worden geacht te zijn ontvangen na een termijn van 3 dagen na bewijs van
verzending.
De Tuchtcommissie zal geacht worden haar uitspraak op tegenspraak te hebben gedaan.
§5 De zittingen van de Tuchtcommissie worden gehouden volgens het principe van de
openbaarheid van de debatten, tenzij de partijen of één van hen vordert dat de debatten
achter gesloten deuren zouden plaatshebben.
De Tuchtcommissie zal desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal
soeverein beslissen over de al dan niet openbaarheid.
Artikel 13: Voorlopige en bewarende maatregelen
§1 Elke partij kan aan de Tuchtcommissie, van zodra zij is gevat, verzoeken voorlopige of
bewarende maatregelen te bevelen zoals onder meer de voorlopige opheffing van een
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schorsing.
§2 De Tuchtcommissie zal zich binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van het verzoek
tot voorlopige en bewarende maatregelen hierover uitspreken in een gemotiveerde
beschikking.
7. DE UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE
Artikel 14: Termijn voor de uitspraak
§1 De Tuchtcommissie moet uitspraak doen binnen een termijn van 10 dagen na het einde
van de hoorzitting(en).
§2 Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing van de Tuchtcommissie éénmalig verlengd
worden met een bijkomende termijn van 14 dagen.
Artikel 15: Akkoorduitspraak
Indien de partijen tijdens de tuchtprocedure en voor de uitspraak van Tuchtcommissie alsnog
tot een akkoord komen dat een einde maakt aan hun geschil, dan kan dit akkoord op verzoek
van en mits instemming van de Tuchtcommissie vastgelegd worden in een akkoorduitspraak
van de Tuchtcommissie.
Artikel 16: 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 erin vermeld wordt.
§3 De uitspraak van de Tuchtcommissie is gemotiveerd en bevat desgevallend de door de
Tuchtcommissie opgelegde sancties, zoals voorzien in de algemene reglementen van de VZW
Vlaamse Schietsportkoepel.
Artikel 17: Kennisgeving van de uitspraak aan de partijen
Wanneer de beslissing van de Tuchtcommissie is uitgesproken, maakt zij binnen een termijn
van 7 dagen na datum van de uitspraak per aangetekend schrijven over aan de partijen.
8. HOGER BEROEP
Artikel 18: Het hoger beroep
§1 Partijen kunnen tegen de beslissing van de Tuchtcommissie hoger beroep aantekenen bij
de Beroepscommissie van de Vlaamse Schietsportkoepel.
§2 De partij die hoger beroep wenst aan te tekenen zal, op straffe van onontvankelijkheid,
binnen en termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Tuchtcommissie
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een gemotiveerd verzoek tot hoger beroep richten aan de Beroepscommissie van de Vlaamse
Schietsportkoepel, Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem.
§3 Het verzoek tot hoger beroep bij de beroepscommissie van de federatie wordt per
aangetekend schrijven verzonden, en moet op straffe van onontvankelijkheid, minstens de
volgende gegevens bevatten:
a) Naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en
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;
b) De datum, het nummer en de datum van de aangetekende kennisgeving van de
beslissing van de Tuchtcommissie waartegen hoger beroep wordt ingeteld;
c) Een overzicht van de (onderdelen van de) beslissing die zou(den) moeten
hervormd worden;
d) 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.
9. DE BEROEPSCOMMISSIE
Artikel 19: Algemene bepalingen
§1 De Beroepcommissie 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, moeten minimum 25 jaar oud zijn en toegetreden lid zijn van de Vlaamse
Schietsportkoepel.
§3 De leden van de Beroepcommissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van
bestuur van de Vlaamse Schietsportkoepel.
Artikel 20: De samenstelling van de Beroepscommissie
§1 De Beroepcommissie is samengesteld uit 3 leden, waarvan minstens 1 jurist, die bij
voorkeur vertrouwd is met de sportsector. De leden van de beroepcommissie worden voor
een termijn van 5 jaar benoemd door de Algemene vergadering van de Vlaamse
schietsportkoepel.
§2 De leden van de Beroepscommissie benoemen onder elkaar een voorzitter en duiden
eveneens een secretaris aan, die de griffie van de beroepscommissie zal waarnemen. De
secretaris maakt geen deel uit van het beroepscollege.
10. DE BEROEPSPROCEDURE
Artikel 21: De waarborg voor de procedurekosten van Beroepscommissie
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§1 De partij die hoger beroep heeft aangetekend zal binnen een termijn van 14 na de
indiening van haar hoger beroep door de Beroepscommissie bij gewone brief worden
uitgenodigd tot storting van een waarborg van 100 Euro ter dekking van de procedurekosten.
§2 Deze waarborg wordt forfaitair bepaald en omvat de dekking van honoraria en kosten van
de Beroepscommissie evenals de administratieve kosten van de Beroepscommissie.
§3 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 gestorte
waarborgen in eerste aanleg en in hoger beroep.
§4 Indien de Beroepscommissie een akkoorduitspraak velt conform artikel 28 van dit
reglement, zal de tegenpartij, behoudens andersluidend akkoord, veroordeeld worden tot de
terugbetaling van de helft van de waarborg aan de aanleggende partij.
§5 Indien de waarborg niet betaald wordt binnen de 28 dagen na ontvangst van het schrijven
met de uitnodiging tot storting van de waarborg, komt de klacht automatisch te vervallen.
Artikel 22: De kennisgeving en de oproeping
Binnen een termijn van 21 dagen na de datum waarop de Beroepscommissie de waarborg
conform artikel 21 heeft ontvangen, zal zij de partij die hoger beroep aantekende en partij
tegen wie het hoger beroep is gericht hiervan in kennis stellen per aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs.
In deze kennisgeving moeten tenminste de volgende elementen vermeld worden:
a) een overzicht van de motieven van het hoger beroep;
b) de datum, de plaats en het uur waarop partijen worden opgeroepen om te
verschijnen voor een hoorzitting van de Beroepscommissie;
c) 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;
d) de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;
e) de tijdstippen en de plaats waarop het dossier kan worden ingezien en waarop
eventueel kopies van het dossier kunnen worden besteld.
Artikel 23: Het taalgebruik
§1 De procedure voor de beroepscommissie wordt in het Nederlands gevoerd.
§2 Indien de partijen de Nederlandse taal niet onvoldoende machtig zijn, kunnen zij zich laten
bijstaan door en onafhankelijke tolk.
§3 De formaliteiten en de kosten, verbonden aan de bijstand van een tolk, worden geregeld
op eigen initiatief van de partijen.
Artikel 24: Zetel van de Beroepscommissie
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De zittingen, bijeenkomsten en beraadslagingen van de Beroepscommissie hebben plaats op
de zetel van de Beroepscommissie, Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem
Artikel 25: Onderzoek van het hoger beroep
§1 De Beroepscommissie vat na ontvangst van het verzoek tot hoger beroep met mogelijke
middelen het onderzoek van de zaak aan. Zij 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 Beroepscommissie hiervan tenminste 7 dagen voor de
geplande hoorzitting op de hoogte brengen per aangetekende schrijven. In het schrijven
moeten de volledige naam, adres en hoedanigheid van de op te roepen getuigen worden
meegedeeld. De Beroepscommissie zal vervolgens de getuigen per aangetekend schrijven
oproepen om te verschijnen op de geplande hoorzitting.
§3 De partijen zullen vervolgens in persoon, eventueel bijgestaan door een raadsman en/of
een tolk, verschijnen op de hoorzitting van de Beroepscommissie om er gehoord te worden
In de uiteenzetting van hun middelen en verdediging.
§4 Indien de partijen of één van hen niet in persoon verschijnen, hoewel zij regelmatig
opgeroepen zijn, is de Beroepscommissie gemachtigd om haar opdracht niettemin te
volbrengen, nadat zij er zich van heeft vergewist dat de oproep de partijen heeft bereikt.
De Beroepscommissie zal geacht worden haar uitspraak op tegenspraak te hebben gedaan.
§5 De zittingen van de Beroepscommissie worden gehouden volgens het principe van de
openbaarheid van de debatten, tenzij de partijen of één van hen vordert dat de debatten
achter gesloten deuren zouden plaatshebben.
De Beroepscommissie zal desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal
soeverein beslissen over de al dan niet openbaarheid
Artikel 26: Schorsende werking
Behoudens uitdrukkelijk 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.
11. DE UITSPRAAK VAN DE BEROEPSCOMMISSIE
Artikel 27: Termijn voor de uitspraak
§1 De Beroepscommissie moet uitspraak doen binnen een termijn van 10 dagen na het einde
van de hoorzitting(en).
§2 Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing van de Beroepscommissie éénmalig verlengd
worden met een bijkomende termijn van 14 dagen.
Artikel 28: Akkoorduitspraak
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Indien de partijen tijdens de beroepsprocedure en voor de uitspraak van Beroepscommissie
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 Beroepscommissie.
Artikel 29: De uitspraak van de Beroepscommissie
§1 De uitspraak van de Beroepscommissie is in principe openbaar, tenzij partijen of één van
hen uitdrukkelijk verzoeken 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 erin vermeld wordt.
§3 De uitspraak van de Beroepscommissie is gemotiveerd en bevat desgevallend de door de
Beroepscommissie opgelegde sanctie, zoals voorzien in de algemene reglementen van de
Vlaamse Schietsportkoepel.
Artikel 30: Kennisgeving van de uitspraak aan de partijen
Wanneer de beslissing van de Beroepscommissie is uitgesproken, maakt zij deze binnen een
termijn van 7 dagen na de datum van de uitspraak in hoger beroep per aangetekend schrijven
over aan de partijen.
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