
 

 

Voorstellen wijzigingen Huishoudelijk Reglement (HR) – Juni 2020 
 
 
Artikel 3.2 – Overdracht van bevoegdheid van het Bestuursorgaan aan de Algemeen 

Directeur met betrekking tot de mogelijkheid om het Parket te gelasten vervolging in te 

stellen. 

 

De Algemeen Directeur kan het Parket gelasten om in eender welke zaak 
vervolging in te stellen. Het Bestuursorgaan kan het Parket gelasten om beroep 
aan te tekenen tegen een beslissing van de Controlecomités.  
 
 
Artikel 22 – Definitie van ‘officiële functies’ 

 
Onder officiële functies worden de volgende functies verstaan: voorzitter, 
secretaris of penningmeester van de hockey-afdeling ten opzichte van de 
KBHB/LFH/VHL, bij vermelding in een officieel verslag of uitoefening van de 
functie van ‘staff’, ‘official’, ‘terreinverantwoordelijke’ of 
‘groenekaartverantwoordelijke’.  

 
Artikel 22.2 – Wijziging van het systeem van automatische schorsing 

 
De dag waarop de Speler daadwerkelijk geschorst is voor alle wedstrijden 
waaraan hij had kunnen deelnemen, gaat in vanaf het einde van de wedstrijd 
waarin hij een definitieve of tijdelijke schorsingskaart bij wijze van automatische 
schorsing heeft gekregen, en eindigt na de volgende wedstrijd met de ploeg 
waarin de Speler zijn definitieve of tijdelijke schorsingskaart bij wijze van 
automatische schorsing heeft gekregen. Als de volgende wedstrijd van de 
betrokken ploeg meer dan acht (8) kalenderdagen na de wedstrijd met de 
schorsing is gepland, dan kan de Club van de Speler een gedeeltelijke opheffing 
van de automatische schorsing vragen. De aanvraag daartoe moet worden 
ingediend bij de Algemeen Directeur van de VHL binnen drie (3) kalenderdagen na 
de wedstrijd waarin de schorsing werd opgelegd. Tegen de beslissing van de 
Algemeen Directeur van de VHL kan geen beroep worden aangetekend.  



 

 In geval van afgelasting wordt de schorsing automatisch verplaatst naar de 
eerstvolgende speeldag van de ploeg waarin de speler zijn schorsingskaart heeft 
gekregen.   
 
Nieuwe procedure in geval van grensoverschrijdend gedrag 

 

a. Artikel 15 

 

A. KLACHT - PROTEST – VERSLAG 

Artikel 15 – Formaliteiten & Termijnen 
Dit artikel is niet van toepassing in geval van doping en Grensoverschrijdend gedrag. 

 

b. Artikel 24 

 
Het Parket kan de Club van een lid in overtreding voorstellen de vervolgingen te doen 
vervallen door middel van een sanctie, dewelke het zal bepalen op grond van de ernst 
van de feiten. Deze maatregel is niet van toepassing inzake doping en 
Grensoverschrijdend gedrag. 

 

 

c. Nieuwe sectie 6 

SECTIE 6 –GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  

 
 
Deze sectie is van toepassing voor alle toegetreden leden en voor alle personen 

die de gedragscode gepubliceerd op het Officiële Orgaan hebben ondertekend.  
 

Onder “Seksueel grensoverschrijdend gedrag” 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 (bv. voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de 

eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en 

pooierschap, etc.).  

 



 

Onder “Pesterijen” 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 hockeysport 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 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. 

 

Onder “Grensoverschrijdend gedrag” wordt verstaan “Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag” en ‘Pesterijen”.  

Het in dit HR bedoelde Grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op 

grensoverschrijdend gedrag binnen de context van de hockeysport, ongeacht of dit 

binnen of buiten de sportaccommodatie of –infrastructuur werd gepleegd. 

Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de hockeysport kan via dit HR 

gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die 

binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend.  

In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend gedrag erkennen de VHL, de 

werkende en toetredende leden en de personen die de gedragscode gepubliceerd 

op het Officiële Orgaan hebben getekend, uitdrukkelijk de bevoegdheid van het 

Vlaams Sport Tribunaal.   

 

Wanneer in een geschil dat door de interne Gerechtelijke Comités wordt 

behandeld tevens elementen van Grensoverschrijdend gedrag worden 

aangehaald, zullen de interne Gerechtelijke Comités een beslissing nemen over de 

feiten die haar bevoegdheid betreffen, en de zaak in voorkomend geval 

doorverwijzen naar het Vlaams Sport Tribunaal (VST). 

 

 

 

 



 
a. Sancties 

VST als tuchtsancties voor Grensoverschrijdend gedrag kan de volgende sancties 

aanpassen in geval van  Grensoverschrijdend gedrag:  

a. een berisping, verwittiging of waarschuwing;  

b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de VHL 

voor een duur van maximaal drie jaar;  

c. het verbod om één of meer aan leden van de VHL toegekende rechten uit 

te oefenen voor een duur van maximaal drie jaar;  

d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de VHL of in een 

Club voor een duur van maximaal tien jaar;  

e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaar;  

f. de uitsluiting als lid van de VHL. 

 

Er kunnen alternatieve tuchtsancties door de VST opgelegd worden. 

Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken 

zijn bij de feiten van Grensoverschrijdend gedrag, kunnen de maximale straffen 

vermeld in b. tot en met e. worden verdubbeld.  

In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij 

de maximale straffen vermeld in b. tot en met e. kunnen worden verdubbeld (of 

verviervoudigd ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen 

slachtoffer zijn). 

Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende 

omstandigheid waarmee rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van 

de tuchtsanctie. De maximale straffen vermeld in b. tot en met e. kunnen in dat 

geval worden vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers, zonder dat die meer 

dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf mogen bedragen. 

 

 

 

 

b. Aangifte van Grensoverschrijdend gedrag 

 

1. De aangifte van een klacht die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag 

dient voldoende concreet en duidelijk te zijn. Om een aangifte in te dienen, 

wordt verplicht gebruik gemaakt van een klachtenformulier dat op het Officiële 

Orgaan van de VHL beschikbaar is. 



 

 

2. De klacht moet eerst naar de Aanspreekpunt integriteit (API) van de VHL 

gestuurd worden. De API brengt de feiten in kaart. In functie van de 

beoordeling van de ernst van de situatie beslissen de API en het slachtoffer 

samen om het dossier naar het VST te sturen. 
 

3. Als het slachtoffer beslist om naar het VST te gaan, dient de klacht aangetekend 

te worden gericht aan het VST.  
 

4. De klacht kan door eenieder worden ingediend die een belang heeft. De klacht 

dient in beginsel te worden ondertekend door de klager. Wanneer de klager 

evenwel tevens slachtoffer is, kan de klacht in een eerste fase anoniem zijn. Op 

het ogenblik dat de zaak ter zitting behandeld wordt door het VST, zal de 

identiteit van de klager/slachtoffer evenwel gekend dienen te zijn. Het is tevens 

mogelijk dat de klager die anoniem wenst te blijven aan de VHL vraagt om een 

tuchtprocedure naar het VST op te starten. De VHL beslist dan autonoom en 

discretionair over het opstarten van een tuchtprocedure naar het VST.   
 

5. Als uitzondering op artikel 17, geldt er geen termijn waarbinnen een klacht die 

betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag, dient te worden ingediend. 

Eenieder wordt aangespoord om deze klacht evenwel zo snel mogelijk in te 

dienen.    

 

 Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking 

heeft op feiten van Grensoverschrijdend gedrag wordt verwezen naar de 

procedurereglementen van het VST die van toepassing zijn.  
 


