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Afkortingen 
 
REGLEMENTEN 

Financieel Reglement – FR  

GedragsCodes – GC  

Intern Reglement – IR 

Privacy Beleid – PB  

Sportieve Opleidingen – SO  

Referees Rules – RR  

Sport Reglement – SR  

Tucht Reglement – TR  

 

ALGEMEEN 

Administratieve Bestraffing – AB  

Algemeen Secretariaat – AS 

Algemene Vergadering – AV  

Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG  

Belgische Kampioenschappen – BK  

Belgium Snooker Federation (vzw) – BSF 

Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité – BOIC  

Best of Frames – BOF  

Bestuursorgaan – BO  

European Billiards and Snooker Association – EBSA 

Feitelijke Vereniging – FV   

General Data Protection Regulation – GDPR   

Gewestelijke Vergadering – GV  

Gewestelijke Ranking Tornooien (Gewestrankings) – GRT   

Gewestraad – GR  

International Billiards and Snooker Federation – IBSF  

Minnelijke Schikking (Voorstel) – MS  

Nationale Rankings – NR 

Snooker Opleiding Vlaanderen – SOV  

Vereniging Zonder Winstoogmerk – VZW  

Vlaamse Kampioenschappen – VK  

Vlaamse Organisatie voor internationale Volkssporten – VIV    

Vlaamse SnookerFederatie (vzw) – VSF 

World Professional Billiards and Snooker Association – WPBSA 

World Snooker Association – WSA 

World Snooker Tour – WST 

 

SCHEIDSRECHTERS 

Assessment Committee – AC  

Belgium Referees Committee – BRC  

European Billiards & Snooker Assocation Referees Subcommittee – EBSARS  

Gewestelijke Scheidsrechters Commissie – GSC 

Nationale Examen Commissie – NEC  

Vlaamse Scheidsrechtercommissie – VSC  
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Hfdst. 1 – Sanctioneerbare gedragingen 
 
Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de goede werking, de 
goede naam of de reputatie van de sportfederatie in het gedrang brengt of strijdig is met de wetten, statuten, 
reglementen, gedragscodes en waarden van de organisatie of de sport of het aansporen tot, het vergemakkelijken 
van, of het bieden van hulp bij het begaan van een inbreuk, evenals het verzuimen van hulp. 

Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder tuchtrechtelijk 
sanctioneerbaar, hierna gezamenlijk genoemd ‘Grensoverschrijdend Gedrag’: 

• (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 
(bijvoorbeeld voyeurisme, kinderlokken (grooming), aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, 
verkrachting, exploitatie van prostitutie en pooierschap, enz.) 

• Geweld 

 Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of eigenschappen van de 
betreffende sporttak of sportcompetentie, 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 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. 

Het in dit reglement bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag 

binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen en/of buiten de sportaccommodatie of de 

sportinfrastructuur werd gepleegd. 

 

Grensoverschrijdend gedrag, gepleegd buiten de sportorganisatie, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden 

wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend. 

 
Wanner er een geschil, dat door de interne tuchtinstanties van de sportorganisatie wordt behandeld, tevens 
elementen van grensoverschrijdend worden aangehaald, zal de interne tuchtinstantie een beslissing nemen over 
de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar het BO. 
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Hfdst. 2 – Ordemaatregelen 
 
2.1. 

In tuchtaangelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag erkennen de sportfederatie en, door hun aansluiting 
de clubs en hun toegetreden leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid van gerechtelijke instanties, het BO van VSF 
en/of het VST. 
 

2.2. 

Een college van 2 bestuurders, waarbij de voorzitter, van de sportfederatie VSF kan ter voorkoming van herhaling, 

om de orde of rust te herstellen of veiligheid te waarborgen, een ordemaatregel nemen door aan een persoon 

met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, een 

tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing op te leggen, desgevallend 

beperkt tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid moet worden gevreesd. Andere ordemaatregelen zijn 

tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de orde en/of veiligheid binnen de vereniging te 

waarborgen dan wel te herstellen.  De ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn. 

 

2.3. 

De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele odemaatregel kan gehoord worden. Dit kan ook 

telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon per e-mail of per 

aangetekend schrijven worden uitgenodigd. 

 

2.4. 

De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel. Dit betekent dat een beslissing wordt 

genomen door het BO en niet door een tuchtcollege. 

 

2.5. 
De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende tuchtprocedure in kracht 
van gewijsde is getreden. 
 
 

Hfdst. 3 – Overzicht tuchtsancties / ordemaatregelen 
 
Als tuchtsancties kunnen worden opgelegd: 

a. Een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing; 

b. Het verbod om deel te nemen aan 1 of meer activiteiten van VSF voor een duur van maximaal 3 jaar; 

c. Het verbod om 1 of meer aan leden van VSF toegekende rechten uit te oefenen voor een duur van 

maximaal 3 jaar; 

d. Het verbod tot het uitoefenen van 1 of meer bestuursmandaten binnen VSF voor een duur van maximaal 

10 jaar; 

e. De schorsing voor een duur van maximaal 5 jaar; 

f. De uitsluiting als toegetreden lid van VSF. 

Er kunnen alternatieve tuchtsancties worden opgelegd door de tuchtinstantie. 

Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten van 
grensoverschrijdend gedrag, worden de maximale straffen vermeld in b t.e.m. e verdubbeld. 

Ingeval van recidive zal een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale straffen vermeld in b 
t.e.m. e, worden verdubbeld en 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 t.e.m. e worden in dat 
geval vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers. 

Tuchtsancties en alternatieve tuchtsancties kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk door de tuchtinstantie 
worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een tuchtsanctie wordt aan een termijn van ten hoogste 2 
jaar verbonden. 



 © Vlaamse SnookerFederatie vzw – TR-3 – versie 27 Januari 2021 – blz. 4 

Wanneer diegene t.a.v. wie een tuchtsanctie werd opgelegd, binnen de termijn van een voorwaardelijk opgelegde 
tuchtsanctie, weer een inbreuk begaat, kan de tuchtinstantie beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in 
een onvoorwaardelijke tuchtsanctie of alternatieve tuchtsanctie om te zetten en daarnaast een tuchtsanctie of 
alternatieve tuchtsanctie op te leggen voor een nieuwe inbreuk.   
 

Hfdst. 4 – Aangifte Grensoverschrijdend Gedrag (GG) 
 
De aangifte met het oog op tucht dient bij voorkeur voldoende concreet en duidelijk te zijn. Om een aangifte in te 
dienen, wordt gebruik gemaakt van een klachtenformulier dat beschikbaar is op de website van VSF en op het 
AS. 
 

Hfdst. 5 – Aangifteformulier (S)GG 
 
Het te gebruiken aangifteformulier voor (S)GG staat op de website www.vsf-snooker.be onder het menu 
downloads. 

http://www.vsf-snooker.be/

