
 

 

TUCHTREGLEMENT 

 

Art. 1.  Algemeen kader 

 
Teneinde het clubleven voor eenieder mogelijk en aangenaam te maken dienen de leden, 
alsook hun genodigden en greenfee spelers in het algemeen, een aantal regels zoals 
hieronder beschreven te respecteren.  
 
Incidenten betreffende de naleving van deze regels worden, afhankelijk van de aard van de 
inbreuk, voorgelegd aan de Captain dan wel de Tuchtcommissie, die een tuchtrechtelijke 
uitspraak zal doen die voor de betrokken persoon of personen bindend is binnen de werking 
van de club, onverminderd het recht van hoger beroep voor de Raad van Bestuur. 
 
De doelstelling is de grootst mogelijke objectiviteit en de meest correcte toepassing van de 
regels ter zake na te streven derwijze dat correcte behandeling naar vaste normen en 
procedures gegarandeerd is. 
 
 
 
Art. 2. Bevoegdheid  
 
2.1. Voorwerp 
De Tuchtinstanties zoals gedefinieerd in artikel 3 zijn bevoegd om te sanctioneren: 
 
 elke inbreuk op: 
 
       -     de golfregels, etiquette, fairplay en wellevendheid,  
       -    de reglementen van de club, waaronder (niet limitatief): de statuten van Rinkven, het 
reglement van inwendige orde, het Rinkven Charter  en het Charter van de Interclubspeler 

- elk gedrag dat in hoge mate onverenigbaar is met de goede reputatie van Rinkven of 
met het evenement dat deze laatste organiseert, dat georganiseerd wordt onder 
haar auspiciën of waaraan zij deelneemt. 

- alle regels van behoorlijk gedrag  in het algemeen 
 
 
 
2.2.  Locale draagwijdte 



De Tuchtinstanties zijn bevoegd om kennis te nemen van de inbreuken aldus beschreven, 
zonder dat deze opsomming limitatief is, zowel degene die gepleegd zijn in België als in het 
buitenland, zelfs wanneer een buitenlandse of binnenlandse instantie (bvb. KBGF, VVG, ...) 
ten opzichte van de overtreder reeds een disciplinaire beslissing heeft genomen, voor zover 
deze geen enkele praktische invloed heeft op het clubniveau. 
 
2.3. Persoon 
De Tuchtinstanties zijn bevoegd om kennis te nemen van elke inbreuk in hoofde van een lid 
van de club.  
 
 
Art. 3. Tuchtinstanties 
 
Volgende instanties of personen zijn bevoegd tot het nemen van tuchtsancties: 
 
3.1. De Captain  
De Captain neemt in eerste instantie kennis van alle klachten  met betrekking tot  inbreuken 
op  de louter sportieve regels,  waaronder  fairplay, etiquette  , inbreuken op het Charter van 
de interclubspeler  en op het Rinkven Charter. Hij is bevoegd om sancties op te leggen 
terzake  deze   louter sportieve inbreuken.  
Voor  inbreuken  begaan door jeugdspelers  zal de    Captain zich laten bijstaan door de 
Jeugdcaptain.   
 
Indien hij geconfronteerd  wordt met  niet sportieve klachten,  verwijst hij  deze door naar 
de Tuchtcommissie overeenkomstig artikel 5.3.  
 
 
3.2. De Tuchtcommissie 
De Tuchtcommissie neemt kennis van alle klachten met betrekking tot  inbreuken op  de 
reglementen van de club, de statuten,  RIO,  het Rinkven charter , alsook op alle regels  van 
behoorlijk gedrag in de ruimste zin van het woord  waaronder  ( niet limitatief  )  
verkeersinbreuken op  de parking ,  diefstal in  het clubhuis,   etc 
 
Bovendien is  zij  bevoegd om sancties op te leggen terzake inbreuken die door de Captain 
worden doorverwezen overeenkomstig artikel 5.3, alsook om kennis te nemen van een 
beroep ingesteld tegen een door de Captain uitgesproken tuchtsanctie. 
 
De Tuchtcommissie is samengesteld uit: 
• Een jurist (al dan niet lid van de Raad van Bestuur), die dienst doet als Voorzitter. 
• Twee leden  ,  aanvaard door de Raad van Bestuur 
 
De leden van de Tuchtcommissie worden aangeduid door de Raad van Bestuur. De Raad van 
Bestuur duidt tevens een plaatsvervangend jurist en twee plaatsvervangende leden aan die 
zal of zullen zetelen indien  het respectievelijke lid verhinderd is ingevolge afwezigheid, 
belangenconflict of anderszins.  
 



Ingeval van tuchtrechterlijke vervolging lastens een jeugdlid, zal de Jeugdcaptain aan de 
Tuchtcommissie worden toegevoegd, die evenwel slechts over een adviserende rol beschikt 
en dus geen stemrecht heeft. 
 
 
3.3. De Raad van Bestuur 
Tegen de beslissing van de Tuchtcommissie in eerste aanleg kan hoger beroep worden 
voorzien voor de Raad van Bestuur, samengesteld uit haar leden behoudens deze personen 
die in de Tuchtcommissie over de zaak geoordeeld hebben.  
 
Leden van de Raad van Bestuur die een persoonlijk belang zouden kunnen hebben dienen 
zich tevens te onthouden. 
 
In zoverre in de Raad van Bestuur geen jurist aanwezig is zal in dit opzicht een lid van de club 
met deze kwalificatie worden toegevoegd. 
 
 
 
Art. 4. Sancties 
 
4.1  De Captain kan  de volgende sancties (zoals hierboven gedefinieerd) opleggen  
 
• een verwittiging. 
• een blaam. 
• een wedstrijdschorsing voor een periode van maximum 1 maand.  
• een terreinschorsing voor een periode van maximum 1 maand. 
 
 
4.2   De Tuchtcommissie en -in graad van beroep- de Raad van Bestuur kunnen volgende 
sancties opleggen: 
 
• een verwittiging: eenmalige waarschuwing alvorens in geval van herhaling een blaam of 
wedstrijd-, terrein- of clubschorsing wordt uitgesproken.   
 
• een blaam: berisping die laatste kans inhoudt alvorens in geval van herhaling een 
wedstrijd-, terrein- of clubschorsing wordt uitgesproken.  
 
• een wedstrijdschorsing: het verbod op deelname aan wedstrijden georganiseerd onder 
auspiciën van de club gedurende een nader te bepalen periode. 
  
• een terreinschorsing: het verbod op toegang tot de golfbaan en de oefenfaciliteiten 
gedurende een nader te bepalen periode. 
 
• een clubschorsing: het verbod op toegang tot alle faciliteiten van de club gedurende een 
nader te bepalen periode. 
 



Uitsluiting van een lid kan enkel beslist worden door de Algemene Vergadering conform de 
statuten. 
 
 
 
4.3. De sancties kunnen, geheel of gedeeltelijk, voorwaardelijk worden gesteld. 
 
  



Art. 5. Procedure 
 
5.1. Aanhangig maken van een klacht 
 
Klachten worden schriftelijk gericht aan de Captain  of de Tuchtcommissie   via de 
Clubmanager. 
 
De klager moet een persoonlijk belang aantonen en de klacht dient een duidelijke 
uiteenzetting van de beoogde feiten te bevatten. Dergelijke klachten dienen op straffe van 
verval (doch onverminderd de ambtshalve beslissing van de Captain), te worden ingediend 
binnen de 8 dagen volgend op de feiten of de kennisname ervan door de klager. 
 
Klachten kunnen ook ingediend worden door een lid van de Raad van Bestuur, de 
Clubmanager of Marshall, zonder dat deze van een persoonlijk belang blijk moeten geven.  
 
De Captain kan ook ambtshalve beslissen om feiten te sanctioneren. 
 
 
 
5.2. Procedure Captain (sportieve inbreuken) 
 
De Captain opent bij ontvangst van een klacht een dossier dat bewaard wordt in het 
secretariaat van de club en daar ter beschikking en inzage ligt van de partijen. 
 
Als hij meent dat de klacht niet van toepassing is, of de klacht niet ontvankelijk is, of de 
inbreuk te licht is om een sanctie op te leggen, zal hij beslissen de zaak te seponeren. 
 
Als hij meent dat de inbreuk voldoende bewezen is zonder dat verder onderzoek 
noodzakelijk is, en hoofdens de inbreuk een louter sportieve sanctie volstaat kan hij deze zelf 
opleggen. 
 
De Captain zal zijn beslissing binnen redelijke termijn aan de partij(en) meedelen.  
 
Indien de Captain meent dat een verder onderzoek nodig is en/of indien de klager hier 
uitdrukkelijk om verzoekt, zal hij alle verdere onderzoeksmaatregelen nemen die hij nuttig 
acht om zijn taak te vervullen en kan hij alle personen, die direct of indirect betrokken zijn bij 
de zaak horen. 
 
De Captain voegt een verslag van zijn werkzaamheden en zijn bevindingen met de dienende 
bewijsstukken toe aan het dossier.  
 
De Captain kan na dit bijkomend onderzoek beslissen dat een louter sportieve sanctie 
volstaat (overeenkomstig artikel 4.1), welke sanctie hij zelf oplegt en welke beslissing hij 
binnen redelijke termijn aan de partij(en) meedeelt. 
 
  



 
 
5.3. Procedure Tuchtcommissie 
 
Indien de Captain meent dat een louter sportieve sanctie niet volstaat, verwijst hij de zaak 
door naar de Tuchtcommissie. 
 
De Captain brengt de betrokken partijen op de hoogte van de zitting van de Tuchtcommissie 
waarop de zaak zal behandeld worden met vraag of zij hierbij wensen gehoord te worden. 
 
 
Bij positief antwoord van minstens één der betrokken partijen worden alle partijen 
opgeroepen op de vastgestelde zitting. 
 
Op de vastgestelde zitting brengt de Captain verslag uit aan de Tuchtcommissie. 
 
Het onderzoeksdossier kan voorafgaandelijk de zitting worden ingekeken door de betrokken 
partij(en). 
 
De Tuchtcommissie zal de personen horen die op de zitting verschijnen.  
 
Indien nodig kan de Tuchtcommissie beslissen bijkomende onderzoeksmaatregelen te 
nemen. 
 
De Tuchtcommissie, desnoods bij verstek van de opgeroepen partij(en), neemt de zaak in 
beraad en oordeelt volgens haar overtuiging in eer en geweten.  
 
De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid. De Tuchtcommissie dient haar 
beslissing te motiveren. 
 
De beslissing wordt aan de partij(en) meegedeeld  per email. De Raad van Bestuur wordt 
hier tevens van in kennis gesteld. 
 
Partijen kunnen zich ten allen tijde laten bijstaan door een raadsman.  
 
Dezelfde  procedureregels gelden  in geval een klacht rechtstreeks   bij  de  Tuchtcommissie 
wordt aanhangig gemaakt  conform art. 5.1  van huidig  reglement. 
 
 
5.4. Hoger beroep 
 
Elke partij kan binnen de 10 kalenderdagen na mededeling van de beslissing van de Captain 
hoger beroep instellen  bij de Tuchtcommissie. 
Binnen dezelfde  termijn kunnen de partijen hoger beroep instellen  tegen  een beslissing 
van de Tuchtcommissie   bij de Raad van Bestuur. 
 



Ze kunnen dit doen per brief of e-mail gericht aan de Tuchtcommissie, resp. Raad van 
Bestuur, p/a de Clubmanager. 
 
De brief of e-mail dient in het desbetreffende dossier gevoegd. 

De hierboven beschreven procedure sub 5.3 wordt mutatis mutandis hernomen voor de 
Tuchtcommissie, resp. de Raad van Bestuur zetelend als instantie in graad van beroep. 

Een beslissing  van de Tuchtcommissie , zetelend in graad  van beroep tegen een beslissing   
van de Captain  conform art.  3.2  al.2  is gewezen in  laatste aanleg en derhalve niet 
beroepbaar. 

Een voorziening in hoger beroep heeft een schorsende werking. 

 


