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Geschillen 

Algemene principes 

Zonder afbreuk te doen aan hun recht beroep te kunnen doen op de rechtbank om hun rechten te 

vrijwaren, verklaren de effectieve leden en de toegetreden leden (bijzondere en gewone) 

• In eerste instantie beroep te zullen op een bemiddelaar om tot een verzoening te komen. De 
bemiddelaar zal door de geschillencommissie worden aangeduid. 

• In tweede instantie beroep te doen op de interne geschillenprocedure van de VSB. 

• Pas in derde instantie beroep te zullen doen op externe rechtbanken. 

Binnen de interne geschillenprocedure van de VSB onderscheiden we de sportieve geschillen en de 

administratieve geschillen die volgens een afzonderlijke procedure verlopen. 

Ongeacht de hieronder bepaalde procedures zullen de straffen voorzien in het antidoping reglement 

van de FIE / in de Vlaamse antidopingregelgeving bij bewezen gebruik van doping en na uitputting 

van de wettelijke mogelijkheden tot beroep automatisch worden toegepast.  

Sportieve geschillen 

Basisprincipes 

• Wedstrijden georganiseerd onder de auspiciën van de FIE of de EFC (Olympische Spelen, 
WK, EK, of A-toernooien), zelfs indien deze worden georganiseerd door de VSB of door 
een effectief lid van de VSB, vallen niet onder de procedure van de sportieve geschillen 
van de VSB. Hier zal de regelgeving van de toezichthoudende organisatie worden 
toegepast. 

Schermwedstrijden georganiseerd door de (effectieve leden van de) VSB  

• De organisatoren hebben de plicht een DT samen te stellen als beroepsorgaan voor 
sportieve geschillen die tijdens de wedstrijd rijzen.  

• Geschillen tussen de deelnemers en de scheidsrechters 

De bevoegdheden van de scheidsrechter staan beschreven in het technisch reglement 

van de FIE. Met uitzondering van beslissingen “in feite”, kan tegen elke beslissing van een 

scheidsrechter beroep aangetekend worden bij de DT. Het aantekenen van dit beroep 

gebeurt onmiddellijk en mondeling bij de scheidsrechter. 

De DT beslist onmiddellijk na de partijen te hebben gehoord en door toepassing van het 

FIE-reglement. Hoger beroep is onmogelijk. 

• Geschillen tussen deelnemers en de DT 

Tegen de beslissingen van de DT kan, indien ze niet zijn genomen in beroep op een 

beslissing van een scheidsrechter, beroep worden aangetekend bij de DT. Het instellen 

van dit beroep gebeurt onmiddellijk en schriftelijk bij de DT. 

De DT zal dan overgaan tot de samenstelling van een Raad van Beroep die in beroep zal 

oordelen. 
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De Raad van Beroep wordt door de DT samengesteld uit leden die op de wedstrijdvloer 

aanwezig zijn en waarvan hun bekwaamheid algemeen erkend wordt. Bij voorkeur 

hebben zij de vorming wedstrijdorganisatie en DT gevolgd. 

Zij mogen echter geen leden van de RvB van de VSB zijn gezien deze statutair niet 

bevoegd zijn in tuchtzaken. 

Indien men van oordeel is dat de Raad van Beroep een procedurefout zou gemaakt 

hebben kan men cassatieberoep aantekenen. Hiertoe moet men een administratieve 

procedure aanhangig maken bij de geschillencommissie van de VSB. De uitkomst van dit 

cassatieberoep kan enkel zijn dat ofwel de beslissing van de Raad van Beroep behouden 

blijft ofwel dat deze beslissing verbroken wordt en de zaak verwezen wordt naar een 

nieuw samengestelde Raad van Beroep. 

• Indien een deelnemer tijdens een wedstrijd met een zwarte kaart wordt bestraft, krijgt 
dit sportief geschil een administratief luik dat behandeld zal worden volgens de 
procedure voor de administratieve geschillen (zie 6.3). 

Administratieve geschillen 

Algemeenheden 

Klachten aangaande administratieve geschillen worden gericht aan het secretariaat van de 

Vlaamse Schermbond en worden daar geregistreerd. Het secretariaat stelt de Raad van 

Bestuur binnen een periode van één week in kennis van de geregistreerde klacht en stuurt 

de klager een ontvangstmelding. De Raad van Bestuur beschikt vervolgens over een periode 

van één maand om de geschillencommissie ad hoc samen te stellen. Beide termijnen (één 

week/één maand) betreffen ordetermijnen.  

Op het ogenblik dat de geschillencommissie daadwerkelijk wordt samengesteld via een 

beslissing van de Raad van Bestuur, worden de leden van deze geschillencommissie door het 

secretariaat onmiddellijk in kennis gesteld van de inhoud van het geschil. De klager wordt op 

hetzelfde ogenblik door het secretariaat in kennis gesteld van de samenstelling van de 

geschillencommissie.  

Alle administratieve geschillen zullen in eerste aanleg beoordeeld worden door de 

geschillencommissie van de VSB. 

 

Een eventueel beroep tegen de beslissing van de geschillencommissie in eerste aanleg zal 

behandeld worden door de beroepscommissie van de VSB. 

 

Een geschil tussen bijzondere toegetreden leden van eenzelfde effectief lid behoort tot de 

exclusieve bevoegdheid van dit effectief lid. De geschillencommissie van de VSB is hier 

onbevoegd. 

Een geschil tussen bijzondere toegetreden leden van verschillende effectieve leden kan, 

indien de beide effectieve leden akkoord zijn, beschouwd worden als een administratief 

geschil tussen de betrokken effectieve leden. Indien één van de effectieve leden niet 

akkoord is, zijn de geschillen en beroepscommissie van de VSB onbevoegd. 
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De geschillencommissie (eerste aanleg) 

Bevoegdheden 

De geschillencommissie is bevoegd voor: 

o Alle administratieve geschillen tussen effectieve en/ of gewone toegetreden leden 
onderling en tussen effectieve leden en gewone toegetreden leden van de VSB. Mits 
de effectieve leden akkoord zijn, kunnen, in uitzonderlijke gevallen, ook geschillen 
tussen bijzonder toegetreden leden van verschillende effectieve leden behandeld 
worden door de geschillencommissie. 

o Voor de behandeling van het cassatieberoep in een sportief geschil. 
o Voor de behandeling van het administratief luik van een sportief geschil ten gevolge 

van een zwarte kaart. 
 

Opdat de geschillencommissie bevoegd zou zijn uitspraak te doen in het kader van de 

afhandeling van het administratief luik van een sportief geschil ten gevolge van een 

zwarte kaart, dienen volgende twee voorwaarden vervuld te zijn: 

o Het moet een schermer betreffen vergund bij een effectief lid van de VSB (indien een 
schermer een vergunning heeft bij zowel de VSB als de F.F.C.E.B., zal de 
geschillencommissie van de VSB de zaak enkel behandelen indien de betrokken 
schermer deelnam voor rekening van een effectief lid van de VSB); 

o Het verslag met betrekking tot de bestraffing met een zwarte kaart moet als bijlage 
aan het verslag van de DT zijn overgemaakt aan de Vlaamse Schermbond, die op 
haar beurt de zaak aanhangig maakt bij de geschillencommissie. 
 

Samenstelling 

De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. 

Ze wordt ad hoc samengesteld uit een poule van commissieleden die gelijktijdig met de 

RvB voor een termijn van vier jaar gekozen worden onder de personen voorgedragen 

door minstens één effectief lid. 

De geschillencommissie kan zich laten bijstaan door een adviseur van de RvB voor wat 

betreft de administratieve geschillen en door een adviseur van de VSC of door een door 

de VSB afgevaardigd lid van de nationale arbitragecommissie voor wat betreft het 

administratieve luik van de sportieve geschillen (zwarte kaart) en het cassatieberoep 

tegen een beslissing van de Raad van Beroep. 

Deze adviseurs hebben geen stemrecht en nemen niet deel aan de deliberatie van de 

geschillencommissie. Hun advies moet voorafgaand de deliberatie zijn overgemaakt. 

Voor de commissieleden en de adviseurs gelden de wettelijke wrakingsgronden. 

Borg 

Teneinde het lichtzinnig aanhangig maken van geschillen bij de geschillencommissie te 

ontmoedigen, zal de klager bij het aanhangig maken van een geschil bij de 

geschillencommissie, een borg, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de 
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Algemene Vergadering, storten aan de VSB. Indien de klacht onontvankelijk en/of 

ongegrond wordt verklaard, of wanneer de klager in het ongelijk wordt gesteld, zal deze 

borg komen te vervallen en toekomen aan de VSB. 

Behandeling van een administratief geschil 

De geschillencommissie nodigt de in het geding betrokken partijen uit om (schriftelijk) 

standpunt in te nemen over het betreffende geschil.  

Na het horen van de partijen en het – in voorkomend geval – consulteren van de adviseur 

van de RvB en/of VSC (of nationale arbitragecommissie), neemt de geschillencommissie 

een beslissing in het dossier.  

De geschillencommissie beslist bij gewone meerderheid.  

De geschillencommissie beschikt over een vervaltermijn van drie maanden, te rekenen 

vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de inhoud van het geschil, om deze beslissing 

in eerste aanleg te nemen. 

Bij gebreke aan een beslissing binnen deze periode, wordt de klacht geacht te zijn 

afgewezen. Tegen deze stilzwijgende beslissing staat een beroepsmogelijkheid open bij 

de beroepscommissie.  

Betekening van een beslissing  

De beslissing van de geschillencommissie moet binnen de twee werkdagen na het nemen 

van de beslissing per aangetekend schrijven door het secretariaat van de VSB aan de 

partijen betekend worden. 

De beroepscommissie 

Bevoegdheden 

De beroepscommissie is bevoegd om in beroep te oordelen over alle administratieve 

geschillen. 

Samenstelling 

De beroepscommissie bestaat uit een voorzitter, en twee leden. 

Ze wordt ad hoc samengesteld uit een poule van commissieleden die gelijktijdig met de 

RvB voor een termijn van vier jaar gekozen worden onder de personen voorgedragen 

door minstens één effectief lid. 

De beroepscommissie kan zich laten bijstaan door een adviseur van de RvB voor wat 

betreft de administratieve geschillen en door een adviseur van de VSC of door een door 

de VSB afgevaardigd lid van de nationale arbitragecommissie, voor wat betreft het 

administratieve luik van de sportieve geschillen (zwarte kaart). 

Deze adviseurs hebben geen stemrecht en nemen niet deel aan de deliberatie van de 

beroepscommissie. Hun advies moet voorafgaand de deliberatie zijn overgemaakt. 

Voor de commissieleden en de adviseurs gelden de wettelijke wrakingsgronden. 
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Kennisgeving van het aantekenen van beroep tegen een beslissing van de geschillencommissie. 

Het aanteken van beroep tegen een beslissing van de geschillencommissie moet, op 

straffe van onontvankelijkheid, binnen de twee weken na de betekening van deze 

beslissing per mail tegen ontvangstbevestiging of per aangetekend schrijven betekend 

worden bij de beroepscommissie via het secretariaat van de VSB. 

Deze kennisgeving is niet onderworpen aan vormvereisten, ze moet wel alle relevante 

elementen bevatten die de redenen en het onderwerp van het beroep duidelijk maken. 

Men kan zowel tegen een beslissing als tegen een sanctie in beroep gaan. 

Behandeling van een administratief geschil in beroep. 

Alle administratieve geschillen zullen in beroep behandeld worden door de 

beroepscommissie. Deze beschikt over een termijn van vier weken na ontvangst van de 

kennisgeving om de partijen te horen en een beslissing in beroep te nemen. 

De betrokken partijen worden verplicht uitgenodigd om hun zaak te bepleiten. Zij kunnen 

zich hiertoe laten vertegenwoordigen of laten bijstaan. Indien een partij niet verschijnt is 

de beroepscommissie verplicht de afwezig partij per aangetekend schrijven een tweede 

keer uit te nodigen. Bij een tweede afwezigheid kan de beroepscommissie bij verstek 

oordelen. 

Na het horen van de partijen en het eventueel inwinnen van advies, zal de 

beroepscommissie na deliberatie beslissen over het geschil. Hierna is geen hoger intern 

beroep mogelijk. 

Betekening van een beslissing van de beroepscommissie. 

De beslissing van de beroepscommissie moet binnen de twee werkdagen na het nemen 

van de beslissing per mail tegen ontvangstbevestiging of aangetekend via het secretariaat 

van de VSB aan de partijen betekend worden. 

 

Mogelijke sancties tegen een bijzonder toegetreden lid 

 Ingevolge het administratieve luik van een sportief geschil (zwarte kaart): 

- Een bijkomende blaam; 
- Een bijkomende schorsing van minimaal één maand tot maximaal één jaar. 
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Ingevolge doping: zie 6.1 

Mogelijke sancties tegen een effectief lid: 

Een blaam; 

Een administratieve schorsing (verlies van stemrecht) met een minimale duur van één maand 

en een maximale duur van één jaar; 

Een sportieve schorsing (verlies van stemrecht én geen deelname van de bijzondere 

toegetreden leden van de club aan enige vorm van wedstrijd). In dit geval zijn transfers 

buiten periode mogelijk zie (5.5.3); 

Totale schorsing: intrekking van de vergunningen (verlies van alle rechten; verlies van alle 

mandaten; schermverbod). In dit geval zijn transfers buiten periode mogelijk zie (5.5.3); 

Voorstel tot uitsluiting. De effectieve uitsluiting kan enkel door de Algemene Vergadering 

uitgesproken worden (zie 4.2.6.). 

 

Administratieve bepalingen 

Bij de ad hoc samenstelling van de geschillen- en de beroepscommissie, zal gewaakt worden 

over: 

o De toepassing van de wettelijk wrakingsgronden. 
o Het feit niemand aan te duiden om te zetelen in een commissie die tot eenzelfde 

effectief lid behoort als één van de betrokken partijen. 
o Het feit dat de drie leden van de commissie aangehecht zijn bij een verschillend 

effectief lid van de VSB. 

Bekendmaking en uitwerking der sancties 

Alle beslissingen en sancties genomen door de geschillen- en de beroepscommissies in 
het kader van administratieve geschillen worden, buiten hun aangetekende betekening 
aan betrokkenen, bekend gemaakt door de Raad van Bestuur in een verslag van de Raad 
van Bestuur. 

Alle sancties uitgesproken door de geschillen- of de beroepscommissies, worden van 
kracht twee weken na de datum van verzending van de betekening. Deze kennisgeving 
vermeldt – in voorkomend geval – eveneens de einddatum van deze sanctie.  

Kosten van de procedure 

Het bedrag van de forfaitaire kost van een geschillenprocedure, wordt jaarlijks door de 
Algemene Vergadering wordt vastgelegd. 
Dit bedrag moet toelaten de kosten van de procedure te dekken. 
Dit bedrag moet betaald worden door de partij die in het ongelijk gesteld wordt. In geval 
van een gedeeltelijk in het ongelijkstelling, zullen de kosten pro rata over de beide 
betrokken partijen worden verdeeld. 

 

Indien uit het onderzoek zou blijken dat de in het ongelijk gestelde partij de partij die in 
het gelijk gesteld werd, door de daden die aanleiding gegeven hebben tot het voeren van 
de procedure, materieel of financieel zou benadeeld hebben, kan de beslissing van de 
commissie voorzien in reparatie of vergoeding van de geleden schade of teruggave van 
het gederfde goed of geld 


