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BELGIAN SAILING 

REGLEMENT COMMISSIE HOGER BEROEP 

Goedgekeurd door het bestuursorgaan van Belgian Sailing vzw op 17/03/2022 
 
 

1. ALGEMEEN 

De Commissie Hoger Beroep is een deel van Belgian Sailing en rapporteert indien nodig 
rechtstreeks naar het bestuursorgaan van Belgian Sailing. Evenwel in zijn rol van hoogste 
rechtscollege, werkt zij onafhankelijk en is niemand verantwoording verschuldigd (tenzij     
hieronder uitdrukkelijk vermeld wordt dat zij een adviserende rol heeft). 

 
2. SAMENSTELLING 

De commissie bestaat uit twee permanente leden. De permanente leden worden aangesteld 
door het bestuursorgaan van Belgian Sailing op voordracht van WWSV voor het ene lid en 
FFYB voor het andere.  

Voor elk permanent lid kan een eerste of tweede plaatsvervanger door het bestuursorgaan 
aangesteld worden op voordracht van het betrokken permanent lid. 

Alle leden worden aangesteld voor een mandaat van maximaal 4 jaar en beperkt tot de 
periode waarin de “Racing Rules of Sailing” van kracht zijn.  

Bij de behandeling van een aanvraag tot hoger beroep wordt een ad hoc commissie 
samengesteld onder voorzitterschap van het permanent lid voorgedragen door WWSV 
wanneer de aanvraag een beslissing betreft van een protestcomité aangesteld door een 
organiserende autoriteit, aangesloten bij WWSV. Wanneer de aanvraag een beslissing 
betreft van een protestcomité aangesteld door een organiserende autoriteit, aangesloten 
bij FFYB, zal het permanent lid voorgedragen door FFYB de ad hoc commissie voorzitten. 
Wanneer er meerdere organiserende autoriteiten zijn aangesloten bij zowel WWSV als FFYB, 
zal het permanent lid voorgedragen door WWSV het voorzitterschap opnemen. 

Naar eigen inzicht zal de voorzitter van deze ad hoc commissie Hoger Beroep minimaal één 
of meerdere Race Officials als niet permanente leden uitnodigen om tijdelijk de commissie 
te vervoegen.   

Wanneer om welke reden dan ook een van beide permanente leden niet beschikbaar is om 
op een redelijke termijn een ad hoc commissie samen te stellen, bijeen te roepen en/of de 
werkzaamheden te leiden, zal het eerste plaatsvervangend lid de werkzaamheden opnemen 
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(eventueel het tweede plaatsvervangend lid indien ook het eerste lid onbeschikbaar is). 
Indien geen plaatsvervangers aangeduid zijn, kan het tweede permanent lid de opdracht op- 
of overnemen op vraag van het bestuursorgaan van Belgian Sailing. 

Elk lid kan zich op voorhand of tijdens de behandeling van een beroep terugtrekken, indien 
deze van oordeel is dat een schijn van partijdigheid zou kunnen vermoed worden.  

Zowel permanente als niet-permanente leden treden collegiaal op en zijn er steeds toe 
gehouden de uiterste discretie te bewaren over de inhoud van de commissievergaderingen 
waar ze bij betrokken waren.” 

 
3. TAKEN - OPDRACHTEN 

De Commissie Hoger Beroep vervult volgende taken. 

• Het bestuderen van en zich uitspreken over verzoeken tot hoger beroep die aan het  
Belgian Sailing worden voorgelegd. 

• Zij vervult de rol van nationale autoriteit beschreven in de Racing Rules of Sailing deel 5, 
hoofdstukken C en D, met uitzondering van het uitspreken van een schorsing van een zeiler 
of zijn ondersteunend persoon of beoefenaar van een discipline die onder bevoegdheid 
Belgian Sailing ressorteert voor langer dan een wedstrijd. In het geval dat een schorsing 
voor langer dan een wedstrijd zou worden uitgesproken, of in het geval zij optreedt als 
tuchtraad, dient zij te vragen aan het bestuursorgaan van Belgian Sailing of deze de 
commissie wenst te vervoegen. Indien dit positief wordt beantwoord wordt de commissie 
hoger beroep gevormd door de permanente leden van de commissie en de bestuurders 
van Belgian Sailing. 

• Het beantwoorden van aanvragen van protestcomités om bevestiging/verbetering  van 
hun uitspraken, en het interpreteren van de regels van de Racing Rules of Sailing. 

• Het laten publiceren van alle uitspraken van de commissie Hoger Beroep. 

• Het bijeenbrengen van uitspraken in hoger beroep die in aanmerking komen om als 

jurisprudentie voor Belgian Sailing gepubliceerd te worden. 

De commissie wordt geraadpleegd over de voorschriften van de nationale autoriteit die 
horen bij de Racing Rules of Sailing en die door de RO&RC worden opgemaakt. Ze brengt 
advies uit in verband met mogelijke tegenstrijdigheden met de Racing Rules of Sailing 
vooraleer ze aan het bestuursorgaan van Belgian Sailing ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 
4. WERKWIJZE 

4.1 Procedure aantekenen hoger beroep 

Het document dat dient tot aanvraag van een hoger beroep kan men downloaden van de 
site www.belgiansailing.be. 

Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres appeal@belgiansailing.be.  

De tijdslimieten hiervoor zijn deze vermeld in appendix R van de Racing Rules of Sailing. 

 

4.2 Werking 

Beide permanente leden ontvangen de aanvragen tot hoger beroep en kunnen zich 
vergewissen van de werkzaamheden. 

Het permanent lid dat voorzitter is van de ad hoc commissie zal vooraleer deze 

http://www.belgiansailing.be/
mailto:appeal@belgiansailing.be
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samen te roepen: 
• een beschrijving van het voorgelegd hoger beroep maken; 
• al de nodige gegevens verzamelen noodzakelijk om tot een beslissing te kunnen  

komen; 

• de agenda voor een vergadering opstellen. 

De leden van een commissie kunnen gebruik maken van elk communicatiemiddel om tot 
een uitspraak te komen. 

4.3 Besluitvorming 

De ad hoc commissie spreekt zich collegiaal, bij meerderheid uit over het voorgelegde 
beroepsverzoek. 

4.4 Bekendmaking en toepassing van de beslissing 

De beslissing wordt medegedeeld aan het tweede permanent lid en tevens, louter ter 
informatie, aan het bestuursorgaan van Belgian Sailing en 24 uur later aan de 
betrokken partijen. 

De beslissing wordt eveneens medegedeeld aan de RO&RC, die erop toeziet dat 
de  beslissing wordt uitgevoerd. 

Wanneer de commissie dat nuttig acht kunnen zij de beslissing laten publiceren op 
www.belgiansailing.be. 

 
5. MIDDELEN 

Eventuele werkingskosten moeten voorafgaandelijk door het bestuursorgaan van Belgian 
Sailing goedgekeurd worden. 

 

http://www.belgiansailing.be/

