TUCHTREGLEMENT INZAKE ETHIEK EN GEDRAG
RedFed - Vlaamse Reddingsfederatie vzw
1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
De Tuchtcommissie van de Vlaamse Reddingsfederatie is bevoegd om in eerste aanleg te
oordelen over iedere overtreding van een algemeen geldende reglementering van de
Vlaamse Reddingsfederatie.
Het lidmaatschap van de Vlaamse Reddingsfederatie houdt in dat alle club-effectieve leden
en de hierbij aangesloten personen expliciet erkennen en aanvaarden de algemeen
geldende reglementen van de Vlaamse Reddingsfederatie te eerbiedigen.
Artikel 2: Definitie
Onder algemeen geldende reglementering van de Vlaamse Reddingsfederatie wordt
verstaan:
 de statuten
 het huishoudelijke reglement
 de wedstrijdreglementen
 de gedragscode
 de eliteovereenkomst
 en iedere andere reglementering van de Vlaamse Reddingsfederatie.
Artikel 3: Inbreuken
De volgende zaken worden in overweging genomen ten einde te oordelen of er sprake is van
een inbreuk op de tucht en de ethiek.
 Incidenten, laakbare feiten, betwistingen en gevallen van wangedrag van leden
(toegetreden leden,…) en feiten ten laste van de effectieve leden die zich voordoen
 Tijdens trainingen
 Tijdens officiële wedstrijden
 Tijdens vriendschappelijke wedstrijden
 Tijdens een wedstrijd in het kader van een internationale competitie, tenzij deze haar
eigen disciplinaire jurisdictie heeft.
 Tijdens opleidingen en bijscholingen
 Tijdens andere momenten waar er contact is tussen leden onderling
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Incidenten, laakbare feiten, betwistingen en gevallen van wangedrag van toegetreden
leden en feiten ten laste van de effectieve leden die zich niet voordoen binnen één van
de gevallen van het voorgaande punt, maar die een weerslag hebben op het imago van
de sport reddend zwemmen, dan wel de Vlaamse Reddingsfederatie en/of één of
meerdere van haar organen of al dan toegetreden leden.



Wanbetaling van schulden van de Vlaamse Reddingsfederatie.

Het gegeven dat een effectief lid reeds een toegetreden lid tuchtrechtelijk heeft
gesanctioneerd, of dat een koepel van effectieve leden reeds een effectief lid heeft
gesanctioneerd, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Tuchtcommissie om een
sanctie op te leggen op federatie-niveau.
Het gegeven dat een effectief lid samenwerkt met individuen zonder deze als toegetreden lid
aan te sluiten teneinde sancties ten aanzien van dit individu te vermijden, of teneinde een
reeds uitgesproken sanctie te ontlopen, stelt dit effectief lid zelf bloot aan tuchtsancties.
Artikel 4: Rechtspleging
De rechtspleging binnen de Vlaamse Reddingsfederatie wordt geregeld volgens het
huishoudelijk reglement. Het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing als aanvullend recht.
Artikel 5: Principe van behandeling van geschillen
Alle geschillen die binnen het toepassingsgebied van de Vlaamse Reddingsfederatie vallen,
zullen behandeld en beslecht worden volgens de hiernavolgende principes.


Tuchtcommissie
o Voorstel tot minnelijke schikking
o Tuchtprocedure
o Uitspraak
 Hoger beroep via Belgisch Arbitragehof voor de Sport
 Procedures geldend voor BAS

Artikel 6: Sancties
De sancties die ten aanzien van effectieve, club-effectieve en toegetreden leden kunnen
worden voorzien zijn:
 Een berisping
 Een blaam
 Een werkstraf
 Een geldboete
 Een schorsing
 Een schrapping
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Tevens kunnen de effectieve leden, club effectieve leden en toegetreden leden veroordeeld
worden tot het onverwijld naleven van de op hen rustende verplichtingen conform de statuten
of het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Reddingsfederatie.
Deze sancties kunnen al dan niet in combinatie worden opgelegd.
1. Een berisping
De lichtste hoofdstraf in het strafrecht voor het tuchtrecht. Een mondelinge of schriftelijke
kennisgeving dat bepaald gedrag wordt afgekeurd en dat bij herhaling ingrijpender
sancties dreigen.
2. Een blaam
Openbare berisping die aangeeft dat bepaald gedrag wordt afgekeurd en dat bij
herhaling ingrijpender sancties dreigen. Een blaam is eerder een morele straf met
waarschuwend karakter. Ze wordt uitgesproken door de tuchtcommissie. Na een jaar
wordt de blaam uit het dossier verwijderd.
3. Een werkstraf
De personen veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf hebben de mogelijkheid
om zich nuttig te voelen, om positieve relaties aan te gaan in de gemeenschap, om
waarden te ontdekken en om opnieuw een structuur te vinden. Bovendien kunnen
zij hun reguliere tewerkstelling behouden, hetgeen de kans op het schadeloosstellen van
de slachtoffers verhoogt.
Als de tuchtcommissie u tot een werkstraf veroordeelt, veroordeelt hij u tot het uitvoeren
van een bepaalde activiteit ten bate van de samenleving en dit in uw vrije tijd. U kunt ook
zelf aan de tuchtcommissie vragen om u een werkstraf op te leggen.
De werkstraf wordt uitgedrukt in uren en kan in principe minimum 20 en maximum 300
uren bedragen. U moet deze straf uitvoeren binnen de 12 maanden na de veroordeling,
tenzij uitzonderlijke omstandigheden een verlenging zouden rechtvaardigen
(bijvoorbeeld ingeval van ziekte). De tuchtcommissie spreekt ook een vervangende straf
en / of een geldboete uit die kan worden uitgevoerd als u de opgelegde prestatie toch
niet levert.
De tuchtcommissie kan aanduidingen geven over de concrete invulling van de werkstraf
om bijvoorbeeld een verband te garanderen tussen de aard van de feiten en de aard van
het werk dat u moet uitvoeren.
De werkstraf kan enkel worden uitgevoerd bij openbare diensten van de Staat, de
gemeenten, de provincies, de gemeenschappen of de gewesten, verenigingen zonder
winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk.
Concrete voorbeelden hiervan zijn technische gemeentediensten, groendiensten,
bejaardentehuizen, natuurverenigingen en bibliotheken.
4. Een geldboete
Als de tuchtcommissie u veroordeelt tot een geldboete moet u een bepaalde geldsom
betalen aan RedFed. Een geldboete kan in een aantal gevallen ook samen met een
andere straf worden opgelegd. In dat geval is de geldboete een bijkomende straf.
De tuchtcommissie bepaalt de omvang van deze geldsom. Maar deze mag maximum
2500 euro voor aangesloten leden en 10000 voor club effectieve leden. De
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tuchtcommissie voorziet ook in een vervangende straf, die kan worden uitgevoerd als u
de geldboete niet betaalt.
Om te betalen zult u thuis een overschrijvingsformulier ontvangen waarop een uiterste
betalingsdatum staat.
5. Schorsing
Een schorsing ten aanzien van leden kan:
 Van korte duur, van lange duur zijn, zijnde ofwel voor een bepaald aantal wedstrijden,
ofwel van datum X tot datum Y.
 Jurisdictioneel.
 Preventief of tot verschijning zijn, zijnde ofwel na afloop van de tuchtprocedure, ofwel
in afwachting van de inleiding en de afloop van de procedure, ofwel in afwachting van
de aanvaarding door de betrokkene van het feit dat een tuchtprocedure werd
opgestart.
 Specifiek of algemeen zijn, zijnde voor een welomschreven type activiteit of
wedstrijden dan wel een algemene schorsing.
6. Schrapping
De schrapping is de ultieme sanctie tegenover een aangesloten of club effectief lid. De
schrapping kan enkel worden uitgesproken in gevallen waar er sprake is van zeer
ernstige inbreuken die de tuchtcommissie ook als dusdanig moet beoordelen.
Deze schrapping wordt uitgesproken, en meegedeeld aan de raad van bestuur van de
Vlaamse Reddingsfederatie, welke deze ten uitvoer legt, en enkel op gemotiveerde wijze
kan afwijken van dit oordeel van de tuchtcommissie.
De schrapping kan tevens worden uitgesproken wanneer leden openstaande schulden
aan de Vlaamse Reddingsfederatie niet voldoen.
Deze schrapping kan enkel worden uitgesproken voor zover het al dan toegetreden lid
geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning tot betaling door de Raad van Bestuur
van de Vlaamse Reddingsfederatie binnen de door deze bepaalde termijn die niet korter
mag zijn dan 14 dagen.
Het geven van geen gevolg conform het bovenstaande lid geeft aanleiding tot het
opstarten van een tuchtprocedure, waarbij het lid geschorst wordt totdat een oordeel
geveld wordt, of totdat de betaling bewezen wordt. Voor zover de openstaande schuld
voor een door de Tuchtcommissie opgelegde boete betreft, kan de schrapping
ambtshalve worden ingeroepen door de Raad van Bestuur van de Vlaamse
Reddingsfederatie.

2. HET INLEIDEN VAN DE TUCHTPROCEDURE
Artikel 7: De klacht
§1 De Vlaamse Reddingsfederatie en iedere belanghebbende die meent schade te hebben
geleden door een overtreding van een algemeen geldende reglementering van de Vlaamse
Reddingsfederatie, kan een tuchtprocedure aanhangig maken door een gemotiveerde klacht
in te dienen. Deze klacht zal, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 14
dagen na de vermeende overtreding of de kennisname ervan moeten ingediend worden bij
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de Tuchtcommissie van de Vlaamse Reddingsfederatie, Gemeenteplein 26 – 3010 KesselLo.
§2 De klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de volgende gegevens
bevatten:
a) naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonnummer, emailadres en eventueel gegevens van de raadsman van de klagende partij alsook
van de partij tegen wie de klacht is gericht;
b) een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil, dat aan de
grondslag van de klacht ligt;
c) een samenvatting van de ingeroepen regels die zouden overtreden zijn en de sanctie
die wordt gevorderd.
§3 Indien de aanleggende partij stavingstukken wenst voor te leggen, zal zij deze samen met
een inventaris in bijlage van haar klacht overmaken aan de Tuchtcommissie.
Artikel 8: Verjaringstermijn
Schriftelijke klachten dienen te worden ingesteld binnen een verjaringstermijn ad 1 jaar. Voor
zover de tuchtcommissie op één of andere wijze, voorzien in artikel 7, kennis neemt van een
mogelijk inbreuk, dient de tuchtprocedure opgestart te worden binnen eenzelfde termijn ad 1
jaar.
Artikel 9: Derden
Een derde die een wettelijk belang kan bewijzen, kan vrijwillig tussenkomen in een
tuchtprocedure.

3. DE TUCHTCOMMISSIE
Artikel 10: Algemene bepalingen
§1 De leden van de Tuchtcommissie moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten
beschikken en moeten minimum 23 jaar oud zijn.
§2 De leden van de Tuchtcommissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van
Bestuur van de Vlaamse Reddingsfederatie.
§3 De Tuchtcommissie kan enkel samengesteld zijn uit personen die op geen enkele wijze
een persoonlijk belang hebben bij het geschil noch betrokken zijn geweest bij het eventuele
voorafgaande onderzoek.
Artikel 11: De samenstelling van de Tuchtcommissie
De tuchtcommissie is samengesteld uit 3 leden, waarvan minstens één jurist, die bij voorkeur
vertrouwd is met de sportsector. De leden van de Tuchtcommissie worden voor een termijn
van 4 jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Reddingsfederatie.
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De leden van de Tuchtcommissie benoemen onder elkaar een voorzitter en duiden
eveneens een secretaris aan, die de griffie van de Tuchtcommissie zal waarnemen. De
secretaris maakt geen deel uit van het tuchtcollege.

4. DE WAARBORG EN DE KENNISGEVING EN OPROEPING
Artikel 12: De waarborg voor de procedurekosten voor de Tuchtcommissie
§1 De aanleggende partij zal binnen een termijn van 7 dagen na de indiening van haar klacht
door de Tuchtcommissie bij gewone brief worden uitgenodigd tot storting van een waarborg
van 250 EUR ter dekking van de procedurekosten.
§2 Deze waarborg is forfaitair bepaald en omvat de dekking van de honoraria en kosten van
de leden van de Tuchtcommissie evenals de administratieve kosten van de Tuchtcommissie.
§3 Indien de aanleggende partij door de Tuchtcommissie in het gelijk wordt gesteld, zal de
tegenpartij veroordeeld worden tot de terugbetaling van de gestorte waarborg aan de
aanleggende partij.
§4 Indien een minnelijke schikking conform artikel 8 van het huidige reglement wordt
getroffen, zal de Tuchtcommissie [¾] van de waarborg terugstorten aan de aanleggende
partij.
§5 Indien de Tuchtcommissie een akkoorduitspraak velt conform artikel 15 van het huidige
reglement, zal de tegenpartij, behoudens andersluidend akkoord, veroordeeld worden tot de
terugbetaling van de helft van de waarborg aan de aanleggende partij.
Artikel 13: De kennisgeving en oproeping
Binnen een termijn van 7 dagen na de datum waarop de Tuchtcommissie de waarborg
conform artikel 6 heeft ontvangen, zal zij de aanleggende partij en de partij tegen wie de
klacht werd neergelegd hiervan in kennis stellen per aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs.
In deze kennisgeving moeten minstens de volgende elementen vermeld worden:
a) een uiteenzetting van de feiten die ten laste worden gelegd;
b) de datum, de plaats en het uur waarop partijen worden opgeroepen om te
verschijnen voor een hoorzitting van de Tuchtcommissie;
c) desgevallend, de te volgen procedure voor de neerlegging van stavingstukken door
de tegenpartij en van een schriftelijke verdediging en voor het inroepen van andere
bewijsmiddelen, inclusief het getuigenverhoor;
d) de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;
e) de tijdstippen en de plaats waarop het dossier kan worden ingezien en waarop
eventueel kopijen van het dossier kunnen worden besteld;
f) het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking, zoals voorzien in artikel 8 van het
huidige reglement (optioneel).
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5. DE MINNELIJKE SCHIKKING
Artikel 14: Procedure bij minnelijke schikking
§1 De Vlaamse Reddingsfederatie [of de secretaris die de griffie van de Tuchtcommissie
waarneemt] kan een sanctie voorstellen bij wijze van minnelijke schikking. Indien deze
sanctie door de betrokken partij(en) aanvaard wordt, kan de Tuchtcommissie uitspraak doen
zonder oproeping van de partijen.
§2 Het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking moet schriftelijk aan de betrokken
partij(en) worden gedaan, samen met de kennisgeving en oproeping zoals omschreven in
artikel 7 van het huidige reglement.
§3 Indien de sanctie bij minnelijke schikking wordt aanvaard, moeten de betrokken partijen
hun schriftelijk akkoord binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het voorstel tot
minnelijke schikking aan de Tuchtcommissie meedelen.
§4 De Tuchtcommissie zal binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke
aanvaarding van de minnelijke schikking een beschikking vellen waarin de aanvaarding van
de minnelijke regeling wordt geacteerd en waarin wordt bepaald vanaf wanneer de sanctie
begint te lopen.

6. DE TUCHTPROCEDURE
Artikel 15: Voortzetting van de gewone procedure
Indien de sanctie bij minnelijke regeling niet (tijdig) aanvaard wordt, zal de gewone
procedure voor de Tuchtcommissie worden voortgezet overeenkomstig de hierna volgende
bepalingen.
Artikel 16: Het taalgebruik
§1 De procedure voor de Tuchtcommissie wordt in het Nederlands gevoerd.
§2 Indien de partijen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, kunnen zij zich
laten bijstaan door een onafhankelijke tolk.
§3 De formaliteiten en de kosten, verbonden aan de bijstand van een tolk, worden geregeld
op eigen initiatief van de partijen.
Artikel 17: Zetel van de Tuchtcommissie
De zittingen, bijeenkomsten en beraadslagingen van de Tuchtcommissie hebben plaats op
de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Reddingsfederatie.
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Artikel 18: Onderzoek van de klacht
§1 De Tuchtcommissie vat na de weigering van het voorstel tot minnelijke regeling met alle
mogelijke middelen het onderzoek van de zaak aan. Zij kan aldus ondermeer getuigenissen
inwinnen en één of meerdere deskundigen aanstellen.
§2 Indien de partijen gebruik wensen te maken van het bewijs door getuigen of van ieder
ander bewijsmiddel, dan zullen zij de Tuchtcommissie hiervan minstens 30 dagen vóór de
geplande hoorzitting op de hoogte brengen per aangetekend schrijven. In dit schrijven
moeten de volledige naam, adres en hoedanigheid van de op te roepen getuigen worden
meegedeeld. De Tuchtcommissie zal vervolgens de getuigen per aangetekend schrijven
oproepen om te verschijnen op de geplande hoorzitting.
§3 De Partijen zullen vervolgens in persoon, eventueel bijgestaan door een raadsman en/of
een tolk, verschijnen op de hoorzitting van de Tuchtcommissie om er gehoord te worden in
de uiteenzetting van hun middelen en verdediging.
§4 Indien de partijen of één van hen niet in persoon verschijnen, hoewel zij regelmatig
opgeroepen zijn, is de Tuchtcommissie gemachtigd om haar opdracht niettemin te
volbrengen, nadat zij er zich van heeft vergewist dat de oproep de partijen heeft bereikt.
De Tuchtcommissie zal geacht worden haar uitspraak op tegenspraak te hebben gedaan.
§5 De zittingen van de Tuchtcommissie worden gehouden volgens het principe van de
openbaarheid van de debatten, tenzij de partijen of één van hen vordert dat de debatten
achter gesloten deuren zouden plaatshebben. De Tuchtcommissie zal desgevallend over de
opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal soeverein beslissen over de al dan niet
openbaarheid.
Artikel 19: Voorlopige en bewarende maatregelen
§1 Elke partij kan aan de Tuchtcommissie, van zodra zij is gevat, verzoeken voorlopige of
bewarende maatregelen te bevelen zoals onder meer de voorlopige opheffing van een
schorsing.
§2 De Tuchtcommissie zal zich binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van het
verzoek tot voorlopige en bewarende maatregelen hierover uitspreken in een gemotiveerde
beschikking.
Artikel 20: Ongegronde klachten
Indien een schriftelijke klacht ongegrond wordt verklaard en door de Tuchtcommissie als
tergend wordt aanzien, wordt de klagende partij een boete opgelegd van 250 euro, te
voldoen aan de Vlaamse Reddingsfederatie. De kosten door partijen gemaakt in het kader
van de tuchtprocedure voor de Tuchtcommissie zijn voor hun rekening.
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7. DE UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE
Artikel 21: Termijn voor de uitspraak
§1 De Tuchtcommissie moet uitspraak doen binnen een termijn van 7 dagen na het einde
van de hoorzitting(en).
§2 Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing van de Tuchtcommissie éénmalig verlengd
worden met een bijkomende termijn van 7 dagen.
Artikel 22: Akkoorduitspraak
Indien de partijen tijdens de tuchtprocedure en vóór de uitspraak van de Tuchtcommissie
alsnog tot een akkoord komen dat een einde maakt aan hun geschil, dan kan dit akkoord op
verzoek van de partijen en mits instemming van de Tuchtcommissie vastgelegd worden in
een akkoorduitspraak van de Tuchtcommissie.
Artikel 23: De uitspraak van de Tuchtcommissie
§1 De uitspraak van de Tuchtcommissie is in principe openbaar, tenzij partijen of één van
hen uitdrukkelijk verzoekt dat de beslissing achter gesloten deuren zou worden uitgesproken.
De Tuchtcommissie zal desgevallend over de opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal
soeverein beslissen over de al dan niet openbaarheid.
§2 De uitspraak van de Tuchtcommissie wordt geacht te zijn gedaan op de zetel van de
Tuchtcommissie en op de datum die erin vermeld wordt.
§3 De uitspraak van de Tuchtcommissie is gemotiveerd en bevat desgevallend de door de
Tuchtcommissie opgelegde sancties, zoals voorzien in de algemene reglementen van de
Vlaamse Reddingsfederatie.
Artikel 24: Kennisgeving van de uitspraak aan de partijen
Wanneer de beslissing van de Tuchtcommissie is uitgesproken, maakt zij deze binnen een
termijn van 3 dagen na de datum van de uitspraak per aangetekend schrijven over aan de
partijen.
Artikel 25: Uitspraak met uitstel
Een sanctie kan worden uitgesproken met uitstel. De duur van het uitstel wordt bepaald door
de Tuchtcommissie. Indien tijdens het uitstel een nieuw feit gepleegd wordt zal de sanctie die
met uitstel werd opgelegd van rechtswege een effectieve sanctie worden.
Voor de beoordeling van de periode loopt het uitstel vanaf de derde dag na de postdatum
van de aangetekende zending waarmee het oordeel aan de beschuldigde werd ter kennis
gebracht. Voor de beoordeling van de datum van het nieuwe feit, is de datum van het feit
relevant en niet de datum van de nieuwe tuchtsanctie.
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Artikel 26: Verzet
Wanneer een regelmatig gecontacteerde partij geen verweer laat gelden, dan wel niet
verschijnt op een niet-gerechtvaardigde wijze na hiertoe te zijn opgeroepen, kan de
Tuchtcommissie een oordeel bij verstek vellen.
De niet-verschijnende partij kan tegen dit oordeel verzet aantekenen uiterlijk 10 dagen na
publicatie van het oordeel op de website van de Vlaamse Reddingsfederatie, waarbij deze
periode van 10 dagen niet eerder begint te lopen dan de derde dag na de postdatum van de
aangetekende zending waarmee de partij bericht werd van dit oordeel.
Het verzet schorst de uitwerking van het tussengekomen oordeel niet.
Een verzet aantekenende partij die een tweede maal verstek laat gaan, kan niet opnieuw
verzet aantekenen
Artikel 27: Verzet derden
Een derde die zich benadeeld acht door een oordeel van de tuchtcommissie, kan derden
verzet aantekenen tegen een oordeel in een procedure waarbij zij geen partij waren. De
partij die dit derdenverzet aantekent, moet dit doen uiterlijk 10 dagen na publicatie van het
oordeel op de website van de Vlaamse Reddingsfederatie.

8. HOGER BEROEP
Artikel 28: Het hoger beroep
§1 Partijen kunnen tegen de beslissing van de Tuchtcommissie hoger beroep aantekenen
“bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport”.
§2 De partij die hoger beroep wenst aan te tekenen zal, op straffe van onontvankelijkheid,
binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving van de beslissing van de
Tuchtcommissie een gemotiveerd verzoek tot hoger beroep richten conform de
procedureregels van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (http://www.bascbas.be/nl/reglement.php).
§3 Het verzoek tot hoger beroep bij de Beroepscommissie van de federatie wordt per
aangetekend schrijven verzonden, en moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens de
volgende gegevens bevatten:
a) naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en
faxnummer, e-mailadres en eventueel gegevens van de raadsman van de partij die
hoger beroep wenst in te stellen alsook van de partij waartegen het hoger beroep is
gericht;
b) de datum, het nummer en de datum van de aangetekende kennisgeving van de
beslissing van de Tuchtcommissie waartegen hoger beroep wordt ingesteld;
c) een overzicht van de (onderdelen van de) beslissing die zou(den) moeten hervormd
worden;
d) een uiteenzetting van de motieven van het hoger beroep.
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§4 Indien de partij die in hoger beroep gaat andere stavingstukken wenst voor te leggen dan
in eerste aanleg, zal zij die samen met een inventaris in bijlage van haar verzoek tot hoger
beroep overmaken aan de Beroepscommissie.
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