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Artikel 1. De ereraad 
De ereraad is de organisatie van de commissie duikonderricht NELOS die duikers en 
instructeurs, die tegen de regels en de ethiek van de NELOS en het NELOS onderricht 
handelen of gehandeld hebben kan horen, beoordelen en bestraffen. De werking van de 
ereraad wordt geregeld volgens haar reglement van inwendige orde. De ereraad kan in 
functie van de situatie optreden als disciplinair comité of als arbitraal college. 

 

Artikel 2. Samenstelling van de ereraad 
De ereraad bestaat uit 5 leden die gekozen worden door het college van driesterinstructeurs 
NELOS. De kandidaten moeten minstens vijf jaar driesterinstructeur zijn en mogen niet 
zetelen in het Bestuur Duikonderricht of lid zijn van één van de comités van het 
Duikonderricht. Het mandaat bedraagt 3 jaar. 
De leden kiezen een voorzitter, die de leiding heeft over de debatten, hoorzittingen en 
beoordelingen. 
De Verantwoordelijke van het Duikonderricht NELOS heeft het recht aanwezig te zijn op de 
hoorzittingen, hetzij in persoon, hetzij bij delegatie en heeft het recht om zijn advies te 
geven met betrekking tot de debatten en de eventuele sanctie, voor zover hijzelf niet 
betrokken is bij de behandelde feiten. 
De ereraad zetelt als disciplinair comité of als arbitraal college en is geldig samengesteld 
wanneer drie van haar leden aanwezig zijn. Zij oordeelt bij meerderheid van de aanwezige 
leden.  
De ereraad kan zich laten bijstaan door een griffiersecretaris. 
 

Artikel 3. Bevoegdheidsdomein van de ereraad 
De ereraad wordt bijeengeroepen: 
• In opdracht van het Bestuur Duikonderricht als deze een gemotiveerde klacht tegenover 

duikers en/of instructeurs ter beoordeling voorlegt. 
• Na ontvangst van een eenvoudig schrijven (brief, fax of mail) gericht aan zijn voorzitter, 

ondertekend door een lid van NELOS, een lid van een club van NELOS of een 
belanghebbende derde voor zover de aangehaalde feiten te maken hebben met het 
bevoegdheidsdomein van de ereraad. 

 
Het bevoegdheidsdomein van de ereraad omvat: 
• Alle inbreuken tegen de regels van NELOS en de reglementering van het duikonderricht 

NELOS, klachten in verband met de ethiek en/of de deontologie met betrekking tot de 
duiksport, ongeacht of diegene(n) tegen wie de klacht loopt al dan niet instructeur is. 

• Het behandelen van een verzoek, door een belanghebbende, duiker of instructeur van 
NELOS om gehoord te worden aangaande de omstandigheden of de gevolgen, met 
betrekking tot een duikongeval    
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• Het behandelen van een verzoek, door een instructeur van NELOS, om gehoord te 
worden aangaande gepleegde inbreuken tegen de regels van het Duikonderricht NELOS 
en/of gepleegde overtredingen in verband met de ethiek en/of de deontologie met 
betrekking tot de duiksport. 

• Advies te verstrekken aan leden van NELOS, duikers en instructeurs van NELOS met 
betrekking tot de toepassing van de reglementering, de ethiek en de deontologie. 

 
De ereraad kan in geval van twijfel omtrent zijn bevoegdheid alle beslissingen nemen voor 
zover deze niet in strijd zijn met de wetgeving. 
 
De ereraad is niet bevoegd: 
• Voor het behandelen van geschillen inzake de vzw wetgeving, clubreglementeringen en 

club/duikschool statuten. De ereraad kan in dit geval alleen een adviserende rol spelen 
en verder verwijzen naar de bevoegde instanties. 

• Voor het behandelen van persoonlijke twisten voor zover hieruit geen inbreuken tegen 
de regelgeving, de ethiek en de deontologie gepleegd zijn.  

• Voor de behandeling van geschillen over lichamelijke schade. 
• Voor het behandelen van financiële geschillen. 
 

Artikel 4.  Partijen bij de behandeling van een geschil of een klacht 
De gedaagde partij is de persoon die in de aanklacht aangeklaagd wordt. Indien meerdere 
personen aangeklaagd worden zal de ereraad elke zaak apart behandelen maar mag hij 
eventuele getuigenissen gemeenschappelijk aanhoren. De gedaagde partij mag zich laten 
bijstaan door een persoon naar keuze, voor zover deze niet betrokken is als getuige of 
medegedaagde in deze klachtenbehandeling. 
 

De aanklagende partij zal bij de behandeling van de klacht door de ereraad gehoord worden 
en kan verzocht worden om het eventuele bewijsmateriaal voor te leggen. 
 

De ereraad kan voor de behandeling van een zaak alle nodige getuigen oproepen. In functie 
van de ernst van hun betrokkenheid kunnen deze personen eveneens geconvoceerd 
worden. Elke weigering om als getuige te verschijnen kan op zichzelf als een inbreuk op de 
gedragscode voor de NELOS duiker beschouwd worden en een disciplinaire sanctie als 
gevolg hebben. 
 

De ereraad kan zich, indien hij dit nodig acht, door specialisten en juristen als adviseurs laten 
bijstaan. 
 

Artikel 5. Mededelingen en termijnen 
Een mededeling gedaan in uitvoering van dit reglement, is geldig als de geadresseerde de 
ontvangst ervan schriftelijk heeft bevestigd, of als ze hem aangetekend werd aangeboden op 
zijn laatst gekende adres. 
Behoudens andersluidende bepaling geldt de postdatum als verzendingsdatum of als 
aanvangspunt van een termijn. 
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Artikel 6. De wet 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in dit reglement is omschreven is het Gerechtelijk Wetboek 
en het Reglement van de Belgische arbitragecommissie voor de sport (Boechoutlaan 9, 1020 
Brussel) van toepassing.  
 

Artikel 7. Adres 
De ereraad kiest adres bij de vzw. NELOS en haar secretariaat gevestigd te 2800 Mechelen, 
Brusselsesteenweg 313 - 315 en heeft als mailadres: ereraad@nelos.be 

 

Artikel 8. Taal 
De rechtspleging (zowel disciplinaire als arbitrale behandeling) verloopt in het Nederlands. 
 

Artikel 9. Draagwijdte van beslissingen van de ereraad 
Het feit dat men lid is van een organisatie, club of school verbonden aan NELOS, impliceert 
automatisch de uitdrukkelijke bereidheid om zich aan een onderzoek gevoerd door en de 
beslissingen genomen door de ereraad te onderwerpen. 
Indien één der partijen weigert om deel te nemen aan de hoorzitting(en) of zich niet 
aanbiedt zal de arbitrage en de rechtspleging onverhinderd plaats kunnen vinden. Daarbij 
stelt deze persoon zich bloot aan een eventuele disciplinaire sanctie. 
Wanneer een partij één of meer verweermiddelen opwerpt over de geldigheid van de 
arbitrage of disciplinaire sanctie beslist de ereraad (als arbitraal college of als disciplinair 
comité) over zijn rechtsmacht. 
 

De ereraad neemt enkel kennis van inbreuken onder de voorwaarden bepaald door artikel 3, 
de statuten, richtlijnen in de huishoudelijke reglementen en de adviezen gepubliceerd in de 
NELOS infomap of het tijdschrift Hippocampus en overeenkomstig de gedragscode voor de 
NELOS duiker.  
 

De ereraad blijft bevoegd om uitspraak te doen over geschillen of inbreuken die geldig bij 
hem aanhangig werden gemaakt, ook indien de betrokken partijen ondertussen hieromtrent 
een compromis zouden gesloten hebben. 
 

Artikel 10. Het indienen van een klacht 
Alle klachten moeten schriftelijk gebeuren, gericht aan de voorzitter van de ereraad. Een 
klacht zal enkel door de ereraad behandeld worden als ze ondertekend is en als de 
aanklagende partij zich duidelijk kenbaar maakt. Indien de aanklagende partij een instelling, 
organisatie, club of school is of indien het een groep personen betreft, kan deze partij zich 
laten vertegenwoordigen door een woordvoerder voor zover deze hiervoor een volmacht 
kan voorleggen. Voor de vertegenwoordiging van een vzw moet de vertegenwoordiger de 
statuten voorleggen en de dienovereenkomstige volmacht. 
 

De voorzitter van de ereraad moet binnen de 15 dagen na ontvangst, melding maken van de 
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klacht bij alle leden van de ereraad en een advies aangaande de ontvankelijkheid geven. 
Indien er twijfel bestaat over de ontvankelijkheid zal de ereraad hierover als college 
beslissen. De aanklagende partij wordt binnen de 45 dagen na ontvangst van de klacht 
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gebracht aangaande de ontvankelijkheid der klacht. 
 

Ontvankelijkheidbeslissingen zijn definitief en worden in laatste aanleg gewezen. Er staat 
geen enkel rechtsmiddel tegen open. 
 

Een klacht zal verjaard beschouwd worden indien ze refereert naar feiten die ouder zijn dan 
één jaar voor datum van toezending van de klacht, tenzij de aanklagende partij bewijst dat 
de feiten hem slechts bekend werden minder dan één jaar voorde klachttoezending. 
 

Elke klacht moet voldoende gemotiveerd en omschreven worden en alle eventuele 
bewijsstukken moeten als bijlage bij de klacht gevoegd worden. 
 

Artikel 11. Het “in staat stellen” van de zaak 
Indien een zaak ontvankelijk verklaard is zal de voorzitter van de ereraad uiterlijk 2 maand 
na ontvangst van de klacht alle betrokken partijen op de hoogte brengen van de klacht en 
een datum vaststellen waarop de zaak door de ereraad zal behandeld worden (de 
hoorzitting). De uitnodiging van de partijen zal de plaats en het uur vermelden en tevens de 
datum vastleggen waarop de replieken en conclusies uiterlijk moeten ingediend worden 
door partijen. Tegelijkertijd zal een kopie van dit reglement aan de uitnodiging toegevoegd 
worden.  
De datum van de hoorzitting zal minstens 30 dagen en maximaal 60 dagen na versturing van 
de convocatie plaatsvinden.   
 

Artikel 12.  Het uitwisselen van replieken en conclusies 
De gedaagde partij zal bij ontvangst van zijn convocatie een kopie toegestuurd krijgen van de 
klacht. De gedaagde partij krijgt de gelegenheid om haar replieken schriftelijk aan de ereraad 
toe te sturen. Deze moeten aangevuld worden met alle relevante bewijsstukken. Deze 
stukken moeten tegelijkertijd met de replieken op het adres van de ereraad toekomen 
binnen de door deze laatste bepaalde termijnen.  
Alle meegedeelde replieken en stukken moeten tegelijkertijd in kopie aan de aanklagende 
partij overgemaakt worden 
De aanklagende partij kan dan op haar beurt binnen de door de ereraad bepaalde termijnen 
replieken en stukken aan de ereraad sturen. Ook deze replieken en stukken moeten 
tegelijkertijd in kopie aan de gedaagde partij overgemaakt worden. 
De gedaagde partij beschikt steeds over een laatste termijn om replieken en stukken mee te 
delen aan zowel de ereraad als aan de aanklagende partij. 
 

Artikel 13. Het privé karakter van de klacht, de conclusies en replieken 
Het is de partijen verboden om documenten, convocaties, conclusies, klachten en replieken 
publiek te maken of deze mee te delen aan derden, tenzij deze personen betrokken zijn in 
de procedure of optreden ter verdediging/vertegenwoordiging van een der partijen. 
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Artikel 14. De hoorzitting - arbitrale zitting 
De hoorzittingen vinden plaats op het adres van de ereraad, tenzij anders aangegeven in de 
convocatie. Indien partijen rechtsgeldig zijn opgeroepen, zal de zitting doorgaan, zowel bij 
aanwezigheid als bij verstek van (een der) partijen. 
De ereraad houdt zitting hetzij bij wijze van arbitrale zitting, hetzij bij wijze van disciplinaire 
zitting. 
Bij arbitrale zittingen kan de ereraad beslissen dat de partijen met elkaar geconfronteerd 
worden. Tijdens dergelijke zittingen is het de partijen niet toegelaten om het woord 
rechtstreeks tot elkaar te richten; dit moet telkens gebeuren via het arbitraal college.  
Indien de zitting als disciplinaire hoorzitting gevoerd wordt zullen alle partijen individueel 
gehoord worden en kan nadien eventueel een arbitrale zitting plaatsvinden. 
 

Artikel 15. Persoonlijke verschijning of via een derde 
Alle partijen verschijnen persoonlijk ofwel via een vertegenwoordiger. Indien een partij een 
instelling, organisatie, club of school is of indien het een groep personen betreft, kan deze 
partij zich laten vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger voor zover deze hiervoor 
een volmacht kan voorleggen. Voor de vertegenwoordiging van een vzw moet de 
vertegenwoordiger de statuten voorleggen en de dienovereenkomstige volmacht. 
Partijen mogen zich desgewenst laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze, mits deze 
niet bij de voorgelegde zaak betrokken is. Ze mogen zich eveneens laten bijstaan door een 
advocaat. 
Indien bij de arbitrage een minderjarig kind betrokken en geconvoceerd werd, kan dit zich 
laten vertegenwoordigen door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). 
 

Artikel 16. Niet openbaarheid 
De zittingen van de ereraad gebeuren in raadkamer en zijn dus niet openbaar. 
De partijen verklaren zich akkoord met eventuele publicatie van de uitspraak, in haar geheel 
of samengevat en dit in overeenstemming met artikel 23 van dit reglement. 
 

Artikel 17. Onderzoek van de zaak 
De ereraad onderzoekt de zaak met alle geschikte middelen. Hij kan onder meer een 
persoonlijke verschijning of een getuigenverhoor gelasten, of één of meer deskundigen 
aanstellen. 
 

Artikel 18. Sluiting van de debatten 
Na behandeling van de zaak worden de debatten gesloten en wordt de zaak voor uitspraak 
in beraad genomen. 
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Artikel 19. Uitspraak 
De ereraad doet op een gemotiveerde wijze uitspraak over de zaak. De beslissing wordt 
geacht te zijn gedaan op de plaats van de arbitrage en op de dag vermeld in de arbitrale 
uitspraak. 
De uitspraak gebeurt met meerderheid van stemmen. 
Alle uitspraken worden geacht op tegenspraak te zijn gewezen. 
 

Artikel 20. Mededeling van de uitspraak 
De uitspraak wordt in een aangetekend schrijven aan de gedaagde partij meegedeeld en in 
een gewone brief aan de aanklagende partij. Overeenkomstig artikel 23 kunnen 
belanghebbende derden van deze uitspraak op de hoogte gebracht worden.  
 

Artikel 21. Definitief karakter van de uitspraak 
De arbitrale uitspraak is definitief en wordt in laatste aanleg gewezen. 
Door het feit dat de partijen lid zijn van een vereniging of organisatie die lid is van NELOS, 
verbinden zij zich ertoe de uitspraak ten uitvoer te brengen. Zij doen afstand van alle 
rechtsmiddelen waarvan zij rechtsgeldig afstand kunnen doen. 
Een beslissing van de ereraad kan herzien worden, doch slechts indien er, sedert de eerste 
beslissing nieuwe stukken en/of elementen aan het licht gekomen zijn die een herziening 
rechtvaardigen. 
Een verzoek tot herziening kan enkel worden ingediend door de gedaagde partij in de eerste 
beslissing. Het verzoek dient, op straffe van verval, schriftelijk en gemotiveerd te worden 
gericht aan de voorzitter der ereraad, binnen de zes maanden na het ontdekken van de 
ingeroepen herzieningsgrond.  
De herzieningsprocedure wordt opnieuw gevoerd conform dit reglement.  Aangaande een 
beslissing die reeds het onderwerp geweest is van een verzoek tot herziening, kan geen 
tweede maal een verzoek tot herziening worden ingediend. 
Een verzoek tot herziening schorst de tenuitvoerlegging van de bestaande beslissing niet. 
 
 

Artikel 22. De tenuitvoerlegging van de beslissing  
De uitvoering van de beslissing loopt vanaf het ogenblik dat de uitspraak medegedeeld werd 
in het aangetekend schrijven aan de gedaagde. 
 

Artikel 23. Gradatie van de straffen  
De ereraad kan volgende straffen opleggen: 
23.1. Waarschuwing 
• Geen publicatie in de Hippocampus 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke duikonderricht NELOS 
• Mededeling aan het college van driesterinstructeurs tijden de Algemene Vergadering 
23.2. Berisping 
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• Geen publicatie in de Hippocampus 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke duikonderricht NELOS 
• Mededeling aan het college van driesterinstructeurs tijden de Algemene Vergadering 
• Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter 
23.3. Tijdelijke weigering tot volgend Brevet/Titel 
• Geen publicatie in de Hippocampus 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke duikonderricht NELOS 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke der brevetten NELOS 
• Mededeling aan het college van driesterinstructeurs tijden de Algemene Vergadering 
• Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter 
• Rehabilitatie gebeurd automatisch via het NELOS secretariaat 
23.4. Blaam 
• Publicatie in de Hippocampus 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke duikonderricht NELOS 
• Mededeling aan het college van driesterinstructeurs tijden de Algemene Vergadering 
• Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter 
23.5. Blaam met periode van toezicht en evaluatieverplichting 
• Publicatie in de Hippocampus 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke duikonderricht NELOS 
• Mededeling aan het college van driesterinstructeurs tijden de Algemene Vergadering 
• Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter 
• Toezichthouder(s) worden aangesteld (minstens instructeur van gelijk niveau van 

betrokkene) die een specifieke opdrachtomschrijving van de ereraad ontvangen. 
• Toezichthouder(s) brengen verslag uit bij de ereraad, bij een negatief verslag zal 

betrokkene opnieuw voor de ereraad moeten verschijnen. 
• Indien geen goede wil om zich aan te passen wordt vastgesteld, kan de ereraad een 

zwaardere strafmaat opleggen. 
23.6. Schorsing Brevet/Titel voor bepaalde duur - onder toezicht - met   

evaluatieverplichting 
• Publicatie in de Hippocampus 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke duikonderricht NELOS 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke der brevetten NELOS 
• Mededeling aan het college van driesterinstructeurs tijden de Algemene Vergadering 
• Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter 
• Toezichthouder(s) worden aangesteld (minstens instructeur van gelijk niveau van 

betrokkene) die een specifieke opdrachtomschrijving van de ereraad ontvangen. 
• Rehabilitatie gebeurt na evaluatie met de toezichthouder(s) en een nieuwe hoorzitting 

met gedaagde 
• Geschorste wordt hiervan op de hoogte gebracht via een convocatie  
• Een kopie van dit schrijven wordt gestuurd aan de verantwoordelijke van het 

duikonderricht van de club en van NELOS, aan de voorzitter van de club/school en aan de 
verantwoordelijke voor de brevetten NELOS 

• Verlenging van de schorsing kan na negatief advies waarbij de gedaagde opnieuw zal 
geconvoceerd worden ter verschijning voor de ereraad 

• Indien geen goede wil om zich aan te passen wordt vastgesteld kan de ereraad een 
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zwaardere strafmaat opleggen. 
 
23.7. Schorsing Brevet/Titel voor onbepaalde duur  
• Publicatie in de Hippocampus 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke duikonderricht NELOS 
• Kennisgeving aan de verantwoordelijke der brevetten NELOS 
• Mededeling aan het college van driesterinstructeurs tijden de Algemene Vergadering 
• Melding aan de club/school via de verantwoordelijke duikonderricht en de voorzitter 
• Het niveau tot welke betrokkene gedegradeerd wordt, wordt door de ereraad bepaald 
• De ereraad bepaalt de minimumtijd die betrokkene moet wachten alvorens hij zichzelf 

mag aanbieden bij de ereraad voor rehabilitatie. De ereraad mag in dit geval, na de 
hoorzitting eveneens de vorm van de rehabilitatie vastleggen overeenkomstig 
voorgaande straf gradatie. 

 
Zelfs indien de ereraad geen straf oplegt heeft ze het recht geregistreerde adviezen te geven 
waarmee de gedaagde of de partijen in de toekomst rekening moeten houden. 
 

Artikel 24. Registratie van de straffen  
Elke straf en/of advies wordt geregistreerd en kan bij een nieuwe zaak met herhaalde feiten 
als bezwarend aangevoerd worden. 
 
 
 
 
Mechelen, 
11 september 2016 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter Ereraad   Voorzitter Duikonderricht  Voorzitter NELOS 
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