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HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de VZW K.B.T.T.B. 
 
1. OPRICHTING, DUUR, DOEL, WERKINGSMIDDELEN, GELDMIDDELEN 
 
1.1 OPRICHTING 
 De Koninklijke Belgische Tafeltennisbond (K.B.T.T.B.) werd opgericht op 19 december 1931.  Hij 

werd op 4 oktober 1955 tot Koninklijke Vereniging verheven.  Bij beslissing van de Nationale 
Raad van 6 december 1997 werd hij omgevormd tot "Vereniging zonder Winstgevend Doel".  
In alle artikels hierna wordt er naar verwezen met de term "de Bond". 

 
1.2 WERKINGSMIDDELEN 
 De werkingsmiddelen zijn: 
 
1.2.1 het bekendmaken van de spelregels en hun eventuele wijzigingen volgens de reglementen van 

de I.T.T.F. en van de E.T.T.U.; 
1.2.2 de organisatie, de bescherming, het toezicht op de verschillende competities en andere tafel-

tennisorganisaties op nationaal en op internationaal vlak; 
1.2.3 de verstandhouding met de buitenlandse bonden, het afsluiten van ontmoetingen met en het 

deelnemen aan wedstrijden ingericht door deze bonden; 
1.2.4 het lidmaatschap bij de I.T.T.F., bij de E.T.T.U. en bij het B.O.I.C. 
 
1.3 GELDMIDDELEN 
 De bronnen van inkomsten van de Bond zijn: 
 
1.3.1 een aandeel van de Vleugels bestaande uit een forfaitair bedrag per aangeslotene dat ieder 

jaar in gezamenlijk akkoord tussen de Vleugels wordt bepaald; 
1.3.2 allerhande subsidies en toelagen; 
1.3.3 de ontvangsten op de nationale en de internationale organisaties die onder haar bescherming 

zijn geplaatst; 
1.3.4 de inschrijvingsrechten van de ploegen voor deelname aan de nationale interclubs en aan de 

Bekers van België; 
1.3.5 de inschrijvingsrechten voor deelname aan de nationale individuele competities en aan alle 

bedrijvigheden ingericht onder de bescherming van de Bond; 
1.3.6 de boeten opgelegd door de bevoegde nationale commissies; 
1.3.7 geschrapt 
1.3.8 de bijdragen van de sponsors bestemd voor de nationale ploegen, de nationale en de interna-

tionale organisaties; 
1.3.9 de abonnementsgelden voor de verschillende nationale tijdschriften; 
1.3.10 de opbrengsten van de verkoop van nationale publicaties; 
1.3.11 de giften en de legaten. 
 
 
2. ERELEDEN 
 
 De ereleden van de Bond zijn personen die met twee derden van de stemmen van de aanwezi-

ge leden als dusdanig benoemd worden door de NR en dit op voorstel ofwel van een lid van de 
NR, ofwel de Raad van Bestuur of van één van de twee Vleugels.  Deze benoeming mag slechts 
geschieden voor uitzonderlijke diensten bewezen aan de Bond.  Een erelid verliest die hoeda-
nigheid als hij er de Bondssecretaris schriftelijk van verwittigt of bij beslissing van de NR geno-
men met de hiervoor voorziene meerderheid. 

 
3. AANSLUITINGEN 
 
3.1 WIJZE VAN AANSLUITING 
 
3.1.1 Algemene regel: 
 Een aansluiting gebeurt slechts bij één enkele Vleugel overeenkomstig de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement van de Vleugel van aansluiting. 
 
3.1.2 Bijzondere regels: 
3.1.2.1 Een club en zijn leden zullen verplichtend aangesloten zijn bij één van beide Vleugels in over-

eenstemming met de vigerende wetten, decreten en ordonnanties van de gemeenschap of het 
gewest dat voor de betrokken Vleugel bevoegd is. 

 Specifieke bepalingen daaromtrent worden opgenomen in de Statuten en/of het Huishoudelijk 
Reglement van de respectieve Vleugels. 
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3.1.2.2 Een club waarvan de zetel gevestigd is in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft de vrije 
keuze om met zijn leden aan te sluiten bij één van de beide Vleugels. 
Een dergelijke club kan zijn keuze slechts herzien bij besluit van een meerderheid van de op 
een algemene vergadering aanwezige leden, bijeengeroepen overeenkomstig de statuten van 
de club.  De twee Brabantse Provinciale Comités moeten op de hoogte gebracht worden van 
het houden van dergelijke algemene vergadering en hebben het recht er zich op te laten ver-
tegenwoordigen.  Deze algemene vergadering moet gehouden worden vóór vijftien mei en de 
beslissing treedt in voege voor het volgende sportseizoen, dus vanaf de eerste juli volgend op 
de beslissing van de algemene vergadering. 
 

3.1.2.3 Wie zich individueel (VZW V.T.T.L.) of provinciaal (ASBL A.F.) wil laten aansluiten moet aanslui-
ten bij de Vleugel die het grondgebied beheert waarop zijn woonplaats gelegen is.  Wanneer 
deze woonplaats gelegen is in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest mag hij zich bij de Vleugel 
van zijn keuze laten aansluiten. 

 
3.2 PROCEDURE VAN AANSLUITING, ONTSLAG en TRANSFER 
 
3.2.1 Personen: 
 Aansluitingen door toedoen van een club of individuele aansluitingen bij de VZW V.T.T.L. en 

provinciale aansluitingen bij de ASBL A.F: de procedureregels betreffende de aansluiting, het 
ontslag, de transfer, de aansluitings- of heraansluitingskaarten, vallen onder de bevoegdheid 
van de respectieve Vleugels en zijn weergegeven in hun statuten en/of huishoudelijke regle-
menten. 

3.2.2 Clubs: 
 Aansluitingsmodaliteiten: 
 Deze voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de respectieve Vleugels en zijn weerge-

geven in hun huishoudelijke reglementen. 
 
4. ALGEMENE REGELS 
 
4.1 Om deel uit te maken van een bestuursorgaan, met name: de Nationale Raad, de Raad van 

Bestuur, of een nationale commissie moet men: 
4.1.1 ten minste 18 jaar oud zijn; 
4.1.2 minstens drie opeenvolgende seizoenen aangesloten zijn bij hetzij de A.F., hetzij de VTTL van 

de Bond; 
4.1.3 geen schorsing of uitsluiting hebben opgelopen gedurende de laatste tien jaren, behalve an-

dersluidende beslissing van de commissie die de sanctie heeft uitgesproken. 
4.2 Geen enkele nationale commissie mag meer dan twee leden van éénzelfde club in haar rangen 

tellen. 
 
4.3 De duur van alle mandaten in een nationale commissie is vier jaar en strekt zich uit van één 

bijzondere vergadering van de NR tot de volgende bijzondere vergadering van de NR. 
 
4.4 Indien er moet gestemd worden over een persoon, moet deze stemming steeds geheim ge-

schieden. 
 
4.5 De voorzitters van de Nationale Sportcommissie, van de Nationale Technische commissie en 

van de nationale Evenementen commissie, mogen tegelijkertijd geen lid zijn van de NR vanaf 
de datum van hun aanstelling als Voorzitter van een van deze Commissies. 

  
4.6 Een lid van een nationale commissie mag een vergadering niet bijwonen op het ogenblik dat 

een zaak onderzocht wordt waarin hijzelf of zijn club betrokken is. 
  
4.7 De leden van de Raad van Bestuur mogen de vergaderingen van alle nationale commissies 

bijwonen, doch hebben er geen stemrecht. 
  
4.8 geschrapt 
 
4.9 In geval van ontslag of vervanging van een lid beëindigt het verkozen of het in de betrokken 

functie benoemd lid het mandaat van zijn voorganger. 
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4.10 Notulen van de nationale commissies: 
4.10.1 Na afloop van iedere vergadering van elke nationale commissie moeten notulen opgesteld 

worden in het Nederlands en in het Frans. 
4.10.2 Een exemplaar van de notulen van elke vergadering wordt verplicht verzonden naar de leden 

van de NR, naar de leden van de Raad van Bestuur, naar de voorzitters en de ondervoorzitters 
van de nationale commissies, naar de provinciale secretarissen en naar de secretariaten van de 
Vleugels die ze verspreiden onder de rechthebbenden overeenkomstig de beschikkingen van 
hun huishoudelijk reglement.  Van de notulen zal steeds een kopie gestuurd worden naar het 
e-mail adres van de Bond, namelijk frbtt@kbttb.be. 

4.10.3 De notulen worden op het Bondsbureel bewaard in een speciale map. 
4.11 Bekendmaking van de beslissingen: 
 De Bondssecretaris deelt de beslissingen van de NR zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 

de vijftien dagen volgend op elke vergadering mede aan de verantwoordelijke van het Officieel 
Tijdschrift van elke Vleugel.  Indien de Raad van Bestuur of één van de andere commissies het 
nodig acht worden hun beslissingen op dezelfde manier verspreid. 

 
5. NATIONALE RAAD 
 Het overkoepelend en opperste orgaan van de Bond is de "NATIONALE RAAD" (NR).  Het ver-

krijgt zijn machten van het kiezerskorps van elk van de twee Vleugels. 
 
5.1 geschrapt 
 
5.2 BEVOEGDHEDEN 
 De NR is bevoegd, zonder dat deze opsomming een beperkend karakter heeft om: 
 
5.2.1 kennis te nemen van de verkiezing van de voorzitters van de beide Vleugels en hen te bekrach-

tigen in hun mandaat in de VZW KBTTB; 
5.2.2 uit eigen midden of indien dit onmogelijk blijkt te zijn buiten de NR, de Bondssecretaris en/of 

de Penningmeester van de Bond te benoemen. 
5.2.3 de ereleden te benoemen; 
5.2.4 de rekeningopnemers te benoemen; 
5.2.5 ieder voorstel tot wijziging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, verder vernoemd als 

H.R. en de sportreglementen, voorgesteld door de Vleugels, de Provincies of de nationale 
commissies, goed te keuren, te amenderen of te verwerpen; 

5.2.6 na kennisname van het verslag uitgebracht door de rekeningopnemers, de balans, voorgesteld 
door de penningmeester, te bekrachtigen; 

5.2.7 het ontwerp van de begroting, voorgesteld door de penningmeester, te bekrachtigen; 
5.2.8 het bedrag van de rechten en de boeten op nationaal vlak te bepalen; 
5.2.9 in beroep uitspraak te doen over een beslissing die door de Raad van Bestuur in eerste aanleg 

werd getroffen; 
5.2.10 uitspraak te doen, in laatste aanleg, omtrent elke kwestie, zaak of geschil van sportieve, admi-

nistratieve of financiële aard, voor zover het dossier behandeld door een nationale commissie 
een vormgebrek vertoont of een schending van de Statuten of het H.R.; 

5.2.11 bepaalde opdrachten toe te vertrouwen aan een nationale commissie, of een andere geschikte 
instantie of persoon; 

5.2.12 indien een lid van een nationale commissie zijn opdracht niet vervult, aan de betrokken vleugel 
te vragen een vervanger aan te duiden om het mandaat te beëindigen; 

5.2.13 een geschikte en op gezond verstand berustende oplossing te vinden voor ieder gebeurlijk 
geschil dat kan ontstaan tussen de twee Vleugels. 

 
5.3 BENOEMINGEN 
5.3.1 Bijzondere vergadering 
5.3.1.1 Alle vier jaar, naar aanleiding van een bijzondere vergadering die slechts door de leden van de 

NR, mag worden bijgewoond en die zal gehouden worden tussen de 15de en de 30ste juni, 
neemt de NR akte van de verkiezingen van de Voorzitters van de beide Vleugels om aldus de 
Bondsvoorzitter en de Ondervoorzitter van de Bond aan te duiden en neemt akte van de aan-
stelling, vanwege de Vleugels, van de leden van de Raad van Bestuur, de voorzitters en de on-
dervoorzitters van het N.C.A.C., van de N.T.C. en van de leden van deze commissies. 

 
5.4 OPENSTAAN VAN EEN AMBT 
 
5.4.1 Wanneer het ambt van de Bondsvoorzitter, van de Ondervoorzitter van de Bond, van een 

Voorzitter, een Ondervoorzitter of een lid van een nationale commissie of van een vertegen-
woordiger van de NR bij de Raad van Bestuur open komt te staan, deelt de betrokken Vleugel 
zo snel mogelijk de naam van de plaatsvervanger aan de Bondssecretaris mede. 

5.4.2 Wanneer het ambt van Bondssecretaris of dat van Penningmeester van de Bond open komt te 
staan, duidt de Raad van Bestuur zo snel mogelijk een plaatsvervanger aan, die moet worden 
bekrachtigd door de NR. 
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5.5 VERGADERINGEN 
 
5.5.1 De NR vergadert driemaal per seizoen in de loop van de maanden september, februari en juni. 

Bovendien kunnen buitengewone vergaderingen bijeen geroepen worden op uitdrukkelijk ver-
zoek van de Bondsvoorzitter, de Ondervoorzitter van de Bond, de Raad van Bestuur, een Vleu-
gel, door tussenkomst van zijn Landelijke Raad van Bestuur, of van vier leden van de NR. 

5.5.2 De agenda wordt opgesteld door de Bondsvoorzitter in samenwerking met de Bondssecretaris 
en omvat alle punten die werden ingediend hetzij door een lid van de NR, hetzij door de Raad 
van Bestuur, een Vleugel, een nationale commissie of een provinciaal comité.  Voor iedere 
vergadering, dienen de agenda en de bijhorende stukken vijftien werkdagen voor de vergade-
ring aan de leden van de NR gestuurd te worden. 

5.5.3 De notulen worden opgesteld door de Bondssecretaris, of in geval van afwezigheid door een 
plaatsvervanger aangeduid door de NR. 

5.5.3.1 De agenda van de laatste gewone vergadering van het seizoen bevat onder meer en zonder 
dat deze opsomming beperkend is: 

5.5.3.1.1 de benoeming van de rekeningopnemers; 
5.5.3.1.2 een vooruitzicht van de balans voor het lopende seizoen; 
5.5.3.1.3 een ontwerp van de begroting voor het volgend seizoen. 
5.5.3.2 De agenda van de eerste gewone vergadering van het seizoen bevat onder meer en zonder dat 

deze opsomming beperkend is: 
5.5.3.2.1 de goedkeuring van de balans van het afgelopen seizoen; 
5.5.3.2.2 de bekrachtiging van de begroting van het lopende seizoen; 
 
5.5.4 Alle leden van de Raad van Bestuur, die geen deel uitmaken van de NR mogen haar zittingen 

bijwonen, doch hebben er geen stemrecht. 
5.5.5 Op een vergadering van de NR is het, bij afwezigheid van de Voorzitter en van de Ondervoor-

zitter, aan het oudste lid om alle functies en bevoegdheden over te nemen. 
 
5.6 BERAADSLAGINGEN 
 
5.6.1 geschrapt 
5.6.2 Wanneer het gaat om wijzigingen aan de statuten of de sportreglementen, moeten de beslis-

singen de twee derden van de stemmen van de aanwezige leden behalen. 
5.6.3 Wat de verkiezingen en de andere beslissingen betreft is de volstrekte meerderheid van de 

stemmen van de aanwezige leden vereist. 
 Bij verkiezingen moet het stemmen altijd geheim zijn. 
5.6.4 Met uitzondering van bijzondere gevallen te beoordelen door de NR kan er niet worden beslist 

over een punt dat niet op de agenda voorkomt, 
5.6.5 Indien het quorum niet wordt bereikt, kan een buitengewone vergadering bijeengeroepen 

worden.  Op deze vergadering mag de NR beraadslagen en beslissingen nemen welke ook het 
aantal aanwezigen weze.  Op deze vergaderingen mogen enkel de punten behandeld worden 
die op de oorspronkelijke agenda stonden. 

 
5.7 BEHEER 
 Voor het beheer van de Bond laat de Raad van Bestuur zich bijstaan door: 

• de Nationale Sportcommissie (NSC.) 
• de Nationale Technische commissie (N.T.C.) 
• de Nationale Evenementencommissie (NEC) 
• de cel coördinatie arbitrage (CCA) 
• de Afgevaardigde voor internationale betrekkingen 
• alle andere commissies, werkgroepen en adjuncten die nodig geacht worden 

 
5.8 HANDTEKENING 

Alle documenten die de Bond zouden kunnen binden tegenover derden moeten gezamenlijk 
door de Bondsvoorzitter, de Ondervoorzitter van de Bond en de Bondssecretaris ondertekend 
worden.  Bij beletsel van de Bondssecretaris volstaan de handtekeningen van de Bondsvoorzit-
ter en de Ondervoorzitter van de Bond. 

 
5.9 RECHTSVORDERINGEN EN PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 De rechtsvorderingen, zowel aanlegger als verweerder, worden verdedigd en gevolgd in naam 

van de NR, op vervolging en ten verzoeke van de Voorzitter, handelend “qualitate qua” en 
noch op eigen verantwoordelijkheid, noch op zijn eigen hebben en houden, doch wel onder de 
verantwoordelijkheid van de VZW K.B.T.T.B. en het hebben en houden van de Bond. 
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6. VOORZITTER, ONDERVOORZITTER, SECRETARIS en PENNINGMEESTER 
 
6.1 ALGEMEEN 

 
6.1.1 BONDSVOORZITTER 

De Bondsvoorzitter is de Voorzitter van de Vleugel die het grootste aantal leden telde op 1 juni 
van het seizoen dat de vierjaarlijkse bijzondere vergadering voorafgaat. 

 
6.1.2 De Ondervoorzitter van de Bond is de Voorzitter van de andere Vleugel dan deze van de 

Bondsvoorzitter. 
 
6.1.3 Zij moeten deel uitmaken van de NR en maken automatisch deel uit van de Raad van Bestuur. 
 
6.1.4 Indien, voor gelijk welke reden de Bondsvoorzitter of de Ondervoorzitter van de Bond niet 

langer Voorzitter van hun Vleugel meer zijn, worden zij voor de rest van hun mandaat automa-
tisch vervangen door hun opvolger als Voorzitter van hun Vleugel. 

 
 
6.2 De Bondsvoorzitter heeft als opdracht: 
6.2.1 te waken over de strikte toepassing van de Statuten, het H.R. en de Sportreglementen; 
6.2.2 het voorzitterschap waar te nemen en de debatten te leiden van de NRen van de Raad van 

Bestuur; 
6.2.3 te waken over de strikte toepassing van de door de NR genomen beslissingen; 
6.2.4 te waken over een efficiënte werking van de Raad van Bestuur; 
6.2.5 al zijn zorgen te besteden aan een goede coördinatie tussen de werking van alle leden van de 

Raad van Bestuur en van de nationale commissies; 
6.2.6 samen met de Ondervoorzitter van de Bond en de Bondssecretaris alle documen-ten te onder-

tekenen die de Bond zouden kunnen binden tegenover derden. 
6.2.7 Hij heeft de macht om bijzondere vergaderingen van de NR en van de Raad van Bestuur te 

beleggen. 
 
6.3 ONDERVOORZITTER 
 De voorzitter van de andere Vleugel dan deze van de Bondsvoorzitter is de Ondervoorzitter 

van de Bond. 
 De Ondervoorzitter van de Bond neemt al de functies en alle bevoegdheden van de Bonds-

voorzitter over in geval deze laatste afwezig is of zich in de onmogelijkheid bevindt zijn functies 
uit te oefenen.  Samen met de Bondsvoorzitter en met de Bondssecretaris ondertekent hij alle 
documenten die de Bond zouden kunnen binden tegenover derden. 

 
6.4 BONDSSECRETARIS 
 De Bondssecretaris wordt benoemd door de NR.  Zijn mandaat duurt vier jaar en het is her-

nieuwbaar.  Hij moet, bij voorkeur, deel uitmaken van de NR.  Indien hij geen lid is van de NR 
moet hij nochtans de vergaderingen ervan bijwonen, maar is hij er in dit geval niet stemge-
rechtigd.  Hij neemt het secretariaat waar van de Raad van Bestuur en van de NR. 

 
6.4.1 Hij heeft als opdracht: 
6.4.1.1 de briefwisseling gericht aan de Bond, aan de NR en aan de Raad van Bestuur te ontvangen 

en/of te centraliseren; 
6.4.1.2 deze briefwisseling te beantwoorden volgens de richtlijnen van de NR of van de Raad van Be-

stuur al naar gelang het geval; 
6.4.1.3 in samenwerking met de Bondsvoorzitter de agenda op te stellen van de vergaderingen van de 

NR door er de punten op te plaatsen waarvan de inschrijving werd aangevraagd hetzij door 
een lid van de NR, hetzij door een lid vande Raad van Bestuur, hetzij door één van de Vleugels, 
door een nationale commissie of door een provinciaal comité; 

6.4.1.4 de oproepingen te verzenden voor de vergaderingen van de NR en van de Raad van Bestuur 
6.4.1.5 de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de NR en 

van de Raad van Bestuur 
6.4.1.6 een exemplaar van de notulen van de vergaderingen te versturen naar de leden van de NR, 

naar de leden van de Raad van Bestuur, naar de Voorzitters en de Onder-Voorzitters van de 
commissies, naar de Secretarissen van de Vleugels en naar de Secretarissen van de provinciale 
comités; 

6.4.1.7 er over te waken dat de beslissingen van de NR en indien nodig deze van de Raad van Bestuur 
gepubliceerd worden via de Officiële Bladen; 

6.4.1.8 op het Bondsbureel een map te laten bijhouden met de notulen van de NR en van de Raad van 
Bestuur; 

6.4.1.9 de voorgestelde wijzigingen aan de Statuten, HR of SR te verkrijgen, en die te verspreiden, in 
overeenstemming met de richtlijnen die goedgekeurd werden door de NR (zie Hoofdstuk 9) 

6.4.1.10 na receptie van de verschillenden adviezen, de voorstellingen aan de NR voor te leggen om te 
kunnen stemmen 

6.4.1.11 de wijzigingen die goedgekeurd worden door de NR, ter kennis van de clubs en geaffilieerden 
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te brengen, via de Vleugels 
6.4.1.12 advies te geven aan de NRvB over de interpretatie of het toepassingsgebied van de nationale 

en/of internationale reglementen 
6.4.1.13 de tekst van de Statuten, HR en/of SR te herzien of verbeteren wanneer het nodig is. 
 
6.5 PENNINGMEESTER van de BOND 
 De Penningmeester wordt benoemd door de NR.  Hij zal bij voorkeur tot de Vleugel behoren, 

waartoe de Bondssecretaris niet behoort.  Zijn mandaat duurt 4 jaar en het is hernieuwbaar.  
Hij moet bij voorkeur deel uitmaken van de NR.  Indien hij geen lid is van de Nationale Raad 
moet hij nochtans de vergaderingen ervan bijwonen, maar is hij er in dit geval niet stemge-
rechtigd. 

 
 Hij heeft als opdracht: 
6.5.1 de boeken bij te houden van de inkomsten en de uitgaven van de Bond; 
6.5.2 er over te waken dat de te innen gelden en de betalingen binnen de gestelde termijnen uitge-

voerd worden; 
6.5.3 zich geen enkele uitgave te veroorloven zonder bewijsstuk; 
6.5.4 zich een kwitantie te laten geven voor iedere betaling; 
6.5.5 de rekeningen af te sluiten op 30 juni en de balans van het seizoen op te maken; 
6.5.6 deze balans over te maken aan de rekeningopnemers; 
6.5.7 deze balans voor te leggen aan de NR; 
6.5.8 een ontwerp van begroting voor te leggen; 
6.5.9 hij mag alleen betalingen uitvoeren die voortvloeien uit de toepassing van het H.R. of de Sport-

reglementen, of uit beslissingen getroffen door de NR of door de Raad van Bestuur. 
 
7. DE RAAD VAN BESTUUR en de NATIONALE COMMISSIES 
 
7.1 DE RAAD VAN BESTUUR 
 
7.1.1 Samenstelling: 
 De Raad van Bestuur is samengesteld uit twaalf leden: zes afkomstig van de VZW Vlaamse Ta-

feltennisliga en zes afkomstig van de ASBL Aile Francophone.  Deze twaalf leden zijn: 
7.1.1.1 De Bondsvoorzitter; 
7.1.1.2 De Ondervoorzitter van de Bond; 
7.1.1.3 De Bondssecretaris; 
7.1.1.4 De Penningmeester van de Bond; 
7.1.1.5 Zes leden, drie van elke Vleugel, aangeduid door hun respectieve Vleugel; 
7.1.1.6 De voorzitters van twee Nationale Commissies (N.S.C en N.T.C. of N.E.C.) 
 
7.1.2 Machten en bevoegdhedenen: 
7.1.2.1 De Raad van Bestuur zorgt voor de dagelijkse leiding van de Bond volgens de richtlijnen van de 

NR: 
7.1.2.2 waakt over de strikte toepassing van het H.R. en van de Sportreglementen; 
7.1.2.3 kan zelf voorstellen van wijzigingen aan het H.R., aan de nationale en de internationale regle-

menten voorleggen aan de NR; 
7.1.2.4 waakt over het gezond beheer van de goederen en gelden van de Bond; 
7.1.2.5 bespreekt de begroting van de Bond voorgesteld door de Penningmeester met het oog op de 

goedkeuring door de NR; 
7.1.2.6 stelt ieder seizoen de lijst op van het spelmateriaal en de sportuitrustingen die in België toege-

laten zijn; 
7.1.2.7 stelt, voor zover het nuttig wordt geoordeeld, in eerste aanleg een onderzoek in ten laste van 

de nationale commissies of leden van deze commissies.  De opening van dergelijk onderzoek is 
verplichtend wanneer de NR het oplegt; 

7.1.2.8 stelt ereleden voor aan de NR; 
7.1.2.9 beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de NR op haar eerstvolgende vergadering, 

over alle niet in de reglementen voorziene gevallen of conflicten die zouden ontstaan; 
7.1.2.10 keurt ten laatste op 31 maart het geheel van de nationale sportkalender goed dewelke geza-

menlijk voorgesteld werd door het N.S.C. , de N.T.C en de N.E.C. 
7.1.2.11 doet aan de Bondsvoorzitter voorstellen om de agenda op te stellen van de algemene vergade-

ringen; 
7.1.2.12 zorgt voor de publicatie, op de respectieve sites van de Vleugels, van het H.R., de reglementen 

en andere nationale documenten; 
7.1.2.13 duidt de officiële afgevaardigden aan die de Bond vertegenwoordigen op internationale com-

petities, congressen en seminaries. 
7.1.2.14 geschrapt 
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7.1.3 Vergaderingen: 
 De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als nodig, op verzoek van de Voorzitter, de Ondervoor-

zitter, of vier van zijn leden en op uitnodiging van de Bondssecretaris. 
7.1.4 Beraadslagingen: 
 De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig 

is.  Bij stemming is de enkelvoudige meerderheid van de aanwezige leden vereist.  Bij gelijkheid 
van stemmen is deze van de voorzitter van de zitting doorslaggevend.  Bij een eventuele ge-
heime stemming is de volstrekte meerderheid steeds vereist.  De notulen van de vergaderin-
gen worden bewaard op het Bondsbureel in een speciale map.  Een kopie van deze notulen 
wordt verstuurd aan de leden van de NR, van de Raad van Bestuur, aan de voorzitters en de 
ondervoorzitters van de nationale commissies aan de secretarissen van de Vleugels, alsook aan 
de provinciale secretarissen. 

7.1.5 Bekendmaking van de beslissingen: 
 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden, indien nodig en door toedoen van de Bond-

secretaris, ter kennis gebracht van de aangesloten leden en de clubs langs de Officiële Bladen. 
 
7.2 Nationale Commissies 
 
7.2.1 Algemene bepalingen: 
 
7.2.1.1 Mandaat: 
 De nationale commissies verkrijgen elk hun mandaat van de N.R. 
 
7.2.1.2 Voorzitters en Ondervoorzitters: 
 De voorzitters en ondervoorzitters worden aangewezen door hun respectieve Vleugel. 
 De voorzitter en de ondervoorzitter van eenzelfde commissie behoren tot een verschillende 

Vleugel. 
7.2.1.3 Samenstelling: 
 Deze commissies zijn samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een aantal an-

dere leden, dat verschillend kan of mag zijn van commissie tot commissie en met inachtname 
van de pariteit tussen beide Vleugels. 
Indien, tijdens het mandaat, door ontslag, overlijden of afzetting de pariteit niet meer wordt 
nagekomen, blijft de commissie verder haar functies uitoefenen. 

 De Vleugel die onvoldoende vertegenwoordigd is in de betrokken commissie, moet er voor 
zorgen dat de pariteit opnieuw kan hersteld worden. 

 De nationale commissies kunnen beroep doen op een onbepaald aantal helpers, raadgevers, 
e.d. 

 
7.2.1.4 Vorming: 

De leden worden aangesteld door elke Vleugel.  Zij blijven in functie tot de volgende bijzonde-
re vierjaarlijkse vergadering, tenzij in de betrokken commissie een andere voorzitter in functie 
treedt. 

 
7.2.1.5 Vergaderingen: 

Tijdens de eerste vergadering van het seizoen verdeelt de voorzitter de taken onder de leden 
er over wakend dat de notulen van iedere vergadering worden opgesteld conform artikel 4.10. 
De commissies vergaderen minstens driemaal per jaar op aanvraag van de voorzitter of van 
twee van de leden en op uitnodiging van de voorzitter.  Een lid van een nationale commissie 
kan op verzoek de vergaderingen van een ander nationale commissie bijwonen. (bv. om een 
nationale inrichting voor te bereiden). 

 
7.2.1.6 Beraadslagingen: 

Bij stemming is de enkelvoudige meerderheid van de aanwezige leden vereist.  Bij gelijkheid 
van stemmen is deze van de voorzitter van de zitting doorslaggevend.  Bij eventuele geheime 
stemming is de volstrekte meerderheid steeds vereist.  De notulen van de vergaderingen, on-
dertekend door de verslaggever, worden bewaard op het Bondsbureel in een speciale map, 
Kopie van deze notulen moet binnen de vijftien dagen verstuurd worden aan de leden van de 
N.R., van de Raad van Bestuur, aan de ondervoorzitters van de nationale commissies , aan de 
secretarissen van de Vleugels en aan de provinciale secretarissen. 

 
7.2.1.7 Bekendmaking van de beslissingen: 

De beslissingen van de commissies worden, indien nodig ter kennis gebracht van de clubs en 
de aangesloten leden langs de Officiële Bladen. 
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7.2.2 De Nationale Sport Commissie (N.S.C.): 
 

De nationale sportcommissie mag alleen dan vergaderen als de helft van de leden aanwezig is. 
 
7.2.2.1 De N.S.C. bestaat uit een Voorzitter aangesloten bij de v.z.w. V.T.T.L., een Ondervoorzitter 

aangesloten bij de a.s.b.l. A.F. en vier andere leden, met inachtname van de pariteit tussen 
beide Vleugels.  In bepaalde gevallen kan de N.S.C., binnen de perken van de haar toegestane 
budgetten, beroep doen op een niet nader bepaald aantal helpers. 

 
7.2.2.2 Buiten de vragen van sportieve aard die kunnen voorgelegd worden, is de N.S.C.  
 bevoegd om: 
 
7.2.2.2.1 jaarlijks de nationale sportkalender voor te bereiden in samenwerking met de N.T.&E.C.; 
7.2.2.2.2 te zorgen voor het goede verloop van de nationale interclubcompetitie en de Beker van België. 
7.2.2.2.3 de competitie in de Superdivisie Heren toe te vertrouwen aan een van haar leden, die bevoegd 

zal zijn voor de organisatie en het beheer van deze competitie; 
7.2.2.2.4 geschrapt 
7.2.2.2.5 op het vlak van de nationale interclubcompetities te waken over de toepassing van de sportre-

glementen en in geval van overtreding van die sportreglementen, de voorziene sancties opleg-
gen. 

7.2.2.2.6 de lokalen van de ploegen uit de nationale afdelingen te controleren en goed te keuren. 
; 
 
 
7.2.3 De Nationale Technische Commissie (N.T. C): 

 

De N.T..C. mag alleen dan vergaderen, als de helft van de leden aanwezig is. 
 

7.2.3.1 De N.T.C. is samengesteld uit een Voorzitter aangesloten bij de a.s.b.l. A.F., een Ondervoorzit-
ter, aangesloten bij de v.z.w. V.T.T.L., de technische directeurs van de respectieve Vleugels en 
twee andere leden, met inachtname van de pariteit tussen beide Vleugels.   

 
7.2.3.2 Buiten de kwesties van technische aard die haar kunnen voorgelegd worden en de  
 kwesties die de jeugd aanbelangen, is de N.T.C. bevoegd om: 
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7.2.3.2.1 jaarlijks de nationale sportkalender voor te bereiden in samenwerking met de N.S.C.; 
7.2.3.2.2 het beheren van de nationale stages en trainingen voor senioren en voor 
 jeugdspelers 
7.2.3.2.3 het beheren van stages en trainingen ter voorbereiding van internationale  
 ontmoetingen; 
7.2.3.2.4 het bepalen van de samenstelling van de nationale senioren- en jeugdploegen van de Bond; 
7.2.3.2.5 het beheren van de nationale individuele klasseringen van de spelers en speelsters 
 van reeks A (en gelijkgestelden) en van reeks B0; 
7.2.3.2.6 er voor te zorgen dat de klasseringen opgesteld en gepubliceerd kunnen worden 
 tegen 1 juni. 
7.2.3.2.7 het bepalen, tijdens het seizoen, van de klassering van de spelers die op het einde  
 van het vorig seizoen niet konden geklasseerd worden. Wat spelers met een buitenlandse na-

tionaliteit betreft die, na ontvangst van de vrije uitgang van de betrokkene, voor het eerst bij 
een Vleugel van de V.z.w. K.B.T.T.B. aansluiten, moet elke aanvraag tot klassering schriftelijk 
gebeuren bij de Voorzitter van de N.T & E. C. 

7.2.3.2.8 het vaststellen, in samenwerking met de afgevaardigde voor internationale  
 betrekkingen, van een gelijkwaardigheid met buitenlandse klasseringen; 

7.2.3.2.9 het beheren van de ranking van de jeugdspelers; 
7.2.3.2.10 het onderhouden van de betrekkingen met het B.O.I.C. 

 

7.2.4. De Nationale Evenementen commissie (NEC): 

 

De N.E.C. mag alleen dan vergaderen, als de helft van de leden aanwezig is. 

 

7.2.4.1 De N.E.C. is samengesteld uit een Voorzitter aangesloten bij de a.s.b.l. A.F., een 

Ondervoorzitter, aangesloten bij de v.z.w. V.T.T.L. en maximum vier andere leden, met 

inachtname van de pariteit tussen beide Vleugels 

7.2.4.2 Buiten de kwesties van organisatorische aard en de kwesties in verband met de organisatie 

van de evenementen, die haar kunnen worden voorgelegd, is de NEC bevoegd om: 
7.2.4.2.1 De N.E.C. staat in voor de volledige organisatie en het goed verloop van alle nationale en in-

ternationale manifestaties die onder de bevoegdheid vallen van de KBTTB, behalve deze die 
uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de N.S.C. behoren en behoudt de supervisie over de tor-
nooien van 1ste categorie.  

7.2.4.2.2 in samenspraak met de N.S.C. de reglementen voor te bereiden van de competities aan ge-
haald in 7.2.4.2.1 

7.2.4.2.3 bij de C.C.A. hoofdscheidsrechter en een voldoende aantal scheidsrechters en adjuncten voor 
deze competities aan te vragen; 

7.2.4.2.4 de lokalen waarin deze competities worden gespeeld te gaan controleren en goed te keuren 

 

7.2.5. De Cel Coördinatie arbitrage (CCA): 

 

De C.C.A.. mag alleen dan vergaderen, als de helft van de leden aanwezig is. 

7.2.5.1 De C.C.A. is samengesteld uit een Voorzitter aangesloten bij de V.Z.W. V.T.T.L., een Ondervoor-

zitter, aangesloten bij de a.s.b.l. A.F. en twee andere leden, met inachtname van de pariteit 

tussen beide Vleugels. 

 

7.2.5.2 Behalve de kwesties betreffende arbitrage die haar worden voorgelegd is de C.C.A. bevoegd 

voor:  

 
7.2.5.2.1 de hoofdscheidsrechters, scheidsrechters en adjuncten aan te duiden aangevraagd door de 

N.T.& E.C. voor organisaties waarvoor ze instaat; 
7.2.5.2.2 hoofdscheidsrechters en scheidsrechters aan te duiden voor wedstrijden van de nationale 

interclubcompetitie en van de Beker van België. 
7.2.5.2.3 op aanvraag van de I.T.T.F., de E.T.T.U. of buitenlandse bonden aangesloten bij de I.T.T.F., 

hoofdscheidsrechters en scheidsrechters aan te duiden voor internationale competities; 
7.2.5.2.4 de vorming en vervolmaking van nationale en internationale hoofdscheidsrechters en scheids-

rechters te organiseren; 
7.2.5.2.5 op het gebied van interpretatie en toepassing van de reglementen richtlijnen te geven aan de 

landelijke en aan de provinciale arbitragecommissies, alsook aan de hoofdscheidsrechters en 
aan de scheidsrechters; 

7.2.5.2.6 de bestanden bijhouden van de hoofdscheidsrechters van de tornooien van eerste categorie 
en van de scheidsrechters in hun respectieve rang en toezicht te houden op de kwaliteit en de 
kwantiteit van hun activiteiten; 

 



HR K.B.T.T.B. – Versie 27 augustus 2018 Pagina 10 op 17 

7.2.6. De Nationale disciplinaire commissie (NDC): 

 

De N.D.C. mag alleen dan vergaderen, als de helft van de leden aanwezig is. 

 

7.2.6.1 De N.D.C. is samengesteld uit twee leden aangesloten bij de V.Z.W. V.T.T.L. en twee leden 

aangesloten bij de a.s.b.l. A.F.  

 

7.2.6.2 De N.D.C. zal oordelen over iedere tuchtzaak die aan haar wordt voorfgelegd voro feiten diz 

izch hebben voorgedaan tijdens een nationale competitie (inbegrepen de organisaties van de 

NEC, de nationale interclub en de beker van België) – inclusief de rode kaarten.  

 

7.2.7. De Nationale beroeps disciplinaire commissie (NBC): 

De N.B.C. mag alleen dan vergaderen, als de helft van de leden aanwezig is. 

 

7.2.7.1  De N.B.C. is samengesteld uit twee leden aangesloten bij de V.Z.W. V.T.T.L. en twee leden 

aangesloten bij de a.s.b.l. A.F. 

   

7.2.7.2 LDe NBC zal oordelen over ieder beroep ingediend tegen een beslissing van de NDC 

 

 
 
7.3 DE AFGEVAARDIGDE VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
7.3.1 Mandaat: 
7.3.1.1 De Afgevaardigde voor Internationale Betrekkingen (A.I.B.) wordt benoemd door de NR.  Dit 

mandaat wordt bij voorkeur toegewezen aan de Bondssecretaris. 
7.3.1.2 Zijn mandaat duurt 4 jaar en kan vernieuwd worden. 
 
7.3.2 De A.I.B. is bevoegd om: 
 
7.3.2.1 in naam van de Bond de briefwisseling te voeren met de I.T.T.F., de E.T.T.U. en de buitenlandse 

bonden mits er een kopie van te bezorgen aan de Bondsvoorzitter, de Ondervoorzitter van de 
Bond, alsook aan de secretarissen van de Vleugels; via frbtt@kbttb.be; 

7.3.2.2 de briefwisseling of de documenten die binnen hun bevoegdheid liggen over te maken aan de 
NR, aan de Raad van Bestuur, aan de nationale commissies of aan de Vleugels; 

7.3.2.3 alle informatie, briefwisseling of documenten over te maken aan de leden die een functie uit-
oefenen in de I.T.T.F. of in de E.T.T.U; 

7.3.2.4 de N.T.&E.C. te helpen bij het bekomen van de nodige informatie om de vergelijkings tabel van 
de buitenlandse klasseringen met de Belgische actueel te maken. 

 
7.3.3 De A.I.B. is verder bevoegd om: 
 
7.3.3.1 de vertegenwoordigende ploegen alsook de spelers in te schrijven voor de internationale 

competities waaraan ze worden geacht deel te nemen; 
7.3.3.2 de Belgische clubs in te schrijven voor de Europese Bekers waaraan ze wensen deel te nemen 

of waarvoor zij zich kwalificeerden; 
7.3.3.3 toelating te geven aan de landelijke en de provinciale comités, clubs of organisatiecomités 

voor deelname van selecties, clubs of buitenlandse spelers aan wedstrijden of andere inrich-
tingen die onder de bescherming staan van de Bond; 

7.3.3.4 toelating te geven aan selecties van de Vleugels, aan provinciale of andere selecties, aan clubs 
of spelers, voor deelname aan competities in het buitenland of aan ontmoetingen met buiten-
landse selecties of tegen buitenlandse clubs; 
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7.4 DE REKENINGOPNEMERS 
 
7.4.1 Tijdens zijn vergadering van de maand juni benoemt de NR onder haar leden twee Reke-

ningopnemers voor het volgend seizoen.  Hun mandaat duurt één jaar en kan vernieuwd wor-
den. 

7.4.2 Hun opdracht bestaat er in: 
7.4.2.1 de boekhouding van de Bond na te zien; 
7.4.2.2 een verslag van hun bevindingen op te stellen dat door bemiddeling van de  Bondssecretaris 

overgemaakt wordt aan de leden van de NR, aan de Voorzitters van de nationale commissies 
en aan de Secretarissen van de Vleugels en het nadien ter goedkeuring voor te leggen aan de 
NR op de vergadering van september van het volgend seizoen. 

 De rekeningopnemers mogen ten allen tijde controles uitvoeren.  Die controles moeten even-
wel gebeuren ten huize van de Penningmeester van de Bond of in een door hem aangewezen 
lokaal.  Om hun opdracht uit te voeren hebben zij het recht alle rekeningen en bewijsstukken 
in te zien, doch dit moet ter plaatse geschieden. 

 
7.5 DE ADJUNCTEN 

 De Adjuncten zijn personen, werkgroepen of cellen, die gekozen zijn door de NR of door de 

Raad van Bestuur om te helpen bij het verwezenlijken van bepaalde duidelijk omschreven op-

drachten.  De duur en de omvang van hun mandaat worden bepaald door het comité dat op 

hen beroep doet.  Zij kunnen geroepen worden om vergaderingen van de NR of van de Raad 

van Bestuur bij te wonen wanneer deze beraadslagen over de opdrachten waarmee zij gelast 

werden, doch hebben er geen stemrecht 
 
8. KLACHT, BEZWAARSCHRIFT, SANCTIES, BEROEP, VERWIJZING, VERZET VAN DERDEN 
 

8.1 KLACHT 

 

8.1.1 Klachten van het type “sportief” 

 

 Klachten tegen één of meerdere spelers of personen betreffende hun gedrag tijdens een nati-

onale organisatie, een ontmoeting van de nationale interclub of beker van België worden be-

handeld door de Nationale Disciplinaire Commissie (NDC)  

 

 Een klacht tegen een beslissing van de hoofdscheidsrechter tijdens een individuele competitie 

georganiseerd door de KBTTB wordt de dag zelf door de Jury beoordeeld. Deze klacht kan 

mondeling worden ingediend door de betrokken speler(s). 

 

 De jury is samengesteld uit 2 leden aangeduid door en lid van de Nationale Raad van Bestuur, 

één lid van de V.T.T.L. en één lid van de A.F. De beslissing van de hoofdscheidsrechter kan 

maar worden gewijzigd indien de beslissing van de jury unaniem is. 

 

 Een andere klacht voor feiten vastgesteld gedurende een interploegen ontmoeting (interclubs, 

Beker van België, … zal worden beoordeeld in overeenstemming met onderstaande tabel) 

 

Klacht ingediend 

door / tegen 
een lid een club de H.S. 

een lid NSC NSC NSC 

een club NSC NSC NSC 

Verslag van de H.S. NSC NSC  

N.S.C. of N.T.&E.C NRvB NRvB  

NRvB NR NR  

NR NR NR  

 

8.1.2 Klachten van het type “administratief” 

 Een klacht wegens een daad of een beslissing, waarover de klager stelt dat het inbreuk is op 

een reglement (statuten, huishoudelijk reglement, sportreglementen; …) 
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 Deze soort van administratieve klacht zal worden behandeld door: (zie onderstaande tabel) 

 

Klacht ingediend 

door / tegen 
een lid een club 

Lid van de NSC 

of NT&EC 
NSC of NT&EC 

Lid van de 

NRvB 
NRvB 

een lid NSC NSC NSC of NT&EC 
 

NRvB 

 

NRvB 

 

NR 

een club 
 

NSC 

 

NSC 
NSC of NT&EC 

 

NRvB 

 

NRvB 

 

NR 

lid van de NSC 

of NT&EC 
  

 

NRvB 

 

NRvB 

 

NRvB 

 

NR 

NSC of NT&EC 
 

NRvB 

 

NRvB 

 

NRvB 

 

NRvB 

 

NRvB 

 

NR 

Lid van NRvB 
 

 
  

 

NRvB 
 

 

NR 

NRvB NR NR  NR   

NR NR NR NR NR NR NR 
 
8.1.2.1 Indien de NRvB bevoegd is om de klacht te behandelen, zal de NRvB zes van zijn leden aandui-

den om  te zetelen in een commissie ad hoc die als rechtscollege zal fungeren om het onder-
zoek te voeren en uitspraak te doen. Deze leden worden paritair aangeduid (drie van de A.F. 
en drie van de V.T.T.L.) en mogen op geen enkele wijze een  bij de klacht betrokken partij zijn. 
De beslissingen van deze Commissie ad hoc worden bij enkelvoudige meerderheid der stem-
men van de aanwezige leden genomen. De Commissie ad hoc moet in volledige onafhankelijk-
heid kunnen oordelen. 

 
8.1.2.2 Indien de NR bevoegd is om de klacht te behandelen, zal de NR acht van zijn leden aanduiden 

om  te zetelen in een commissie ad hoc die als rechtscollege zal fungeren om het onderzoek te 
voeren en uitspraak te doen. Deze leden worden paritair aangeduid (vier van de A.F. en vier 
van de V.T.T.L.) en mogen op geen enkele wijze een  bij de klacht betrokken partij zijn. De be-
slissingen van deze Commissie ad hoc worden bij enkelvoudige meerderheid der stemmen van 
de aanwezige leden genomen. De Commissie ad hoc moet in volledige onafhankelijkheid kun-
nen oordelen. 

 
 
8.1.3 Ontvankelijkheid 

Om ontvankelijk te zijn, moet een klacht: 
 

8.1.3.1 per aangetekende brief verstuurd worden naar de Bondssecretaris van de VZW K.B.T.T.B bin-
nen de 8 kalenderdagen gerekend, hetzij vanaf het ogenblik dat de feiten zich hebben voorge-
daan, hetzij vanaf de betekening van een beslissing of de verschijning van deze in het Officieel 
Blad van één of van beide Vleugels, hetzij vanaf de kennisname van de feiten of van de beslis-
sing, voor zover aanlegger bewijst dat hij van de feiten of van de beslissing niet eerder kennis 
kon nemen.  De poststempel van de aangetekende zending geldt als bewijs. 

8.1.3.2 ondertekend zijn door het aangesloten lid of door de bevoegde personen, waarvan de identi-
teit en de functie duidelijk moeten omschreven zijn; 
Voor een club, een provinciaal comité, een nationale comissie of een Vleugel dienen de voor-
zitter en secretaris te tekenen, of bij ontstentenis de meerderheid van de leden van dat or-
gaan. 

8.1.3.3 de naam en eventueel het adres vermelden van het lid of het comité waartegen klacht wordt 
ingediend; 

8.1.3.4 met redenen omkleed zijn - met vermelding van de artikelen van de statuten, huishoudelijk 
reglement of sportreglementen die niet werden gerespecteerd - en vergezeld van alle stukken 
die de klacht rechtvaardigen. 

 
8.1.4 Rechtspleging: 
 
8.1.4.1 Samenstelling van het dossier 
 Dadelijk na ontvangst van een klacht zal de Bondssecretaris van de VZW K.B.T.T.B. het ossier 

versturen naar het betrokken orgaan.  Hij zal tevens een kopie van het dossier laten geworden 
aan de secretariaten van beide Vleugels, om deze toe te laten te voldoen aan het verzoek tot 
raadpleging van één of van beide partijen. 

 
 Bij de ontvangst van het dossier zal het betrokken orgaan de ontvankelijkheid en haar be-

voegdheid nagaan.  Het betrokken orgaan onderwerpt alsdan het dossier aan een vooronder-
zoek en stelt hiervan een verslag op binnen een termijn van maximum 40 kalenderdagen te re-
kenen vanaf de datum van de aangetekende zending. 
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 Aan het einde van de samenstelling van het dossier kan het orgaan beslissen: 
• ofwel de zaak zonder gevolg te klasseren; 
• of een minnelijke schikking voor te stellen, waarvan de betrokken partijen op de hoogte 

zullen gebracht worden binnen de 10 kalenderdagen; 
• ofwel een boete op te leggen; 
• ofwel de personen te horen waarvan het getuigenis nuttig kan geacht worden. 

 
8.1.4.2 Vervolg van het dossier 
 
 De aanlegger en de aangeklaagde evenals alle andere personen die bij het dossier betrokken 

zijn worden, per aangetekend schrijven dat het voorwerp van de oproeping vermeldt, (eventu-
ele getuigen kunnen per gewone post uitgenodigd worden) minstens 15 kalenderdagen vóór 
de datum voorzien door de commissie, ervan op de hoogte gebracht: 

 
• dat zij ontboden zijn op deze zitting; 
• dat zij, binnen een termijn van 8 dagen de naam van de getuigen mogen opgeven waarvan 

zij vragen dat deze zouden gehoord worden; 
• dat zij, indien zij in de onmogelijkheid verkeren om te verschijnen of dit niet wensen, een 

verklarende nota naar de bevoegde commissie kunnen sturen; 
• dat zij in dat geval niet weder opgeroepen worden en dat een beslissing bij verstek kan ge-

nomen worden op basis van de stukken; 
• dat zij zich kunnen laten bijstaan door een raadsman naar keuze (bijvoorbeeld: een advo-

caat); 
 
 Bij deze oproeping zal het geheel van de stukken van het dossier gevoegd worden, interne 

nota's met vertrouwelijk karakter uitgezonderd. 
 
8.1.4.3 Zitting en uitspraak 
 De zittingen zijn openbaar en tegensprekelijk.  De voertaal van de zitting kan geen andere zijn 

dan de officiële talen die in België beoefend worden. 
 Op de zitting wordt door de voorzitter in de eerste plaats kennis gegeven van het dossier.  De 

partijen (of hun wettelijke vertegenwoordiger wanneer het om een minderjarige gaat, of hun 
raadsman) zetten hun standpunten en motivatie uiteen.  De partij waartegen klacht wordt in-
gediend, wordt als laatste gehoord. 

 De verklaringen worden genoteerd en door de gehoorden voor akkoord ondertekend. 
 Beslissingen worden bij enkelvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige leden ge-

nomen. 
 Van de uitspraak wordt een gemotiveerd proces-verbaal opgesteld. 
 
8.1.4.4 Procedurekosten 

In alle gevallen van tekortkoming of overtreding, kan de bevoegde commissie de procedure-
kosten ten laste leggen van de verliezende partij. 

 
8.2 SANCTIES 
 
8.2.1 Toepassingsgebied 
 Buiten de sportieve sancties en de bijhorende boeten voorzien door de sportreglementen, 

worden de tekortkomingen en inbreuken tegen de Statuten en Reglementen onderzocht en 
beoordeeld door de bevoegde instanties van elk van de beide Vleugels wat betreft hun respec-
tieve aangeslotenen, overeenkomstig de regels en de procedure die hun eigen is. 

 Wanneer een commissie een document ontvangt waaruit blijkt dat een sanctie zou kunnen 
getroffen worden, is de commissie er toe gehouden dit document, voor eventueel gevolg, over 
te maken aan de betrokken Vleugel of, desgevallend, aan beide Vleugels. 

 Met uitzondering van de boete en het geval van beslissing bij verstek zoals voorzien in artikel 
8.1.4.2, kan niemand een straf worden opgelegd zonder dat hem de mogelijkheid werd gebo-
den verhoord te worden door de bevoegde commissie. 

 
8.2.2 Bekendmaking van de beslissingen 
 De beslissingen, dienen binnen de 15 dagen volgend op de datum van uitspraak, ter kennis 

gebracht te worden aan de betrokkenen.  Een afschrift van de brief zal worden verstuurd naar 
de belanghebbende commissies. 

 De boetes kunnen aan de betrokkenen worden medegedeeld met een gewone brief of via 
publicatie op de websites van de beide Vleugels.  De sancties hebben uitwerking vijf kalender-
dagen na de datum van verzending; de poststempel zal rechtsgeldig zijn. 

 De beslissingen moeten ter kennis gebracht worden aan derden door publicatie op de websi-
tes van de beide Vleugels. 

 
8.2.3 Eerherstel 
 Iedere aangeslotene of club die het voorwerp zou uitgemaakt hebben van een sanctie, mag 

eerherstel aanvragen na het verstrijken van de opgelopen sanctie. Het verzoek dient gericht te 
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worden aan de commissie die de sanctie trof. 
 
8.3 BEROEP 
 
8.3.1 Met uitsluiting van ieder andere kunnen zowel de aanlegger als het lid, de club, de commissie 

waartegen een klacht of een bezwaarschrift werd ingediend, in beroep gaan tegen de beslis-
sing die werd getroffen door de bevoegde commissie of de Nationale Raad van Bestuur. 

 
8.3.2 Er bestaat, hoe dan ook, slechts één graad van beroep, behalve tegen een beslissing van de 

Nationale Raad, waartegen geen beroep mogelijk is. 
8.3.3 Iedere commissie of de Nationale Raad van Bestuur, die een beslissing uitspreekt, dient te 

bepalen of een eventueel beroep tegen haar beslissing al dan niet opschortend is.  Indien hier-
over geen melding werd gemaakt, is het beroep opschortend. 

 
8.3.4 Beroep tegen een beslissing genomen door een Commissie of de Nationale Raad van Bestuur 

ten opzichte van een aangesloten lid of van een club, kan alleen ingediend worden door de 
klager of de gedaagde. 

 
 Het beroep tegen een beslissing van de NDC zal worden behandeld door de NBC 
 
 In de andere gevallen zal  het beroep worden behandeld volgens onderstaande tabel: 
 

Beroep ingediend 

door / tegen een beslissing van: 
NSC of NT&EC NRvB 

een lid NRvB NR 

een club NRvB NR 

Lid van NSC of NT&EC NRvB NR 

NSC of NT&EC NRvB NR 

Lid van NRvB NRvB NR 
 

• 8.3.4.1 Indien de NRvB bevoegd is om het beroep te behandelen, zal de NRvB zes van zijn leden 
aanduiden om  te zetelen in een commissie ad hoc die als rechtscollege zal fungeren om het onder-
zoek te voeren en uitspraak te doen. Deze leden worden paritair aangeduid (drie van de A.F. en 
drie van de V.T.T.L.) en mogen op geen enkele wijze een  bij het beroep betrokken partij zijn. De 
beslissingen van deze Commissie ad hoc worden bij enkelvoudige meerderheid der stemmen van 
de aanwezige leden genomen. De Commissie ad hoc moet in volledige onafhankelijkheid kunnen 
oordelen. 

 
• 8.3.4.2 Indien de NR bevoegd is om het beroep te behandelen, zal de NR acht van zijn leden aan-

duiden om  te zetelen in een commissie ad hoc die als rechtscollege zal fungeren om het onderzoek 
te voeren en uitspraak te doen. Deze leden worden paritair aangeduid (vier van de A.F. en vier van 
de V.T.T.L.) en mogen op geen enkele wijze een  bij het beroep betrokken partij zijn. De beslissin-
gen van deze Commissie ad hoc worden bij enkelvoudige meerderheid der stemmen van de aan-
wezige leden genomen. De Commissie ad hoc moet in volledige onafhankelijkheid kunnen oorde-
len. 

 
 
8.3.5 Ontvankelijkheid 
 
 Een beroep is slechts ontvankelijk indien de voorwaarden en termijnen voorzien in onderhavig 

hoofdstuk nauwgezet worden nageleefd, te weten: 
• het beroep van een speler zal slechts ontvankelijk zijn indien dit beroep door hemzelf is 

ondertekend; in geval het een minderjarige betreft moet het beroep mede ondertekend 
zijn door de vader, de moeder of de voogd; 

• het beroep van een sportclub zal slechts ontvankelijk zijn indien het voorzien is van de 
handtekening van de voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis van een van beide 
handtekeningen, van deze van de meerderheid van de bestuursleden; 

• het beroep van een commissie is slechts ontvankelijk indien het voorzien is van de handte-
kening van de voorzitter en de secretaris; 

 Het beroep moet worden ingediend binnen de tien dagen volgend op de kennisgeving van de 
beslissing waartegen beroep wordt aangetekend, en per aangetekend schrijven bij de Bonds-
secretaris; 

 Een afschrift van deze brief moet per aangetekend schrijven worden gericht aan alle partijen 
die bij de zaak betrokken waren in eerste aanleg; de brief van het beroep moet tevens de af-
giftebewijzen van deze aangetekende zendingen bevatten. 

 Bij ontvangst van deze aangetekende brieven kunnen de betrokken partijen hun standpunt 
mededelen aan de commissie die belast is met het onderzoek van het beroep. 
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8.3.6 Termijn van onderzoek van een beroep 
 Het onderzoek van een beroep moet beëindigd zijn binnen de 40 dagen na de indiening van 

het beroep. 
 
8.3.7 Rechtspleging 
 De procedure bij beroep is identiek aan de procedure voorzien voor een klacht, artikel 8.1.4 et 

volgende. 
 
8.3.8 Bekendmaking van de beslissingen 
 De in beroep genomen beslissingen moeten aan de betrokkenen worden medegedeeld per 

aangetekende brief binnen de 15 kalenderdagen.  Een afschrift van deze brief wordt verstuurd 
aan de belanghebbende commissies.  De beslissingen treden in werking vijf kalenderdagen na 
de datum van verzending; de poststempel zal rechtsgeldig zijn. 

 Diezelfde beslissingen worden ter kennis gebracht aan derden door publicatie op de website 
van de beide Vleugels 

 
8.4 RECHT TOT VERWIJZING 
 
8.4.1 Definitie 
 Door de verwijzing kan een hoger comité uitspraak doen in een zaak die door een andere 

commissie moest behandeld worden, hetzij omdat deze commissie niet de nodige bevoegd-
heid heeft, hetzij omdat deze commissie geen recht spreekt in de zaak of de nodige schikkin-
gen niet trof om uitspraak te doen. 

8.4.2 Bevoegdheid 
 Het hoger comité mag pas de zaak in behandeling nemen nadat de belanghebbende commis-

sie aangemaand werd een beslissing te nemen binnen de vijftien dagen. 
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8.5 VERZET VAN DERDEN 
 
8.5.1 Definitie 
 Verzet van derden is een verhaalmiddel voor derden die zich benadeeld achten in hun ge-

meende verworven rechten ingevolge een beslissing waarvoor zij niet werden opgeroepen of 
waarin zij geen betrokken partij waren. 

 
8.5.1.1 Begrippen 
 Wordt niet als derde beschouwd het lid van een club ten overstaan van het bestuur of één van 

de leden van die club, of omgekeerd. 
 Daarenboven kan nooit verzet van derden aangetekend worden tegen een beslissing inzake 

herziening van de Statuten, van het Huishoudelijk Reglement of van de Sportreglementen, 
maar enkel tegen een welbepaalde beslissing. 

8.52 Termijn 
 Verzet van derden moet worden betekend, per aangetekend schrijven, aan de secretaris van 

de commissie die uitspraak deed in de zaak en dit binnen de vijftien kalenderdagen na ver-
schijning van de beslissing; de poststempel zal rechtsgeldig zijn. 

8.5.3 Rechtspleging 
 Wanneer verzet van derden wordt betekend, moet het orgaan dat de beslissing trof de debat-

ten heropenen, de derden en de partijen, die betrokken zijn in de beslissing waartegen verzet 
is betekend, aanhoren en de beslissing herzien of bevestigen.  Deze beslissing kan het voor-
werp uitmaken van een beroep. 

 
 Het verzet van derden schort evenwel de eerder genomen beslissing(en) niet op, behalve in-

dien de commissie die bevoegd is om te oordelen over het verzet van derden, er anders over 
beslist. 

 
9. PROCEDURE VOOR WIJZIGINGEN AAN DE SPORTREGLEMENTEN 
 
9.1 Een voorstel tot (een) wijziging aan de sportreglementen kan ingediend worden: 

• door een provinciaal comité, 

• door een Landelijke Commissie of Comité, 

• door één der Vleugels van de K.B.T.T.B., 

• door een Nationale Commissie (R.v.B., N.S.C., N.T.&E.C.), 

• door de Nationale Raad 
 
9.2.1 Alle voorstellen zullen geformuleerd worden op de daartoe voorziene formulieren en zullen 

ondertekend worden door de voorzitter en/of ondervoorzitter en een tweede lid van de be-
trokken instantie. 

 
9.2.2 Deze ondertekende voorstellen zullen verstuurd worden naar het secretariaat van de Vleugel 

waartoe het indienende provinciaal comité behoort; ten titel van inlichting, naar het secretari-
aat van beide Vleugels wanneer het voorstel wordt ingediend door de Nationale Raad, door de 
Nationale Raad van Bestuur, een Nationale Commissie. 

9.2.3 Alle voorstellen zullen verzonden worden naar de Bondssecretaris of naar de door hem aan-
gewezen persoon en dit ten laatste op de vergadering van de NR van de maand september; 

 
9.3 Op de zitting van september beslist de Nationale Raad over de ontvankelijkheid en de ge-

grondheid van de ingediende voorstellen (bij gewone meerderheid indien er gestemd wordt). 
 
9.4 De opgenomen voorstellen worden genummerd en in een lijst samengebracht, opgesteld door 

de Bondssecretaris of de door hem aangewezen persoon. 
 
9.5 Deze zorgt voor de verspreiding van de voorstellen onder de leden van de NR, de voorzitters 

van de Vleugels (ten minste wat de voorstellen betreft die langs de andere Vleugel ingestuurd 
werden), van de nationale commissies en de provinciale secretarissen uiterlijk tegen eind ok-
tober. 

 
9.6 De nationale commissies, de Vleugels en de provinciale comités waarvan sprake in artikel 9.1, 

worden uitgenodigd hun advies, via hun respectieve Vleugel te verstrekken.  Zij kunnen ventu-
eel de indieners verzoeken om nadere toelichting te verstrekken.  Die adviezen alsmede de 
eventuele amendementen worden ingewacht tot 1 december bij de Bondssecretaris.  Nadien 
worden ze niet meer in acht genomen.  Amendement kan een wijziging inhouden van de inge-
diende tekst of zelfs de toevoeging van een ander artikel dat in hetzelfde kader ook zou dienen 
gewijzigd te worden. 
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9.7 De Bondssecretaris verstrekt ten laatste op de zitting van de Nationale Raad van december het 
volledig bundel van adviezen en amendementen aan alle leden van de NR. 

 
9.8 In de zitting van de NR van februari wordt er gedebatteerd over de ingediende voorstellen.  

Tenslotte wordt er over ingediende tekst en/ of amendement gestemd.  In geen geval kan er 
gestemd worden op een tekst die niet reeds op de zitting van december werd rondgedeeld 
(hetzij als origineel voorstel, hetzij als amendement). 

 
9.9 De uitslag van de stemmingen wordt genoteerd op het formulier van indiening. 
 
9.10 De Bondssecretaris voert, vóór de publicatie die ten laatste op 30 april van het lopend seizoen 

zal plaatsvinden, een ultieme controle uit over de ingediende teksten en  amendementen.  Er 
zal vooral gelet worden op de overeenstemming tussen de Franstalige en Nederlandstalige 
teksten. 

 
9.11 De goedgekeurde wijzigingen worden van kracht op 1 juli van het eerstvolgend sportseizoen. 
 
9.12 Uitzonderingsprocedure: 
 
 Indien, na de afsluitingsdatum van september, de NR meent dat bij hoogdringendheid een 

voorstel tot wijziging, dat voor het overige voldoet aan de bepalingen van deze procedure, 
dringend moet onderzocht worden, kan hij daartoe beslissen, uiterlijk op de zitting van februa-
ri.  In dat geval ziet Bondssecretaris toe op het houden van een spoedprocedure, zodat dit 
voorstel op de zitting van juni kan worden gestemd. 

 


