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K.B.T.T.B. VZW 
LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN 

Seizoen 2018-2019 
 

1. BOETEN 
 
BELANGRIJK: 
Boete niet betaald binnen de vastgestelde termijn: Verhoging met 20% van het bedrag van de 
boete met een minimum van 5,00 €.  Het opleggen van een boete sluit de toepassing niet uit van 
administratieve of sportieve sancties. 

 

A. Organisaties 
A.3.5 Zonder toelating een sportorganisatie inrichten 25,00€ 
A.3.5 Zonder toelating een sportorganisatie met ontvangsten inrichten 125,00€ 
 

C. Sportproeven: Interclubs 
C.2 SPEELOMSTANDIGHEDEN EN UITRUSTING 
C.2.13 Geen of laattijdige verwittiging van lokaalverandering 12,50€ 
C.2.14.4 Geen of laattijdige verwittiging van onbeschikbaarheid van lokaal 12,50€ 
C.2.14.5 Bijkomstige verplaatsingskosten 0,30€/km 
C.2.15 Laattijdige opening van lokaal: in nationale afdelingen 12,50€ 
C.2.17.1 Te lage temperatuur in speelzaal 25,00€ 
C.2.17.2 Te lage temperatuur in kleedkamers 25,00€ 
C.2.18 Afwezigheid van goedkeuringscertificaat 25,00€ 
C.2.26.5 Ontbreken van materiaal in de speelruimte 
 a) scoreborden – per bord 5,00€ 
 b) scheidsrechterstafel 5,00€ 
 c) vochtige dweil 5,00€ 
C.2.26.6 Ontbreken van speluitrusting 
 a) scheidsrechtersboek 12,50€ 
 b) nethoogtemeter 5,00€ 
 c) chronometer 5,00€ 
 d) verbanddoos 5,00€ 
 e) thermometer 5,00€ 
C.2.27.1 Ontbreken van tafel en stoel voor hoofdscheidsrechter 5,00€ 
 
C.3 SPEELKLEDIJ 
C.3.6 Niet dragen van sporthemdje van dezelfde kleur 
 Per speler en per match 5,00€ 
 
C.11 EINDRONDEN 
 Onverwittigde of laattijdige forfait tijdens nationale eindronde 
 (minstens 48 uur op voorhand) 100,00€ 
 
C.15 COMPETITIEDAG - AFWIJKINGEN 
C.15.5 Niet of laattijdig indienen van aanvraag tot afwijking: 
 a) in Superdivisie 65,00€ 
 b) in nationale afdelingen 25,00€ 
 

C.20 MEERVOUDIGE DEELNEMING 
C.20.2 meervoudige deelneming tijdens dezelfde interclubweek 12,50€ 
 
C.21 STERKTELIJST 
C.21.10 Niet uithangen of ontbreken van sterktelijst in wedstrijdzaal 12,50€ 
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C.22.3 VOLGORDE VAN DE SPELERS  
C.22.32 niet in overeenstemming met sterktelijst: 
 eerste inbreuk vermaning 
C.22.33 tweede inbreuk 5,00€ 
C.22.34 volgende inbreuken 10,00€ 
 

C.25 AANVANG VAN DE INTERCLUBONTMOETINGEN 
C.25.4 Niet voorleggen van aansluitingskaart of identificatiebewijs 12,50€ 
C.25.5 Eén afwezige speler in interclubontmoeting 
 a) eerste maal 25,00€ 
 b) tweede maal & volgende 50,00€ 
 c) tijdens interclubweken 21 en 22 100,00€ 
 Eén afwezige of niet speelgerechtigde aanwezige speler in Superdivisie 250,00€ 
C.25.6 en 7 Twee afwezige spelers in interclubontmoeting: 
 Gelijkgesteld met onverwittigd forfait heenronde 150,00€ 
 Gelijkgesteld met onverwittigd forfait terugronde weken 12 tot en met  20 300,00€ 
 Gelijkgesteld met onverwittigd forfait in de weken 21 en 22 450,00€ 
C.25.9 Niet tijdig klaar en beschikbaar zijn van de wedstrijdtafels per tafel 25,00€ 
 

C.26 NIET BETWISTE WEDSTRIJDEN 
C.26.2 Niet gespeelde wedstrijd tijdens interclubontmoeting: per wedstrijd in nationale  
  12,50€ 
 Met een maximum van 30,00 € per speler 
 Niet gespeelde wedstrijd tijdens interclubontmoeting in Super heren 100,00€ 
 

C.28 ARBITRAGE 
C.28.5 Een ploeg levert geen scheidsrechter voor een bepaalde wedstrijd 12,50€ 
 
C.29.4.4 Indien geen hoofscheidsrechter aangeduid is. 
 Indien HS een speler van thuisploeg is verschillend van de kapitein 25,00€ 
 

C.30 WEDSTRIJDBLAD 
C.30.8.1 Laattijdig verzenden van wedstrijdblad 
  1e inbreuk 5,00€ 
  2e inbreuk 10,00€ 
  3e inbreuk en volgende 20,00€ 
C.30.8.2 Niet inzenden van wedstrijdblad 
  1e inbreuk 10,00€ 
  2e inbreuk 20,00€ 
  3e inbreuk en volgende 40,00€ 
C.30.8.3 Onvolledig of fout invullen van wedstrijdblad = Overtredingen van artikel C.30.2 
 Geldt eveneens bij het encoderen op de site  
 01. lokaal van de ontmoeting  5,00€ 
 02. aard van de competitie: interclubs H., D., Leeftijd., Beker 5,00€ 
 03. datum van de ontmoeting  5,00€ 
 04. referentienummer van de ontmoeting  5,00€ 
 05. afdeling en reeks  5,00€ 
 06. aanvangsuur  5,00€ 
 07. benaming van ploegen en aanwijzingsnummer club 5,00€ 
 08. naam en voornaam van de spelers in hoofdletters 5,00€ 
 09. individuele klassering en index van de spelers 5,00€ 
 11. aanduiding kapitein  5,00€ 
 12. gedetailleerde uitslag van elke wedstrijd en opgetelde uitslag 5,00€ 
 13. eindstand van de ontmoeting  5,00€ 
 14. individuele overwinningen van elke speler  5,00€ 
 15. slotuur  5,00€ 
 16. handtekening van de kapiteins  5,00€ 
 17. naam, voornaam, aansluitingsnummer zaalcommissaris 5,00€ 
 18. naam, voornaam, aansluitingsnummer en handtekening HS 5,00€ 
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C.30.8.4 Niet op de site gecodeerd van de uitslag voor 9 uur ’s morgens op  
 zondag van de desbetreffende interclubweek  10,00€ 
 Niet inbrengen van de volledige wedstrijdgegevens op zondag voor  
 24.00 uur van de desbetreffende interclubweek op de competitiewebsite 10,00€ 
 Niet inbrengen van de volledige wedstrijdgegevens (Superdivisie heren)  
 de dag na de wedstrijd voor 9.00 uur op de competitiewebsite 20,00€ 
 
C.33 ENKELVOUDIG FORFAIT 
 enkelvoudig forfait in superafdeling heren 750,00€ 
C.33.11 Basisboete forfait in de heenronde  75,00€ 
  In de terugronde 150,00€ 
  In de weken 21 en 22  300,00€ 
C.33.11 Forfait aangekondigd meer dan 48 uur voor aanvang van de ontmoeting 
 Zie basisboete 
C.33.12 Forfait aangekondigd minder dan 48 u voor aanvang van ontmoeting 
 Supplement  In de heenronde 25,00€ 
  In de terugronde 50,00€ 
C.33.12 Forfait aangekondigd minder dan 24 u voor aanvang van ontmoeting 
 Supplement In de heenronde 75,00€ 
  In de terugronde 150,00€ 
C.33.13 Onverwittigd forfait 
 Supplement In de heenronde 75,00€ 
  In de terugronde 150,00€ 
C.34 ALGEMEEN FORFAIT 
S.11 Algemeen forfait in Superdivisie heren  1.250,00€ 
C.34.22 Algemeen forfait tijdens de speelweken 1 tot en met 20  450,00€ 
 Algemeen forfait tijdens de speelweken 21 en 22   600,00€ 
 Opmerking: Bij Algemeen Forfait worden de boeten voor voorafgaande 
  enkelvoudige forfaits in vermindering gebracht 
 Melden van een forfait:  15,00€ 
 Het niet melden van een forfait via het officieel mailadres: natforfait@kbttb.be 
 

C.37 Uitspreken van de maximum verliesscore 
S.9 Superdivisie Heren: de ploeg die geen minimumsterkte van 50 punten bereikt 225,00€ 
S.9 Superdivisie indien een ploeg te laat komt binnen een periode van één uur 675,00€ 
S.9 meerdere spelers in dubbel aansluiting  1.250,00€ 
 

C.38 VERPLAATSINGSKOSTEN 
C.38.1 niet opkomen van bezochte ploeg: verplaatsing heen en terug van bezoekers 0,30€/km 
C.38.2 niet opkomen van bezoekers: verplaatsing heen en terug van bezochten 0,30€/km 
 

C.45 ZAALCOMMISSARIS 
C.45.1 Geen zaalcommissaris aangesteld  25,00€ 
C.45.6 Zaalcommissaris te laat aangekomen of te vroeg vertrokken maximum 25,00€ 
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D. Kampioenschappen (inschrijvingsrechten (punt 2) zijn steeds verschuldigd) 
D.8.23 Niet gespeelde wedstrijd tijdens de 
 Belgische Kampioenschappen ENKELS (na bevestiging van deelname) 25,00€ 
 Niet gespeelde wedstrijd tijdens de 
 Belgische Kampioenschappen DUBBEL (na bevestiging van deelname) 
 per speler  12,50€ 
 Medische attesten dienen binnen de 2 werkdagen bezorgd worden aan de bevoegde 
 instanties 
 

D.15 ARBITRAGE 
D.15.3 Weigering of in gebreke blijven van arbitrage  12,50€ 
 

E. Tornooien 
E.16 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
E.16.7 Ontbreken van scoreborden per bord 5,00€ 
E.24 ARBITRAGE 

E.24.4 Weigering of in gebreke blijven van arbitrage  12,50€ 
 

F. Criterium 
 Jeugd (inschrijvingsrecht blijft altijd verschuldigd - zie punt 2) 
 Gewettigde afwezigheid  0,00€ 
 Verwittigde, niet gewettigde afwezigheid (minstens 24 uur op voorhand) 6,00€ 
 Niet verwittigde of onwettige afwezigheid  25,00€ 
 Veteranen (inschrijvingsrecht blijft altijd verschuldigd - zie punt 2) 
 Verwittigde afwezigheid (minstens 24 uur op voorhand) 0,00€ 
 Niet verwittigde of onwettige afwezigheid:  25,00€ 
 Medische attesten dienen binnen de 2 werkdagen bezorgd worden aan de bevoegde 
 instanties 
 

G. Beker van België 
G.10.2 Niet of laattijdig inzenden van wedstrijdblad  10,00€ 
 
 

2. INSCHRIJVINGSRECHTEN 
 

C. Interclubs 
Per ploeg in de Nationale Interclubs 

C.4.24.2 In Superdivisie Heren  630,00€ 
C.4.24.2 In Eerste Afdeling Heren en Superdivisie Dames  210,00€ 
C.4.24.2 In Tweede Afdeling Heren en Eerste Afd.Dames  140,00€ 
C.4.24.2 In Tweede Afd.Dames  70,00€ 
C.4.24.2 Laattijdige betaling van het inschrijvingsrecht: verhoging 
 met administratiekosten  25,00€ 
 

D. Nationale Kampioenschappen 
Categorieën Seniors en Veteranen 

D.4.1 per speler in enkelreeksen  6,00€ 
D.4.1 per speler in dubbelreeksen  4,00€ 
 Jeugdcategorieën 
D.4.2 per speler in enkelreeksen  5,00€ 
D.4.2 per speler in dubbelreeksen  2,50€ 
 

F. Criteriums 
Per fase in Nationaal Criterium  6,00€ 
TOP 12  6,00€ 
Veteranen 6,00€ 
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G. Beker van België 
G.5.4 per ploeg  30,00€ 

 
3. GELE KAARTEN BIJ ALLE NATIONALE ORGANISATIES 

 

1
ste

 gele kaart 5,00€ 
2

de
 gele kaart 10,00€ 

3
de

 gele kaart 20,00€ 
4

de
 gele kaart 40,00€ 

5
de

 en volgende 80,00€ 
6de en volgende: door verwijzen naar de Landelijke tuchtcommissie 


