Goedgekeurd door LRvB op 25 augustus 2016

VTTL - Boetelijst en Inschrijvingsgelden 2016-2017
1.

VTTL – Boetelijst

DE BOETENLIJST VTTL VERSCHIJNT INTEGRAAL EENMAAL PER SPORTSEIZOEN BIJ HET BEGIN VAN DE
COMPETITIE. DE EVENTUELE TUSSENTIJDSE AANVULLINGEN WORDEN SLECHTS ENKELVOUDIG
GEPUBLICEERD. ZOWEL DE INTEGRALE BOETENLIJST VTTL ALS DE TUSSENTIJDSE AANVULLINGEN
TREDEN IN VOEGE VANAF DE DATUM VAN VERSCHIJNEN IN HET VTTL-TIJDSCHRIFT “BAAKNIEUWSBRIEF”
Uitvoeringsbesluit bij het Huishoudelijk Reglement.
De bevoegdheid tot het opleggen van deze sancties is geregeld (de onderscheiden rechtskamers en de bevoegde
functionarissen).
Deze administratieve boeten kunnen alzo opgelegd worden door een reglementair bevoegd functionaris of landelijk
comité zijnde:
-de voorzitter van het Landelijk Controlecomité MVS, voor zover het een toepassing van het
uitvoeringsbesluit van MVS betreft.
-het Landelijk Management Comité, ook in functie zetelend als Landelijke Transfercommissie.
De vermelde functionarissen en instantie zijn gebonden aan de strikte toepassing van de Boetelijst -VTTL.
De behandeling van klacht en beroep vallen onder de bevoegdheid van de landelijke rechtskamers.
t.o.v. EEN INDIVIDUEEL LID
250,00 €

Deelnemen aan een erkende competitie zonder speellicentie
verdubbeling bij elke volgende overtreding.
Lidmaatschapskaart of identiteitskaart (vanaf 12 jaar)
niet in het bezit bij een activiteit in het in het kader van het lidmaatschap

5,00 €

H.R. Algemeen
a.
Aangifte op een niet gestandaardiseerd formulier bij reglementaire verplichting
b.
Onvolledig invullen van een formulier bij aangifte

12,50 €
12,50 €

Algemeen
Laattijdigheid bij het uitvoeren van een administratieve verordening
Niet aangeven van dubbele aansluiting volgens de VTTL procedure:
+ extra sanctie door de landelijke Transfercommissie

12,50 €
50,00 €

V.T.T.L.-Events
Algemeen
Een deelnemende sporter die in het kader van een sportieve organisatie ( competitie, kampioenschap, tornooi,
criterium, enz. ...) onder de auspiciën van de VTTL
a
onrechtmatig niet voldoet aan de verplichting te fungeren als scheidsrechter, wordt gesanctioneerd met een
boete van 12,50 € alsook vervalt het recht op het ontvangen van een eventuele prijs verbonden aan de
deelname.
Bij schuldige herhaling wordt deze boete verdubbeld.
b
niet verschijnt bij de huldigingen verbeurt het present alsook de eventuele prijs verbonden aan het present
Vlaamse Kampioenschappen ABCDE
Art.4
Ongewettigde afwezigheid na selectie

25,00 €
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t.o.v. EEN CLUBINSTANTIE
H.R.
Inbreuk op de informatieplicht van de club (officiële tijdschriften, reglementen)

62,00 €

H.R.
Niet aangifte van een verplichte activiteit aan het Controlecomité MVS zoals voorzien in het uitvoeringsbesluit
verschenen in Baak n̊ 1 - juli - augustus ‘93 (en jaarlijks herhaald met mogelijke aanvullingen)
62,00 €
25,00 €

Laattijdige aangifte van activiteit aan MVS of aangifte op niet gestandaardiseerd formulier
H.R.
Valsheid in geschrifte bij de registratie van de clubkwalificatie

250,00 €

H.R.
Gebruik per computer van een niet geregistreerd wedstrijdblad door een geregistreerde club, met globaal per
vaststelling van overtreding maximaal
250,00 €
Per wedstrijdblad: 5,00 €
Clubverplichtingen
H.R.
Geen medische clubkoffer ter beschikking in officieel clublokaal
Medische clubkoffer in ontoereikende uitvoering
Geen scheidsrechtersboek in clublokaal aanwezig
H.R.
Negeren clubverplichting

50,00 €
25,00 €
50,00 €
25,00 €

H.R.
De administratieve vaststelling dat een club schuldig haar medewerking heeft verleend aan het tot stand komen
van een onreglementaire dubbele clubaansluiting wordt in eerste overtreding gesanctioneerd met een
administratieve boete.
150,00 €
Schuldige herhaling wordt doorverwezen naar de landelijke rechtskamer en komt in aanmerking voor de zwaarste
sancties voor club en betrokken individuelen.
V.T.T.L.-events
Beker van Vlaanderen (Superbeker)
art.16 Verwittigd forfait
Niet verwittigd forfait

105,00 €
175,00 €

Algemeen
Laattijdigheid bij het uitvoeren van een administratieve verordening

20,00 €

t.o.v. EEN PROVINCIALE INSTANTIE
H.R.
Niet aangifte van een verplichte activiteit aan het Controlecomité MVS zoals voorzien in het uitvoeringsbesluit
verschenen in Baak n̊ 1 juli-augustus ‘93 (en jaarlijks herhaald met mogelijke aanvullingen)
62,00 €
Laattijdige aangifte van activiteit aan MVS of aangifte op niet gestandaardiseerd formulier
25,00 €
V.T.T.L.-Events
Beker van Vlaanderen (Superbeker)
Ontstentenis van het minimum inlassing van scheidsrechters:
Bijdrage per lid verwittigd
Bijdrage per lid niet verwittigd

100,00 €
125,00 €
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Vlaamse Kampioenschappen Jeugd
Ontstentenis van het minimum inlassing van scheidsrechters en een zaalwachter:
Bijdrage per lid verwittigd
Bijdrage per lid niet verwittigd

100,00 €
125,00 €

Vlaams Kampioenschap ABCDE
Ontstentenis van het minimum inlassing van scheidsrechters:
Bijdrage per lid verwittigd
Bijdrage per lid niet verwittigd

100,00 €
125,00 €

Vlaams Kampioenschap Veteranen
Ontstentenis van het minimum inlassing van scheidsrechters:
Bijdrage per lid verwittigd
Bijdrage per lid niet verwittigd

100,00 €
125,00 €

Toelichting :
Uitblijven van betaling wordt met automatische schorsing gesanctioneerd.
Voor provinciale instanties wordt de sanctie bij overtreding door wanbetaling in uitspraak van eerste aanleg
bepaald door de Landelijke Tuchtcommissie.
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Boetelijst Landelijke Interclubcompetitie
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
A.3.5
A.3.5

Organisaties
Zonder toelating een sportorganisatie inrichten
Zonder toelating een sportorganisatie met ontvangsten inrichten

C
C.2
C.2.13
C.2.14.4
C.2.14.5
C.2.15
C.2.17.1
C.2.17.2
C.2.26.3

Sportproeven: Interclubs
SPEELOMSTANDIGHEDEN EN UITRUSTING
Geen of laattijdige verwittiging van lokaalverandering
Geen of laattijdige verwittiging van onbeschikbaarheid van lokaal
Bijkomstige verplaatsingskosten prijs per km
Laattijdige opening van lokaal:
Te lage temperatuur in speelzaal
Te lage temperatuur in kleedkamers
Twee verschillende soorten ballen gebruiken
Geen gebruik van de officiële bal
Ontbreken van materiaal in de speelruimte
a) scoreborden - per bord
b) scheidsrechterstafel
c) vochtige dweil
Ontbreken van speluitrusting
a) computer voor wedstrijdbegeleiding
b) nethoogtemeter
c) chronometer
d) verbanddoos
e) thermometer
Ontbreken van tafel en stoel voor hoofdscheidsrechter
SPEELKLEDIJ
Niet dragen van sporthemdje van dezelfde kleur
Per speler en per match
EINDRONDEN
COMPETITIEDAG - AFWIJKINGEN
Niet of laattijdig indienen van aanvraag tot afwijking:
niet beschikken over een spelerslicentie
verdubbeling bij elke volgende overtreding
opstellen van een geschorste speler
verdubbeling bij elke volgende overtreding
MEERVOUDIGE DEELNEMING
meervoudige deelneming tijdens dezelfde interclubweek
STERKTELIJST
Niet uithangen of ontbreken van sterktelijst in wedstrijdzaal
Foutieve ploegopstelling in hereninterclub
Foutieve ploegopstelling in damesinterclub
VOLGORDE VAN DE SPELERS
niet in overeenstemming met sterktelijst - eerste inbreuk
tweede inbreuk
volgende inbreuken
AANVANG VAN DE INTERCLUBONTMOETINGEN
Niet voorleggen van affiliatiekaart of identificatiebewijs
Eén afwezige speler in interclubontmoeting
a) eerste maal
b) tweede maal

C.2.26.5

C.2.26.6

C.2.27.1
C.3
C.3.6
C.11
C.15
C.15.5
C.18.21
C.18.23
C.20
C.20.2
C.21
C.21.10
C.22.1
C.22.2
C.22.3
C.22.32
C.22.33
C.22.34
C.25
C.25.4
C.25.5

25,00 €
125,00 €

7,00 €
7,00 €
0,30 €
12,50 €
25,00 €
25,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
12,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
25,00 €
250,00 €
250,00 €
25,00 €
12,50 €
Tarief C.33.12
Tarief C.33.12
vermaning
5,00 €
7,00 €
5,00 €
12,50 €
20,00 €
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c) vanaf de 3de maal
25,00 €
d) tijdens speelweek 21 en 22
50,00 €
C.25.6 en 25.7 Twee afwezige spelers in interclubontmoeting:
Gelijkgesteld met onverwittigd forfait
85,00 €
Tijdens terugronde
170,00 €
C.25.9
Niet tijdig klaar en beschikbaar zijn van de wedstrijdtafels
per tafel
25,00 €
C.25.10.2.2 Inroeping overmacht afgewezen
200,00 €
C.25.10.2.3 Ploeg die weigert de wedstrijd te spelen
200,00 €
C.26
NIET BETWISTE WEDSTRIJDEN
C.26.2
Niet gespeelde wedstrijd tijdens interclubontmoeting:
per wedstrijd
10,00 €
Met een maximum van 25 € per speler
C.30
WEDSTRIJDBLAD
C.30.1
Geen wedstrijdblad van het officieel type
5,00 €
C.30.2
Geen hoofdscheidsrechter aangeduid
25,00 €
C.30.3
Hoofdscheidsrechter is een speler van de thuisploeg, maar is verschillend
van de kapitein
25,00 €
C.30.8.1 Geen gebruik van het officiële wedstrijdprogramma
25,00 €
C.30.8.2 Niet inzenden van wedstrijdblad bij opvraging (binnen de 5 dagen)
1e inbreuk
10,00 €
2e inbreuk
20,00 €
3e inbreuk en volgende
40,00 €
Niet inzenden van wedstrijdblad met opmerking (onmiddellijk)
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
01. lokaal van de ontmoeting
3,00 €
02. aard van de competitie:interclubs H.,D., Leeftijd., Beker
3,00 €
03. datum van de ontmoeting
3,00 €
04. referentienummer van de ontmoeting
3,00 €
05. afdeling en reeks
3,00 €
06. aanvangsuur
3,00 €
07. benaming van ploegen en aanwijzingsnummer club
3,00 €
08. naam en voornaam van de spelers in hoofdletters
3,00 €
09. individuele klassering en index van de spelers
3,00 €
11. aanduiding kapitein
3,00 €
12. gedetailleerde uitslag van elke wedstrijd en opgetelde uitslag
3,00 €
13. eindstand van de ontmoeting
3,00 €
14. individuele overwinningen van elke speler
3,00 €
15. slotuur
3,00 €
16. handtekening van de kapiteins
3,00 €
17. naam, voornaam, aansluitingsnummer zaalcommissaris
3,00 €
18. naam, voornaam, aansluitingsnummer en handtekening HS
3,00 €
19. foutief invullen van de gegevens op de competitiesite
10,00 €
C.30.8.4 Niet of laattijdig van uitslag op site van uitslag vóór 9 uur OP ZONDAG
betreffende interclubweek
10,00 €

C.33

wedstrijdgegevens niet op site vóór 24 uur op zondag van de betreffende
interclubweek
ENKELVOUDIG FORFAIT
Basisboete bij forfait in de heenronde
Basisboete bij forfait in de terugronde
Basisboete bij forfait in speelweken 21 en 22

15,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
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C.33.11

Forfait aangekondigd meer dan 48 u voor aanvang van ontmoeting
Zie basisboete
C.33.12.1 Forfait aangekondigd minder dan 48 u voor aanvang van ontmoeting
Supplement in de heenronde
Supplement in de terugronde
Supplement tijdens speelweek 21 en 22
C.33.12.2 Forfait aangekondigd minder dan 24 u voor aanvang van ontmoeting
Supplement in de heenronde
Supplement in de terugronde
Supplement tijdens speelweek 21 en 22
C.33.13 Onverwittigd forfait
Supplement in de heenronde
Supplement in de terugronde
Supplement tijdens speelweek 21 en 22
C.34
ALGEMEEN FORFAIT
C.34.22 Algemeen forfait
Algemeen forfait tijdens speelweken 21 en 22
Opmerking: Bij Algemeen Forfait worden de boeten voor voorafgaande
Enkelvoudige forfaits in mindering gebracht
C.38
VERPLAATSINGSKOSTEN
C.38.1
niet opkomen van bezochte ploeg :
verplaatsing heen- en terug van bezoekers prijs per km
C.38.2
niet opkomen van bezoekers:
verplaatsing heen- en terug van bezochten prijs per km
C.45
ZAALCOMMISSARIS
C.45.1
Geen zaalcommissaris aangesteld
C.45.6
Zaalcommissaris te laat aangekomen of te vroeg vertrokken

10,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
75,00 €
100,00 €
280,00 €
325,00 €

0,30 €
0,30 €
25,00 €
25,00 €

Gele kaarten voor Landelijke organisaties







1ste gele kaart
2de gele kaart
3de gele kaart
4de gele kaart
5de gele kaart
6de en volgende: verwijzing naar de landelijke tuchtcommissie

2.




5,00 €
10,00 €
20,00 €
40,00 €
80,00 €

VTTL – Inschrijvingsrechten

Landelijke interclub heren:
Landelijke interclub dames:
Vlaamse Kampioenschappen ABCDE (worden via de provincie geïnd):

75,00 €
50,00 €
6,00 €
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