
VLAAMSE TAFELTENNISLIGA (VTTL) 
TUCHTREGLEMENT INZAKE SPORT EN INTEGRITEIT 

(aanvullend op Hfdst. 10 van het Intern Reglement) 
 
Dit reglement is van toepassing op elke sporter, bestuurder, trainer, medewerker of 
scheidsrechter aangesloten of werkzaam bij de Vlaamse Tafeltennisliga.  
 
Iedere partij levert het bewijs van de feiten die zij aanvoert met alle middelen van recht, tenzij 
in dit reglement anders is bepaald. De disciplinaire instanties kunnen aan iedere partij 
bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit, over te leggen. Voor het uitoefenen van zijn 
disciplinaire bevoegdheid kan de federatie samenwerken en informatie uitwisselen met 
publieke autoriteiten en sportieve instanties. In voorkomend geval wordt daarvan melding 
gemaakt in het dossier van de rechtspleging. Voor wat de rechtspleging betreft, kunnen de 
disciplinaire instanties toepassing maken van het Gerechtelijk Wetboek als aanvullend recht, 
in de mate dit zich hiertoe leent. 
 
De disciplinaire bevoegdheid van de federatie wordt niet geschorst wanneer de zaak 
aanhangig gemaakt is bij de gewone hoven of rechtbanken. Ook het bestaan van een 
onderzoek van publieke autoriteiten laat de disciplinaire bevoegdheid van de federatie 
onverlet. De disciplinaire instanties kunnen evenwel in dergelijke gevallen beslissen om de 
procedure op te schorten indien zij menen dat daar redenen voor zijn. 
 
De federatie is bevoegd voor het uitvoeren of afdwingen van beslissingen van sportieve 
instanties. 
 
Indien aan de aansluiting bij de federatie een einde komt op welke wijze dan ook, blijft de 
betrokkene onderworpen aan de disciplinaire bevoegdheid van de federatie voor feiten 
gepleegd ten tijde van zijn aansluiting. 
 
Disciplinaire bevoegdheden van clubs 
 
Wanneer een lid zijn verplichtingen tegenover zijn club niet naleeft, kan de club tegen de 
betrokkene de sancties nemen die zij passend acht. De sancties, uitgesproken door de club 
tegen haar toegewezen aangeslotenen, moeten op straffe van nietigheid aan deze laatsten 
aangetekend betekend worden. 
 
Deze betekening vermeldt:  
1° de datum waarop de sanctie werd genomen;  
2° de datum waarop de ten laste gelegde feiten of tekortkomingen zich voordeden en de 
samenvatting ervan;  
3° de opgelegde sanctie;  
4° de mogelijkheid tot het indienen van verhaal in de vorm en termijnen bepaald in het Intern 
Reglement. 
 
Op federatievlak zijn dergelijke door de club uitgesproken sancties geen beslissingen in 
eerste aanleg. 
 
Een club kan geen sancties opleggen aan:  
1° één van haar leden wegens de weigering tot spelen,  
2° één van haar leden, wegens feiten die zich voordeden na hun definitieve transfer of hun 
ontslag. 
 
Mogelijke sancties: 



Een club kan volgende sancties nemen ten opzichte van haar leden:  
1° een waarschuwing;  
2° een geldboete;  
3° een schorsing;  
4° een uitsluiting alsmede voorstelling tot uitsluiting aan de federatie (indien opgenomen in 
de clubstatuten) 
 
Disciplinaire sancties 
 
Sanctioneerbaar zijn:  
1° alle feiten die in strijd zijn met het intern reglement met inbegrip van alle verplichtingen die 
hieruit voortvloeien;  
2° alle feiten die een ernstige inbreuk uitmaken op de integriteit van de federatie of de 
tafeltennissport in het algemeen. 
 
Disciplinaire sancties worden uitsluitend uitgesproken door een bevoegde disciplinaire 
instantie, zonder dat dit afbreuk doet aan wat bepaald is inzake beslissingen van de 
scheidsrechter en hun administratieve gevolgen. 
 
Voor het opleggen van een sanctie beschikt de bevoegde disciplinaire instantie over een 
discretionaire beoordelingsbevoegdheid, rekening houdend met de principes van de 
evenredigheid en effectiviteit van sancties. De disciplinaire instanties kunnen alleen de 
sancties die hun grondslag vinden in het intern reglement opleggen. Dit laat de bevoegdheid 
van de federatie onverlet om beslissingen van sportieve instanties uit te voeren of af te 
dwingen. 
 
Indien bij een bepaling in het intern reglement een uitdrukkelijke sanctie wordt vermeld, 
maakt de bevoegde disciplinaire instantie toepassing van de vermelde sanctie(s), tenzij een 
andere sanctiemogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien. Dit laat het mogelijk bestaan van 
meervoudige inbreuken evenwel onverlet, in welk geval een cumul van sancties mogelijk is.  
 
Indien bij een bepaling in het intern reglement geen uitdrukkelijke sanctie wordt vermeld, kan 
de bevoegde disciplinaire instantie toepassing maken van een of meerdere van de hierna 
vermelde sancties:  
1° Waarschuwing;  
2° Blaam;  
3° Geldboete;  
4° Schorsing;  
 
Het opleggen van één of meerdere van deze sancties is evenwel onderworpen aan de 
hieronder vermelde bepalingen en laat de mogelijkheden van het toepassen van alternatieve 
sancties of een indicatieve tabel onverlet. 
 
Een disciplinaire instantie kan een alternatieve sanctie opleggen na tegensprekelijk debat en 
voor zover de betrokkene met de alternatieve sanctie instemt, behalve in die gevallen waarin 
het reglement de schorsing als sanctie voorziet.  
 
De alternatieve sanctie heeft een op preventie of herstel gericht karakter en bestaat uit het 
uitvoeren van een opdracht of het nemen van een maatregel, met als doel de sportieve 
waarden in of het gemeenschappelijk belang van het tafeltennis te bevorderen. 
 
De disciplinaire instantie vermeldt in haar uitspraak:  
1° voor welke anders toepasselijke sanctie de alternatieve sanctie geheel of gedeeltelijk in 
de plaats komt;  
2° binnen welke termijn de betrokkene de alternatieve sanctie moet realiseren.  



 
Indien de betrokkene de alternatieve sanctie uitvoert binnen de termijn die hiervoor is 
opgelegd, komt deze in de plaats van de anders toepasselijke sanctie. Indien de betrokkene 
de alternatieve sanctie niet of slechts gedeeltelijk uitvoert binnen de termijn die hiervoor is 
opgelegd, wordt de anders toepasselijke sanctie onmiddellijk van kracht. De betrokkene 
levert, desgevraagd, het bewijs van de uitvoering van de alternatieve sanctie. Bij gebreke 
van dergelijk bewijs, wordt de alternatieve sanctie geacht niet uitgevoerd te zijn. 
 
Een sanctie kan geheel of gedeeltelijk uitgesproken worden met uitstel. Aan het uitstel is een 
proeftermijn verbonden, vast te leggen door de disciplinaire commissie in functie van de 
ernst van de overtreding en sanctie.  
 
Een schorsing met uitstel voor de duur van een bepaald aantal wedstrijden wordt effectief 
indien tijdens de proeftermijn de gesanctioneerde aangeslotene een inbreuk begaat die 
aanleiding geeft tot een nieuwe schorsing. Een schorsing van datum tot datum met uitstel 
wordt effectief indien tijdens de proeftermijn de gesanctioneerde aangeslotene een inbreuk 
begaat die aanleiding geeft tot een nieuwe schorsing van datum tot datum.  
 
Een sanctie, andere dan een schorsing, met uitstel wordt effectief voor zover tijdens de 
proeftermijn de gesanctioneerde aangeslotene of club een gelijkaardige inbreuk begaat die 
gesanctioneerd dient te worden op grond van dezelfde bepaling van het bondsreglement als 
de oorspronkelijke inbreuk.  
 
Een sanctie met uitstel wordt slechts effectief voor zover dit uitdrukkelijk wordt vastgesteld 
door de bevoegde disciplinaire instantie. 
 
Elke beslissing tot disciplinaire sanctie verwijst uitdrukkelijk naar de landelijke boetelijst, voor 
zover deze van toepassing is. 
 
Schorsingen van leden 
 
De schorsing is een sanctie getroffen tegen een lid, die hem belet aan alle of bepaalde 
activiteiten van of in het kader van de federatie deel te nemen.  
 
De schorsing kan van toepassing zijn:  
1° voor een aantal wedstrijden of van datum tot datum;  
2° in afwachting van het verschijnen van de betrokkene voor de bevoegde bondsinstantie in 
een procedure die voorziet in een schorsing tot aan de verplichte persoonlijke verschijning; 
 
De schorsing tot aan de persoonlijke verschijning, die in werking treedt bij de uitspraak, mag 
bevolen worden aan leden die zonder aanvaardbare reden verstek laten gaan op de zitting 
waarvoor zij opgeroepen zijn met verplichting te verschijnen. Deze beslissing dient betekend 
te worden binnen de 48 uur. De schorsing blijft lopen tot wanneer de betrokken aangeslotene 
een verzoek tot verschijning indient bij de bond. 
 
Uitsluitingen 
 
De uitsluiting is geen sanctie die kan uitgesproken worden door een disciplinaire instantie. 
Ingeval de houding van een lid een ernstige inbreuk uitmaakt op de statuten of het intern 
reglement van de federatie, kan, in toepassing van artikel 15.2 van de statuten, de Algemene 
Vergadering besluiten tot de sanctie van uitsluiting. 
 
De uitsluiting maakt een einde aan het lidmaatschap van een lid bij de bond. Aan de 
beslissing tot uitsluiting kan een termijn gekoppeld worden waarbinnen de betrokkene niet 
opnieuw kan aansluiten. 



 
Gele en rode kaarten 
 
Elke beslissing van de (hoofd)scheidsrechter die betrekking heeft op het gedrag van een op 
het wedstrijdblad vermelde persoon en die daartoe volgens de regels van het tafeltennisspel 
aanleiding geeft, wordt aan de betrokkene medegedeeld door het tonen van een gele of rode 
kaart. Dergelijke beslissingen zijn niet vatbaar voor verhaal, behoudens bij vergissingen qua 
identiteit. 
 
Onmiddellijk na de wedstrijd noteert de (hoofd)scheidsrechter op het wedstrijdblad de gele 
en/of rode kaarten met een daarbij horend scheidsrechtersverslag ter verduidelijking.  
 
De verwerking van gele kaarten door de federatie geeft aanleiding tot de inning van een 
administratieve boete zoals vastgelegd in de landelijke boetelijst.  
 
De verwerking van rode kaarten door de federatie geeft aanleiding tot doorverwijzing naar de 
bevoegde tuchtcommissie. 
 
Bijzondere inbreuken 
 
Ongeregeldheden - stopzetting 
 
Indien zich ongeregeldheden voordoen tijdens een wedstrijd die tot de stopzetting ervan 
leiden, kan de bevoegde disciplinaire instantie beslissen de punten niet toe te kennen of toe 
te kennen aan de club waaraan de ongeregeldheden niet verwijtbaar zijn. 
 


