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ITF-BELGIUM 
Disciplinair Comité 

 
 

Disciplinaire regels - tuchtreglement 
============================= 
 
ARTIKEL 1  :  Algemeen  
 
De tuchtprocedures in ITF-B worden door de volgende organismen behandeld :  
 
   - in eerste aanleg : het Disciplinair Comité of rechtscommissie  
                - in hoger beroep : de disciplinaire commissie of beroepsrechtscommissie 
 
 
De zittingen van de tuchtcolleges gaan door op een nader te bepalen plaats vastgelegd 
door ITF- Belgium (bestaande uit bestuursleden van ITF- Vlaanderen  en ITF-Wallonie 
) in samenspraak met het Disciplinaire Comité. 
 
 
ARTIKEL 2 :  Samenstelling van de disciplinaire col leges  
 
2.1 Het Disciplinair Comité is samengesteld uit (minstens) drie personen die op 

geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken 
zijn geweest bij het voorafgaande onderzoek.  

 
2.2 Het Comité duidt onderling een voorzitter aan. Deze aanduiding gebeurt  

binnen de maand na de Algemene Vergadering waarop de leden werden 
verkozen.. 

 
2.3  Benoeming leden  
 
2..3.1 De leden van het Comité worden verkozen door de Algemene Vergadering bij 

eenvoudige meerderheid van stemmen. Kandidaat leden dienen hun 
kandidatuur ten laatste één maand voor de Algemene Vergadering in te 
dienen bij het secretariaat van ITF-Belgium. Bij ontstentenis van voldoende 
kandidaat leden kan de beheerraad tijdens de maand voorafgaand aan de 
Algemene Vergadering kandidaat leden aanstellen, dit met inachtneming van 
de vereiste van artikel 2.  
De benoeming van de aangeduide kandidaat-leden dient op de Algemene 
Vergadering bekrachtigt te worden. 

 
2.3.2 Indien er meerdere kandidaat leden zijn dan vacante functies dan worden 

deze benoemd als plaatsvervangend lid het Comité, en dit in volgorde van het 
bereikte stemmenaantal. Zij worden opgeroepen indien één van de zetelende 
leden niet langer zijn functie kan vervullen, hetzij tijdelijk verhinderd is zijn 
functie te vervullen. 
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2.3.3 Indien een hoger beroep nodig is, zullen 3 leden (niet de leden van het 

disciplinair comité) door het bestuur ITF-Belgium aangeduid worden om een 
disciplinaire commissie te vormen  en het beroep te behandelen .  

 
 

2.4  Om zich kandidaat te stellen dient men aan de volgende voorwaarden te 
voldoen : 
- de leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben 
- over al zijn burgerlijke en politieke rechten beschikken. 
- minstens houder zijn van een 1e kup graad en gedurende minstens 8 jaren 

als lid aangesloten geweest zijn bij ITF-Vlaanderen of ITF- Wallonie en   
voorgesteld/verkozen door beide gemeenschappen    

- blijk geven van voldoende bekwaamheid, dit aan de hand van een vooraf     
ingediend curriculum vitae. 

 
2.5 De leden van het disciplinair comité worden benoemd voor een periode van 

vier jaar. Hun mandaat begint na benoeming door de Algemene Vergadering. 
De leden zijn herbenoembaar. 

 
2.6 Behoudens verloop van de termijn eindigt hun mandaat in de volgende 

gevallen : 
  - bij vrijwillig ontslag 
  - bij afzetting (wraking) door de Algemene Vergadering die deze beslissing 
    moet nemen met 2/3 meerderheid der aanwezige stemmen. Dergelijke  
    afzetting is enkel  mogelijk indien : 

• het benoemde lid niet langer in overeenstemming is 
met de vereisten van zijn benoeming zoals bepaald in 
onderhavig reglement 

•  het lid heeft gehandeld in strijd met de bepalingen 
van onderhavig reglement of met één van de 
reglementen waarvan de beteugeling      
van de overtreding tot de bevoegdheid van de 
commissie behoort. 

 
2.7 Wraking van een lid  
 
2.7.1 Het verzoek tot de afzetting van een lid van het disciplinair college dient per 

aangetekend schrijven gericht te worden aan het secretariaat van ITF-Belgium 
en de redenen van afzetting te bevatten alsmede ondertekend te zijn door de 
verzoekende partij. 

 
2.7.2 Dit verzoek tot afzetting wordt binnen de 24 uren overgemaakt aan het 

gewraakte lid. Deze is gehouden binnen de twee dagen onderaan op dit 
verzoek een verklaring te stellen, luidens dewelke hij berust in de wraking of 
weigert zich van de zaak te onthouden, met zijn antwoord op de middelen van 
wraking. 
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2.7.3  Bij wraking wordt de zaak geschorst totdat er voorzien wordt in de vervanging 

van het gewraakte lid. 
 
2.7.4 Binnen de drie dagen na de weigering van het gewraakte lid om zijn functie 

neer te leggen gaat de raad van beheer over tot het samenroepen van een 
bijzondere Algemene Vergadering dewelke zal beslissen over de eventuele 
wraking van het lid.  

 
2.7.5 Elk lid dat weet dat er een reden van afzetting tegen hem bestaat, moet zich 

van de zaak onthouden. 
 
 
 
ARTIKEL 3 : Kennisneming disciplinair comité  
 
3.1 Het disciplair comité is enkel bevoegd om tuchtrechtelijk op te treden tegen de 

leden, organen of aangesloten clubs van ITF-Belgium inzoverre het gaat om 
door hen begane overtredingen van de bepalingen dewelke behoren tot de 
toezichtssfeer van de disciplinaire colleges, zoals hieronder nader bepaald 
wordt. 

 
3.2 Het Disciplinair Comité neemt kennis van volgende overtredingen: 
 

a) de overtreding begaan door een lid, organisme of club van de    
reglementen opgesteld door ITF-Belgium, ITF-Vlaanderen en ITF-   
Wallonie  en dewelke van toepassing worden verklaard op deze 
leden, organismen of clubs.  

 
Reglementen :   

• reglement scheidsrechterscommissie 
• wedstrijdreglement 
• wedstrijdorganisatiecommissiereglement 
• reglement van inwendige orde 

 
   b) daden die indruisen tegen de algemene moraal 
 

c) aantasting van de waardigheid van een lid van de Raad van beheer  
ITF-B (hetzij bestuursleden van ITF- Vlaanderen  en/of ITF-Wallonie ) 
of een  commissie, van een scheidsrechter of een derde, of van ITF-
Belgium, ITF-Vlaanderen of ITF-Wallonie als federatie in zijn geheel. 

 
   d) uitdagen van iemand tot een handgemeen 
 
   e) inrichten of deelname aan weddingschappen op   

bijeenkomsten of wedstrijden die door ITF-Belgium, 
(hetzij  ITF- Vlaanderen  en/of ITF-Wallonie ) . zijn 
ingericht, toegelaten of gecontroleerd 
  

   f) ronselen van leden van andere aangesloten clubs 
 

g) zodanig opleiden en/of trainen van personen dat 
hun gezondheid in gevaar komt of dat ze een 
negatieve moraal aankweken 
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h) het door de sportbeoefenaar zich voorbereiden op of deelnemen aan 
een sportmanifestatie zonder te voldoen aan de voorwaarden inzake 
leeftijdsgrenzen 

 
i) het deelnemen door de sportbeoefenaar aan een sportmanifestatie   

     zonder te voldoen aan de voorwaarden inzake sportmedische keuring 
 

j) Het zich schuldig maken door elke sportbeoefenaar,en voor de  
eventuele  begeleider, aan overtredingen inzake dopingpraktijken, 
waaronder dient verstaan te worden : 

 
     I. 1°) het gebruik van substanties of middelen  die door de  
                                          bevoegde instanties van de deelregeringen in België  

      verboden zijn (overeenkomstig WADA-Code en   
      gepubliceerde substanties ) 
2°) het gebruik van substanties of de aanwending va n middelen  

met het oog op  het kunstmatig opvoeren van het rendement 
van de sportbeoefenaar, wanneer hierdoor schade 
veroorzaakt kan worden aan zijn fysieke of         
psychische integriteit.  

3°) het gebruik van substanties of het aanwenden va n middelen  
die ertoe strekken dopingpraktijken te verdoezelen. 

 
   
    II.  Met dopingpraktijken worden gelijkgesteld : 
     

1°) het het vergemakkelijken of mogelijk maken van de  
     dopingpraktijk op welke wijze ook. 
2°) het in bezit hebben tijdens of bij de voorberei ding van een  

sportmanifestatie van verboden substanties en middelen.  
3°) het niet toestemmen in, het misleiden van of he t zich 
     verzetten tegen dopingcontroles die op initiatief van de  
     bevoegde instanties in de deelfederaties , overeenkomstig      
     vastgelegde decreten in België of in het buitenland  
    ( Internationale open, europese- wereldkampioenschappen)    
     worden bevolen. 

 
                                 4°) De sporter  is  verantwoordelijk voor de aanwezigheid  van  
                                       een verboden substantie  in zijn lichaam ,zonder  dat hierin  
                                       enige schuld of nalatigheid  van in zijn of haren hoofde moet  
                                       worden vastgesteld . 
 
                                       De richtlijnen , van  de "World Anti Doping Agency "  of    
                                       WADA-code zullen toegepast worden ,zo ook met         
                                       betrekking tot de  gepubliceerde lijst van de verboden      
                                       producten. 
 
                                       Bijgevolg zijn de sporters  die via hun nationale federatie   
                                       ook lid zijn van de internationale  federatie , ook zonder  
                                       tussenkomst van de decreetgever,onderworpen aan de  
                                       bepalingen   van de WADA.  
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                                   5°) Sancties  :De Standaardsanctie  voor een  
                                        dopingsovertreding  komt neer op een uitsluiting voor een  
                                        periode van 2  jaar , indien de feiten bewezen .  
 
                                        Indien  bij een sport  een ' specifieke stof '  werd  
                                        aangetroffen  maar blijkt via 'objectieve omstandigheden 
                                        van het geval '  , kan het disciplinair comite , indien blijkt  
                                        dat 
                                        de sporter  bij het innemen  of bezitten  van de verboden  
                                        stof  NIET de  intentie had  zijn of haar sportprestatie te 
                                        verbeteren , wordt de uitsluitingsperiode van 2  jaar  voor  
                                        een eerste overtreding  vervangen door mini-maal een  
                                        berisping    en maximaal een uitsluiting   van 2 jaar .( Cfr   
                                        WADA Code ). 
 
           De sporter  zal zich  ook niet louter verschuilen achter het  
                                        advies  of een behandeling  van zijn arts om aan een 
                                        sanctie te ontsnappen .Hij zal in eerste instantie moeten  
                                        aantonen  hoe de substantie in zijn lichaam is gekomen 
                                        Vervolgens moet de sporter  aannemelijk maken  dat hij of  
                                        zij niet wist  of kon weten  dat hem /haar  een verboden  
                                        substantie werd toegediend . 
                                 
                                        Er wordt tevens verwacht van breedtesporters   dat zij bij  
                                        dopingcontrole melding maken  van de middelen die zij   
                                        gebruiken. 
 

De Federatie ITF- Belgium en/of deelfederaties  zal in geval   
                                        van opgelegde boetes (zowel  in het binnenland of  
                                        buitenland)  zich  distantiëren  van de positief bevonden 
                                        sporter  en de sporter/eventueel begeleider   inlichten  dat 
                                        zij  instaan  voor alle betaling  ter zake  
 

 
ARTIKEL 4 : Procedure disciplinair comité  
 
Vatten van het disciplinair comité 
   
4.1 Elke klacht teneinde het disciplinair comité te vatten dient per aangetekend 

schrijven gericht te worden aan de voorzitter.  
 

Het disciplinair comité beslist soeverein over het al dan niet ontvankelijk 
verklaren van deze klacht, zonder hierbij ook maar enige partij te moeten 
horen. Hiertegen staat geen beroep open.  

 
 
4.2 Ingeval van ontvankelijkheid van de klacht stelt de voorzitter de zaak vast op 

een zitting van het disciplinair comité binnen de veertien dagen na datum van 
ontvangst van de klacht. 

 
4.3 De sportbeoefenaar, vertegenwoordiger van de club, derde of elke andere 

dewelke het voorwerp uitmaakt van de als ontvankelijk verklaarde klacht, 
verder de opgeroepene genoemd, wordt ten minste veertien dagen voor de 
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zitting bij aangetekend schrijven opgeroepen om te verschijnen op plaats, dag 
en uur die door de voorzitter worden bepaald. 

 
Een aangesloten club/vereniging kan zich ten hoogste door twee 
afgevaardigden, voorzien van de nodige volmacht getekend door de 
schoolbezitter  van de betreffende club/vereniging, laten 
vertegenwoordigen en zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
 

4.4 De oproepingsbrief vermeldt de overtredingen waarvoor de opgeroepene zich 
dient te verantwoorden en de plaats waar hij/zij het dossier kunnen inzien en 
er afschrift van kunnen nemen. 

 
Verloop van de zitting 
 
4.5 Er worden notulen gehouden van elke zitting door één van de zetelende 

rechters. 
 
4.6 De zittingen van het disciplinair comité zullen doorgaan zijn achter gesloten 

deuren te laten verlopen. 
 
4.7 De behandeling geschiedt op tegenspraak. Indien de opgeroepene niet 

verschijnt op de dag en het uur bepaald in de oproepingsbrief wordt de zaak 
bij verstek behandeld. 

 
4.8 De opgeroepene heeft het recht : 

- zich te laten bijstaan of, indien het disciplinair comité het toestaat,  
zich te laten vertegenwoordigen door één of meer raadslieden van zijn 
keuze.  

- zich te laten bijstaan door een tolk, indien hij de Nederlandse taal niet  
     verstaat of niet spreekt. 

 
4.9 De behandeling geschiedt in de volgende orde : 
  -    de voorzitter zet de zaak uiteen 

- de opgeroepene wordt gehoord en heeft het recht aanvullende  
onderzoeksmaatregelen, onder meer het horen van getuigen en 
deskundigen, te vragen 

- het disciplinair comité beveelt, zo daartoe grond bestaat, een     
     aanvullend onderzoek of het horen van getuigen 

  -    de opgeroepene draagt zijn middelen van verdediging voor 
  -    de voorzitter verklaart de debatten voor gesloten 
  
4.10 De beraadslaging is geheim. De beslissing wordt genomen bij meerderheid 

van stemmen van de leden van het disciplinair comité. 
 
4.11 De beslissing moet met redenen zijn omkleed. Zij wordt onmiddellijk 

uitgesproken of uiterlijk op een zitting die wordt vastgesteld binnen de veertien 
dagen volgend op de zitting waarop de debatten voor gesloten zijn verklaard. 
Een afschrift van de beslissing wordt binnen de zeven dagen bij aangetekend 
schrijven aan de opgeroepene toegestuurd. 

 
De beslissing van de rechterlijke colleges wordt eveneens schriftelijk 
overgemaakt aan het bestuur ITF-Belgium alsmede aan al de partijen 
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betrokken in het geschil. 
 

4.12 Tegen een beslissing die bij verstek is genomen kan de opgeroepene verzet 
aantekenen bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het 
disciplinair comité. Om ontvankelijk te zijn moet het verzet worden 
aangetekend binnen de veertien dagen na de dag van de verzending van het 
in artikel 4.10 bedoelde aangetekend schrijven. 

 
De voorzitter stelt de zaak opnieuw vast op de eerstkomende zitting van het 
disciplinair comité, die gehouden moet worden binnen de maand nadat het 
verzet hem is meegedeeld. 

 
Het verzet wordt als ongedaan beschouwd indien de opgeroepene die verzet 
aantekende niet verschijnt. In dat geval kan tegen de beslissing, op verzet 
gewezen, alleen hoger beroep worden aangetekend.  

 
ARTIKEL 5 : Kennisneming van de Disciplinaire Commi ssie  
 
5.1 De disciplinaire commissie neemt in laatste aanleg kennis van het hoger 

beroep dat door de opgeroepene wordt ingesteld tegen de beslissingen die 
door he disciplinair comité zijn genomen. 

 
 
 
ARTIKEL 6 : Procedure Disciplinaire Commissie  
 
6.1 Het hoger beroep wordt ingesteld bij aangetekend schrijven aan het bestuur 

ITF-Belgium.  
6.2 Om ontvankelijk te zijn moet het hoger beroep worden ingesteld binnen de 

veertien dagen na de dag van de uitspraak van de beslissing van de 
disciplinaire commissie of, indien de beslissing bij verstek is genomen, binnen 
de veertien dagen na de dag van de verzending van het in artikel 4.10 
bedoelde aangetekend schrijven. 

 
6.3          De bepalingen van de artikelen 4.3 tot en met 4.11 zijn overeenkomstig van 

toepassing op de procedure in hoger beroep. 
 
 
 

 
ARTIKEL 7 : Disciplinaire maatregelen  
  
7.1 In geval van in artikel 3.2 bedoelde overtredingen, kan de disciplinaire 

commissie of de disciplinaire raad in hoger beroep volgende sancties t.a.v. de 
opgeroepene opleggen/uitspreken : 

  1. geven van een blaam 
2. verbod opleggen om aan enige sportmanifestatie en/of georganiseerde  
    voorbereiding deel te nemen 

  3. verbod opleggen bepaalde zalen te betreden 
  4. het uitstel van een promotie in graad 
  4. al dan niet tijdelijke schorsing in bepaalde functies 
  5. volledige uitsluiting, al dan niet tijdelijk. 
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7.2 De duur van de maatregelen uit punt 2, 3 en 4 kan alleen : 

1° voor een termijn van minstens één maand en hoogstens drie  
maanden  in geval van de in artikel 3.2 a, b, c, h, en i  bedoelde 
overtredingen 

2° voor een termijn van minstens drie maanden en hoogstens twee  
jaar  in geval van in artikel 3.2 d, e, f, g en j bedoelde 
overtredingen. 

    
7.3 Bij herhaling binnen twee jaar vanaf de datum waarop wegens eenzelfde 

overtreding een disciplinaire maatregel definitief geworden is, worden de 
termijnen van het verbod van artikel 7.2 verdubbeld. 

 
7.5 Het disciplinair comité of de disciplinaire commissie in hoger beroep bepalen 

bij een met redenen omklede beslissing , de aanvangsdatum van de in artikel 
7.2 en 7.3 bepaalde termijnen. 

 
7.6 Indien de opgeroepene op het ogenblik van de in artikel 7.1 bedoelde 

beslissing nog geen enkele disciplinaire maatregel heeft opgelopen, kan bij 
een met redenen omklede beslissing gelast worden dat de tenuitvoerlegging 
voor een gedeelte wordt uitgesteld.  

 
De duur van het uitstel mag niet minder dan een jaar en niet meer dan twee 
jaar bedragen, met ingang van de datum van de beslissing. Het uitstel vervalt 
waneer de opgeroepene een disciplinaire maatregel oploopt die definitief 
geworden is voor een  
in artikel 3.2 bedoelde overtreding die gepleegd werd tijdens de duur van het 
uitstel. 

 
7.7 De gemotiveerde beslissing wordt binnen de acht dagen ter kennis gebracht 

aan : 
- de betrokken partijen per aangetekende brief 
- het bestuur ITF-Belgium 

 
7.8 Indien het disciplinaire comité of de disciplinaire commissie in hoger beroep 

zulks uitdrukkelijk opnemen in hun beslissing wordt de in kracht van gegane 
beslissing gepubliceerd op de officiele website of op een andere wijze ter 
kennis gebracht van de aangesloten verenigingen van ITF-Belgium.  

 
 

 
 

ARTIKEL 8 :  Minnelijke schikking  
 
8.1 Het disciplinair comité kan uitspraak doen over een dossier zonder oproeping 

van de betrokken partijen en een sanctie voorstellen bij minnelijke schikking. 
 

De sanctie bij minnelijke schikking moet schriftelijk aan de betrokkene 
medegedeeld worden.  Indien de sanctie bij minnelijke schikking aanvaardt 
wordt moet de betrokkene schriftelijk zijn akkoord mededelen aan het 
disciplinair comité binnen de termijn door de commissie vastgesteld. 

 
Indien de sanctie bij minnelijke schikking niet aanvaard wordt, is de 
gebruikelijke procedure van toepassing. 
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Voor  ITF- Belgium    
 
Datum   - handtekeningen  
 
 
 

 


