Koninklijke Belgische Korfbalbond
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Toelichting:

Bij elke periode aanduiding, waarin kalenderdagen worden vermeld, dient verstaan dat:
in de toekomst: de periode begint te tellen op de eerstvolgende kalenderdag te 00.00 uur
in het verleden: de periode begint te tellen op de vorige kalenderdag te 24.00 uur
Gewone briefwisseling ( geen aangetekende ) kan rechtsgeldig per fax of elektronische post
verzonden worden, in zoverre de afzender nominatief vermeld is. De bestemmeling kan,
zonder onnodige vertraging, de afzender verzoeken een origineel ondertekend exemplaar
na te zenden.

Bijgewerkt tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van maart 2017
Van kracht op 11-03-2017
Deze uitgave vervangt alle vorige

Inhoud
HOOFDSTUK I
LEDEN EN PERSONEN INGESCHREVEN OP DE LIJSTEN VAN DE K.B.K.B.
A. Clubs
B. Individuele leden, Leden van verdienste en Ereleden
C. Geaffilieerden
D. Algemene bepalingen
HOOFDSTUK II
RAAD VAN BESTUUR
HOOFDSTUK III
COMITÉS EN COMMISSIES
Art. 42 : Financieel Comité:
Art. 43 : Comité van Toezicht:
Art. 44 : Redactiecomité voor het Officieel Orgaan:
Art. 45 : Comité voor Protesten - Comité voor Wedstrijdzaken - Centraal
Scheidsrechterscomité:
Art. 46 : Comité voor Jeugdkorfbal:
Art. 47 : Comité Affiliaties
Art. 48 : Disciplinair Comité :
Art. 49 : Comité voor behandeling van Beroepen:
Art. 50 : Cassatiecomité:
Art. 51 : Schorsing tot vrijwillige verschijning
Art. 52 : Comité der Reglementen
Art. 53 : Spelregelcomité:
HOOFDSTUK IV
ALGEMENE VERGADERING
HOOFDSTUK V
BIBLIOTHEEK
HOOFDSTUK VI
GELDEN
HOOFDSTUK VII
OFFICIEEL ORGAAN

Uitgiftedatum: 11-03-2017

Huishoudelijk Reglement

3
3
3
3
5
10
12
12
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
19
19
20
20
22
22
23
23
25
25

2 van 37

HOOFDSTUK I
LEDEN EN PERSONEN INGESCHREVEN OP DE LIJSTEN VAN DE K.B.K.B.
Art. 1 :
De term “lid” (van de vereniging) in dit huishoudelijk reglement verwijst naar werkende clubs, nietwerkende clubs en individuele leden, tenzij anders bepaald.

A. Clubs
Art. 2:
a) Als datum van toetreding geldt, bij aanvaarding, de datum van aanvraag;
b) De toegetreden club krijgt een uniek stamnummer;
c) Bij oprichting van een nieuwe club ontstaan uit een fusie of door opslorping van één of meerdere
clubs kan één van hun stamnummers mits onderling akkoord overgenomen worden. Het (De)
resterende stamnummer(s) vervalt(vervallen) en kan (kunnen) niet meer gebruikt worden;
De Raad van Bestuur dient hierover voorafgaandelijk zijn akkoord te geven.
d) Het overgenomen stamnummer geeft recht in de competitie op te treden in de klasse waarin de
vroegere club in het nieuwe competitiejaar zou uitkomen.
Art. 3 :
1) Een club wordt lid voor minstens één competitiejaar met inachtneming van art. 66 van dit
Huishoudelijk Reglement.
2) Een geaffilieerde, met uitzondering van een beachkorfballer, kan op schriftelijk verzoek toelating
bekomen van de Raad van Bestuur om voor een andere club, dan deze waarbij de betrokkene
ingeschreven is op de affiliatielijst van de K.B.K.B., de functie van voorzitter, secretaris of
penningmeester uit te oefenen, mits in acht name van de hierna vermelde bepalingen:
a) Betrokkene kan nooit in beide clubs een gelijke functie van voorzitter, secretaris of
penningmeester uitoefenen;
b) Bedoelde betrokkene moet op het einde van het 2de competitiejaar bepalen voor welke club hij/zij
in de toekomst wenst ingeschreven te worden;
c) Betrokkene wordt tussen 1 en 31 mei door het bondssecretariaat verwittigd van het verlopen van de
in vorige alinea bepaalde termijn;
d) Wenst betrokkene definitief ingeschreven te worden op de affiliatielijst van de nieuwe club, doet
de betrokkene hiervan opgave door het inzenden tussen 1 en 15 juni van een affiliatieformulier als
competitiespeler, recreant, occasionele korfballer, G-korfballer of adherent voor de nieuwe club.
De club waarbij de betrokkene voordien toegetreden was wordt hiervan ingelicht.
Een club kan maximum één van de opgegeven functies op deze wijze invullen
Art. 4 :
Een club kan na tegensprekelijke behandeling worden uitgesloten door een Algemene Vergadering:
a) op voorstel van de Raad van Bestuur;
b) op een schriftelijk en met redenen omkleed voorstel van minstens tien clubs. Zulk voorstel dient in
dubbel exemplaar aan het bondssecretariaat gezonden, dat er een exemplaar van aan de betrokken
club overmaakt.

B. Individuele leden, Leden van verdienste en Ereleden
Art. 5 :
5.1. Meerderjarige fysieke personen, die niet ingeschreven zijn op de affiliatielijst van de K.B.K.B., kunnen
toetreden als individuele leden. Zij geven hiervoor aan het bondssecretariaat hun naam, voornaam,
adres, geboortedatum en nationaliteit op. Deze inlichtingen worden gepubliceerd in het eerstvolgend
nummer van de Bestuurlijke Mededelingen.
5.2. Individuele leden kunnen, op hun uitdrukkelijk verzoek, ingeschreven worden op de lijst van de
K.B.K.B., in de hoedanigheid van scheidsrechter, begeleider of beoordelaar.
5.3. Voorgaande opsomming kan door de Raad van Bestuur jaarlijks gewijzigd worden.
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5.4. Personen, ingeschreven op de affiliatielijst van de K.B.K.B. ingevolge art. 10, art.11 of art. 12
Huishoudelijk Reglement kunnen niet als individueel lid toetreden.
5.5. Individuele leden ingeschreven onder de bepalingen van art. 5.2 kunnen, op welk tijdstip dan ook, voor
een club ingeschreven worden zoals bepaald in art. 10, art. 11 of art. 12 Huishoudelijk Reglement.
Art. 6 :
Leden van verdienste en ereleden zijn meerderjarige fysieke personen, die zich jegens de bond of de
korfbalsport bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden benoemd door de Raad van Bestuur. Zij
betalen geen bijdrage.
De rechten en plichten van de leden van verdienste en de ereleden die niet als geaffilieerde ingeschreven
zijn op de affiliatielijst van de K.B.K.B., zijn dezelfde als deze van de individuele leden, tenzij anders
bepaald.
Art. 7 :
De titel van Voorzitter ter Ere kan door de Raad van Bestuur aan een aftredend voorzitter worden
toegekend. De Voorzitter ter Ere mag de eervolle voordelen van het ambt dat hij bekleed heeft behouden.
De rechten en plichten van de Voorzitters ter Ere die niet als geaffilieerde ingeschreven zijn op de
affiliatielijst van de K.B.K.B., zijn dezelfde als deze van de individuele leden, tenzij anders bepaald.
Art. 8 :
Het lidmaatschap eindigt:
a) door beëindiging van de overeenkomst die bestaat tussen het lid en de K.B.K.B. Dit geschiedt door
het indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur, of door een onderhands gemeenschappelijk
akkoord tussen de partijen. De K.B.K.B. moet, op vraag van het lid, de nodige gegevens verstrekken
over de te volgen handelswijze voor het beëindigen van de overeenkomst;
b) door inschrijving, door een club, zoals bepaald in art. 10, art. 11 of art. 12 Huishoudelijk
Reglement;
c) door uitsluiting;
d) door overlijden;
e) van rechtswege, in uitvoering van de beschikkingen van art. 12 van de organieke wet van 27 juni
1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut
rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen (B.S. 11 december 2002), bij niet voldoen van de financiële verplichtingen.
Art. 9 :
Een individueel lid kan na tegensprekelijke behandeling uitgesloten worden door de Raad van Bestuur:
a) op voorstel van de Raad van Bestuur;
b) op een schriftelijk en met redenen omkleed voorstel van minstens tien clubs. Zulk voorstel dient in
dubbel exemplaar aan het bondssecretariaat gezonden, dat er een exemplaar van aan het
betrokken individueel lid overmaakt.
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C. Geaffilieerden
Elk natuurlijk persoon kan als ‘geaffilieerde’ op de affiliatielijst van de K.B.K.B. ingeschreven worden.
Binnen de affiliatie onderscheiden we:
• competitiespeler
• recreant
• adherent
• occasionele korfballer
• beachkorfballer
• G-korfballer




Waar er in de volgende artikels sprake is van “documenten”, “bezorgen”, “ondertekenen” of
“ter beschikking stellen” wordt dit in de meest brede zin bedoeld, hetzij conventioneel, hetzij
digitaal.
Foto’s zijn steeds recent genomen en digitaal.
De actualisatie van de door de KBKB opgestelde instructiebundel zal bepalen op welke wijze
moet gehandeld worden. Dit gebeurt naargelang de evolutie van het digitaal platform en
ingevolge de beslissingen van de Raad van Bestuur.

Art. 10 Aansluiting
Art. 10 Aansluiting
Art. 10.1: competitiespeler, recreant, occasionele korfballer, G-korfballer of adherent
10.1.1 Personen kunnen door de club door middel van een affiliatieformulier worden
ingeschreven op de affiliatielijst van de K.B.K.B..
10.1.2 De blanco affiliatieformulieren worden door de KBKB ter beschikking gesteld. Ze
vermelden ten minste familienaam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum,
geslacht, rijksregisternummer, volledig adres en vorige korfbalclub van de
aanvrager/ster, die deze gegevens eigenhandig dateert en ondertekent.
10.1.3 Voor een minderjarige of onbekwaam verklaarde, vult bovendien de wettelijke
vertegenwoordiger/ster zijn/haar persoonsgegevens in en plaatst zijn/haar
handtekening voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding "gezien
voor akkoord”.
10.1.4 De club zorgt er voor dat de verplichte gegevens, zoals opgenomen in art.
10.1.2. en in de instructiebundel, in het door de federatie ter beschikking
gesteld ledenbestand worden ingegeven.
Zij duidt eveneens aan in welke hoedanigheid desbetreffende persoon op de
affiliatielijsten moet opgenomen worden.
Elke club is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens.
De club koppelt een recente digitale pasfoto aan deze persoonsgegevens. De
digitale pasfoto moet voldoen aan de richtlijnen vermeld in de instructiebundel.
Na ingave van de gegevens en ondertekening door de secretaris wordt het
affiliatieformulier digitaal aan het bondsbureau bezorgd. Ondertekening van
affiliatieformulieren door een ander bestuurslid is niet toegestaan.
10.1.5 Het bondssecretariaat controleert de input van de club en verifieert of de
betrokken persoon niet voor een andere club op de affiliatielijsten is
ingeschreven of voor een buitenlandse korfbalclub actief is. Bij onjuist- of
onvolledigheden wordt de desbetreffende club verwittigd.
10.1.6 Indien opzettelijk foutieve gegevens worden opgenomen op het
affiliatieformulier en/of ingegeven in het ledenbestand word(t)en betrokkene(n)
onmiddellijk geschorst als geaffilieerde tot uitspraak van het hoogste
tuchtorgaan.
10.1.7 De datum van doorgeven aan KBKB geldt als inschrijvingsdatum of datum
wijziging op de affiliatielijst van de K.B.K.B..
10.1.8 Iemand die conform art. 12-1-1. van de affiliatielijst verwijderd werd of ontslag
genomen heeft, behoudt zijn/haar affiliatiedatum wanneer hij/zij binnen de vier
maanden opnieuw bij een club geaffilieerd wordt.
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Een speler jonger dan 10 jaar, die conform art. 12 van de affiliatielijsten werd
verwijderd of ontslag genomen heeft, kan op verzoek van zijn oorspronkelijke club
vóór 1 oktober van hetzelfde kalenderjaar, volgens de instructies van de KBKB,
terug op de affiliatielijst opgenomen worden. De oorspronkelijke affiliatiedatum
blijft behouden. Indien een dergelijke heraansluiting gebeurt zonder medeweten
en/of akkoord van betrokkene, kan haar of zijn wettelijk vertegenwoordiger
hiertegen bezwaar aantekenen bij het bondssecretariaat. De heraansluiting wordt in
voorkomend geval geannuleerd en de club hiervan ingelicht. Nieuwe aansluiting kan
dan slechts mits de in art. 10 van dit reglement vermelde affiliatieformulier.
10.1.9 Een speler die conform art. 12 van de affiliatielijsten werd verwijderd, kan op
verzoek van zijn oorspronkelijke club vóór 1 oktober van hetzelfde
kalenderjaar volgens de instructies van de KBKB terug op de affiliatielijst
opgenomen worden. De oorspronkelijke affiliatiedatum blijft behouden. Indien
een dergelijke heraansluiting gebeurt zonder medeweten en/of akkoord van
betrokkene kan deze hiertegen bezwaar aantekenen bij het bondssecretariaat
De heraansluiting wordt in voorkomend geval geannuleerd en de club hiervan
ingelicht. Nieuwe aansluiting kan dan slechts mits de in art. 10 van dit
reglement vermelde affiliatieformulier.
10.1.10 Personen die werden geschrapt, conform art. 12.1 van dit reglement, kunnen,
door een andere club, opnieuw geaffilieerd worden door te handelen volgens de
bepalingen van art. 10-1-1 t/m 10-1-4.
De inschrijvingsdatum wordt bepaald als in art. 10-1-7 van dit reglement.
10.1.11 De namen en de datum van hun inschrijving worden in of als bijlage bij de
Bestuurlijke Mededelingen bekend gemaakt.
Art. 10.2:
Een meerderjarige competitiespeler kan op schriftelijk verzoek van een nieuwe club mits schriftelijk
akkoord van de club waarbij hij aangesloten is en na aanpassing van zijn spelerslicentie aan de gewijzigde
toestand tijdelijk dispensatie verkrijgen om insgelijks voor deze nieuwe club te worden ingeschreven, mits
in acht name van de hierna vermelde bepalingen:
a ) bedoelde competitiespeler, niettegenstaande hij aangesloten blijft bij zijn eerste club, mag niet
meer in wedstrijden voor deze club optreden;
b 1) bedoelde competitiespeler moet na 2 volledige competitiejaren, beginnend na het einde van het
competitiejaar, waarin de nieuwe club om haar toetreding tot de K.B.K.B., zoals bepaald in art. 6
van de statuten, heeft verzocht, kiezen op de affiliatielijst van welke club hij in de toekomst
definitief wenst ingeschreven te worden;
b 2) hij wordt tussen 1 en 31 mei door het bondssecretariaat verwittigd van het verlopen van de in
vorige alinea bepaalde termijn;
b 3) wenst hij definitief ingeschreven te worden op de affiliatielijst van de nieuwe club, doet hij
hiervan opgave door het inzenden tussen 1 en 15 juni van een affiliatieformulier als
competitiespeler voor de nieuwe club. De club waarbij hij eerst aangesloten was, wordt hiervan
ingelicht;
Een nieuwe club kan in principe slechts over maximum vier van deze competitiespelers beschikken. Hiervan
kan door de Raad van Bestuur dispensatie worden verleend.
Toelichting: Voor personen die ingeschreven of aangesloten waren bij een buitenlandse korfbalorganisatie geldt Art. 4 van
het internationaal wedstrijdreglement van de I.K.F.:
“Art. 4:
1) Een speler heeft niet het recht tegelijkertijd in meer dan één nationale organisatie als speler uit te komen. Het bestuur
kan van deze bepaling dispensatie verlenen.
2) Een speler heeft voor de overgang als speler in een nationale organisatie (hierna te noemen: de vroegere nationale
organisatie) naar een andere nationale organisatie (hierna te noemen: de nieuwe nationale organisatie) de formele
toestemming nodig van de vroegere nationale organisatie.
3) De nieuwe nationale organisatie dient deze toestemming bij aangetekend schrijven aan de vroegere nationale organisatie
te vragen. De vroegere nationale organisatie bericht de nieuwe nationale organisatie binnen zes weken bij aangetekend
schrijven of de gevraagde toestemming wordt verleend. Indien na afloop van deze periode geen antwoord is ontvangen,
wordt de toestemming geacht te zijn verleend.
4) De vroegere nationale organisatie kan de toestemming slechts weigeren indien zij kan aantonen dat niet werd voldaan aan
de desbetreffende bepalingen van haar eigen reglementen, indien en voor zolang de speler een hem opgelegde disciplinaire
straf ondergaat dan wel niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen binnen die organisatie.
5) Indien de nieuwe nationale organisatie van oordeel is, dat de toestemming ten onrechte is geweigerd, kan het Bestuur op
haar verzoek de toestemming alsnog verlenen. De beslissing van het Bestuur is bindend en niet vatbaar voor beroep.”
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Art. 10.3: Beachkorfballer
1 - Personen kunnen door middel van een affiliatieformulier worden ingeschreven op de affiliatielijst van
de K.B.K.B..
2 - De inschrijving kan op elk moment, hetzij op het bondssecretariaat, hetzij op een door de K.B.K.B.
ingericht beachkorfbalevenement en geldt tot 30 juni van het volgende kalenderjaar.
3 - De affiliatieformulieren vermelden familienaam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, geslacht,
rijksregisternummer en volledig adres.
4 - Voor een minderjarige vult bovendien de wettelijke vertegenwoordiger/ster zijn/haar
persoonsgegevens in en plaatst zijn/haar handtekening voorafgegaan door de eigenhandig geschreven
vermelding "gezien voor akkoord”.
5 - De datum van ondertekening van de affiliatieformulier geldt als inschrijvingsdatum op de affiliatielijst.
6 - Hun namen en datum van inschrijving worden in of als bijlage bij de Bestuurlijke Mededelingen bekend
gemaakt.
Art. 11 Licentie
Art. 11.1 Competitiespeler – recreant
11.1.1 Een spelerslicentie wordt, door het bondsbureau, afgeleverd mits betrokkene
geaffilieerd is in een hoedanigheid waarvoor een licentie voorzien is, een attest
van medische sportkeuring zonder voorbehoud bezorgd werd en er voldaan wordt
aan de, in de instructiebundel opgenomen, voorwaarden.
11.1.2 De gegevens op de licentie worden vastgelegd door de Raad van Bestuur en
opgenomen in de ter zake geldende instructiebundel.
Een licentie waarvan de geldigheidsdatum verstreken is, moet door de
clubsecretaris vernietigd worden.
11.1.3 Voor elke competitiespeler, recreant of G-korfballer, waarvan het medisch attest
op 30 juni verstrijkt, bezorgt de club een nieuw attest van medische sportkeuring
zonder voorbehoud aan het bondssecretariaat.
Voor een competitiespeler, recreant of G-korfballer, waarvoor nog geen
spelerslicentie werd afgeleverd en die niet langer behoort tot een
leeftijdscategorie waarvoor het Reglement van Wedstrijden geen licentie
verplicht stelt, wordt een attest van medische sportkeuring zonder voorbehoud
aan het bondssecretariaat bezorgd.
Een nieuwe recente digitale pasfoto moet in het ledenbestand aan de persoon
gekoppeld worden.
Het bondssecretariaat stuurt de nieuwe spelerslicentie naar de clubs.
11.1.4 Door het bondssecretariaat wordt bovendien op verzoek van de club, mits voldaan
aan de voorwaarden onder art. 11.1.1 een spelerslicentie afgeleverd voor spelers
die, in toepassing van het Reglement van Wedstrijden, voor het spelen in hun
leeftijdscategorie dergelijk document niet nodig hebben.
11.1.5 Een club heeft te allen tijde het recht voor haar spelers, waarvoor geen
spelerslicentie kon worden afgeleverd, dit identiteitsbewijs aan te vragen, mits
inmiddels wel voldaan aan de voorwaarden onder art. 11.1.1 en door het
bezorgen van de benodigde stukken om de reden van de weigering ongedaan te
maken.
11.1.6 Indien op een licentie gegevens moeten verbeterd of gewijzigd worden, die geen
verband hebben met de geldigheidsduur dient de clubsecretaris deze gegevens in
het ledenbestand te verbeteren of wijzigen. De te verbeteren of wijzigen licentie
wordt naar het bondssecretariaat gestuurd.
11.1.7 Elke vervanging van een spelerslicentie in de loop van het competitiejaar, om welke
reden ook, gebeurt op kosten van de betrokken club.
Art. 11.2 Occasionele spelers, beachkorfballers,
11-2-1. Zij, of ingeval van minderjarigheid, hun wettelijke vertegenwoordiger,
ondertekenen een verklaring dat zij medisch geschikt zijn om te korfballen. Er wordt
geen licentie afgeleverd.
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11-2-2. Bovenvermelde verklaringen blijven vijf jaar geldig.
11-2-3. Voor elke occasionele korfballer, waarvan de verklaring van medische
geschiktheid vervallen is, wordt een nieuwe verklaring bezorgd.
Art. 12: Actualisatie affiliatielijsten
De clubs dragen er zorg voor dat het ledenbestand steeds geactualiseerd is.
Art. 12.1 Competitiespeler, recreant, occasionele korfballer, G-korfballer of adherent
12-1-1. Elk jaar tussen 1 en 30 juni duidt, volgens de bepalingen van de instructiebundel,
de clubsecretaris de personen aan die, voor de club, van de affiliatielijst mogen
verwijderd worden.
12-1-2. Alle personen die bij aanvang van het competitiejaar als geaffilieerde in het
ledenbestand vermeld staan, blijven geaffilieerd voor het ganse competitiejaar,
behoudens ontslag in onderling akkoord of met akkoord van de Raad van Bestuur.
12-1-3. Indien de geldigheidsdatum van de digitale foto vervallen is, of op eenvoudige
vraag van het bondssecretariaat, wordt de bestaande foto in het ledenbestand
door de club vervangen door een nieuwe, recente, digitale foto. Dit volgens de
richtlijnen van de instructiebundel.
Art. 12.2 Beachkorfballer
1 - Beachkorfballers worden op het einde van hun affiliatieperiode automatisch beëindigd.
Art. 13: Ontslag
Art. 13.1 Algemeen:
De inschrijving op de affiliatielijst wordt, behoudens specifieke verplichtingen, op één van de volgende
wijzen beëindigd:
a ) door beëindiging eind juni op de affiliatielijst conform art. 12.1.1 van dit reglement;
b ) door uitsluiting;
c ) door overlijden.
Art. 13.2 Competitiespelers
De inschrijving van de competitiespeler op de affiliatielijst van de K.B.K.B. neemt een einde:
a ) op basis van art. 13-1 van dit reglement;
b 1) door beëindiging van de overeenkomst die bestaat tussen de competitiespeler en zijn club (hierna
genoemd: ontslag). Dit geschiedt door te handelen volgens de decretale bepalingen terzake of in
gemeenschappelijk akkoord tussen beide partijen;
b 2) op basis van het decreet: door tussen 1 en 31 mei een ter per post aangetekende ontslagschrijven
aan het clubsecretariaat en het bondssecretariaat te zenden. De poststempel geldt als bewijs van
verzending.
De ontvangen ontslagaanvragen worden in de eerstvolgende Bestuurlijke Mededelingen na 31 mei
gepubliceerd. De clubs kunnen, op straffe van nietigheid, binnen een termijn van 14 kalenderdagen
en door middel van een ter post aangetekend schrijven, aan het bondssecretariaat, de
ontslagaanvraag betwisten indien deze niet aan de decretale vereisten voldoet.
De betwiste ontslagaanvragen die aan het Comité Affiliaties worden overgemaakt worden in de
eerstvolgende Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd en aan de betrokken competitiespeler ter
kennis gebracht. Het Comité Affiliaties beslist over de rechtsgeldigheid van de betwiste
ontslagaanvragen;
b 3) in gemeenschappelijk akkoord: door binnen de 8 kalenderdagen het origineel van het akkoord,
degelijk ondertekend en gedateerd door de betrokken partijen, samen met de spelerslicentie van
de competitiespeler, per ter post aangetekende zending, aan het bondssecretariaat te zenden.
De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming dan ook, bij de regelmatige
beëindiging van een overeenkomst tussen de competitiespeler en zijn club, naar aanleiding van of
gekoppeld aan de overgang van de competitiespeler naar een andere club, is verboden.
Bij betwisting, door de club of competitiespeler, beslist het Comité Affiliaties over de
rechtsgeldigheid van de ontslagaanvraag in gemeenschappelijk akkoord.
Het bondssecretariaat moet, op vraag van de clubs of competitiespelers, de nodige gegevens
verstrekken over de te volgen handelswijze;
Art.13.3 Recreant, adherent, occasionele korfballer, G-korfballer
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De inschrijving van de recreant, adherent, occasionele korfballer of G-korfballer op de affiliatielijst
van de K.B.K.B. neemt een einde op 30 juni na het insturen door de betrokkene van een schrijven
naar het bonds- en clubsecretariaat.
Art. 13.4 De clubsecretaris zorgt, vóór 30 juni, voor de actualisatie van het digitale ledenbestand:
a) in geval van art. 13.2 b 2) door het beëindigen van de affiliatie van de personen die
voor hun club voorkomen op de door het bondssecretariaat gepubliceerde lijst met
ontvangen ontslagaanvragen en waarover geen betwisting bestaat. Dit volgens de
bepalingen van de instructiebundel.
b) ingeval van art. 13.2 b3 door het beëindigen van de affiliatie, volgens de bepalingen
van de instructiebundel, van de persoon die, in onderling overleg, ontslag verleend
wordt. Het ontslag is slechts definitief na fiattering door het bondssecretariaat, wat
slechts kan na ontvangst van de voorziene documenten.
c) ingeval van betwisting kan het beëindigen van de affiliatie slechts gebeuren na
uitspraak van het Comité Affiliaties of, ingeval van beroep, het hoogste orgaan dat
hiervoor bevoegd is.
d) ingeval van art. 13.3 door het beëindigen van de affiliatie van de personen waarvan het
clubsecretariaat een ontslagschrijven heeft ontvangen. Dit volgens de bepalingen van
de instructiebundel. Het ontslag is slechts definitief na fiattering door het
bondssecretariaat, wat slechts kan gebeuren na ontvangst van het voorziene schrijven.
e) Ingeval het bondsbureau geen schrijven heeft ontvangen, wordt de club hiervan op de
hoogte gebracht.
Ingeval het bondsbureau een ontslagschrijven heeft ontvangen doch de affiliatie van
desbetreffende persoon nog niet door het clubsecretariaat werd beëindigd, wordt deze
laatste van het ontvangen schrijven op de hoogte gebracht.
Ingeval de club verzuimt binnen de gestelde termijn de beëindiging van de affiliatie in het
ledenbestand door te voeren, wordt de club hiervan verwittigd waarbij een boete van 50k
wordt opgelegd. Blijft de club in gebreke wordt deze sanctie voor elke week daaropvolgend
cumulatief ten laste gelegd.
Art. 14 Wijziging statuut
Art. 14.1 Competitiespelers
Een competitiespeler kan, in de loop van het competitiejaar, niet van statuut wijzigen.
Art.14.2 Recreant, adherent, occasionele korfballer, beachkorfballer, G-korfballer
Een recreant, adherent, occasionele korfballer, G-korfballer of beachkorfballer kan, op ieder
moment in de loop van het competitiejaar, van statuut veranderen
De verandering,
• in geval van recreant, adherent, occasionele korfballer of G-korfballer gebeurt door de
clubsecretaris, in het ledenbestand, volgens de richtlijnen van de instructiebundel. Per
competitiejaar is, per persoon, slechts 1 verandering mogelijk.
• Ingeval van beachkorfballer handelt de club waarbij zij/hij zich wenst aan te sluiten
volgens de bepalingen van art. 10 van dit reglement.
Naargelang het nieuwe statuut dient eveneens te worden voldaan aan de bepalingen van art.
11 van dit reglement
Art. 15: Beperkingen
Art. 15.1 Adherent
Een adherent kan, behoudens als coach, schot- en wedstrijdklokbedienaar, enkel administratieve
taken uitvoeren.
Art. 15.2 Beachkorfballer
• Een beachkorfballer mag uitsluitend deelnemen aan beachkorfbalevenementen.
• Hij mag niet deelnemen aan de georganiseerde competitie van de K.B.K.B. en de door de
K.B.K.B. ingerichte speelgelegenheid voor recreanten en/of jeugd.
Art. 15.3 Occasioneel korfballer
• Een occasionele korfballer mag alle functies van adherent uitoefenen.
• Hij mag bovendien op occasionele basis korfbal beoefenen en, eveneens op occasionele basis,
deelnemen aan beachkorfbalevenementen.
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•

Hij mag niet deelnemen of optreden als scheidsrechter aan door de K.B.K.B. georganiseerde
competities, tornooien en ingerichte speelgelegenheid voor recreanten en/of jeugd.
Art. 15.4 Recreant
Een recreant mag alle functies van adherent uitoefenen.
• Hij mag deelnemen aan de door de K.B.K.B. ingerichte recreatiewedstrijden.
• Hij mag als scheidsrechter optreden.
• Hij mag bovendien deelnemen aan alle beachkorfbalevenementen.
• Hij mag niet deelnemen aan de georganiseerde competitie van de K.B.K.B. hoogste of
gewestelijke reeks(en).
Art. 15.5 G-Korfballer
Een recreant mag alle functies van adherent uitoefenen.
• Hij mag deelnemen aan de door de K.B.K.B. ingerichte recreatiewedstrijden en G-korfbal
evenementen.
• Hij mag als scheidsrechter optreden.
• Hij mag bovendien deelnemen aan alle beachkorfbalevenementen.
Art. 15.6 Competitiespeler
Een competitiespeler mag alle functies uitoefenen en deelnemen aan alle evenementen en
competities ingericht door de K.B.K.B., met uitzondering van de recreatiewedstrijden, waaraan
enkel competitiespelers mogen deelnemen die in het laagste gewestelijke achttal uitkomen.
Art. 16:
Art. 17:
Art. 18:
Art. 19:
Art. 20:

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

D. Algemene bepalingen
Art. 21 Digitaal platform
De clubs zijn verplicht het digitaal platform te gebruiken dat door de federatie ter beschikking gesteld
wordt. Dit volgens de door de Raad van Bestuur te publiceren instructies.
Art. 22 Ledenbeheer
De clubs kunnen het ter beschikking gestelde digitale ledenbeheer eveneens gebruiken om hun eigen
ledenadministratie te voeren. Alle ingevoerde gegevens m.b.t. deze personen kunnen, zonder dat deze als
geaffilieerde volgens art. 10.1.4 HR opgegeven worden, nooit toegankelijk zijn voor KBKB en derden.
Art. 23 :
In buitengewone gevallen kan door de Raad van Bestuur aan personen, die geen lid van de K.B.K.B. zijn en
niet op de affiliatielijst van de K.B.K.B. zijn ingeschreven, de titel van Beschermheer en/of Erevoorzitter
worden verleend.
Art. 24 :
1 - De K.B.K.B. is bevoegd verplichtingen aan te gaan namens zijn leden. Hij mag hiervoor toetreden tot
overkoepelende nationale en internationale organisaties waarvan de werking ten goede komt aan de
sport in het algemeen en korfbal in het bijzonder.
2 - Door zijn toetreding tot de International Korfball Federation (I.K.F.) verplicht de K.B.K.B. er zich toe
de reglementen en spelregels van deze internationale organisatie en de besluiten van elk van haar
organen na te leven, en verbindt hij zich bovendien erover te waken dat ook zijn leden zich hieraan
houden.
Art. 25:
1 - Het is de taak van de Raad van Bestuur toe te zien dat leden of geaffilieerden, geen handelingen plegen
welke de goede naam van Korfbal kunnen schaden of die strijdig zijn met de bepalingen van de
deontologische code, als bijlage A aan dit Huishoudelijk Reglement toegevoegd.
2 - De Raad van Bestuur kan een ombudsman aanstellen. Zijn opdracht, rechten en plichten worden
bepaald in bijlage E van onderhavig Huishoudelijk Reglement.
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3 - Personen die dergelijke handelingen plegen, worden door de Raad van Bestuur naar het Disciplinair
Comité verwezen, dat:
- een schorsing als geaffilieerde, competitiespeler, adherent, recreant, occasionele korfballer,
beachkorfballer, G-korfballer of individueel lid kan uitspreken;
- een uitsluiting als geaffilieerde kan uitspreken;
- een boete kan opleggen;
- de Raad van Bestuur kan verzoeken de krachtens art. 6 Huishoudelijk Reglement toegekende
eretitel te ontnemen.
Wanneer een individueel lid dergelijke handelingen pleegt, kan de Raad van Bestuur beslissen tot
uitsluiting over te gaan of de krachtens art. 6 Huishoudelijk Reglement toegekende eretitel te
ontnemen.
4 - Clubs die dergelijke handelingen plegen, worden door de Raad van Bestuur naar het Disciplinair Comité
verwezen, hetwelk:
- een degradatie, boete of schorsing kan opleggen;
- de Raad van Bestuur kan verzoeken de uitsluiting voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene
Vergadering.
Art. 26 : Voorlopige schorsing
1 - Wanneer de Raad van Bestuur geïnformeerd wordt omtrent ernstige incidenten welke zich hebben
voorgedaan, is hij bij uitsluiting van alle andere comités en commissies bevoegd om, in afwachting van
een definitieve beslissing van de bevoegde comité(s) en commissie(s) en zonder het horen van partijen,
geaffilieerden of individuele leden voorlopig te schorsen.
2 - Deze voorlopige schorsing neemt een aanvang vanaf hun uitspraak en wordt onmiddellijk en per
aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de betrokkene.
3 - Zij blijft van kracht tot een definitieve uitspraak van het hoogste tuchtorgaan, rekening houdende met
de in art. 49 en art. 50 voorziene mogelijkheid tot beroep en verzoek tot cassatie, zonder dat de in
voormelde artikels voorziene opschorting van straf in voege kan treden.
4 - De beslissing van de Raad van Bestuur is niet vatbaar voor beroep.
5 - De beslissingen van de bevoegde comités en commissies die naderhand omtrent deze feiten worden
genomen, nemen retroactief een aanvang vanaf de datum van inwerkingtreding van de voorlopige
beslissing.
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HOOFDSTUK II
RAAD VAN BESTUUR
Art. 27 :
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een eerste vice-voorzitter, een tweede vicevoorzitter en een penningmeester. De eerste vice-voorzitter vervangt de voorzitter tijdens zijn
afwezigheid. Bij afwezigheid van beiden neemt de tweede vice-voorzitter het voorzitterschap waar. Bij
afwezigheid van deze drie zal de oudste bestuurder in functie (naar anciënniteit) het voorzitterschap
waarnemen.
De voorzitter leidt de vergaderingen.
Beknopt verslag van vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt gepubliceerd in de Bestuurlijke
Mededelingen.
Art. 28 :
De algemeen secretaris voert de briefwisseling van de K.B.K.B. in overleg met de Raad van Bestuur. Hij is
verplicht alle ingekomen stukken te bewaren en afschrift te houden van alle uitgaande stukken. Hij houdt
de registers, waarin de beslissingen van de Raad van Bestuur en de door de verslaggever opgemaakte
verslagen van de Algemene Vergaderingen worden opgenomen. Hij houdt de ledenlijst evenals de
affiliatielijst.
Art. 29 :
1 - De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het bezit van de K.B.K.B.
2 - De penningmeester brengt op de Jaarlijkse Vergadering verslag uit over de financiële toestand van de
K.B.K.B. Zijn boekhouding wordt gecontroleerd en voor gezien getekend door het comité bedoeld in
art. 43 van dit Huishoudelijk Reglement, hoogstens drie weken vóór de Jaarlijkse Algemene
Vergadering, of na het tijdstip waarop hij zijn verlangen af te treden heeft kenbaar gemaakt. De
penningmeester mag niet aftreden, tenzij zijn boekhouding door bedoeld comité in orde werd
bevonden.
De penningmeester kan in zijn werkzaamheden door een andere bestuurder worden bijgestaan.
Art. 30 :
De overige bestuurders, die geen bepaalde functie uitoefenen, staan de anderen ter zijde en vervangen hen
wanneer dit noodzakelijk is.
Art. 31 :
1 - De Raad van Bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer der gelden.
2 - In gevallen, waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet of onvoldoende voorzien, mag de
Raad van Bestuur een beslissing nemen, waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt en die in het
eerstvolgend nummer van de Bestuurlijke Mededelingen ter kennis van de leden dient gebracht. Zulke
beslissing is bindend tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.
3 - In gevallen, waarin het Reglement van Wedstrijden of de Competitiestructuren niet of onvoldoende
voorzien, mag de Raad van Bestuur een beslissing nemen, waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt
en die in het eerstvolgend nummer van de Bestuurlijke Mededelingen ter kennis van de leden dient
gebracht. Zulke beslissing is onmiddellijk bindend en dient, binnen de termijnen voorzien in “Bijlage
1” van het Reglement van Wedstrijden, aan de betrokken belangengroep of -groepen voorgelegd te
worden.
Art. 32 :
1 - Na goedkeuring door de Raad van Bestuur, worden aan de bestuurders de kosten, gemaakt in het belang
van de K.B.K.B. vergoed.
2 - Deze vorderingen die een omschrijving der uitgaven moeten bevatten, dienen bij de penningmeester
ingebracht.
3 - Vorderingen voor uitgaven meer dan een jaar oud, worden niet meer voldaan, behoudens
andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.
4 - Kosten veroorzaakt door uitnodigingen uitgaande van de Raad van Bestuur, comités en commissies en
noodzakelijk voor de goede werking van deze, worden terugbetaald. De Raad van Bestuur beslist welke
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kosten, veroorzaakt door de dagvaardingen uitgaande van de Raad van Bestuur, comités en commissies
worden terugbetaald.
Art. 33 :
1 - De Raad van Bestuur kan een werk- en studievergadering bijeenroepen, wanneer hij het nodig acht.
De voorzitter van de K.B.K.B. nodigt hierop uit:
a. de leden van de Raad van Bestuur;
b. Maximum twee vertegenwoordigers van elke club;
c. personen voorgesteld door de Raad van Bestuur.
2 - Problemen over en in het belang van de korfbalsport worden besproken. De Raad van Bestuur zal te
gepasten tijde personen aanduiden om de vergadering voor te bereiden.
3 - De werk- en studievergadering heeft noch een wetgevende noch een uitvoerende macht.
4 - Voor de eventuele reiskosten gelden de bepalingen van art. 56 van dit Huishoudelijk Reglement.
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HOOFDSTUK III
COMITÉS EN COMMISSIES
Art. 34:
1 - De Raad van Bestuur kan comités van blijvende aard en commissies van tijdelijke aard benoemen die
hem in bepaalde delen van zijn werking behulpzaam zijn.
2 - Voor comités en commissies, andere dan deze vernoemd in artikel 41, zal de inrichting en de
werkzaamheden door de Raad van Bestuur worden vastgelegd en in de Bestuurlijke Mededelingen
worden gepubliceerd.
3 - De benoeming van deze comités en commissies blijft van kracht tot herroeping door de Raad van
Bestuur en/of indien de taak of termijn gesteld bij hun benoeming volbracht of ten einde is. Zij
aanvaarden hun taak onmiddellijk na hun benoeming.
4 - De voorzitter van de K.B.K.B., of een door de Raad van Bestuur gemachtigde bestuurder, heeft te allen
tijde het recht een vergadering van een comité of commissie bij te wonen.
Art. 35 :
1 - Alle comités en commissies bestaan uit ten minste drie leden, die door de Raad van Bestuur worden
benoemd en te allen tijde door hem kunnen worden afgezet.
2 - De leden van de comités en commissies dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, met
uitzondering van de Jeugdsportcommissie.
3 - De leden van de comités worden benoemd uit de geaffilieerden en individuele leden. De Raad van
Bestuur kan tevens bepaalde taken delegeren aan commissies waarin ook niet-leden van de K.B.K.B.
zitting kunnen hebben.
4 - Treedt een lid tussentijds af, dan voorziet de Raad van Bestuur zo nodig in de vrijgekomen plaats.
5 - De Raad van Bestuur bepaalt wie als voorzitter zal optreden. Uitzondering kan gemaakt worden voor de
selectiecommissie, die door een enig selectieheer(dame) kan vervangen worden.
6 - Indien de door de Raad van Bestuur aangeduide voorzitter afwezig is of verhinderd wegens op enige
wijze betrokkenheid, duiden de comités en commissies uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter
aan.
7 - Waar van dit artikel wordt afgeweken, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
Art. 36 :
1 - Alle comités en commissies benoemen uit hun midden een secretaris. Deze is belast met de
briefwisseling, het houden van de notulen en het uitbrengen van de verslagen.
2 - Op verzoek van de Raad van Bestuur moet hij een verslag indienen over de werkzaamheden van het
comité of de commissie en over de toestand van de toevertrouwde zaken of belangen.
Art. 37 :
De vergaderingen van comités en commissies worden bijeengeroepen door hun voorzitter of secretaris,
wanneer hij of de meerderheid der leden het wenselijk acht.
De comités en commissies kunnen slechts geldige beslissingen nemen, indien de meerderheid der leden op
de vergadering aanwezig is.
De comités van blijvende aard en de commissies hebben geen uitvoerende macht, tenzij hun deze door de
reglementen uitdrukkelijk wordt verleend.
Art. 38 :
De comités en de commissies kunnen te allen tijde ontbonden worden door de Raad van Bestuur of het
lichaam dat hen heeft benoemd.
Art. 39 :
Voor de leden van de comités en commissies geldt de strekking van art. 32 van dit Huishoudelijk
Reglement.
Art. 40 :
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1 - Voor iedere schriftelijke klacht van een club tegen leden, geaffilieerden die personen doelbewust
aanzetten hun club te verlaten om bij een andere club aan te sluiten, zal door de Raad van Bestuur een
commissie worden benoemd om deze klacht te onderzoeken en er uitspraak over te doen.
2 - Deze commissie bestaat voor elke te behandelen klacht uit vijf leden, benoemd door de Raad van
Bestuur, waarvan één bestuurder die als voorzitter optreedt. Geen van deze leden mag, noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks, bij de te behandelen klacht betrokken zijn.
3 - Elke klacht moet, op straf van ongeldigheid, door de clubsecretaris per ter post aangetekend schrijven
aan het bondssecretariaat gezonden worden. De Raad van Bestuur gaat binnen de twee weken over tot
de aanstelling van de commissie, die door de voorzitter wordt bijeengeroepen.
4 - De besluiten van de commissie zijn van uitvoerende kracht 14 kalenderdagen na verzending
(poststempel geldend) van de schriftelijke bekendmaking aan betrokkenen.
5 - 5. Beroep tegen de beslissing van deze commissie geschiedt volgens de bepalingen in art. 49 van dit
Huishoudelijk Reglement.
Art. 41 :
De in dit reglement opgenomen comités zijn:
a) Financieel Comité;
b) Comité van Toezicht;
c) Redactiecomité voor het Officieel Orgaan;
d) Comité voor Protesten;
e) Comité voor Wedstrijdzaken;
f) Centraal Scheidsrechterscomité;
g) Comité voor Jeugdkorfbal;
h) Comité Affiliaties;
i) Disciplinair Comité;
j) Comité voor behandeling van Beroepen;
k) Cassatiecomité;
l) Comité der Reglementen;
m) Spelregelcomité.
Art. 42 : Financieel Comité:
1 - Het Financieel Comité is samengesteld uit minstens vijf leden, waarvan minstens drie lid dienen te zijn
van de Raad van Bestuur, waaronder de bondspenningmeester. Het comité kan beroep doen op externe
deskundigen. De voorzitter dient lid te zijn van de Raad van Bestuur.
2 - Het Financieel Comité is belast met:
- het opvolgen van inkomsten en uitgaven van de K.B.K.B.;
- het indienen en opvolgen van subsidieaanvragen bij de overheid en andere instanties;
- het voorbereiden van een begrotingsvoorstel voor de Raad van Bestuur van de K.B.K.B.;
- het bijstaan van de penningmeester in zijn werkzaamheden.
Art. 43 : Comité van Toezicht:
1 - De leden van dit comité worden door de Jaarlijkse Algemene Vergadering benoemd voor de duur van
één Olympiade.
2 - Het comité oefent een bestendige controle uit op de werkzaamheden van de penningmeester en brengt
op de Jaarlijkse Algemene Vergadering verslag uit over de uitvoering van zijn opdracht en zijn
bevindingen.
3 - Elk lid kan maximaal voor twee opeenvolgende Olympiades worden benoemd. Treedt een lid tussentijds
terug, dan benoemt de Algemene Vergadering een vervanger voor de resterende duur van de
Olympiade.
Art. 44 : Redactiecomité voor het Officieel Orgaan:
1 - Dit comité, waarvan de Raad van Bestuur uit zijn midden een voorzitter toevoegt, is belast met de
leiding van het Officieel Orgaan.
2 - Het heeft het recht ingezonden stukken niet te plaatsen, indien deze volgens zijn oordeel hiervoor niet
in aanmerking komen.
3 - Wanneer een ingezonden stuk geweigerd wordt, heeft de club, voor wie de inzender als geaffilieerde,
recreant, of adherent bij de K.B.K.B. is ingeschreven, of de inzender zelf, in dien hij individueel lid is,
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het recht beroep in te dienen volgens de bepalingen voorzien in art. 49 van dit Huishoudelijk
Reglement.
Art. 45 : Comité voor Protesten - Comité voor Wedstrijdzaken - Centraal Scheidsrechterscomité:
De inrichting en de werkzaamheden van deze comités worden nader geregeld in het Reglement van
Wedstrijden en in het Reglement van Wedstrijden voor Zaalkorfbal.
Art. 46 : Comité voor Jeugdkorfbal:
1 - Dit comité bestaat minimum drie leden door de Raad van Bestuur benoemd.
2 - Het comité heeft tot doel:
a ) jeugdkorfbal in al zijn aspecten te onderzoeken en door alle middelen de ontwikkeling ervan te
verzekeren en bevorderen;
b ) de jeugd voor korfbal te winnen en dit door het organiseren van wedstrijden in overleg met het
Comité voor Wedstrijdzaken, tornooien en andere wedstrijden.
3 - Om dit doel te bereiken zal het comité steeds samenwerken met het Comité voor Promotie en
Ontwikkeling en de provinciale comités voor jeugdkorfbal, die, op initiatief van het Comité voor
Jeugdkorfbal, in overleg met de Raad van Bestuur, kunnen worden opgericht. Aan de benaming van
deze comités zal het predikaat "provinciaal" worden toegevoegd.
Art. 47 : Comité Affiliaties
1 - Dit comité bestaat uit tenminste vijf leden benoemd door de Raad van Bestuur. De voorzitter wordt
aangeduid door de Raad van Bestuur. Geen van de leden mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
betrokken zijn.
2 - Het comité doet uitspraak over klachten vanwege clubs en competitiespelers betreffende het niet
naleven van de ontslagregeling, zoals vastgelegd in art. 10.5 Huishoudelijk Reglement.
3 - Beroep tegen de uitspraak van het comité geschiedt volgens de bepalingen voorzien in art. 49 van het
Huishoudelijk Reglement.
Art. 48 : Disciplinair Comité :
1. Het Disciplinair Comité:
1.1. doet uitspraak:
a ) in alle gevallen van wangedrag waaraan geaffilieerden of leden van de K.B.K.B. zich vóór,
tijdens, of ná een wedstrijd, of elders hebben schuldig gemaakt;
b ) in de gevallen waarvan sprake in artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement;
c ) in de gevallen waarvan sprake in artikels 22, 25, 49 en 101 van het Reglement van
Wedstrijden.
1.2. kan ingeval van art. 22-1 Reglement van Wedstrijden een minnelijke schikking voorstellen.
2. Het comité bestaat uit ten minste vijf leden, benoemd door de Raad van Bestuur, die tevens bepaalt
wie als voorzitter zal optreden. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet als lid van het Disciplinair
Comité worden benoemd.
Geen der leden van het comité mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks betrokken zijn bij een te
behandelen strafzaak. Indien dit het geval is kunnen zij geen zitting hebben.
3. De uitspraak van het Disciplinair Comité moet gedaan worden binnen de vier weken na ontvangst van
het verslag over de feiten, ingeval van weigering van een minnelijke schikking vangt deze termijn aan
vanaf het moment van de weigering.
Kan het comité zijn onderzoek niet binnen deze termijn beëindigen, dan meldt het tijdig de reden(en)
hiervan aan de Raad van Bestuur, die langs de Bestuurlijke Mededelingen de clubs inlicht.
De vooropgestelde termijn van vier weken is niet bindend. Het niet in acht nemen van deze periode
door het comité ingevolge moeilijkheden onafhankelijk van zijn wil, kan in geen geval worden
ingeroepen als reden tot ongeldigheid van de uitspraak of beslissing, of als reden tot beroep. Het is de
bedoeling dat de afhandeling der zaken zo snel mogelijk geschiedt.
4. De secretaris van het comité geeft de betrokken club(s) en de betrokken personen schriftelijk kennis
van de uitspraak, alsmede van de gronden waarop zij berust.
Een afschrift van de gemotiveerde uitspraak, tezamen met het volledig dossier, wordt tezelfdertijd aan
het bondssecretariaat gezonden. De gemotiveerde uitspraak of aanvaarde minnelijke schikking worden
tevens in het eerstvolgend nummer van de Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd.
Alle uitspraken van het comité zijn van uitvoerende kracht 14 kalenderdagen na schriftelijke
kennisgeving van de uitspraak (poststempel geldig).
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De uitspraken en aanvaarde minnelijke schikkingen van het comité worden in een daarvoor bestemd
register opgetekend.
5. Voor elke opgelegde straf wordt aan de club, waarvoor de betrokkene optreedt, 13 k ten laste gelegd,
met een maximum van 38 k per dossier en per club. Aan de individuele leden van de K.B.K.B. wordt in
dergelijk geval 6,25 euro dossierkosten aangerekend. Beroep tegen de uitspraak van het comité
geschiedt volgens de bepalingen voorzien in art. 49 van het Huishoudelijk Reglement.
Art. 49 : Comité voor behandeling van Beroepen:
1 - Het Comité voor behandeling van Beroepen behandelt elk beroep ingediend tegen de beslissing of
uitspraak van alle comités en commissies.
Beroep tegen een minnelijke schikking opgelegd ingevolge punt 2.1. van Bijlage 2 “Procedure
behandeling tuchtzaken Disciplinair Comité” is niet mogelijk.
2 - Een opgelegde straf wordt opgeschort tot de onontvankelijkheid van het beroep wordt bevestigd, of tot
de uitspraak van het Comité voor behandeling van Beroepen wordt bekend gemaakt.
3 - Het comité bestaat uit minimum vijf leden, benoemd door de Raad van Bestuur, die tevens bepaalt wie
als voorzitter zal optreden.
Een lid van de Raad van Bestuur kan niet als lid van het Comité voor behandeling van Beroepen worden
benoemd. Geen der leden van het comité mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, betrokken zijn
bij een te behandelen beroep. Indien dit het geval is kunnen zij geen zitting hebben.
4 - Elk beroep moet, op straffe van nietigheid, gemotiveerd, met vermelding van de gronden tot beroep,
door de clubsecretaris, de competitiespeler (in het geval van art. 10.5 van dit reglement) of het
individueel lid, binnen de 10 kalenderdagen na bekendmaking van de beslissing of uitspraak per ter post
aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat gezonden worden.
Betreft het een beroep tegen een uitspraak van het Disciplinair Comité dan dient voor geaffilieerden,
recreanten, en adherenten, het aangetekend schrijven tevens het eigenhandig geschreven, gedateerd en
ondertekend akkoord te vermelden van alle betrokkenen tegen wiens opgelegde straf beroep wordt
ingediend. Is de betrokkene minderjarig, dan moet het akkoord daarenboven medeondertekend door een
wettelijke vertegenwoordiger van deze betrokkene met vermelding van zijn naam, voornaam,
geboortedatum, adres en nationaliteit.
5 - Het bondssecretariaat bezorgt binnen de 8 kalenderdagen aan de secretaris van het comité het reeds
bestaande dossier.
Al de partijen dienen opnieuw gelegenheid te krijgen hun standpunt te verdedigen.
6 - De uitspraak van het comité moet gedaan worden binnen de vier weken na ontvangst van het beroep op
het bondssecretariaat. Kan het comité zijn onderzoek niet binnen deze termijn beëindigen, dan meldt
het tijdig de reden(en) hiervan aan de Raad van Bestuur, die langs de Bestuurlijke Mededelingen de
clubs inlicht. De vooropgestelde termijn van vier weken is niet bindend. Het niet in acht nemen van
deze periode door het comité ingevolge moeilijkheden tijdens het onderzoek of ten gevolge
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, kan in geen geval worden ingeroepen als een reden tot
ongeldigheid van de uitspraak, of als reden tot cassatie. Het is de bedoeling dat de afhandeling der
zaken zo snel mogelijk geschiedt.
7 - De secretaris van het comité geeft de betrokken club(s) en de betrokken personen schriftelijk kennis van
de uitspraak, alsmede van de gronden waarop zij berust.
Een afschrift van de gemotiveerde uitspraak, tezamen met het volledig dossier, wordt tezelfdertijd aan
het bondssecretariaat gezonden. De gemotiveerde uitspraak wordt tevens in het eerstvolgende nummer
van de Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd.
Alle besluiten ingevolge beroepen tegen de uitspraak van het Disciplinair Comité zijn van uitvoerende
kracht minimum 14 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van de uitspraak aan de betrokkenen
(poststempel geldend).
8 - Voor elk aanhangig gemaakt beroep zullen 50 k dossierkosten ten laste gelegd worden.
De ten laste gelegde dossierkosten worden niet aangerekend indien het beroep wordt gewonnen.
9 - Verzoek tot cassatie tegen de uitspraak van de onontvankelijkheid van het beroep of tegen de uitspraak
van het Comité voor behandeling van Beroepen geschiedt volgens de bepalingen voorzien in art. 50 van
dit Huishoudelijk Reglement.
Art. 50 : Cassatiecomité:
1 - Het Cassatiecomité behandelt elk verzoek tot cassatie ingediend tegen een uitspraak van het Comité
voor behandeling van Beroepen of tegen een met toepassing van punt 4.3.b. van Bijlage 2 aan het
Reglement van Wedstrijden “Procedure behandeling tuchtzaken Disciplinair Comité” aanvaarde
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minnelijke schikking.
Het Cassatiecomité kan enkel verbreken op grond van:
procedurefouten;
verkeerde interpretatie van de reglementen K.B.K.B. en/of de spelregels.
Enkel een opgelegde straf uitgedrukt in wedstrijdblokken of die minder is dan drie maanden wordt
opgeschort tot de onontvankelijkheid van het verzoek tot cassatie wordt bevestigd, of tot de uitspraak
van het Cassatiecomité wordt bekend gemaakt.
Het comité bestaat uit minstens drie leden, benoemd door de Raad van Bestuur, die tevens bepaalt wie
als voorzitter zal optreden.
Een lid van de Raad van Bestuur kan niet als lid van het Cassatiecomité benoemd worden.
Geen der leden van het comité mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks betrokken zijn bij een te
behandelen cassatie. Indien dit het geval is kunnen zij geen zitting hebben.
Elk verzoek tot cassatie moet, op straffe van nietigheid, gemotiveerd, met vermelding van de gronden
tot cassatie, door de clubsecretaris, de competitiespeler (in het geval van art. 10.5 van dit reglement),
het individuele lid, binnen de 10 kalenderdagen na bekendmaking van de uitspraak van het Comité voor
behandeling van Beroepen of ingeval van een minnelijke schikking 10 kalenderdagen na publicatie in de
Bestuurlijke Mededelingen, per ter post aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat gezonden
worden.
Betreft het een verzoek tot cassatie tegen een beroep van een uitspraak van het Disciplinair Comité,
dan dient het aangetekend schrijven tevens het eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend
akkoord te vermelden van elke betrokkene tegen wiens opgelegde straf verzoek tot cassatie wordt
ingediend. Is de betrokkene minderjarig, dan moet het verzoek tot cassatie medeondertekend voor
akkoord door een wettelijke vertegenwoordiger van deze betrokkene met vermelding van zijn naam,
voornaam, geboortedatum, adres en nationaliteit.
Het bondssecretariaat bezorgt binnen de 8 kalenderdagen aan de secretaris van het comité het reeds
bestaande dossier. De secretaris van het Cassatiecomité geeft de betrokken partijen kennis van het
cassatieverzoek. Al de partijen krijgen gelegenheid hun standpunt toe te lichten.
Bij verbreking behandelt het Cassatiecomité het beroep opnieuw en krijgen al de partijen opnieuw de
gelegenheid hun standpunt ten gronde te verdedigen. Het Cassatiecomité doet in laatste aanleg
uitspraak
De uitspraak van het comité moet gedaan worden binnen de vier weken na ontvangst van het verzoek
tot cassatie op het bondssecretariaat. Kan het comité zijn onderzoek niet binnen deze termijn
beëindigen dan meldt het tijdig de reden(en) hiervan aan de Raad van Bestuur, die langs de Bestuurlijke
Mededelingen de clubs inlicht. De vooropgestelde termijn van vier weken is niet bindend. Het niet in
acht nemen van deze periode door het comité ingevolge moeilijkheden tijdens het onderzoek of ten
gevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, kan in geen geval worden ingeroepen als reden tot
ongeldigheid van de uitspraak of de beslissing. Het is de bedoeling dat de afhandeling van de zaken zo
snel mogelijk geschiedt.
De secretaris van het comité geeft de betrokken club(s) en de betrokken personen schriftelijk kennis van
de uitspraak, alsmede van de gronden waarop zij berust.
Een afschrift van de gemotiveerde uitspraak, tezamen met het volledig dossier, wordt tezelfdertijd aan
het bondssecretariaat gezonden. De gemotiveerde uitspraak wordt tevens in het eerstvolgend nummer
van de Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd.
Alle besluiten ingevolge verzoek tot cassatie tegen beroep van een uitspraak van het Disciplinair Comité
zijn van uitvoerende kracht minimum 5 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van de uitspraak aan
de betrokkenen (poststempel geldend).
De uitspraken van het comité worden in een daarvoor bestemd register opgetekend.
Voor elk aanhangig gemaakt verzoek tot cassatie zullen 75 k dossierkosten ten laste gelegd worden.
De ten laste gelegde dossierkosten in cassatie worden niet aangerekend indien het verzoek tot cassatie
wordt gewonnen.

Art. 51 : Schorsing tot vrijwillige verschijning
Het Disciplinair Comité, het Comité voor behandeling van Beroepen en het Cassatiecomité kunnen aan
geaffilieerden en leden een schorsing tot vrijwillig verschijnen opleggen, indien zij, zonder geldige reden,
afwezig blijven op de zitting waartoe ze werden opgeroepen met de verplichting om te verschijnen.
Enkel de schriftelijk medegedeelde redenen van de betrokkenen zelf zijn desbetreffend te weerhouden,
behoudens overmacht.
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Art. 52 : Comité der Reglementen
Dit comité heeft tot doel:
a ) het in studie nemen en desgevallend formuleren van alle door de Raad van Bestuur of de Algemene
Vergadering in overweging genomen wijzigingen aan de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de
K.B.K.B.;
b ) het in studie nemen en desgevallend formuleren van alle door de Raad van Bestuur in overweging
genomen wijzigingen aan het Reglement van Wedstrijden en/of Competitiestructuren;
c ) het in studie nemen van die punten van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Reglement van
Wedstrijden of Competitiestructuren die het voor wijziging, aanpassing of aanvulling vatbaar acht;
d ) de Raad van Bestuur te adviseren over de door de clubs ter behandeling op de Algemene Vergadering
ingediende wijzigingen aan Statuten en/of Huishoudelijk Reglement. Deze moeten elk jaar behoorlijk
geformuleerd en gemotiveerd bij de Raad van Bestuur worden ingediend, voor 1 mei om behandeld te
worden op de BAV van november of voor 1 oktober om behandeld te worden op de JAV van maart;
e ) De Raad van Bestuur te adviseren over de door de clubs of belangengroep(en) ingediende wijzigingen
aan het Reglement van Wedstrijden en/of Competitiestructuren. Deze voorstellen dienen ingediend en
voorgelegd te worden zoals bepaald in “Bijlage 1” van het Reglement van Wedstrijden;
f ) de Raad van Bestuur te adviseren in alle gevallen met betrekking tot de reglementen van de K.B.K.B.
en/of de werkende clubs;
g ) op hun verzoek advies te verstrekken aan het Comité voor behandeling van Beroepen, het
Cassatiecomité, het Comité voor Wedstrijdzaken, het Comité voor Jeugdkorfbal, het Comité Affiliaties
en het Centraal Scheidsrechterscomité met betrekking tot de reglementen van de K.B.K.B.
Art. 53 : Spelregelcomité:
Dit comité heeft tot doel :
a ) de Raad van Bestuur van advies te dienen over alle speltechnische kwesties, inzonderheid over de
interpretatie van de formulering en de toepassing van de spelregels vastgesteld door de
International Korfbal Federation (IKF);
b ) het in studie nemen van die punten van de spelregels die het voor wijziging, aanpassing of
aanvulling vatbaar acht;
c ) op hun verzoek advies verstrekken aan het Comité voor Protesten, dat beslissend is in die gevallen
voorzien in art. 68 Reglement van Wedstrijden en art. 68 Reglement van Wedstrijden voor
Zaalkorfbal;
d ) op hun verzoek advies te verstrekken aan het Comité voor behandeling van Beroepen, het
Cassatiecomité, het Comité voor Jeugdkorfbal, het Centraal Scheidsrechterscomité, en het Comité
voor Opleidingen Scheidsrechters met betrekking tot de spelregels.
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HOOFDSTUK IV
ALGEMENE VERGADERING
Art. 54 :
1 - De Algemene Vergadering heeft de wetgevende macht.
2 - Alle voorstellen tot aanpassing van de Statuten en/of Huishoudelijk reglement dienen uiterlijk zes
weken voor de datum van de vergadering aan de leden te worden toegezonden.
3 - Amendementen op deze voorgestelde aanpassingen van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement
moeten behoorlijk worden geformuleerd en schriftelijk worden ingediend bij het bondssecretariaat,
uiterlijk twee weken na het ter kennis brengen van de leden.
4 - Alle voorstellen tot wijziging van Reglement van Wedstrijden en/of Competitiestructuren moeten
gebeuren volgens de bepalingen van bijlage 1 aan het Reglement van Wedstrijden.

Art. 55 :
1 - Een Bijkomende Algemene Vergadering wordt gehouden op verzoek van de Raad van Bestuur of van een
vijfde der stemgerechtigde leden. Zulk verzoek moet schriftelijk en per ter post aangetekend schrijven
bij het bondssecretariaat worden ingediend met opgave van de gemotiveerde redenen en de te
behandelen punten. Deze vergadering moet binnen de vijf weken na datum van de aanvraag
(poststempel geldend) plaats hebben.
2 - Alle voorstellen tot aanpassing van de Statuten en/of Huishoudelijk reglement, voorgesteld door de
Raad van Bestuur of een club, dienen uiterlijk zes weken voor de datum van de vergadering aan de
leden te worden toegezonden.
Aanpassingen aan de Statuten of het Huishoudelijk reglement voorgesteld door een vijfde der
stemgerechtigde leden dienen uiterlijk drie weken, met vermelding van het advies vanwege het Comité
voor Reglementen, voor de datum van de vergadering aan de leden te worden toegezonden.
Amendementen op deze voorgestelde aanpassingen van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement
moeten behoorlijk worden geformuleerd en schriftelijk worden ingediend bij het bondssecretariaat,
uiterlijk twee weken na het ter kennis brengen van de leden.
3- Alle voorstellen tot wijziging van Reglement van Wedstrijden en/of competitiestructuren moeten
gebeuren volgens de bepalingen van bijlage 1 aan het Reglement van Wedstrijden.
Art. 56 :
1 - De afgevaardigden, die op de Algemene Vergadering aanwezig wensen te zijn, mogen geen lid zijn van
de Raad van Bestuur en moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
De afgevaardigden van de clubs, die als geaffilieerde moeten zijn ingeschreven bij de
vertegenwoordigende club, moeten voorzien zijn van een volmacht, ondertekend door twee
bestuurders van de club. Deze volmacht moet opgemaakt zijn volgens het model voorzien in de bijlage
B van dit Huishoudelijk Reglement. De reis - en verplaatsingskosten van de afgevaardigden worden niet
vergoed.
2 - De reiskosten, 2de klasse binnen de Belgische grenzen, van al de leden van verdienste, ereleden en
genodigden die de Algemene Vergadering bijwonen, worden door al de clubs, ook door deze die geen
afgevaardigden hebben gezonden, evenredig betaald.
3 - Voor de reiskosten van de voorzitters van comités of hun gevolmachtigden gelden de bepalingen van
art. 32 van dit Huishoudelijk Reglement.
Art. 57 :
1 - Iedere club heeft het recht maximum twee afgevaardigden naar de Algemene Vergadering te zenden.
2 - De individuele leden hebben eveneens toegang tot de Algemene Vergadering.
Art. 58:
1 - Een club kan zich doen vertegenwoordigen door een andere daartoe behoorlijk gevolmachtigde
werkende club.
De afgevaardigden van een club kunnen over niet meer dan twee mandaten beschikken, die voor hun
club inbegrepen.
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2 - De afgevaardigden van de werkende clubs en de bestuurders, met uitsluiting van alle andere
aanwezigen en vertegenwoordigden, hebben op de Algemene Vergadering het recht van initiatief.
3 - Het recht van interpellatie door een lid of zijn afgevaardigden bestaat slechts in zoverre het betrokken
lid zijn vraag om interpellatie uiterlijk 4 weken op voorhand heeft ingediend, en deze vraag
tezelfdertijd volledig werd toegelicht.
De interpellant geeft, indien hij het wenst, informatie over zijn vraag aan de andere leden, met kopie
aan de Raad van Bestuur.
Art. 59 :
Elk voorstel, met betrekking tot het Huishoudelijk Reglement en de punten zoals opgenomen in art. 4 van
de VZW-wetgeving, ingediend en ondertekend door ten minste één vijfde van het aantal stemgerechtigde
leden voorkomend op de laatste jaarlijkse ledenlijst gepubliceerd in de eerste Bestuurlijke Mededelingen
van de maand januari van elk jaar, moet op de agenda van de Algemene Vergadering worden gebracht.
Art. 60 :
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij één vijfde van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden of de Raad van Bestuur schriftelijke stemming eist.
Art. 61 :
1 - De Raad van Bestuur wordt verkozen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
2 - De kandidaten moeten, behoudens de voorwaarden bepaald in art. 11 van de statuten, een volledig
curriculum vitae indienen. Nieuwe kandidaten dienen eveneens hun motivatie bij te voegen. Dit zal
vermeld worden als toelichting bij de te behandelen punten in de oproepingsbrief van de Algemene
Vergadering.
3 - Hebben minder dan het vereiste aantal de gestelde meerderheid bekomen, dan zijn diegenen verkozen
die de vereiste meerderheid behaalden, is er herstemming tussen tweemaal zoveel van de kandidaten
die het grootste aantal stemmen behaalden als er nog plaatsen te begeven zijn. Hebben naast deze
dubbeltallen anderen evenveel stemmen als dezen, dan komen zij mede in de herstemming.
4 - Zijn er meer te verkiezen kandidaten dan te begeven mandaten dan zal er, tussen diegenen die de
vereiste meerderheid der stemmen hebben behaald, een onderlinge rangschikking gemaakt worden op
basis van het aantal behaalde stemmen. De mandaten worden toegewezen, ten belope van het aantal
te begeven plaatsen, aan de personen op basis van voormelde rangschikking te beginnen met het hoogst
aantal behaalde stemmen.
5 - Indien, in voormelde rangschikking, twee of meerdere personen met een voldoende aantal stemmen,
doch bij een kleiner aantal te begeven mandaten, een gelijk aantal stemmen behaalden volgt er een
nieuwe stemming, uitsluitend tussen deze betrokken personen. Voor deze stemronde geldt de
verplichte norm van 50% der stemmen niet. De toewijzing van de mandaten gebeurt op basis van de
behaalde stemmen te beginnen met het hoogste aantal en is beperkt tot het aantal nog te begeven
mandaten.
6 - Ingeval van ex aequo wordt, tussen deze kandidaten, de rangschikking bij lottrekking bepaald.
Art. 62 :
Het verslag van de Algemene Vergadering, waarin alle besluiten worden opgenomen, wordt zo spoedig
mogelijk aan alle leden verzonden. Indien er binnen de 10 kalenderdagen na de publicatie geen
aanmerkingen zijn gemaakt, dan is het verslag goedgekeurd. Zijn er aanmerkingen, dan worden deze in de
Bestuurlijke Mededelingen bekendgemaakt. Wenst de Raad van Bestuur de voorgestelde wijzigingen niet
over te nemen, dan beslist de eerstvolgende Algemene Vergadering.
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HOOFDSTUK V
BIBLIOTHEEK
Art. 63:
De Raad van Bestuur treft de nodige maatregelen voor het bewaren van het archief. Hij kan hiervoor een
archivaris benoemen. Het archief bevat alle aan de K.B.K.B. geschreven stukken, de notulenboeken,
kopieboeken en kasboeken die niet meer gebruikt worden, een exemplaar van alle bondsuitgaven, alle
officiële lijsten van leden en geaffilieerden, en al wat de Raad van Bestuur verder nuttig oordeelt.
De Raad van Bestuur kan een bibliotheek inrichten en kan hiervoor een bibliothecaris benoemen.
Art. 64 :
De bestuurders en andere bondsfunctionarissen moeten, in overeenstemming met hun taken, elk jaar de
gedurende het afgelopen maatschappelijk jaar of het afgelopen competitiejaar ingekomen stukken, welke
zij niet meer nodig hebben, naar tijdsorde gerangschikt en genummerd, aan de bibliothecaris
overhandigen.
De Raad van Bestuur beslist wat zal gehouden worden.
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HOOFDSTUK VI
GELDEN
Art. 65:
De inkomsten van de K.B.K.B. bestaan uit:
a ) bijdragen der leden;
b ) andere financiële verplichtingen van de clubs, zoals bepaald in art. 66 van dit Huishoudelijk
Reglement;
c ) boeten;
d ) verkoop van bondsuitgaven;
e ) inleg- en toegangsgelden van wedstrijden;
f ) giften, toevallige baten, enz.;
g ) 10% op de bruto ontvangsten der inkomgelden voor wedstrijden op het veld
Alle boeten worden in het Reglement van Wedstrijden, in het Reglement van Wedstrijden voor Zaalkorfbal
en in het Huishoudelijk Reglement vermeld met de sleutel k.
Art. 66 :
1 - De diverse financiële verplichtingen van de clubs, voor het volgende maatschappelijk jaar, worden
jaarlijks vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Vergadering. Zij bevatten onder meer voor elke club:
a) de clubbijdrage;
b) de bijdrage, verschuldigd voor geaffilieerden, ingeschreven op de lijsten van de K.B.K.B. Hierbij zal
onderscheid gemaakt worden tussen :
• competitiespelers, eventueel ingedeeld volgens leeftijdsgroep;
• adherenten;
• recreanten;
• occasionele korfballers.
• G-korfballers
c) het verschuldigd inleggeld per achttal voor de competities en/of seriewedstrijden;
d) de bijdrage voor deelname aan de zaalcompetitie;
e) elke andere financiële verplichting met een bepaald doel door de Algemene Vergadering gestemd.
2 - Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering wordt de bijdrage vermeld onder d)
per evenredige delen opgenomen in de uittreksels van rekening voorzien in art. 67 van dit
Huishoudelijk Reglement.
Art. 67:
Op het einde van iedere trimester wordt door de penningmeester van de K.B.K.B. aan iedere club een
uittreksel van rekening gestuurd, bevattende de diverse verschuldigde bedragen, de aangerekende boeten,
enz. De clubs zijn verplicht het opgegeven bedrag te vereffenen binnen de 14 kalenderdagen na deze
bekendmaking.
Art. 68:
1 - Iedere club die ten laatste 1 maand na het verzenden van het uittreksel van rekening met de aan de
K.B.K.B. verschuldigde bedragen, deze nog niet betaald heeft wordt schriftelijk aangemaand om dit
alsnog te betalen binnen de 14 dagen. Er wordt 10K administratiekosten aangerekend.
2 - Indien na 14 dagen de betalingen nog niet gebeurd zijn zal de K.B.K.B. volgende maatregelen nemen:
a) er wordt per kwartaal een aanmaning gestuurd. De bedragen worden bij iedere aanmaning
verhoogd met 10K administratiekosten;
b) de club komt niet meer in aanmerking om de door de K.B.K.B. ingerichte activiteiten (Beker van
België, jeugdbekers, finalewedstrijden,...) te organiseren;
c) indien de club een prijs wint bij een actie ingericht door de K.B.K.B. zal deze prijs niet uitgereikt
worden, doch eerst in mindering gebracht worden van het openstaande saldo.
Deze regeling geldt eveneens voor alle bedragen die via de K.B.K.B. moeten worden verrekend.
3 - Indien de afrekenstaten 1ste en 2de kwartaal vóór het einde van het jaar of de afrekenstaten 3 de en 4de
kwartaal vóór 30/6 van het volgende jaar niet betaald zijn zal de K.B.K.B. volgende maatregelen
nemen:
a) Er zal een aangetekende ingebrekestelling verzonden worden;
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b) het eerste 8-tal van de senioren zal in het volgende competitiejaar in een klasse lager aantreden
dan waarin ze zou aantreden;
c) wanneer te betalen documenten, spelerslicenties en dergelijke... door de K.B.K.B. moeten
afgeleverd worden zal dit enkel gebeuren tegen contante of mits voorafgaandelijke betaling;
d) de erkenningen voor 25 jaar bestaan (of meer) zullen niet uitgereikt worden alvorens de schuld
betaald is.
Wanneer het verschuldigd bedrag hoger is dan 25,00 euro vermenigvuldigd met het aantal spelende
leden van de club komen hierbij nog volgende maatregelen:
a) zij kan geen opleidingen of infosessies aanvragen;
b) wanneer gratis opleidingen gegeven worden zal ieder lid van de club toch 10K dienen te betalen;
c) zij kan geen beroep doen op ondersteuning van de K.B.K.B.-medewerkers bij organisaties door de
club ingericht;
Indien na 2 jaar (te rekenen van het moment van verzenden van de ingebrekestelling) de betalingen
nog niet gebeurd zijn zal de K.B.K.B. volgende maatregelen nemen:
a) de club kan enkel nog met jeugd in de competitie aantreden. De seniorploegen worden geschorst
met ingang van het volgende competitiejaar;
b) bij betaling van de achterstallige schuld zal het eerste 8-tal van de senioren in een klasse lager
aantreden dan waarin ze zou aantreden. Zij kunnen pas opnieuw aantreden in het volgende
competitiejaar;
c) De in punt 4 voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd ook al is het bedrag kleiner dan of gelijk
aan 25,00 euro vermenigvuldigd met het aantal spelende leden van de club.
Indien na 3 jaar (te rekenen van het moment van verzenden van de ingebrekestelling) de betalingen
nog niet gebeurd zijn zal de Raad van Bestuur op een volgende Algemene Vergadering voorstellen om
de club uit te sluiten uit de federatie.
In opvolging van punt 1 kan de club een onderhoud vragen aan de federatie. Dit onderhoud zal voor de
K.B.K.B. gevoerd worden door vertegenwoordigers aangeduid door het financieel comité. De club kan
hierop een toelichting geven en een aflossingsplan voorleggen. In dit plan moeten volgende punten
voorkomen:
a) starten einddatum van de aflossing van het verschuldigd bedrag. De duur van de aflossing kan
maximaal 1 jaar zijn;
b) aflossingssom per storting. Deze som moet minstens 10% van het totale verschuldigde bedrag
vertegenwoordigen met een minimum van 200,00 euro;
c) dat de aflossingen gebeuren op een maandelijkse basis;
d) de belofte om alle tussentijdse afrekenstaten van de K.B.K.B. binnen de vastgestelde tijd te
betalen. Deze betalingen komen niet in de plaats van de maandelijkse aflossing maar worden
supplementair betaald;
e) dat de afbetaling gebeurt via een bestendige opdracht;
f) handtekening van de voorzitter en de penningmeester van de club.
Het financieel comité zal het voorstel bespreken met de club en na evaluatie een advies voorleggen aan
de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zal op de eerstvolgende vergadering na ontvangst van het advies een beslissing
nemen in het dossier. Deze beslissing wordt door de secretaris-generaal aan de club meegedeeld.
Tegen deze beslissing is geen beroep of cassatie mogelijk daar uitstel van betaling een gunst is die de
K.B.K.B. aan de club verleent.
Een kopie van de bestendige opdracht wordt binnen de maand naar de penningmeester van de K.B.K.B.
gestuurd.
De penningmeester van de K.B.K.B. zal de uitvoering van het aflossingsplan opvolgen.
Wanneer een aflossingsplan wordt goedgekeurd, gebeurt de betaling via een bestendige opdracht. De
maatregelen in punt 2, 3, 4 en 5 worden niet uitgevoerd met uitzondering van punt 2c. De
penningmeester van de K.B.K.B. zal een nieuwe einddatum bepalen gebaseerd op het dan nog
openstaande bedrag en de aflossingsvoorwaarden uit het door de Raad van Bestuur goedgekeurde
aflossingsplan.
Wanneer het aflossingsplan niet wordt uitgevoerd zoals afgesproken vervalt het en is de achterstallige
schuld onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betalen worden de maatregelen in punt 2, 3, 4 en 5
onmiddellijk van kracht.
Wanneer een aflossingsplan wordt geweigerd, zijn punten 1 t/m 6 van dit artikel volledig van
toepassing. De club kan steeds een nieuw aflossingsplan voorleggen. In voorkomend geval is het
indienen van een nieuw aflossingsplan niet opschortend.
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Overgangsmaatregel:
De afspraken die tussen K.B.K.B. en clubs werden gemaakt voor ingang van deze reglementering blijven van
kracht voor zover ze correct uitgevoerd worden.

HOOFDSTUK VII
OFFICIEEL ORGAAN
Art. 69 :
De Algemene Vergadering kan beslissen dat de K.B.K.B. een Officieel Orgaan zal uitgeven. In dit geval moet
de Algemene Vergadering de begroting vaststellen en goedkeuren.
De wijze van uitgeven en het administratief beheer worden door de Raad van Bestuur bepaald.
*************
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Bijlage A
DEONTOLOGISCHE CODE
1. Gewettigd verblijf
De sportfederatie kan vooraleer zij een licentie toekent aan de sportbeoefenaar met vreemde nationaliteit aan de
sportbeoefenaar /de club vragen aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied.
Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het
gewettigd verblijf blijkt.
De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst kan niet worden geweigerd omwille van een onwettig
verblijfsstatuut.
Om competitievervalsing te vermijden bij stijgen–dalen competities kan de federatie een bewijs van identiteit vragen.
Indien de sporter geen identiteitskaart heeft, informeert de club bij de sporter naar de identiteit waaronder hij is
ingeschreven op school, als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd
worden.

2. Mensenhandel
De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de wetgeving op de bestrijding van
de mensenhandel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de
mensensmokkel, B.S., 25 april 1995
en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België
binnenkomt of er verblijft, en wanneer hij daarbij:
ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld,
bedreigingen of enige andere vorm van dwang
of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert
handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt gestraft met een gevangenisstraf of een
boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel.

3. Tewerkstelling: sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst.
Volgens de geldende bepalingen van de K.B.K.B. wordt het uitoefenen van de sport op basis van een
arbeidsovereenkomst verboden.
Voor zover in de toekomst de reglementering van de K.B.K.B. wel zou voorzien in deze mogelijkheid gelden volgende
bepalingen:
“De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de wetgeving op de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart).
Het betreft:
de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 21 mei 1999
het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999
het Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999
houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers, B.S., 20 december 2001
en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling na te
leven en te doen naleven.
Het betreft:
het Decreet van 10 december 2010 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse
Gewest, B.S., 29 december 2010
het Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet van 10
december 2010 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 29
december 2010
en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt”

4. Rechten van het Kind
De clubs verbinden zich ertoe ten overstaan van hun leden geen handelingen te stellen die strijdig zijn met bepalingen
van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989.

5. Rechten van de Mens
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De clubs verbinden zich ertoe ten overstaan van hun leden geen handelingen te stellen die strijdig zijn met de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1984.

6. Tuchtstraffen
In geval van overtreding van bovenstaande reglementeringen door sportclubs en door leden - natuurlijke personen,
geaffilieerden, zal de K.B.K.B. gemachtigd zijn sancties op te leggen.
De sanctie bestaat afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de sportclub uit schorsing, voorstel tot
uitsluiting, degradatie, het opleggen van een geldboete van 500 tot 25.000 euro.
Voor leden - natuurlijke personen, geaffilieerden, kunnen deze sancties afhankelijk van de zwaarte van de overtreding
gaan van de schorsing, de schrapping als geaffilieerde, een voorstel tot uitsluiting tot het opleggen van een geldboete
van 500 tot 25.000 euro.

7. Transferprocedure van een in het buitenland aangesloten speler voor zowel een Belg, een EU -onderdaan
als een niet EU-onderdaan.
7.1.

Indien het een sportbeoefenaar met vreemde nationaliteit betreft dient voldaan aan de voorwaarden van de
regels van deze deontologische code.
7.2.
Alle transfers dienen te gebeuren in overeenstemming met artikel 4 van het internationaal wedstrijdreglement
van de I.K.F.
Artikel 4:
1. Een speler heeft niet het recht tegelijkertijd in meer dan één nationale competitie als speler uit te komen. Het
Bestuur kan van deze bepaling dispensatie verlenen.
2. Een speler heeft voor de overgang als speler in een nationale organisatie (hierna te noemen: de vroegere
nationale organisatie) naar een andere nationale organisatie (hierna te noemen: de nieuwe nationale
organisatie) de formele toestemming nodig van de vroegere nationale organisatie.
3. De nieuwe nationale organisatie dient deze toestemming bij aangetekend schrijven aan de vroegere
nationale organisatie te vragen. De vroegere nationale organisatie bericht de nieuwe nationale organisatie
binnen de zes weken bij aangetekend schrijven of de gevraagde toestemming wordt verleend. Indien na afloop
van deze periode geen antwoord is ontvangen, wordt de toestemming geacht te zijn verleend.
4. De vroegere nationale organisatie kan de toestemming slechts weigeren indien zij kan aantonen dat niet
werd voldaan aan de desbetreffende bepalingen van haar eigen reglementen, indien en voor zolang de speler
een hem opgelegde disciplinaire straf ondergaat dan wel niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen
binnen die organisatie.
5. Indien de nieuwe nationale organisatie van oordeel is, dat de toestemming ten onrechte is geweigerd, kan het
Bestuur op haar verzoek de toestemming alsnog verlenen. De beslissing van het Bestuur is bindend en niet
vatbaar voor beroep.

___________________
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Bijlage B

Algemene Volmacht
Clubnaam :
De ondergetekenden, leden van de Raad van Bestuur van de club, geven hierbij volmacht
aan:
❖ als stemgerechtigde de club te vertegenwoordigen op (aankruisen wat past)
 de Algemene Vergadering d.d. :
 de samenkomst van clubs waarop de voorstellen tot reglementswijziging zullen
gestemd worden d.d.
Bovendien zal ook ons lid
de vergadering bijwonen.
❖ zijn club te vertegenwoordigen op de zitting d.d.

van het :

(aankruisen wat past)
 Disciplinair Comité
 Comité voor Protesten
 Comité Affiliaties
 Comité Ad hoc
 Comité voor Behandeling van Beroepen
 Cassatiecomité
Handtekeningen :
Een bestuurder

Naam en voornaam

Een bestuurder

Naam en voornaam

_____________
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Bijlage C
Stembrief
Stembrief.
ALGEMENE VERGADERING VAN . (datum invullen). . .
Punt . . : KIEZING BESTUURDERS
Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Voornaam , Naam

JA

NEEN

ONTHOUDING

Wijze van stemmen: * Schrappen wat niet van toepassing is

___________________
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Bijlage D
INTERN TUCHTREGLEMENT INZAKE DOPINGPRAKTIJKEN GEPLEEGD DOOR ELITESPORTERS
OF BEGELEIDERS
1. Dit reglement is van toepassing op elke sporter die onder de verantwoordelijkheid van deze
sportvereniging valt en door de Vlaamse Gemeenschap op de hoogte werd gebracht van zijn kwalificatie
als elitesporter en elke begeleider die onder de verantwoordelijkheid van deze sportvereniging valt.
2. De in artikel 1 vermelde sporter die de in artikel 1 vermelde kwalificatie als elitesporter betwist, kan
overeenkomstig artikel 34 van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde
sportbeoefening, binnen de veertien dagen volgend op de kennisgeving, beroep aantekenen bij de
disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap.
3. De disciplinaire vervolging en bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door de in artikel 1 vermelde
sporter of begeleider, verloopt volgens het procedurereglement van het disciplinair orgaan van de vzw
Vlaams Doping Tribunaal, die door deze sportvereniging belast werd met het organiseren van de
disciplinaire procedure betreffende dopingpraktijken gepleegd door de in artikel 1 vermelde elitesporter
of begeleider.
4. §1. Het in artikel 3 vermelde disciplinair orgaan zal de in overtreding bevonden sporter of begeleider
veroordelen tot het terugbetalen van het geheel of een deel van de kosten van de dopingcontroles, aan
degene die de kosten van deze controles heeft gedragen en de in overtreding bevonden sporter of
begeleider daarenboven een straf opleggen overeenkomstig §2 tot en met §7 van dit artikel.
§2. Met uitzondering van de specifieke stoffen waarnaar verwezen wordt in paragraaf 3, en behoudens
de toepassing van paragraaf 5 of 6 wordt twee jaar uitsluiting opgelegd voor een overtreding als vermeld
in artikel 3, 1°, 2° en 6°, van het decreet.
§3. De verboden lijst kan specifieke stoffen vermelden die gemakkelijk kunnen leiden tot het onbedoeld
overtreden van antidopingregels doordat ze veel worden gebruikt in medicijnen of waarvan het minder
waarschijnlijk is dat ze met succes worden gebruikt als doping. Als een sporter of begeleider kan
aantonen hoe een specifieke stof in zijn of haar lichaam is binnengekomen of in zijn of haar bezit is
gekomen, en dat die specifieke stof in zijn of haar lichaam is binnengekomen of in zijn of haar bezit is
gekomen, en dat die specifieke stof niet bedoeld was om de sportprestaties van de sporter te verbeteren
of het gebruik van een prestatieverbeterende stof te maskeren, wordt de uitsluitingperiode vermeld in
paragraaf 2 van dit artikel vervangen door minimaal een berisping en maximaal twee jaar uitsluiting voor
een eerste overtreding.
Om een opheffing of een vermindering te rechtvaardigen, moet de sporter of begeleider zijn of haar
verklaring staven met bewijsmateriaal waaruit tot volle tevredenheid van het disciplinair orgaan blijkt
dat er geen sprake was van een intentie om de sportprestatie te verbeteren of het gebruik van een
prestatieverbeterende stof te maskeren. De ernst van de fout van de sporter of begeleider geldt als
criterium om te beslissen tot een eventuele vermindering van de uitsluitingperiode.
§4. Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 3° en 5°, van het decreet, geldt, behoudens de toepassing
van paragraaf 5 of 6, twee jaar uitsluiting.
Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 7° en 8°, van het decreet, wordt, behoudens de toepassing
van paragraaf 5, een periode van uitsluiting opgelegd van minimaal vier jaar en maximaal levenslang.
Een dopingpraktijk waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige overtreding
beschouwd en leidt, indien zij is gepleegd door een begeleider van de sporter en betrekking heeft op
andere stoffen dan de op de verboden lijst vermelde specifieke stoffen, tot levenslange uitsluiting voor
de begeleider.
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Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 4°, van het decreet, is de periode van uitsluiting minimaal
één jaar en maximaal twee jaar, afhankelijk van de schuldgraad van de sporter.
§5. In de volgende gevallen wordt de periode van uitsluiting niet toegepast of verminderd op grond van
uitzonderlijke omstandigheden:
1° als de sporter of begeleider in een individueel geval kan aantonen dat hem geen schuld treft of
nalatigheid te verwijten is voor de overtreding, vervalt de periode van uitsluiting die normaal van
toepassing was. In geval van een overtreding van antidopingregels als vermeld in artikel 3, 1°, van het
decreet, moet de sporter aanvullend aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen
opdat de periode van uitsluiting kan vervallen. Als de periode van uitsluiting vervalt, telt de overtreding
van de antidopingregels niet mee voor het vaststellen van de periode van uitsluiting die geldt voor
overtredingen als vermeld in paragraaf 7.
2° als de sporter of begeleider in een individueel geval voor een overtreding van antidopingregels kan
aantonen dat hem geen significante schuld treft of nalatigheid te verwijten is voor de overtreding, kan
de periode van uitsluiting worden verminderd tot maximaal de helft. Als de periode van uitsluiting
levenslang is, mag de verminderde periode niet korter zijn dan acht jaar. In geval van een overtreding
van antidopingregels als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet, moet de sporter bijkomend aantonen
hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen voordat de periode van uitsluiting kan worden
verminderd;
3° als een sporter of begeleider vrijwillig een dopingpraktijk bekent voor hem een monsterneming wordt
aangekondigd die een dopingpraktijk zou kunnen aantonen (of, als het een andere dopingpraktijk betreft
dan die welke vermeld in artikel 3, 1° van het decreet, voor hij de eerste kennisgeving van de toegegeven
overtreding ontvangt) en die bekentenis het enige betrouwbare bewijs is van de overtreding op het
ogenblik van de bekentenis, kan de uitsluitingperiode worden verminderd, maar de uitsluitingperiode kan
nooit minder lang zijn dan de helft van uitsluitingperiode die normaal van toepassing is;
4° voor een vermindering of schorsing op basis van paragraaf 5, 2° of 3° wordt toegepast, moet de
normaal toepasselijke uitsluitingperiode worden bepaald in overeenstemming met paragraaf 2, 3, 4 en
6. Als de sporter of begeleider aanspraak maakt op een vermindering of opschorting van de
uitsluitingperiode op basis van twee of meer van de criteria vermeld in 2° of 3° van paragraaf 5, kan de
uitsluitingperiode worden verminderd of opgeschort, maar de uitsluitingperiode kan nooit minder lang
zijn dan een vierde van de uitsluitingperiode die normaal van toepassing is.
§6. Als in een individueel geval waar sprake is van een andere dopingpraktijk dan de overtredingen,
vermeld in artikel 3, 7°, en artikel 3, 8°, van het decreet, wordt vastgesteld dat er verzwarende
omstandigheden zijn die de oplegging van een langere uitsluitingperiode dan de standaardsanctie
rechtvaardigen, moet de normaal toepasselijke uitsluitingperiode worden verlengd tot maximaal vier jaar
tenzij de sporter of begeleider tot volle tevredenheid van het disciplinaire orgaan kan bewijzen dat hij
de dopingpraktijk niet opzettelijk heeft begaan. Een sporter of begeleider kan de toepassing van deze
paragraaf voorkomen, als hij de beweerde dopingpraktijk onmiddellijk bekent na door de opdrachtgever
met de overtreding te zijn geconfronteerd.
§7. In geval van meervoudige overtredingen worden de volgende regels in acht genomen:
1° voor de eerste dopingpraktijk van een sporter of begeleider wordt de uitsluitingperiode, vastgelegd in
paragraaf 2 en 4 (vatbaar voor opheffing, vermindering of opschorting volgens paragraaf 3 en 5, of voor
verlenging volgens paragraaf 6). Voor een tweede dopingpraktijk geldt een uitsluitingperiode die in
overeenstemming is met de onderstaande tabel:

2de overtreding

VSS

AGC

GSS

St

VS

HT

VSS

1j - 4j

2j - 4j

2j - 4j

4j - 6

8j - 10j

10j - lev

1ste overtreding
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AGC
GSS
St
VS
HT

1j - 4j
1j - 4j
2j - 4j
4j - 5j
8j - lev

4j - 8j
4j - 8j
6j - 8j
10j - lev
lev

4j - 8j
4j - 8j
6j - 8j
10j - lev
lev

6j - 8j
6j - 8j
8j - lev
lev
lev

10j - lev
10j - lev
lev
lev
lev

lev
lev
lev
lev
lev

In de tabel voor de tweede dopingpraktijk wordt verstaan onder:
a)
b)
c)
d)

cijfers/”lev”= aantal jaren uitsluiting;
- = tot;
Lev = levenslange;
VSS (Verminderde sanctie voor een Specifieke Stof conform art. 70, §3): De dopingpraktijk wordt
of zou moeten worden bestraft met een verminderde sanctie conform art. 70, §3, omdat er sprake
is van een Specifieke Stof en de andere voorwaarden van art. 70, §3, zijn vervuld.
e) AGC (Aangifteverzuim en/of Gemiste Controles): De dopingpraktijk wordt of zou moeten worden
bestraft conform art.70, §4, derde lid.
f) GSS (verminderde sanctie in geval van Geen Significante Schuld of nalatigheid): De dopingpraktijk
wordt of zou moeten worden bestraft met een verminderde sanctie conform art. 70, §5, 2° omdat
de sporter aantoonde dat er sprake was van Geen Significante Schuld of Nalatigheid conform
art.70, §5, 2°.
g) St (Standaardsanctie conform art. 70, §2 of art. 70, §4, eerste lid): De overtreding van een
antidopingregel wordt bestraft of zou moeten worden bestraft met een standaardsanctie van
twee jaar conform art. 70,§2 of art. 70, §4, eerste lid.
h) VS (Verzwaarde Sanctie) : De dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft met een
verzwaarde sanctie conform art. 70, §6, omdat aan de voorwaarden van art. 70, §6, is voldaan.
i) HT (Handel of poging tot handel en Toediening of poging tot toediening): De dopingpraktijk wordt
of zou moeten worden bestraft met een sanctie conform art. 70, §4, tweede lid.
2° als een sporter of begeleider die een tweede dopingpraktijk begaat, beweert aanspraak te maken
op gedeeltelijke opschorting of verkorting van de uitsluitingperiode conform paragraaf 5, 3°of 4°,
dient het disciplinair orgaan eerst de normaal toepasselijke uitsluitingperiode te bepalen binnen het
bereik aangegeven door de tabel vermeld in paragraaf 7, 1°, en vervolgens de gepaste opschorting
of verkorting van de uitsluitingperiode toe te passen. De resterende uitsluitingperiode, na de
toepassing van eventuele opschorting of verkorting op basis van paragraaf 5, 3° of 4°, moet minstens
een vierde van de normaal toepasselijke uitsluitingperiode bedragen;
3° een derde dopingpraktijk heeft altijd levenslange uitsluiting tot gevolg, behalve als de derde
dopingpraktijk de voorwaarden voor opheffing of vermindering van de uitsluitingperiode conform
paragraaf 4 vervult of als er sprake is van een overtreding van artikel 3, 4°, van het decreet. In die
speciale gevallen bedraagt de uitsluitingperiode acht jaar tot levenslang;
4° voor bepaalde potentieel meervoudige overtredingen gelden de volgende aanvullende regels:
a) om te worden bestraft op basis van paragraaf 7 van dit artikel, kan een dopingpraktijk alleen
als een tweede overtreding worden beschouwd, als wordt aangetoond dat de sporter of
begeleider de tweede dopingpraktijk heeft begaan nadat hij op de hoogte was gebracht
conform artikel 57, of nadat de opdrachtgever redelijke inspanningen heeft geleverd om hem
op de hoogte te brengen van de eerste dopingpraktijk. Als de opdrachtgever dat niet kan
bewijzen, worden de overtredingen samen als één enkele eerste overtreding beschouwd en
zal de opgelegde sanctie gebaseerd zijn op de overtreding waarop de strengere sanctie staat.
Het voorkomen van meervoudige overtredingen kan echter als een verzwarende
omstandigheid worden beschouwd;
b) als na de uitspraak in een eerste dopingpraktijk feiten worden ontdekt met betrekking tot
een dopingpraktijk van de sporter of begeleider die zich hebben voorgedaan voor de
kennisgeving met betrekking tot de eerste overtreding, wordt een aanvullende sanctie
opgelegd, op basis van de sanctie die had kunnen worden opgelegd als tegelijkertijd uitspraak
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was gedaan over beide overtredingen. Om te vermijden dat er verzwarende omstandigheden
worden gevonden op grond van de vroeger gepleegde maar later ontdekte overtreding, moet
de sporter of begeleider vrijwillig en tijdig de eerdere dopingpraktijk bekennen na de
kennisgeving van de overtreding waarvan hij eerst wordt beschuldigd. Dezelfde regel geldt
ook als feiten worden ontdekt met betrekking tot nog een vroegere overtreding na de
uitspraak in een tweede dopingpraktijk.
5° Voor de toepassing van paragraaf 7 moeten alle dopingpraktijken plaatsvinden binnen dezelfde
periode van acht jaar om als meervoudige overtredingen beschouwd te worden.
§8. De uitsluitingperiode gaat in op de dag waarop tijdens een hoorzitting een uitsluiting wordt
opgelegd of, als afstand werd gedaan van een hoorzitting, op de datum waarop de uitsluiting werd
aanvaard of gewijzigd. Elke periode van voorlopige schorsing moet worden afgetrokken van de totale
periode van uitsluiting die wordt opgelegd.
Deze regeling geldt niet in de volgende gevallen:
1° als de tuchtprocedure of andere aspecten van de dopingcontrole aanzienlijke vertraging oplopen
die niet aan de sporter of begeleider te wijten is, kan het disciplinair orgaan de uitsluitingperiode op
een vroegere datum laten ingaan, op zijn vroegst op de datum van de monsterneming, of op de laatste
datum waarop een andere dopingpraktijk heeft plaatsgevonden;
2° als de sporter of begeleider onmiddellijk (d.w.z. wat de sporter betreft, in ieder geval voor de
sporter opnieuw aan een wedstrijd deelneemt) de dopingpraktijk bekent nadat de opdrachtgever hem
met de dopingpraktijk heeft geconfronteerd, kan de uitsluitingperiode op zijn vroegst aanvangen op
de datum van de monsterneming of op de laatste datum waarop een andere dopingpraktijk
plaatsvond. In elk geval moet de sporter of begeleider, als deze bepaling wordt toegepast, minstens
de helft van de uitsluitingperiode uitzitten, beginnend vanaf de datum waarop de sporter of
begeleider de opgelegde sanctie heeft aanvaard, de datum van tuchtrechterlijke uitspraak van die
sanctie of de datum waarop de sanctie wordt gewijzigd;
3° als een voorlopige schorsing wordt opgelegd en door de sporter wordt gevolgd, wordt de periode
van voorlopige schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingperiode die uiteindelijk aan de
sporter wordt opgelegd;
4° als een sporter vrijwillig en schriftelijk een voorlopige schorsing aanvaardt van de opdrachtgever,
en vervolgens afziet van wedstrijddeelname, wordt die periode van vrijwillige voorlopige schorsing
afgetrokken van een eventuele uitsluitingperiode die uiteindelijk aan de sporter wordt opgelegd. Een
kopie van de vrijwillige aanvaarding van een voorlopige schorsing door de sporter moet onmiddellijk
worden bezorgd aan alle partijen die recht hebben op kennisgeving van een vermoedelijke
dopingpraktijk;
5° de periode voor de datum van inwerkingtreding van een voorlopige schorsing wordt nooit in
mindering gebracht van een uitsluitingperiode, ongeacht of de sporter ervoor heeft geopteerd om
niet deel te nemen aan wedstrijden of door zijn team werd geschorst.
§9. Wanneer een sporter of begeleider die uitgesloten is verklaard, het verbod op deelname tijdens
de uitsluiting, zoals voorzien in paragraaf 10, overtreedt, worden de resultaten van die deelname
gediskwalificeerd en begint de oorspronkelijk opgelegde uitsluitingperiode opnieuw te lopen vanaf
de datum van de overtreding. De nieuwe uitsluitingperiode kan verkort worden conform paragraaf 5,
2° indien de sporter of begeleider aantoont dat hem of haar geen significante schuld of nalatigheid
treft voor de overtreding van het verbod op deelname. De opdrachtgever van de dopingcontrole die
tot de oplegging van de oorspronkelijke uitsluitingperiode heeft geleid, dient te bepalen of de sporter
of begeleider het verbod op deelnam heeft overtreden, en of een vermindering conform paragraaf 5,
2° aangewezen is.
Bij elke dopingpraktijk waarvoor geen verkorte sanctie wegens specifieke stoffen geldt zoals vermeld
in paragraaf 4, wordt bovendien de sportgerelateerde financiële steun of andere sportgerelateerde
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voordelen die een dergelijke sporter of begeleider zou ontvangen, geheel of gedeeltelijk ingehouden
door de sportvereniging.
§10. De uitsluiting houdt in dat de betrokkenen tijdens de periode van uitsluiting in geen enkele
hoedanigheid mag deelnemen aan een sportmanifestatie (uitgezonderd geautoriseerde
antidopingcursussen of rehabilitatieprogramma’s). Een persoon aan wie een periode van uitsluiting
is opgelegd van langer dan vier jaar kan, als er vier jaren van de periode van uitsluiting zijn
verstreken, deelnemen aan lokale sportmanifestaties in een andere sport dan de sport waarbij de
betrokkene de overtreding van een antidopingregel heeft gepleegd, maar alleen als de lokale
sportmanifestatie niet op een dusdanig niveau is dat het de betrokkene anders direct of indirect zou
kunnen kwalificeren voor deelname aan (of punten zou kunnen opleveren die nodig zijn voor) een
nationaal kampioenschap of internationale wedstrijd.
§11. Als de voorwaarde voor het terugkrijgen van het recht op deelname aan wedstrijden na een
bepaalde periode van uitsluiting moet een sporter tijdens de periode van uitsluiting beschikbaar
blijven voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband en moet hij of zij, als daarnaar gevraagd wordt,
actuele en nauwkeurige verblijfgegevens verstrekken. Als een sporter aan wie een periode van
uitsluiting is opgelegd zich terugtrekt uit de sport maar later toch weer aan de sport wil deelnemen,
kan de sporter pas weer deelnamegerechtigd worden verklaard als de sporter de administratie
daarvan op de hoogte heeft gebracht en zich beschikbaar heeft gesteld voor dopingcontroles buiten
wedstrijdverband gedurende een periode die gelijk is aan de periode van uitsluiting die nog over was
op het moment dat de sporter zich terugtrok.
5. Een overtreding van een antidopingregel in verband met een dopingcontrole binnen wedstrijdverband
leidt automatisch tot diskwalificatie van het individuele resultaat dat is behaald in die wedstrijd met alle
daaruit voortvloeiende consequenties, zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen.
Naast de automatische diskwalificatie van de resultaten in de wedstrijd waarin het positieve monster is
aangetroffen, zullen alle andere wedstrijdresultaten die zijn behaald nadat er een andere overtreding
van antidopingregels heeft plaatsgevonden, door het begin van een periode van voorlopige schorsing of
uitsluiting worden gediskwalificeerd, tenzij de rechtvaardigheid anders vereist, met alle consequenties
van dien, zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen.
Als voorwaarde voor het terugkrijgen van het recht op wedstrijddeelname na een vastgestelde
dopingovertreding, moet de sporter eerst al het conform dit artikel verbeurde prijzengeld terugbetalen.
Tenzij de regels van de internationale federatie bepalen dat verbeurd prijzengeld aan andere sporters
moet worden toegekend, moet het in de eerste plaats dienen om de invorderingskosten te vergoeden van
de sportvereniging die de nodige stappen ondernam om het prijzengeld terug te vorderen, en vervolgens
om de kosten te vergoeden van de antidopingorganisatie die in dat geval instond voor het
resultatenbeheer, waarna het eventuele restant wordt toegekend conform de regels van de
internationale federatie.
6. De volgende personen of instanties hebben het recht, tegen elke disciplinaire maatregel van het in artikel
3 vermelde disciplinair orgaan, beroep aan te tekenen bij het Internationaal Sporttribunaal, volgens de
voorwaarden die van toepassing zijn op het Internationaal Sporttribunaal:
a. De betrokken sporter of begeleider
b. De andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan
c. De Vlaamse regering
d. De bevoegde nationale of internationale sportfederatie
e. Het Wereldantidopingagentschap (WADA)
f. Het Internationaal Olympisch Comité
g. Het Internationaal Paralympisch Comité
7. Het beroep schort de tenuitvoerlegging van de in artikel 6 vermelde maatregel niet op.
Om ontvankelijk te zijn moet het beroep bij aangetekende brief ter post zijn afgegeven binnen een
termijn van veertien kalenderdagen die een aanvang neemt de dag na de uitspraak van de maatregel of,
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als de maatregel bij verstek is genomen, binnen veertien dagen na de dag van de verzending van de
maatregel bij aangetekende brief door het in artikel 3 vermelde disciplinair orgaan.
De uiterste datum waarbinnen het WADA echter beroep kan aantekenen of kan tussenbeide komen is
gelijk aan de laatste van de volgende twee data:
a) eenentwintig dagen na de laatste dag waarop eender welke partij beroep kon hebben
aangetekend, of
b) eenentwintig dagen na ontvangst door het WADA van het volledige dossier met betrekking tot de
uitspraak.
Wanneer het in artikel 3 vermelde disciplinair orgaan niet binnen een redelijke termijn die door het
WADA wordt bepaald, beslist of er een dopingovertreding heeft plaatsgevonden, kan het WADA ervoor
opteren om rechtstreeks beroep aan te tekenen bij het Internationaal Sporttribunaal, alsof het
disciplinair orgaan had beslist dat er geen dopingovertreding was begaan.
8. De bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap heeft het recht controle uit te oefenen op de
naleving van dit intern tuchtreglement.

___________________
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Bijlage E
Ombudsman KBKB
I. ALGEMENE BEPALINGEN
1.

Benoeming
Elke geaffilieerde of individueel lid kan, door de Raad van Bestuur, tot ombudsman KBKB worden
benoemd voor zover aan volgende minimale voorwaarden wordt voldaan :
➢ minimum 30 jaar;
➢ minimum 15 jaar actief binnen de korfbalbeweging;
➢ niet als coach, speler, geaffilieerde of adherent geschorst zijn.
De benoeming van ombudsman gebeurt voor een periode van 4 jaar
Deze periode kan, door de Raad van Bestuur, telkens voor 4 jaar verlengd worden. Herroeping door de
Raad van Bestuur is te allen tijde mogelijk

2.

Onverenigbaarheden :
De ombudsman KBKB mag
➢ geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur of één van zijn comités. Van dit laatste kan de Raad
van Bestuur dispensatie verlenen;
➢ geen bestuurslid zijn van een bij de KBKB aangesloten korfbalvereniging;
➢ niet als coach en/of trainer in dienst zijn van een bij de KBKB aangesloten korfbalvereniging;

3.

Opdracht :
De ombudsman KBKB heeft als opdracht:
➢ te bemiddelen mbt conflicten en klachten tussen:
o club(s), individuele leden en de federatie, inclusief al haar comités;
o geaffilieerden en de federatie, inclusief al haar comités;
o leden van korfbalclubs en de federatie, inclusief al haar comités;
o leden van korfbalclubs en hun vereniging.
➢ te onderzoeken of een klacht al dan niet gegrond is;
➢ het probleem m.b.t. het conflict te detecteren en te evalueren;
➢ remediërend op te treden;
➢ adviezen te verstrekken aan de federatie en/of de club naar aanleiding van de ontvangen klachten;
➢ minimaal 2 maal per jaar, respectievelijk een maand voorafgaand aan de Jaarlijkse en de
Bijkomende Algemene Vergadering, voor Raad van Bestuur, een verslag op te maken met opgave
van de ontvangen klachten, wijze waarop zij behandeld werden en de voorgestelde remediëring.

4.

Bevoegdheden
De ombudsman KBKB heeft toegang tot alle verslagen van alle comités. Hij kan bij de Raad van
Bestuur en bij alle comités, zowel schriftelijk als mondeling, bijkomende informatie opvragen.
Hij kan zich laten bijstaan door derden-deskundigen, al dan niet leden van de federatie of haar clubs
die, beperkt tot hun opdracht, over dezelfde machten beschikken.

II. Werking
1.

Indienen klacht
Iedere club, geaffilieerde of individueel lid kan schriftelijk een klacht indienen bij de ombudsman
KBKB.
Is de indiener minderjarig dan kan zijn wettelijke vertegenwoordiger voor hem optreden zonder
ingeschreven te zijn op de lijsten van de federatie of lid te zijn van de desbetreffende
korfbalvereniging.
Hij of zij moet voorafgaandelijk wel de nodige stappen ondernemen om het geschil met de club,
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federatie of comité in onderling overleg op te lossen.
2.

Ontvangst
De ombudsman bepaalt eigenmachtig of een ingediende klacht al dan niet behandeld kan worden.
Indien de klacht niet behandeld wordt, zal de ombudsman dit onverwijld aan de indienende partij, met
de motivatie van de weigering, melden.
Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
De ombudsman zal bij elke gegronde klacht ontvangst en aanvaarding tot behandeling bevestigen aan
de aanklager. Eveneens brengt hij de aangeklaagde op de hoogte van de ingediende klacht en wie ze
heeft ingediend.

3.

Uitsluitingen
Klachten welk aan één van de volgende voorwaarden voldoen kunnen niet in behandeling genomen
worden:
➢ de identiteit van de indiener is niet gekend;
➢ het gaat om feiten die zich meer dan één jaar geleden voordeden en waarvoor sindsdien geen
enkele actie werd ondernomen;
➢ het gaat over vragen tot informatie en niet over een geschil;
➢ de indiener heeft zelf nog geen enkele of onvoldoende actie ondernomen;
➢ de klacht gaat over feiten waar, op het moment van de indiening, nog een procedure bij een
rechtscollege (hetzij comité KBKB hetzij een rechtbank) aanhangig is.
➢ de klacht gaat over feiten waar, binnen een periode van 3 jaar voorafgaandelijk aan het moment
van indiening, nog een uitspraak van een rechtscollege (hetzij comité KBKB hetzij een rechtbank) is
gedaan.

4.

Behandeling
Na behandeling deelt de ombudsman het resultaat gemotiveerd mee aan de indiener van de klacht.
Dit resultaat kan inhouden dat het probleem :
➢ door zijn tussenkomst werd opgelost;
➢ geen oplossing kan gevonden worden.
De adviezen verstrekt door de ombudsman m.b.t. de mogelijke oplossing van een gesteld probleem
zijn noch tegenover de federatie en haar comités, noch tegenover clubs of personen afdwingbaar.
___________________
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