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 KONINKLIJKE BELGISCHE IJSHOCKEY FEDERATIE VZW 

FEDERATION ROYALE BELGE DE HOCKEY SUR GLACE ASBL 
 
 

REGLEMENT NATIONALE TUCHTCOMMISSIE 
 

 
 
TITEL I OPRICHTING – AANSTELLING NATIONALE TUCHTCOMMISSIONER 
 
 
Artikel 1:  
 

Een Nationale Tuchtcommissie (hierna “NTC” genoemd) wordt hierbij door de KBIJF vzw krachtens 
Artikel 3 van de Statuten en Artikel 5 van het RIO opgericht. De installatie en werking van de NTC wordt 
door dit reglement bepaald. 
 
 

Artikel 2: Bepalingen 
 

Ne NTC bestaat uit 1 lid zijnde de Nationale Tucht Commissioner (NTCr) 
De NTCr dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

- 23 jaar of ouder zijn; 
 - Geen lid zijn van het Raad van Bestuur van de KBIJF vzw 

- Geen deel uitmaken van het scheidsrechterscorps,  
- Geen lid te zijn van een Club aangesloten bij de KBIJF vzw,  
- Noch rechtstreekse bindingen of belangen hebben bij dergelijke Club.  

 
De NTCr van deze NTC wordt van rechtswege bij de KBIJF vzw aangesloten en verbindt zich ertoe de 
statuten en reglementen van de KBIJF vzw na te leven. 
 
 

Artikel 3: Bepalingen 
 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de NTCr van de NTC. 
Personen die zich wensen kandidaat te stellen als NTCr van de NTC, dienen hun kandidatuur in bij de 
Voorzitter van de KBIJF vzw. 
 
 

Artikel 4: Bepalingen 
 

De Referee in Chief (RIC) en de Voorzitter van de KBIJF vzw hebben steeds het recht om aanwezig te 
zijn op een zitting van de NTC. Zij zullen echter niet aanwezig zijn bij de beraadslaging en de stemming. 
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TITEL  II : ONTSLAG 
 
 
Artikel 5 
 

Indien de NTCr van de NTC vrijwillig ontslag wenst te nemen moet deze dit schriftelijk doen aan de 
Voorzitter van de KBIJF vzw. 
Op verzoek van de Voorzitter van de KBIJF vzw kan de NTCr ontslagen worden door de Raad van 
Bestuur wegens: 
 

- grove nalatigheid of verzuim in de uitoefening van zijn functie, 
- een houding die in strijd is met de waardigheid van NTCr van de NTC; 
- een houding die morele of materiële schade toebrengt aan de KBIJF vzw of haar leden, 
- een houding waarbij geen uitvoering wordt gegeven aan het beleid van de KBIJF vzw. 
 

De beslissing tot ontslag zal per aangetekend schrijven worden medegedeeld aan het ontslagen lid. 
 

 
 
TITEL  III : BEVOEGDHEID 
 
 
Artikel 6 
 

De NTC is bevoegd om volgende zaken te behandelen: 
 
- Alle gevallen waarbij een speler of begeleider door de scheidsrechter voor, tijdens of na de 

wedstrijd werd bestraft; 
- Op verzoek van de Referee in Chief; 
- Op verzoek van de Voorzitter of diens plaatsvervanger van de KBIJF vzw. 

 
 De NTCr is bevoegd om de volgende tuchtmaatregelingen op te leggen: 
 

- Schorsing van betrokkene 
- Opleggen van een geldboete 
- Vergoeden van de aangerichte schade 
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TITEL  IV : PROCEDURE 
 
 
Artikel 7 Verloop van de zitting 
 

(a) De NTCr van de NTC zal wekelijks zitting houden. De betrokkene zal door  het BS en via het 
clubsecretariaat het scheidsrechters verslag ontvangen. De betrokkene heeft dan 5 kalenderdagen 
de tijd om zijn/haar verweer schriftelijk kenbaar te maken. Tevens kan de betrokkene aangeven dat 
hij/haar gehoord wenst te worden door de NTCr. 

(b)  De zittingen van de NTC zal schriftelijk verlopen mits de betrokkene aangeeft persoonlijk gehoord 
te worden. Dit kan zal dan openbaar zijn of telefonisch gebeuren al naar gelang de NTCr dit 
noodzakelijk vindt. Op verzoek van de betrokkenen bij geval van een hoorzitting kan de NTCr van 
de NTC de deuren sluiten met uitzondering voor de personen vermeldt in artikel 4 van dit 
reglement. 

(c) De NTCr zal die betrokkenen horen die voorafgaandelijk aan de NTCr van de NTC hebben 
verzocht te worden gehoord. De NTCr kan tevens alle andere personen horen, wanneer zij dit 
nuttig acht voor het onderzoek. 

(d) Alle personen worden gehoord in de taal die zij verkiezen. Indien dit niet het Nederlands, Frans of 
het Duits is, zullen zij op eigen kosten voor een tolk zorgen.  Men dient 5 dagen op voorhand aan 
te geven in welke taal men wenst gehoord te worden. 

(e) De betrokkenen mogen zich doen bijstaan door een advocaat, ingeschreven aan een balie uit de 
Europese Unie, en/of door 1 vertegenwoordiger van hun club. Indien de betrokkene minderjarig is, 
dient hij te worden vergezeld door zijn ouder(s) of voogd(en). 

(f) De betrokkenen mogen zich doen vertegenwoordigen door een bestuurslid van hun club, die 
persoonlijk kennis heeft van de aan de betrokkenen verweten feiten door zijn persoonlijke 
aanwezigheid op de desbetreffende wedstrijd. De NTCr van de NTC kan evenwel steeds de 
persoonlijke verschijning van de betrokkenen bevelen. 

(g) Indien de betrokkenen niet verschijnen, noch geldig vertegenwoordigd worden, kan de NTCr bij 
verstek oordelen. Er is geen verzet mogelijk tegen een bij verstek gewezen beslissing. 

(h) Na het horen van alle personen en studie van alle documenten die door de NTCr of de betrokkenen 
in het debat worden gebracht, wordt de zitting gesloten en beraadslaagt de NTCr over de uitspraak.  

(i) De NTCr van de NTC ondertekent het opgestelde verslag. 
(j) Binnen de 24 uur na de uitspraak zal de NTCr van de NTC het BS van de uitspraak op de hoogte 

brengen, per fax, e-mail of telefonisch met een latere schriftelijke bevestiging. 
(k) Het BS zal het clubsecretariaat zo spoedig mogelijk van de uitspraak op de hoogte brengen.  Een 

schriftelijke bevestiging met de motivering van de uitspraak wordt binnen 3 (drie) werkdagen aan 
de betrokkenen via het clubsecretariaat verzonden worden door het BS. Indien een speler voor 
langer dan 1 jaar geschorst wordt, zal het BS de betrokkene persoonlijk aangetekend op de hoogte 
brengen van de uitspraak. Indien een buitenlandse speler voor langer dan één jaar geschorst wordt, 
maakt het BS deze beslissing tevens over aan het secretariaat van de IIHF.  

(l) Indien er sprake is van een procedurele ongeregeldheid zal de uitspraak van de NTCr nietig worden 
verklaart en binnen de 7 (zeven) kalenderdagen zal de zaak opnieuw behandeld worden. 
Procedurele ongeregeldheid geeft geen aanleiding tot vrijspraak. Nieuwe elementen worden hier 
niet ontvankelijk verklaard. 

 Gedurende deze procedure blijft de speler geschorst voor zijn maluspunten.
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Artikel 8 Hoger Beroep 
 

(a) De gestrafte betrokkene kan hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de NTC bij de 
Nationale Beroepscommissie (NBC). 

(b) De termijn voor het instellen van het hoger beroep is 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van 
de uitspraak door het BS aan de betrokkenen. 

(c) Het hoger beroep wordt ingesteld per aangetekend schrijven, gericht aan het postadres dat 
opgenomen is op de website van de KBIJF vzw. Deze brief dient op straffe van nietigheid van het 
hoger beroep de grieven te vermelden die de betrokkene tegen de beslissing van de NTCr opwerpt. 
Indien de betrokkene nieuwe feiten aanhaalt die niet werden behandeld door de NTCr, dienen deze 
feiten eveneens te worden vermeld, zoniet kunnen zij in hoger beroep niet worden ingeroepen. 

(d) Op straffe van niet ontvankelijkheid van het hoger beroep moet binnen de 5 werkdagen na 
verzending van het hoger beroep een bedrag van 100 € worden betaald en gestort zijn op de 
rekening van de KBIJF vzw. Dit bedrag blijft aan de KBIJF vzw verworven indien de NBK de 
beslissing van de NTCr bevestigt of wijzigt. Indien de NBK de beslissing van de NTCr vernietigt 
wordt dit bedrag aan de betrokkene terugbetaald mits inhouding van € 25 administratiekosten. 

 
 

DIT  REGLEMENT NATIONALE TUCHTCOMMISSIE VERVANGT  ALLE  VORIGE  REGLEMENTEN  VAN  DE  
NATIONALE  TUCHTCOMMISSIE. 
 

 


