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 KONINKLIJKE BELGISCHE IJSHOCKEY FEDERATIE VZW 

FEDERATION ROYALE BELGE DE HOCKEY SUR GLACE ASBL 
 
 

REGLEMENT NATIONALE BEROEPSCOMMISSIE 
 

 
 
TITEL I LIDMAATSCHAP - KANDIDATUUR 
 
 
Artikel 01 
 

Een Nationale Beroepscommissie (hierna “NBC” 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 NBC wordt 
door dit reglement bepaald. 

 
 
TITEL II SAMENSTELLING 
 
 
Artikel 02 
 

De NBC bestaat uit minimum 2 leden, waaronder een Voorzitter. 
 

 
Artikel 03 
 

a)  De leden van deze NBC maken automatisch deel uit van de KBIJF vzw 
b)  Door hun lidmaatschap vallen ze onder de Statuten en Reglementen van het Verbond. 
c)  Zij mogen geen lid, noch steunend lid zijn van een door de KBIJF vzw erkende ijshockeyclub. 
d)  Zij mogen geen lid zijn van een andere Commissie. 

 
 
Artikel 04 
 

a) De leden moeten van Belgische nationaliteit zijn of gedurende 5 jaar ononderbroken in België 
woonachtig zijn. 

b)  Ze moeten minimum de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. 
c)  De voorkeur wordt gegeven aan tweetalige kandidaten. 
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Artikel 05 
 

a) Om geldig te zetelen moeten minstens 2 leden aanwezig zijn, waaronder de Voorzitter.  Bij 
afwezigheid van de Voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste lid, in 
aansluitingsjaren, op voorwaarde dat hij een passieve kennis van de tweede taal bezit. 

b)  Elk lid van de commissie dat een persoonlijk belang heeft mag voor deze "zaak" niet deelnemen aan de  
vergadering. Hij zal derhalve gedurende deze periode de vergaderzaal verlaten, tot de "zaak" is       
afgehandeld. 

            c)   De volgende niet leden van de NBC mogen de zitting bijwonen: 
  - Voorzitter van de KBIJF vzw 
  - Nationale Tuchtcommissioner 
  - De Referee in Chief 
 d)   Deze niet leden hebben geen stemrecht en mogen bij de beraadslaging niet aanwezig zijn. 

 
 
Artikel 07 
 

Als Voorzitter van de NBC zal een persoon aangesteld worden die de twee landstalen, Nederlands en 
Frans, beheerst in woord en schrift.   
 

 
Artikel 08. 
 

a)  De Voorzitter zal op de zitting een Opsteller (verslaggever) aanduiden. 
b)  Deze persoon moet de beide landstalen beheersen, in woord en schrift.  Hij heeft als taak het opnemen 
van de verklaringen van de te horen partijen en/of personen.  Hij zal tevens de motivaties van de uitspraak 
notuleren en bij het dossier voegen. 
c)  Deze notulen mogen gebeuren door opname van de zittingen met bandopnemer en/of dictafoon. 
 

 
Artikel 09 
 

De Voorzitter van de NBC zal de samenstelling van zijn Commissie voor het volgende seizoen voordragen 
aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Deze laatste zal de voordracht goedkeuren of weigeren op haar eerstvolgende vergadering.  De beslissing 
zal zo spoedig mogelijk aan de Voorzitter van de NBC meegedeeld worden door het BS. Bij weigering zal 
de Voorzitter binnen de week een nieuwe samenstelling voordragen. 
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TITEL III ONTSLAGNAME OF SCHORSING VAN EEN LID 
 
 
Artikel 10 
 

a)  lndien een lid van de NBC ontslag wenst te nemen, zal hij dit per aangetekend schrijven melden aan de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur. 
b) Een lid kan enkel ontslagen worden wegens grove nalatigheid, veelvuldige of ongeoorloofde 
afwezigheid, nadelige acties tegenover het Verbond of derden.  In voorkomend geval zal hem dit per 
aangetekend schrijven medegedeeld worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de KBIJF 
vzw. 
c) In beide voorgaande gevallen zal de Voorzitter van de NBC onmiddellijk ingelicht worden, welke zo 
spoedig mogelijk een vervanger zal voordragen.  Deze vervanger zal eveneens door de Voorzitter van de  
Raad van Bestuur worden benoemd. 
 

 
TITEL IV BEVOEGDHEID 
 
 
Artikel 11 
 

a)  De NBC wordt belast met het onpartijdig beoordelen, na grondig onderzoek van het haar door het BS 
toegestuurd dossier van de clubs of personen, die beroep hebben aangetekend tegen uitspraken van de 
NTC. 
b)   Het dossier wordt door het BS aan de NBC toegestuurd, in de originele taal. 
 

 
Artikel 12 
 

a)  De NBC onderzoekt het dossier en verhoort alle personen, die zij nuttig acht voor het onderzoek, hoort 
alle mogelijke getuigen, ten laste en ten onlaste en doet uitspraak. 
b)  De procedure geschiedt in de taal van de betrokkene.  Het horen van de getuigen gebeurt in de taal van 
deze getuigen. Indien de taal een andere is dan het Nederlands of het Frans moet de getuige zelf en voor 
eigen rekening voor een tolk zorgen. 
c) De betrokkene kan zich laten bijstaan door een lid van zijn club of een vrijwillig gekozen advocaat.  
Een minderjarige mag zich bovendien steeds laten bijstaan door zijn wettige vertegenwoordiger. 
d)  De "Opsteller” zal het dossier aanvullen met de genoteerde verklaringen in de taal, zoals aangeduid in 
art. 12b.  Hij mag gebruik maken van een bandopnemer of een dictafoon. 
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Artikel 13 
 

De NBC is bevoegd om volgende zaken te behandelen: 
 
- Alle gevallen waarbij een speler of begeleider in beroep wenst te gaan tegen de uitspraak van de 

Nationale Tuchtcommissioner (NTCr). 
- Op verzoek van de Referee in Chief in beroep op een uitspraak van de NTCr; 
- Op verzoek van de Voorzitter of diens plaatsvervanger van de KBIJF vzw in beroep op de 

uitspraak van NTCr. 
- Op verzoek van de Voorzitter of diens plaatsvervanger van de KBIJF vzw. 

 

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

- Waarschuwing van betrokkene 
- Schorsing van betrokkene 
- Opleggen van een geldboete 
- Schorsing voor een bepaalde duur 
- Uitsluiting 
- Vergoeden van de aangerichte schade 

 
 

a)  De NBC is gemachtigd om zelfstandig de uitspraken van de NTC te wijzigen. 
b) "Levenslange schorsing" moet op de eerstkomende “Gewone” of “Buitengewone Algemene 
Vergadering” van de KBIJF vzw bekrachtigd worden. 
c)  In geval een buitenlandse speler voor één jaar of langer geschorst wordt, moet deze beslissing 
overgemaakt worden aan de  IIHF door het BS. 
d) Bij de uitspraken is een eenvoudige meerderheid van stemmen bepalend.  Bij staking van stemmen is de 
door de Voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend. 
 

 
Artikel 14 
 

Effectieve straffen kunnen niet volledig omgezet worden in voorwaardelijke of kwijtgescholden worden.  
Zij kunnen slechts worden verhoogd, verlaagd, gedeeltelijk (50%) omgezet in voorwaardelijk, 
kwijtgescholden of behouden blijven. 
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TITEL V PROCEDURE 
 
 
Artikel 15 

 
1. De gestrafte betrokkene kan hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de NTC. 
2. De termijn voor het instellen van het hogere beroep is 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van de 

uitspraak door het BS aan het clubsecretariaat. 
3. Het hogere beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief, gericht aan het BS. Deze brief dient op 

straffe van nietigheid van het hogere beroep de grieven te vermelden die de betrokkene tegen de 
beslissing van de NTC opwerpt. Indien de betrokkene nieuwe feiten aanhaalt die niet werden 
behandeld door de NTC, dienen deze feiten eveneens te worden vermeld, zoniet kunnen zij in hoger 
beroep niet worden ingeroepen.  

4. Op straffe van niet ontvankelijkheid van het hogere beroep moet binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na 
verzending van het hogere beroep een bedrag van € 100,00 (honderd) worden betaald op de rekening 
van de KBIJF vzw per item waartegen men in hoger beroep gaat. Dit bedrag zal worden terugbetaald 
aan de club of persoon in kwestie bij kwijtschelding van de straf mits inhouding van € 25 
administratiekosten. 

5. Behoudens indien het reglement van de NBC hiervan uitdrukkelijk afwijkt, verlopen de zittingen van 
de NBC volgens de procedure voor de NTK met dien verstande dat het geen schriftelijk proces kan 
worden. 

6. De NBC zal bijeenkomen binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van het hogere beroep door 
het BS. Het BS brengt de betrokkene en hun club van deze zitting op de hoogte. Het uur, de plaats en 
de datum van de zitting zullen schriftelijk aan de betrokkene worden vermeld. 

7. De NBC kan alle straffen opgelegd door de NTK aanpassen door verkorten, verlengen of bevestigen. 
8. Tegen een beslissing van de NBC kan arbitrage aangevraagd worden bij het BOIC. 

 
 
Artikel 16 
 

Bij het aantekenen van beroep mag betrokkene onmiddellijk terug aan wedstrijden deelnemen behalve bij 
nog lopende malusschorsing. 
 

 
Artikel 17 
 

Bij kwijtschelding van de straf wordt het bedrag van € 100,00 (honderd) aan de club of persoon in kwestie 
geretourneerd mits inhouding van € 25 administratiekosten. 
 

 
Artikel 18 
 

a)  Het BS zal het dossier, samengesteld op de zitting van de NTC, fotokopiëren en aan de leden 
van het NBC laten geworden per gewoon schrijven. 
b) De Voorzitter zal in overleg met het BS alle personen aanduiden, die op de zitting aanwezig 
dienen te zijn.  Deze personen zullen schriftelijk worden uitgenodigd door het BS. 
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c) Indien er sprake is van een procedurele ongeregeldheid zal de uitspraak van de NBC 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. 
 

 
 
TITEL VI PLAATS VAN DE ZITTING 
 
 
Artikel 19 
 

De zittingen van de NBC zullen gehouden worden in een van de vergaderzalen in het Huis van de Sport. 
De plaats, dag en uur van een zitting zal door het BS bepaald worden, in overleg met de Voorzitter van de 
NBC. 
 

 
 
TITEL VII VERSLAGEN EN UITSPRAKEN 
 
 
Artikel 20 
 

a) De niet-aanwezige, maar volgens voorschrift uitgenodigde personen of hun vertegenwoordigers zullen 
beschouwd worden als te zijn gehoord. 
b)  lndien een volgens voorschrift uitgenodigde betrokkene niet op de zitting aanwezig is, zal de door de 
NTC uitgesproken schorsing onmiddellijk ingaan en de NBC zal geen gevolg geven aan het ingediende 
beroep, behalve in het geval van heerkracht.  Het bewijs van heerkracht moet binnen 48 uur door de 
betrokkene(n) aan het BS geleverd worden.  Het BS, in ruggespraak met de Voorzitter van de NBC, 
oordeelt of de zaak terug door de NBC in behandeling kan genomen worden.  Bij gefingeerde heerkracht 
kan de straf van de betrokkene, uitgesproken door de NTK, verdubbeld worden. 
c)  In het geval, dat de zaak niet opnieuw in behandeling genomen wordt, zal de waarborg verbeurt 
verklaard worden. 
 

 
Artikel 21 
 

 a)  De "Opsteller" van de NBC zal alle gegevens noteren en toevoegen aan het dossier van de    
 betrokkene. 

b)  Hij zal de motivatie en het vonnis van de uitspraak notuleren in de taal van de betrokkene zoals 
vastgesteld in art. 12b eerste alinea. 
c)  De Voorzitter van de NBC of zijn plaatsvervanger zal binnen 24 uur na de zitting het BS telefonisch op 
de hoogte brengen van de uitspraken van de NBC. 
d) De beslissing van de NBC moet binnen 30 werkdagen na verzending van de samengestelde dossiers 
door het BS aan de NBC genomen worden. 
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Artikel 22 
 

a)  Het BS zal vervolgens onmiddellijk de clubsecretaris telefonisch op de hoogte brengen van de 
uitspraak van de NBC en de uitgesproken schorsingen met vermelding van de speeldagen of speelperiode 
van schorsing of verbod tot uitoefenen van een officiële functie. 
b)  Dit zal per schrijven aan de voornoemde clubsecretaris bevestigd worden. Deze zal verder zijn 
bestuursleden en de betrokkene op de hoogte brengen. 
c)  Na ontvangst van het dossier zal een volledige alles omvattende gelijkluidende kopie van de uitspraak 
met motivatie en vonnis, voor eensluidend verklaard door de Voorzitter en de Opsteller van de NBC 
schriftelijk gestuurd worden aan: 
 1. De voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 2. Alle leden van de NBC 
 3. De Voorzitter van de NBC 
 4. Het secretariaat van de club, waartoe de betrokkene behoort. 

 
 
Artikel 23 
 

Alle uitspraken van het NBC zullen beknopt gepubliceerd worden.  
 

 
Artikel 24 
 

a)  De NBC kan op uitdrukkelijke vraag van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de KBIJF vzw 
bijeengeroepen worden om in tweede instantie op te treden in zaken van algemeen belang voor het 
Verbond. 
b) De voorzitter van de Raad van Bestuur mag steeds aanwezig zijn op de zitting van de NBC, evenwel 
zonder zich te mengen in de beraadslagingen. Hij heeft op deze zittingen geen stemrecht. 

 
 
Artikel 25 
 

Bij onmogelijkheid om met twee leden te zetelen voor een bepaalde zitting van de NBC mag er beroep 
gedaan worden op een lid van een andere Commissie echter op voorwaarde, dat deze persoon geen 
persoonlijke bindingen heeft met één der betrokken partijen of uitspraak en dient dit een uitzonderlijke 
goedkeuring van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de KBIJF vzw. 
 

 
 
DIT  REGLEMENT  VAN  DE NATIONALE BEROEPSCOMMISSIE  VERVANGT  ALLE  VOORGAANDE  
REGLEMENTEN  VAN  DE NATIONALE BEROESPCOMMISSIE 


