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Vademecum 
 
Dit vademecum is bedoeld als informatie - zoals voorzien in art 5 van het ‘Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-
professionele sportbeoefenaar’  van 24-7-96 BS 12-9-96 (hierna genoemd ‘ het decreet) - voor wie zich aansluit bij de K.B.K.B. en 
geeft een bondige samenvatting inzake de vrijheidsregeling, van de tuchtprocedures die vastgelegd zijn in het Huishoudelijk 
Reglement, het Reglement van Wedstrijden en de Spelregels alsmede van de verzekeringsovereenkomst inzake ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid dewelke door de federatie werd afgesloten. De desbetreffende reglementen en polis kunnen 
geraadpleegd  worden op het secretariaat van de K.B.K.B., Gabriël Vervoortstraat 4, 2100    DEURNE, na voorafgaandelijke 
afspraak (  03-366.20.35 - fax 03-322.74.57 - E-mail : bondsbureau@korfbal.be) of zijn te bekijken op de website www.korfbal.be.  
Deze brochure is louter informatief. 
 
A.  Tuchtreglement  
 
In wat volgt worden in deel 1 de algemene regels behandeld die gelden voor alle tuchtcomités.  In de delen 2, 3 en 4 komen de meer 
specifieke regels aan bod die van toepassing zijn, respectievelijk voor het Disciplinair Comité, Comité voor Behandeling van 
Beroepen en het Cassatiecomité. 
Sancties ingevolge art. 24 RW (gele kaart) worden reglementair bepaald. 
 
1. Algemene regels 
 

1.1 De kennisgeving 
Hij die wordt opgeroepen om voor een tuchtcomité te verschijnen, wordt door de secretaris van het betrokken comité 
schriftelijk opgeroepen met afschrift aan de secretaris van de betrokken vereniging. 
De oproepingsbrief zal de plaats, datum en uur van de zitting vermelden, evenals de redenen ervan. 
Vb. opgeroepen wegens het krijgen van een rode kaart tijdens de wedstrijd......., beroep tegen uitspraak van het Disciplinair 
Comité  

1.2 Inzagerecht van het dossier 
De betrokken heeft het recht het dossier in te zien vanaf 30 minuten voor aanvang van de zitting. 

1.3 De zitting 
In principe is de zitting openbaar.  De voorzitter van het comité kan hier echter van afwijken op uitdrukkelijk verzoek van één 
der partijen. 
De opgeroepenen dienen tijdig aanwezig te zijn.   Wanneer hij onmogelijk ter zitting kan verschijnen, dient hij onverwijld de 
secretaris van het desbetreffende comité hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van redenen. 
Indien de betrokkene weigert te verschijnen of de secretaris niet voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte brengt van zijn 
onmogelijkheid tot verschijnen, zal het comité in afwezigheid van betrokkene uitspraak doen. 
De voertaal van de zitting is het Nederlands. 
Indien een betrokkene het Nederlands niet machtig is, mag hij zich laten bijstaan door een tolk. 
De opgeroepene krijgt ter zitting de gelegenheid om te worden gehoord en zijn standpunt te verdedigen. 
De zitting gebeurt tegensprekelijk ten aanzien van alle betrokken partijen. 
De opgeroepene heeft het recht zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze. 
Indien de opgeroepene minderjarig is, kan hij zich eveneens laten bijstaan door een ouder/voogd. 
Het comité kan alles doen wat het nuttig oordeelt in het kader van het onderzoek.  Ook de opgeroepene heeft de gelegenheid 
om getuigen te laten horen en zijn argumenten te staven met bewijsmiddelen. 

1.4 De sanctie 
Het comité doet zohaast mogelijk uitspraak. 
Het comité tracht in ieder geval  uitspraak te doen binnen de 4 weken na ontvangst van het dossier.  Deze termijn is niet 
bindend. 
De uitspraken treden in werking 14 kalenderdagen uur na mededeling aan betrokkenen. 

 
2. Disciplinair Comité 
 

2.1 Opening dossier 
Een tuchtprocedure wordt ingezet ten gevolge van : 
∗ wangedrag tijdens een wedstrijd waarbij uitzending volgde; 
∗ wangedrag buiten een wedstrijd waarvoor de scheidsrechter een verslag heeft opgemaakt; 
∗ een opdracht vanwege de Raad van Beheer. 

2.2 Procedure 
De voorzitter beslist of de door de opgeroepenen voorgedragen getuigen zullen gehoord worden. 

2.3 Beroep 
De betrokken vereniging kan, met inachtname van art. 49 Huishoudelijk Reglement, beroep aantekenen tegen de uitspraak van 
het Disciplinair Comité . 
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3. Comité voor Behandeling van Beroepen  
 

3.1 Opening dossier  
De betrokken vereniging kan, met inachtname van art. 49 Huishoudelijk Reglement, beroep aantekenen tegen de uitspraak van 
het Disciplinair Comité . 
Dit beroep dient binnen de 10 kalenderdagen na de bekendmaking van de uitspraak per aangetekend schrijven aan het 
Bondssecretariaat te worden gezonden 
Dit aangetekend schrijven dient het eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend akkoord te vermelden van alle 
betrokkenen tegen wiens opgelegde straf beroep wordt aangetekend. 
Is de betrokkene minderjarig, moet het beroep bovendien voor akkoord ondertekend zijn door een ouder/voogd. 

 
4. Cassatiecomité 
 

4.1 Opening dossier 
Een verzoek tot cassatie kan enkel worden ingediend op grond van : 
∗ procedurefouten 
∗ verkeerde interpretatie van de reglementen K.B.K.B. en/of spelregels 

 
De betrokken vereniging kan, met inachtname van art. 50 Huishoudelijk Reglement, een verzoek tot cassatie indienen tegen de 
uitspraak van het Comité voor Beroepen. 
Dit verzoek dient binnen de 10 kalenderdagen na de bekendmaking van de uitspraak per aangetekend schrijven aan het 
Bondssecretariaat te worden gezonden 
Het moet, op straffe van nietigheid, eigenhandig, door de betrokkene tegen wiens opgelegde straf  beroep wordt aangetekend, 
voor akkoord ondertekend en gedateerd worden 
Is de betrokkene minderjarig, moet het beroep bovendien voor akkoord ondertekend zijn door een ouder/voogd 

4.2 Procedure 
Het Cassatiecomité onderzoekt de uitspraak van het Comité voor Behandeling van Beroepen  en kan deze verbreken op grond 
van procedurefouten of de verkeerde interpretatie of toepassing van de reglementen K.B.K.B. en/of de spelregels. 

4.3 Sanctie 
Enkel een uitgedrukte straf in competitiewedstrijden of een opgelegde straf die minder bedraagt dan 3 maanden schorsing 
wordt opgeschort tot de onontvankelijkheid van het dossier wordt bevestigd, of tot de uitspraak van het Cassatiecomité wordt 
bekend gemaakt. 
Bij verbreking behandelt het Cassatiecomité de zaak opnieuw en doet in laatste aanleg uitspraak. 

 
B.  Vrijheidsregeling 
 
Beëindiging van de overeenkomst tussen de sportbeoefenaar en zijn vereniging geschiedt volgens de bepalingen van het decreet en 
van art. 17 Huishoudelijk Reglement door middel van een aangetekend schrijven te richten aan het secretariaat van de vereniging en 
het Bondssecretariaat tussen 1 en 31 mei daaropvolgend. 
 
C.  Verzekering 
 
1. Algemeen 
 
Verzekeringsmaatschappij : NV ARENA, Jozef II-straat 36-38, 1000 Brussel 
Polisnummer : Collectieve sportverzekering 1.115.754 A 
 Sportpromotionele activiteiten niet leden 1.115.754 B  (activiteiten voorafgaandelijk op te geven en door KBKB goed te keuren) 
Aansluitingsnummer : 10.365 
 
2. Waarborgen (alle bedragen in Euro) 
 

2.1 Burgerlijke Aansprakelijkheid 
2.1.1 Lichamelijke schade  Vijf miljoen euro per ongeval 
2.1.2 Materiële schade   620.000  € per ongeval 
 

2.2 Lichamelijke ongevallen 
2.2.1 Behandelingskosten na tegemoetkoming van RIZIV voor max. 104 weken.  Beperking tandprotesekosten tot  
  500,00 € en 125,00 € per tand. 
2.2.2 Vergoeding ingeval van overlijden  7.500,00 € 
2.2.3 Bestendige invaliditeit (65 +  uitgesloten)    tot 50%   15.000,00 € / 
        vanaf 51%  30.000,00 €  
2.2.3 Tijdelijke ongeschiktheid (65+  uitgesloten) en werkelijk inkomstenverlies 25,00 €  max. 104 weken indien geen 

andere tussenkomst. 
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3. Voorwaarden 
 

3.1 Burgerlijke Aansprakelijkheid 
 

3.1.1 Voorwerp 
Het contract waarborgt de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens aan 
derden toegebrachte schade voortvloeiend uit de beschreven activiteiten.  Onder gedekte activiteiten wordt o.a. 
verstaan : competities, kampioenschappen, vriendschappelijke wedstrijden en andere wedstrijden, tornooien, 
trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen en bijkomende activiteiten  georganiseerd door de K.B.K.B. en 
verenigingen .  De activiteiten moeten rechtstreeks verband houden met de korfbalsport.  Voor activiteit buiten de 
eigen installaties is de uitdrukkelijke goedkeuring van de K.B.K.B. vereist. 

3.1.2 Uitsluitingen (bijkomend aan de gebruikelijke uitsluitingen) 
∗ schade veroorzaakt hetzij 

⇒ opzettelijk 
⇒ onder invloed van alcoholische dranken 
⇒ onder invloed van narcotica of verdovende middelen 
⇒ ingevolge weddenschappen of uitdagingen 

∗ schade aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen. 
∗ schade bij verplaatsingen, die plaats vinden buiten de controle en het toezicht of minstens zonder uitdrukkelijk 

toestemming. 
 

3.2 Lichamelijke ongevallen 
 
 3.2.1 Begrip 

Onder “ongeval” wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het 
organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. 
 

3.2.2 Uitkeringen 
∗ Behandelingskosten 

De maatschappij betaald de medische kosten gedurende maximum 2 jaar na het ongeval: 
 Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds legt de maatschappij het verschil bij tussen de 

tussenkomst van het ziekenfonds en het tarief van het RIZIV. 
 Apotheekkosten, gipsen en verbanden door een geneesheer voorgeschreven, doch niet opgenomen 

in het RIZIV-barema, worden vergoed tot een maximumbedrag van 620 euro per ongeval. 
Wordt evenwel niet vergoed: de schade aan brillen en contactlenzen. 

∗ Bij overlijden 
Ingeval van overlijden voor de letsels geheeld zijn aan de wettelijk erfgenamen. 

∗ Blijvende ongeschiktheid 
Het verzekerd kapitaal in verhouding tot de graad van invaliditeit 

∗ Tijdelijke ongeschiktheid 
Bij gedeeltelijke ongeschiktheid wordt gedurende 2 jaar een dagvergoeding uitbetaald voor zover er wordt 
aangetoond dat er enerzijds een verlies aan beroepsinkomsten bestaat en dat er anderzijds geen enkel recht 
op vergoedingen krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering is.   

 
3.2.3 Uitsluitingen(bijkomend aan de gebruikelijke uitsluitingen) 
  Zijn van de waarborg uitgesloten: 

 Het ongeval of de gevolgen van een ongeval die als hoofdoorzaak een ernstige voorafbestaande 
minderwaardige fysische of psychologisch toestand van de verzekerden heeft.  Deze toestand vormt tevens een 
tegenindicatie voor het uitoefenen van de gedekte activiteiten. 

 Het ongeval dat door de verzekerden door één van volgende zware fouten: in staat van dronkenschap of in een 
gelijkaardige staat, die voortkomt uit het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, is 
veroorzaakt. 

 De schade veroorzaakt of verzwaard door elementen van nucleaire of radioactieve oorsprong. 
 Het ongeval dat zich in België voordoet bij een overstroming, een aardbeving of enige andere natuurramp. 
 Het ongeval dat zich voordoet: 

o In een oorlog of oproer, met inbegrip van burgeroorlog op voorwaarde dat de maatschappij het 
oorzakelijke verband bewijst tussen de omstandigheden en de schade. 

o Tijdens oproer of alle gewelddaden van collectieve aard, die al dan niet gepaard gaan met opstand 
tegen de overheid op voorwaarde dat de maatschappij bewijst dat de verzekerde er actief aan deel 
genomen heeft. 

 De schadegevallen waarvoor de verzekerden een vergoeding genieten in het kader van de verzekering 
Arbeidsongevallen 

 Het ongeval dat zich voordoet tijdens de laatste 4 maanden van een zwangerschap of in de maand die volgt op 
de bevalling 
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 Het ongeval dat zich voordoet tijdens de beoefening van een verzekerde activiteit waarvoor de sportbegeleiders 
en –monitors niet voldoen aan de wettelijke of reglementaire vereiste kwalificaties 

 Het ongeval dat voorvalt tijdens de hervatting van de verzekerde activiteiten tegen het advies van de 
geneesheer of zonder zijn toestemming 

 Het ongeval dat zich voordoet naar aanleiding van weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze daden 
van de verzekerde, tenzij die daden werden gesteld ter vrijwaring van personen, goederen of belangen. 

 Het ongeval dat het gevolg is van een twist, agressie of aanslag buiten de sportieve sfeer, tenzij de verzekerde 
bewijst dat hij noch een aanstoker, noch een dader was. 

 
 

 
Ondergetekende, (naam, voornaam) 
 
bevestig ingelicht te zijn over de waarborgen vervat in het decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar alsook de bondige 
samenvatting van de reglementen inzake vrijheidsregeling en disciplinaire maatregelen en  ter zake geldende 
verzekeringspolissen te hebben ontvangen. 
 
Datum :   Handtekening : 


