Nationale Kaatsfederatie

NK-FNJP

BAREMA VAN DE STRAFFEN

ALGEMENE OPMERKINGEN
Artikel 1 : Behandeling van de overtredingen door de bevoegde commissies
Elke overtreding wordt behandeld binnen de 40 kalenderdagen, zoniet neemt de beroepscommissie de zaak in
behandeling en treft de desbetreffende beslissingen op kosten van de tekortkomende commissie. De
schorsingen vermeld onder de codenummers 113, 116, 117, 149 en 150 van het barema van de straffen gaan
onmiddellijk in.
De bevoegde secretaris zal echter, na afloop van de termijnen voorzien in het reglement van inwendige orde, de
procedure kunnen in gang zetten die voorzien is in geval van laattijdige betaling en de ermee
overeenstemmende boete toepassen, zonder een volgende vergadering van zijn bestuur te moeten afwachten.

Artikel 2 : Samenvoeging van straffen
Indien, in het barema, een eerste, tweede, derde, enz... inbreuk voorzien is tijdens eenzelfde speeldag, worden
al de straffen samengevoegd. Elke inbreuk moet dus AFZONDERLIJK bestraft worden.

Artikel 3 : Boetes, soorten schorsingen - toepassing
De uitgesproken straffen (zowel de boeten als de schorsingen) kunnen, behoudens de onmiddellijke uitsluitingen
en de schorsingen na de toebedeling van strafkaarten, geheel of gedeeltelijk gepaard gaan met het toekennen
van een periode van uitstel van maximum 3 jaar; de commissie die de straf oplegt zal nauwkeurig de duur van
het uitstel bepalen (de datum van einde van het uitstel). Belanghebbende zal het voordeel van het uitstel
verliezen als hij bestraft wordt met een effectieve schorsing tijdens de uitstelperiode. Belanghebbende wordt van
het uitstel vervallen verklaard indien hij bestraft wordt met een effectieve schorsing tijdens de duur van het
uitstel.
De effectieve schorsingen kunnen van tweeërlei aard zijn :
- voor een duidelijk vastgestelde periode: in dat geval kan de bevoegde commissie het juiste aantal
schorsingsdagen afhankelijk maken van de ernst van de feiten en de periode van uitvoering van de straf
- een vaste schorsing tot aan de vrijwillige verschijning.

Indien een wedstrijd niet begonnen is of stopgezet werd, zal de geschorste speler in dit geval ook geschorst zijn
op de datum van het spelen of van het voortzetten van bedoelde speeldag.
Voor de schorsingen uitgedrukt in een periode, zal het bevoegd bestuur de begin- en einddatum van de
schorsing moeten aanduiden ; deze data zijn begrepen in de periode van schorsing.
Voor de definitieve schorsingen die een speler of een scheidsrechter opgelegd worden, wordt de periode tussen
1 oktober en 31 maart van het volgende jaar buiten beschouwing gelaten met het oog op de vaststelling van de
schorsingsperiode. Dit houdt evenwel in dat de speler of scheidsrechter tijdens bedoelde periode noch zullen
mogen kaatsen, One Wall of als scheidsrechter optreden.
Voorbeelden:

- definitieve schorsing voor één maand:
van 30 juni 2019 tot en met 29 juli 2019.
- definitieve schorsing van drie maanden:
van 25 augustus 2019 tot en met 24 mei 2020.
- definitieve schorsing voor zes maanden:
van 30 juni 2019 tot en met 29 juni 2020.
- definitieve schorsing voor één jaar:
van 01 mei 2019 tot en met 30 april 2021.

- schorsing voor drie maanden met één maand uitstel:
van 24 mei 2019 tot en met 23 juli 2019,
en één maand met uitstel tot en met 31 mei 2019.
- schorsing voor vijftien dagen met uitstel:
tot en met 31 augustus 2019.

Artikel 4 : Voor wie is het barema van de straffen bedoeld?
Dit barema geldt voor alle leden van de NK-FNJP. Elke schorsing is algemeen en wordt gelijktijdig toegepast
voor de speler, de scheidsrechter en de titularis van een officiële functie. Het barema geldt eveneens voor de
erkende kaatshandschoenenvervaardigers.
Dit barema zal op 50% voor de spelers opgesteld in Gewestelijke ploegen (kampioenschap van België, Beker
van België, vriendschappelijke wedstrijden, enz.) toegepast worden en op 25% voor de spelers opgesteld in
jeugdploegen.

Artikel 5 : Geldboeten in verband met de bondsformulieren of andere
bescheiden
De boeten die betrekking hebben op het niet indienen, op het laattijdig indienen of op het overmaken van
onvolledig of onjuist ingevulde bondsformulieren of andere documenten, worden opgelegd door het
bondsbestuur dat bedoelde formulieren in eerste instantie moet ontvangen.

Artikel 6 : Straffen opgenomen in het RIO, maar niet specifiek in het barema
van de straffen
Alle sancties opgenomen in de verschillende artikelen van het reglement van inwendige orde en die niet vermeld
zijn in het barema van de straffen, moeten uiteraard ook toegepast worden.

Artikel 7 : Onkosten in verband met een straf
Alle onkosten die voortspruiten uit een inbreuk, zullen ten laste kunnen gelegd worden van de in fout bevonden
partij(en). Bovendien worden de kosten voor de door de commissies van de NK-FNJP verrichte kennisgevingen
(en aanmaningen) die betrekking hebben op tuchtmaatregelen, voor de volwassenen (en voor de jeugdspelers
die in volwassenenverband optreden) belast volgens het barema van het lopende jaar.

Artikel 8 : Overtredingen die de goede werking van de NK-FNJP aantasten
Overtredingen die de goede werking van de NK-FNJP aantasten kunnen aanleiding geven tot straffen,
geldboeten en schorsingen die aan de beoordeling van de bevoegde commissies worden overgelaten.

BAREMA DER SANCTIES

SPELERS - SCHEIDSRECHTERS - MAATSCHAPPIJEN EN HUN
BESTUURSLEDEN - BONDSBESTUREN EN HUN LEDEN
Codenummers

OVERTREDINGEN

+

Straffen

001

Niet betalen van bijdragen binnen de vastgestelde termijn
Bedrag van de sommen verhoogd met 25% met een minimum van 5€ + schrapping bij weigering van
betaling

002

Geen of ontoereikende borgsom
In staat van schrapping stellen

003

Speler die onder een valse identiteit speelt
Geldboete van 20 € + vaste schorsing van 1 tot 6 maanden

004

Inbreuk op artikel 4 van hoofdstuk I (geen achting voor de bond, beschadiging ervan…)
Schorsing voor minimum 8 dagen en gaande tot de schrapping

005

Laattijdig antwoorden aan bondsbesturen, laattijdig overmaken van documenten of geen
gevolg geven aan oproepingen uitgaand van een bondsinstantie
Boete van € 50
Indien het antwoorden of het overmaken niet gebeurt binnen de twee maand, zal hogervermelde
boete verdubbeld worden.
Voor een speler, scheidsrechter, lid van een bestuur van een
maatschappij, een bondsbestuur, coach : bovenop voorbedoelde geldboete, een vaste schorsing tot
vrijwillige verschijning voor het bevoegde bestuur; mocht hij opgeroepen worden als partij in het
geding.

006

Niet opsturen, binnen de vastgestelde termijn, van het scheids-rechtersverslag
Boete van € 10

007

Niet opsturen van het scheidsrechtersverslag
Boete van € 30

008

Onvolledig ingevulde bondsformulieren behoudens scheidsrechtersverslagen
Boete van € 10

009

Gebruik van niet reglementaire documenten
Boete van € 25

010

Vervalsing van een gehomologeerde aansluitingskaart of gebruik van een vervalste
aansluitingskaart of van ieder ander vervangend document
Boete van € 250 + schorsing voor 8 dagen tot 6 maand

011

Omkoping
daad van omkoping (voorkennis of waaraan een lid van de NK-FNJP deel had)
schorsing van één jaar tot schrapping
maatschappij wier verantwoordelijkheid betrokken is bij een daad van omkoping
voor de ploeg van die maatschappij die bij die daad van omkoping voordeel heeft/gehad zou moeten
hebben, verwijzing naar de laatste plaats van de eindrangschikking van het kampioenschap waarin de
overtreding is begaan + boete van een bedrag gelijk aan het bedrag van de borgsom van de
maatschappij + nietigverklaring van haar uitslagen in dat kampioenschap

012

Afleggen van verklaringen in het openbaar omtrent een vermeende omkopingszaak, zonder het
vooraf schriftelijk te melden aan het bevoegd bondsbestuur
Boete van € 250

013

Onbehoorlijk gedrag / Onsportief gedrag
Boete van € 50
+ schorsing van zeven dagen tot één maand

014

Beledigingen of bedreigingen
Boete van € 150
+ schorsing van drie maanden tot één jaar

015

Geduw
Boete van € 300 + onmiddellijke schorsing + schorsing voor 1 maand tot twee jaar + eventuele
schrapping

016

Slagen en/of verwondingen
Boete van € 500 + onmiddellijke schorsing + schorsing voor 1 maand tot drie jaar + eventuele
schrapping

017

Bewerken van de kaatsbal met de voet of met de hand op om het even welk oppervlak
Boete van € 15

018

Niet doorgeven, onmiddellijk na de wedstrijd, van de uitslagen en/of de technische fiches
overeenkomstig de onderrichtingen van het bevoegd comité
Boete van € 25

019

Maatschappij die de sommen niet betaalt verschuldigd aan een bondsbestuur of aan een
andere maatschappij (waarvan sprake in artikel 14 van hoofdstuk XII)
In staat van schrapping stellen

020

Voorbehouden

021

Maatschappij die de beschikkingen inzake het aantal op te stellen ploegen in de reeks
"jongeren" niet naleeft (Art. 12.5) en de verplichting om een 2de ploeg op te stellen bij de
volwassenen
Sanctie ontbrekende jeugdploegen is vervangen door een solidariteitsbijdrage.
De maatschappijen van 1ste Nationale die geen 2de ploeg in volwassenen opstellen kunnen een boete
van maximum 2.500€ beboet worden

022

Voorbehouden

023

Niet toegelaten spelerswissel
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 25

024

Maatschappij die een niet gekwalificeerde speler opstelt
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 100

024

bis Niet gekwalificeerde speler
Boete van € 25

025

Maatschappij die een speler van een andere maatschappij opstelt zonder de toelating van deze
laatste
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 100

026

Speler die optreedt als plaatsvervanger zonder officiële toestemming van zijn maatschappij
Boete van € 40

027

Voorbehouden

028

Speler die optreedt met een selectie op nationaal vlak zonder officiële toelating van zijn
maatschappij
Boete van € 40

029

Speler die zonder geldige reden weigert gevolg te geven aan een selectie voor een
internationale wedstrijd
Verbod (op straffe van beschouwd te worden als niet-gekwalificeerde speler) om opgesteld te worden
de dag(en) waarop de selectie een wedstrijd moet spelen en wanneer de geselecteerde spelers door
verplichtingen voortvloeiend uit die selectie belet zijn + schorsing van 7 dagen tot één maand

030

Maatschappij die een plaatsvervanger opstelt in de gevallen waarin dit niet toegelaten is
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 100

031

Speler die optreedt als plaatsvervanger in de gevallen waarin dit niet toegelaten is
Boete van € 40

032

Maatschappij die een toelating tot vervangen aflevert die in strijd is met het reglement van
inwendige orde
Boete van € 100

033

Kaatsbaan of voorziene bijhorigheden niet in orde
Boete van € 50

034

Gebrekkige inrichting
Boete van € 50

035

Geen elektronische weegschaal

-

Kampioenschapswedstrijden, Beker van België, tornooien, enz.: niet verklaard forfait

-

Andere inrichtingen : boete van € 50

036

Geen plaatselijk reglement in geval van een niet reglementaire kaatsbaan
Boete van € 50

037

Plaatselijk reglement niet ter beschikking gesteld van de scheidsrechter vóór de wedstrijd
Boete van € 30

038

Plaatselijk reglement niet aangeplakt
Boete van € 30

039

Laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek van de afgevaardigde op de kaatsbaan
Boete van € 30

040

Geen afgevaardigde op de kaatsbaan
Boete van € 100

041

Afgevaardigde op de kaatsbaan zonder armband of zonder identiteitskaart
Boete van € 30

042

Niet conforme kleedkamers
Boete van € 100

043

Maatschappij die een ploeg opstelt waarvan de uitrusting niet voldoet aan de beschikkingen
vervat in artikel 11 van hoofdstuk XIII
Boete van € 75

044

Maatschappij die een ploeg of een speler opstelt waarvan de uitrusting niet voldoet aan de
beschikkingen vervat in artikel 2.I. van hoofdstuk XXV (muurkaatsen)
Boete van € 10,00

045

Inrichter die de beschikkingen niet naleeft van artikel 27 van hoofdstuk XX (niet-naleving van de
volgorde van de wedstrijden op finaledagen met drie tot vier ploegen)
Boete van € 200

046

Inrichter die geen scheidsrechtersboek ter beschikking stelt
Boete van € 60

047

Inrichter die een afwezige scheidsrechter niet vervangt
Niet verklaard forfait + uitbetaling aan elke ploeg van de prijs voorzien in geval van overwinning

048

Inrichter die niet zorgt voor de bescherming van de scheidsrechter(s), spelers en/of de
bondsverantwoordelijken
Boete van € 200

049

Afgevaardigde op de kaatsbaan (+ bij de jeugd: bezoekende afgevaardigde of coach) die
vergeet het scheidsrechtersverslag te ondertekenen of het laattijdig ondertekent
Boete van € 10

050

Kapitein die vergeet het scheidsrechtersverslag te ondertekenen of die het laattijdig
ondertekent
Boete van € 15 (behoudens voor een minderjarige speler).

051

Scheidsrechter die zijn verslag niet ondertekent
Boete van € 15

052

Afgevaardigde op de kaatsbaan die weigert het scheidsrechtersverslag te ondertekenen
Boete van € 50

053

Kapitein die weigert het scheidsrechtersverslag te ondertekenen
Boete van € 50

054

Aanbrengen van vermeldingen op het scheidsrechtersverslag door een persoon die hiertoe
niet bevoegd is
Boete van € 50

055

Inrichter die kaatsballen ter beschikking stelt die niet toegelaten zijn door het reglement van
inwendige orde
Boete van € 250 + niet verklaard forfait + uitbetaling aan elke benadeelde ploeg van de prijs voorzien
in geval van overwinning + onkostenvergoeding verschuldigd aan de aanwezige scheidsrechter(s), als
de inrichter niet beschikt over kaatsballen die toegelaten zijn door het reglement van inwendige orde
en de wedstrijd wordt niet gespeeld

056

Inrichter die geen kaatsballen ter beschikking stelt
Niet verklaard forfait + uitbetaling aan elke benadeelde ploeg van de prijs voorzien in geval van
overwinning + onkostenvergoeding verschuldigd aan de aanwezige scheidsrechter(s)

057

Speler die een kaatsbal gebruikt die niet toegelaten is door het reglement van inwendige orde
Verlies van het aan de gang zijnde spel + schorsing voor 1 tot 3 weken

058

Speler die een reglementaire kaatsbal neemt ter vervanging van deze die hem door de
scheidsrechter werd gegeven
Verlies van het aan de gang zijnde spel + een boete van € 10

059

Spelerswissel zonder melding door de kapitein aan de scheidsrechter
Boete van € 20

060

Wedstrijdkalender gewijzigd zonder toelating van de bevoegde commissie
Kampioenschapswedstrijden : niet verklaard forfait voor alle betrokken ploegen
Andere inrichtingen : boete van € 50

061

Wijziging van het aanvangsuur van een speeldag zonder toelating van de bevoegde commissie
- Kampioenschapswedstrijden : boete van € 50
- Andere inrichtingen : boete van € 30

062

Wedstrijd uitgesteld zonder toelating van de bevoegde comissie
Boete van € 100

063

Laattijdig begin van een wedstrijd
Boete van € 50 voor elke in fout zijnde ploeg

064

Laattijdige aankomst van een speler, die zich binnen de toegelaten tijdspanne aanmeldt bij de
scheidsrechter
Boete van € 20

065

Laattijdige aankomst van de scheidsrechter
Boete van € 20

066

Ploeg die zich een half uur na het voorziene aanvangsuur van de wedstrijd niet in uitrusting
bevindt op de kaatsbaan (één uur voor vriendschappelijke wedstrijden waarvoor slechts 2
ploegen aangeworven zijn)
Verbod tot deelneming aan de speeldag + sancties voorzien in geval van niet-verklaard forfait

067

Speler die het terrein verlaat zonder melding aan de scheidsrechter, behalve als hij een billijke
reden heeft
Boete van € 50 + niet meer gekwalificeerd voor het vervolg van de speeldag

068

Verlaten van het spel door de volledige ploeg
Niet verklaard forfait

069

Inrichten op een kaatsbaan die niet erkend is door de bevoegde commissie
Boete van € 100

070

Inrichten van wedstrijden zonder het akkoord van de bevoegde commissie
Boete van € 100

071

Niet opstellen van de verbintenis
Boete van € 100 + in voorkomend geval, schadeloosstelling aan de benadeelde partij(en)

072

Niet reglementaire verbintenis bij het inrichten van wedstrijden
Boete van € 100

073

Voorbehouden

074

Onregelmatige samenstelling van een ploeg
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 100

075

Deelname door een niet-gekwalificeerde ploeg van 1e Nationale aan een andere wedstrijd de
dag van de finale van de Beker van België, van de finale van een tornooi, van de Super Cup en
van de speeldag op de Grote Markt van Brussel
Boete van € 300

076

Niet toegelaten vervanging van de oorspronkelijk voorziene ploegen
Boete van € 50 + uitbetaling van de 1ste prijs aan elke benadeelde ploeg

077

Deelname door een ploeg aan een vriendschappelijke wedstrijd de dag waarop ze
gekwalificeerd is voor een halve finale of een finale die niet betwist kon worden op de
voorziene dag
Niet verklaard forfait

078

Gebruik van een luidspreker tussen het begin en het einde van een spelfase
Boete van € 40

079

Forfait van de bezoekende ploeg(en)
Verlies van de te betwisten punten, spellen en vijftienen voor de falende ploeg(en) + bedrag jaarlijks
vastgesteld door de RvB. (3/4 voor de benadeelde ploeg(en) en 1/4 voor het comité dat uitspraak
doet) + indien er niet kan gespeeld worden, onkostenvergoeding verschuldigd aan de aanwezige
scheidsrechter(s) en, in voorkomend geval, schadeloosstelling aan de inrichter + eventueel,
terugbetaling aan de aannemende maatschappij indien de speeldag uitbesteed is. Als het forfait zich
voordoet in de eindronde van de kampioenschappen van België (uitschakeling rondes en finales),
worden deze geldboetes verdubbeld.

080

Forfait van de inrichtende maatschappij
Verlies van de te betwisten punten, spellen en vijftienen + uitbetaling aan elke benadeelde ploeg van
de onkostenvergoeding voorzien in geval van overwinning + de onkostenvergoeding verschuldigd aan
de aanwezige scheidsrechter(s) en een boete gelijk aan 1/4 van het bedrag voorzien in geval van een
niet verklaard forfait, ten bate van het bevoegd bondsbestuur
Als het forfait zich voordoet in de eindronde van de kampioenschappen van België (uitschakeling
rondes en finales),worden deze geldboetes verdubbeld.

081

Algemeen forfait van de maatschappij
Boete gelijk aan het drievoudige van het bedrag van de borgsom van de maatschappij

082

Algemeen forfait van een ploeg
Boete gelijk aan het bedrag van de borgsom voorzien voor de afdeling van de falende ploeg (boete
vermenigvuldigd met drie voor een ploeg ingeschreven in nationale).
Verdeling : 75% voor de benadeelde ploeg(en) en 25% voor het bevoegde bestuur

083

Niet gespeelde kampioenschapswedstrijd
Niet verklaard forfait voor elke betrokken maatschappij + onkosten-vergoeding verschuldigd aan de
aanwezige scheidsrechter(s)

084

Daad van kwaadwilligheid
Schadeloosstelling in contanten vastgesteld door de bevoegde commissie + boete van € 100 voor de
maatschappij die zich aan de daad van kwaadwilligheid schuldig maakte

085

Weigering om deel te nemen aan de eindronde van een nationaal kampioenschap
- In de reeks "Nationale" : boete van € 1500
- In de reeks "Gewestelijke" : boete van € 500
- In de reeks "jongeren" : boete van € 300

086

Forfait aan het tornooi aan de Beker van België bij de "volwassenen" of aan de Super Cup
Boete van € 1000

087

Forfait aan de Beker van België of aan de Super Cup bij de "jongeren"
Boete van € 300 verklaart - € 400 niet verklaart

088

Forfait aan een Nationale Jongeren Speeldag erkend door de NK-FNJP.
Boete van € 300 verklaart - € 400 niet verklaart

089

Voorbehouden

090

Voorbehouden

091

Voorbehouden

092

Voorbehouden

093

Niet bevestigen, door de betrokken maatschappij en binnen de gestelde termijn, van een
voorbehoud
Nietigheid van het voorbehoud + een boete van € 40

094

Speler die een verfrissing gebruikt op een ogenblik dat het niet toegelaten is of die rookt of
alcoholhoudende dranken gebruikt tijdens de wedstrijd
a) tijdens het spel: verbod om aan het lopende spel deel te nemen;
b) tussen twee spellen in: verbod om aan het eerstvolgende spel deel te nemen;
c) als hij de opslag moet doen op dat ogenblik: zijn ploeg verliest met blanco spel, ongeacht de
situatie (a of b);
d) als hij onbehoorlijk deelneemt na gedronken of gerookt te hebben, wordt hij beschouwd als nietgekwalificeerd speler

095

Geschorste speler ingeschreven op het scheidsrechtersverslag, zonder een geldig
opschortend beroep te hebben ingediend
Boete van € 150 + niet gekwalificeerd + schorsing voor 1 tot 3 maand

096

Geschorste speler die de functie van scheidsrechter uitoefent
Boete van € 75 per optreden

097

Geschorste scheidsrechter die optreedt als speler
Boete van € 75 per optreden

098

Aangeduide scheidsrechter die optreedt als speler
Boete van € 75

099

Voorbehouden

100

Speler die betrapt wordt op doping of weigert om een anti-dopingcontrole te ondergaan
In de Vlaamse Gemeenschap wordt de op dat niveau getroffen sanctie op gelijke wijze door de NKFNJP toegepast jegens elke speler die gecontroleerd is op het grondgebied van de Vlaamse
Gemeenschap.
In de Franse Gemeenschap passen de NK-FNJP-tuchtcommissies minstens het barema van de
sancties toe van het WADA (Wereld Anti Doping Agentschap) met straffen van hoogstens twee jaar
definitieve schorsing en vier jaar in geval van herhaling. Ongeacht of het de Vlaamse dan wel de
Franse Gemeenschap betreft, indien een schorsing uitgesproken wordt overeenkomstig dit barema,
moet de onderbreking bepaald bij het RIO tijdens de periode van 01 oktober tot 31 maart van het
daarop volgende jaar in acht genomen worden. De NK-FNJP zal die schorsing aanpassen door zijn
RIO toe te passen.
Geldboete van € 500

101

Speler die zijn aansluitingskaart niet of laattijdig afgeeft (-12-jarigen: identificatiekaart) Speler
die een fotokopie van een identificatiecertificaat voor een handschoen voorlegt
Boete van € 10

102

Voorbehouden

103

Speler die weigert zijn identiteitskaart voor te leggen (-12-jarigen: identificatiekaart)
Boete van € 40

104

Samenstelling van de ploegen in tornooien
Wanneer een ploeg die deelneemt aan een uitschakelingsronde of een finale van een tornooi niet
minstens vier basisspelers opstelt uit de spelers ingeschreven op het unieke formulier in de afdeling
van de aangeworven ploeg, loopt zij een geldboete op van € 500 per ontbrekende speler ten bate van
de tornooi-inrichter.

105

Wisselspeler die niet aanwezig is op het ogenblik dat op hem een beroep wordt gedaan of die
zijn uitrusting uittrekt tijdens de wedstrijd of zijn plaats verlaat zonder de scheidsrechter
daarover in te lichten, behoudens wettige reden
Geldboete van € 25 + diskwalificatie voor het vervolg van de speeldag.

106

Speler die de kaatsbal wegschopt voor of tussen de eerste en de tweede stuiting
Gele kaart + strafvijftien + bij herhaling schorsing van één dag tot één maand

106bis Speler die de kaatsbal wegschopt na de tweede stuiting
Gele kaart + bij herhaling schorsing van één dag tot één maandag
107

Kapitein zonder armband of armband gedragen op een niet reglementaire manier
Boete van € 25

108

Speler die de kaatsbal niet al rollend terugstuurt na het einde van een spelfase
- 1ste inbreuk : boete van € 10 + strafvijftien
- voor elke volgende inbreuk tijdens eenzelfde speeldag : boete van € 25 + strafvijftien.
Als het spel reeds toegewezen is, wordt de toe te passen boete vertweevoudigd.

109

Voorbehouden

110

Vrijwillige vernietiging van het materiaal
Boete van € 50 + herstellingskosten + schorsing van één maand tot één jaar

111bis Aanbieden of gebruiken van een niet-reglementaire handcshoen (enkel wat betreft de
afstanden tussen de perforaties en de maximumbreedte van de handschoen)
Eerste overtreding: onmiddellijke inbeslagneming van de handschoen tot aan het einde van het
seizoen + geldboete van € 50
Tweede overtreding (binnen een periode van twee jaar vanaf de eerste inbreuk): onmiddellijke
inbeslagneming tot aan het einde van de speeldag + schorsing voor één speeldag van het
kampioenschap + een geldboete van € 100
Derde en volgende overtreding (binnen een periode van twee jaar vanaf de tweede inbreuk):
onmiddellijke inbeslagneming tot aan het einde van de speeldag + schorsing voor één speeldag van
het kampioenschap + een geldboete van € 400
111ter Aanbieden of gebruiken van een niet-reglementaire handschoen
Gewicht van 181 gr tot en met 185 gr: onmiddellijke inbeslagneming tot aan het einde van de
speeldag + geldboete van € 50
Gewicht van 186 gr tot en met 190 gr: onmiddellijke inbeslagneming tot aan het einde van de
speeldag + schorsing voor één speeldag van het kampioenschap + geldboete van € 100;
Gewicht van 191 gr tot en met 200 gr: onmiddellijke inbeslagneming en overgave van de handschoen
aan de bevoegde commissie + schorsing voor drie speeldagen van het kampioenschap + geldboete
van € 200;
Meer dan 200 gr: onmiddellijke inbeslagneming en overgave van de handschoen aan de bevoegde
commissie + schorsing voor drie speeldagen van het kampioenschap + geldboete van € 350
112

Aanbieden of gebruiken van een niet reglementaire kaatshandschoen (met uitzondering van
een overgewicht of van een te grote afstand tussen de perforaties of van een overschrijding
van de maximumbreedte)
Onmiddellijke inbeslagneming en overgave aan de bevoegde commissie + een boete van € 150 + een
schorsing voor 1 kampioenschapswedstrijd tot een periode van 1 maand

112bis Doorverkoop van een niet-reglementaire handschoen die afgekeurd is door de
sportcommissie of een entiteitscomissie
Verplichting voor de verkoper om de opbrengst van de verkoop terug te storten aan de koper +
geldboete van € 100 + definitieve schorsing voor één tot vijf weken
113

Speler die het nazicht of de inbeslagneming van zijn kaatshandschoen weigert of verhindert of
die weigert zijn handtekening te plaatsen op de sluitklep van de omslag waarin zijn
inbeslaggenomen kaatshandschoen gestopt werd
Verbod om de wedstrijd aan te vatten of verder te zetten + een boete van € 250 + een schorsing voor
een periode van 1 maand tot 1 jaar (deze schorsing gaat in vanaf de vaststelling van de inbreuk)

114

Speler die een kaatshandschoen, vervalst door een erkende handschoenenfabrikant of door
een andere speler (met inbegrip van die speler) aanbiedt of gebruikt
Eerste overtreding: 3 maanden vaste schorsing
Bij herhaling : 6 maanden vaste schorsing
In beide gevallen krijgt de speler een geldboete opgelegd van € 250 + onmiddellijke inbeslagname van
de handschoen + voor zijn ploeg, verlies van de wedstrijd met forfaitscore (zonder toepassing van de
geldboete voor het forfait voor de maatschappij).

115

Speler die van de scheidsrechter een document F22 gekregen heeft voor een te herstellen
handschoen, die zich niet met zijn herstelde handschoen en het passende getuigschrift
aanbiedt voor de bevoegde commissie en binnen de opgelegde termijn of na de beslissing
genomen te hebben om zijn handschoen niet te laten herstellen, het document F22 niet
overzendt aan het secretariaat van de bevoegde commissie met de vermelding "afgekeurde
handschoen" binnen de vastgestelde termijn
Geldboete van € 20 door inschrijving van de naam op het scheidsrechtersverslag + betrokken
handschoen ambtshalve afgekeurd na 30 kalenderdagen volgend op de datum waarop de
scheidsrechter het document F22 verstrekte

116

Speler die betrapt wordt met een vreemd voorwerp in zijn kaatshandschoen
Verbod om de wedstrijd aan te vatten of verder te zetten + een schorsing voor 1 maand tot 3 maand +
een boete van € 100 (deze schorsing gaat in vanaf de vaststelling van de inbreuk)

117

Speler die een kaatshandschoen gebruikt die vóór de wedstrijd niet voor nazicht aangeboden
werd aan de scheidsrechter (in voorkomend geval, aan de scheidsrechters) of die op het
scheidsrechtersverslag van de speeldag reeds ingeschreven is op naam van een andere speler
Verbod om de wedstrijd aan te vatten of verder te zetten + een schorsing voor 1 maand tot 3 maand +
een boete van € 100 (deze schorsing gaat in vanaf de vaststelling van de inbreuk)

118

Kaatshandschoen zonder rijgsnoer of rijgsnoer op een niet reglementaire wijze gedragen
Boete van € 25 per vastgestelde inbreuk tijdens eenzelfde speeldag

119

Aanbieding of gebruik van een kaatshandschoen waarvan het nummer onleesbaar is
Boete van € 20

120

Uitdoen van zijn kaatshandschoen vóór een controle op de kaatsbaan
Boete van € 20

121

Speler die een kaatshandschoen aanbiedt of gebruikt, vervaardigd of hersteld door een niet
erkende handschoenfabrikant
Vervaardiging: schorsing voor één jaar + geldboete van € 200
Herstelling: geldboete van € 20 (behalve indien het het herstellen van de naad betreft)

122

Voorbehouden

123

Spelers die armbanden dragen waarin vreemde stoffen of voorwerpen verborgen zijn waarmee
de opslag versterkt kan worden
Boete van € 20

124

Speler die al dan niet opzettelijk een niet-toegelaten handschoen voorlegt in de afdeling waarin
hij gaat optreden
Verbod om met die handschoen te spelen (feit dat opgenomen wordt in het scheidsrechtersverslag) +
geldboete van € 25

124bis Speler die een niet-toegelaten handschoen gebruikt (gebruikt heeft) in de afdeling waarin hij
speelt (heeft gespeeld)
die geen gevolg geeft aan de beslissing van de scheidsrechter en toch die verboden handschoen
gebruikt of gebruikt heeft tijdens die speeldag, mocht de scheidsrechter nagelaten hebben hem te
verbieden met die handschoen te spelen
Speler die als niet-speelgerechtigd beschouwd wordt voor die speeldag + geldboete van € 50 +
schorsing voor één week tot een periode van één maand + toepassing van ambtswege van code 024
voor de maatschappij (een niet-speelgerechtigde speler opstellen)
125

Speler die verwisselt van kaatshandschoen in de loop van een spel
Strafvijftien + boete van € 20

125bis Speler die van handschoen wisselt zonder toelating van de scheidsrechter / Speler die zijn
handschoen(en) niet op de plaats legt aangeduid door de scheidsrechter / Andere inbreuk van
artikel 8, paragraaf 4, van Hoofdstuk XIX).
Strafvijftien + geldboete van € 20
126

Scheidsrechter die de kaatsbaan niet controleert voor de wedstrijd en/of niet de aanpassingen
laat uitvoeren die hij nodig acht of die zich niet vergewist van de aanwezigheid van het nuttige
toebehoren
Boete van € 10

127

Scheidsrechter die zijn functie uitoefent in een niet reglementaire uitrusting
Boete van € 20

128

Voorbehouden

129

Scheidsrechter die laattijdig afzegt voor een wedstrijd
Boete van € 30

130

Niet gerechtvaardigde afwezigheid van de scheidsrechter op een wedstrijd
Boete van € 50

131

Scheidsrechter die de voorziene duurtijd van een rustperiode niet in acht neemt
Boete van € 10 per inbreuk tijdens éénzelfde speeldag

132

Scheidsrechter die een wedstrijd definitief stopzet ingevolge de slechte weersomstandigheden
zonder de reglementair voorziene wachttijd in acht te nemen of die een wedstrijd stopzet
zonder de feiten die aan de grondslag lagen van deze beslissing omstandig te vermelden
Boete van € 25

133

Scheidsrechter die een onvolledig of een administratief onjuist verslag opstelt
Boete van € 10

134

Scheidsrechter die de inbreuken i.v.m. het gedrag van de spelers op de kaatsbaan mbt roken of
gebruik van alcoholhoudende dranken en/of dorst lessen buiten de daartoe voorziene
tijdstippen niet omstandig vermeldt in zijn verslag
Boete van € 25

135

Scheidsrechter die geen omstandig verslag overmaakt na incidenten
Boete van € 30

136

Scheidsrechter die geen nazicht doet van identiteitskaarten (of de identificatiekaarten van de –
12-jarigen)
Boete van € 25

137

Scheidsrechter die geen of geen voldoende nazicht doet van de kaatshandschoenen
Boete van € 30

138

Scheidsrechter die een niet reglementaire kaatshandschoen niet in beslag neemt of die de
naam niet vermeldt van een speler die zijn kaatshandschoen weigert af te geven
Boete van € 100 + schorsing voor 1 tot 3 maand.

139

Scheidsrechter die de datum en zijn paraaf niet aanbrengt op de kaatsballen vooraleer deze
gebruikt worden
Boete van € 10

140

Scheidsrechter die valse gegevens inschrijft omtrent de identiteit van een speler
Boete van € 50 + vaste schorsing van 6 maanden

141

Scheidsrechter die de naam van een niet aanwezige speler inschrijft op het
scheidsrechtersverslag
Boete van € 50

142

Aanwezige scheidsrechter die zich niet aangeboden heeft bij de afgevaardigde op de
kaatsbaan in geval van afwezigheid van de officiële scheidsrechter
Boete van € 25

143

Scheidsrechter die de voorgeschreven formaliteiten niet volgt bij het in beslag nemen en
overmaken van een kaatshandschoen
Boete van € 30

144

Scheidsrechter die de beschikkingen niet naleeft i.v.m. roken of gebruik van alcoholhoudende
dranken en/of dorst lessen buiten de daartoe voorziene tijdstippen
Boete van € 15

145

Speler die het identificatiecertificaat van zijn handschoen NIET voorlegt
Geldboete van € 10

146

Vermelden van een vervalste uitslag op het scheidsrechtersverslag
Boete van € 100 + schorsing voor 3 maanden

147

Vleugel die de termijnen niet naleeft voor de storting van de sommen die de algemene
thesaurie toekomen
Boete van € 150

148

Onsportief gedrag van de supporters van een maatschappij
Boete van € 250

149

"Gele" kaart
Zodra een speler twee "gele" kaarten opgelopen heeft, wordt hij automatisch definitief geschorst voor
één kampioenschapswedstrijd + geldboete van € 25 per gekregen gele kaart.
Dezelfde sanctie geldt voor de speler die als "vervanger" opgesteld wordt.
Twee gele kaarten, opgelopen tijdens dezelfde speeldag, hebben de onmiddellijke uitsluiting tot
gevolg.

150

"Rode" kaart
Bij elke "rode" kaart, onmiddellijke uitsluiting van de speler + geldboete van € 50 + definitieve
schorsing voor een kampioenschapswedstrijd
Dezelfde sanctie geldt voor de speler die als "vervanger" opgesteld wordt.

151

Scheidsrechter die het gebrek aan identificatiecertificaat niet in zijn verslag vermeldt :
Boete van € 20

ERKENDE HANDSCHOENFABRIKANTEN
Codenummers

OVERTREDINGEN +

Straffen

200

Niet betalen van boeten en/of bijdragen
Inbeslagneming van de waarborg + onmiddellijke intrekking van de erkenning

201

Laattijdig overmaken van de lijsten van de vervaardigde handschoenen
Overzending aan de bevoegde persoon iedere week van een lijst van de handschoenen verstrekt
middels een document met opgave van de bedoelde gegevens + handschoenen waarvan hij de
versterkingen heeft moeten vervangen met oud en nieuw nummer en letter van de versterking +
nummer en letter van elke versterking die hij later niet meer mag gebruiken wegens slijtage)
Boete van € 25,00 tot € 150,00

202

Niet toekennen van de nummers van de kaatshandschoenen in de opgaande numerieke
volgorde
Boete van € 25,00 per vastgestelde inbreuk

203

Afleveren van een kaatshandschoen die niet voldoet aan de "technische normen"
Boete van € 100,- tot € 200,00 + verplichting om, naar keuze van de speler, de kaatshandschoen in
orde te stellen of er de door de speler betaalde aankoopprijs van terug te betalen + inbeslagneming
van de waarborg

204

Voorbehouden

205

Invoeren van nieuwigheden bij de fabricatie van kaatshandschoenen zonder het voorafgaand
akkoord van de NK-FNJP
Boete van € 100,00 tot € 250,00- of intrekking van de erkenning en inbeslagneming van de waarborg

206

Gebruik van een ander identificatienummer dan hetgeen werd toegekend door de NK-FNJP
Inbeslagneming van de waarborg + onmiddellijke intrekking van de erkenning

207

Laten vervaardigen van kaatshandschoenen door een niet erkende handschoenfabrikant of het
maken van een kopie van een kaatshandschoen
Inbeslagneming van de waarborg + onmiddellijke intrekking van de erkenning

208

Gebruik van versterkingen die niet afgeleverd zijn door de firma erkend door de NK-FNJP
Inbeslagneming van de waarborg + onmiddellijke intrekking van de erkenning

209

Afstand doen van versterkingen aan derden of aan een andere erkende handschoenfabrikant
Inbeslagneming van de waarborg + onmiddellijke intrekking van de erkenning

210

Geen elektronische weegschaal ter beschikking stellen van de speler
Boete van € 50,00 tot€ 100,00

211

Uitvoeren van een niet toegelaten herstelling
Boete van € 50,00 tot € 250,00

212

Laattijdige betaling van facturen voor leveringen
Toewijzing van de dossierkosten met een minimum van € 10,00 per dossier

