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OMBUD EN INFO TRANSFERS & TRANSFERAANVRAGEN
Clubs die nadere informatie wensen over spelers in transfer en de transferprocedures of info
allerhande kunnen steeds terecht op het Ligasecretariaat.
Ook voor alle leden staat de infolijn van 02/527.53.72 , de website www.vttl.be en het e-mailadres
‘info@vttl.be ter beschikking
Na de kantooruren kan je steeds terecht bij de leden van de Transfercommissie. Is dit nodig?
Noteer dat een administratieve en dubbele aansluiting ambtshalve op het einde van het seizoen
vervalt.
De transferperiode is decretaal vastgelegd vanaf 1 mei tot en met 31 mei 24 uur.

WANNEER IS EEN TRANSFERPROCEDURE NODIG?
H.R. art.11.1

Bij een interne transfer (binnen de VTTL ):
-

als je wijzigt van club
als je wijzigt van een individueel lidmaatschap naar een lidmaatschap van een club
als je wijzigt van een club naar een individueel lidmaatschap
als je wijzigt van een individueel lidmaatschap naar een ander individueel lidmaatschap

Bij een externe transfer:
-

van een club uit de VTTL naar een club van een andere federatie aangesloten bij de I.T.T.F./
E.T.T.U. in het buitenland of naar de Franstalige federatie binnen de nationale koepel (Aile
Francophone)
van een club uit het buitenland aangesloten bij de I.T.T.F./E.T.T.U. of van de Franstalige
federatie (Aile Francophone) naar een club uit de VTTL

TRANSFERCOMMISSIE
Elke transfer moet goedgekeurd worden door deze commissie. Zonder de goedkeuring is de
aansluiting na transfer ongeldig .

WAT MOET JE DOEN?
INTERNE TRANSFER
H.R.art.11.1.2
Het uitvoeren van de transferprocedure gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager,
ook als je de uitvoering overlaat aan de club waarbij je gaat aansluiten. Controleer desnoods bij het
ligasecretariaat of alles tijdig is uitgevoerd.

PROCEDURE
H.R.art 11.1.12&14 en art.11.2.2
Ontslag
TUSSEN 1 MEI TOT UITERLIJK 31 MEI - TEN LAATSTE 24 UUR POSTSTEMPEL:
• aangetekend ontslag geven aan je clubsecretaris door middel van het gestandaardiseerd
formulier:(beide vakken volledig invullen). ’Ontslag aan club en VTTL’ volledig in te vullen.
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•

•

een kopiebewijs maken van de aangetekende verzending aan de club en dat mee versturen
met het aangetekend ontslag aan de VTTL. Daarvoor vul je een tweede formulier ‘Ontslag
aan club en VTTL’ in. Het bewijs van de aangetekende verzending en het ontslagformulier
verstuur je aangetekend naar VLAAMSE TAFELTENNISLIGA, Transfercommissie,
Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel.
Bovenstaande voorwaarden zijn decretale verplichtingen en moeten vervuld zijn om te
kunnen transfereren. H.R.art.11.2.1

Voor een minderjarige moet de wettelijke vertegenwoordiger, zijnde het gezinshoofd of de voogd,
mede ondertekenen. Deze administratieve en reglementaire schikkingen moeten vervuld zijn om als
geldig document erkend te worden. -H.R. art.11
Een individueel lid moet uiteraard enkel aangetekend ontslag geven aan de federatie.
Aansluiting
Tussen 1 en 20 JUNI EERSTKOMEND NA DE ONTSLAGNEMINGEN HEB JE DE TIJD OM ZONDER
SANCTIE HET AANSLUITINGSFORMULIER (FORMULIER TRANSFER, ADMINISTRATIEVE OF DUBBELE
AANSLUITING) ,NAAR KEUZE AL OF NIET AANGETEKEND , TE VERZENDEN NAAR DE VTTL. Zie adres
voorgaand. -H.R.art.11.2.3
Het aansluitingsformulier moet ondertekend worden door de aanvrager, en door de secretaris en
voorzitter van de club.
Voor een minderjarige moet de wettelijke vertegenwoordiger, zijnde het gezinshoofd of de voogd,
mede ondertekenen. Deze administratieve en reglementaire schikkingen moeten vervuld zijn om als
geldig document erkend te worden. -H.R. art.11
Terug naar je club van herkomst na ontslag aan club en federatie ! Kan dat?
Na een ontslag is men niet verplicht om te transfereren. Je kan steeds terug aansluiten bij je club van
opzeg door gewoon de aansluiting bij de club ter hernieuwen.

PROCEDURE LAATTIJDIGHEID BIJ HET INDIENEN VAN HET AANSLUITINGSFORMULIER
Om individuele misbruiken bij de vrijheid van transfer te kunnen inperken wordt laattijdigheid bij het
indienen van het aansluitingsformulier gesanctioneerd:
•

•
•
•

Laattijdigheid na 20 juni tot en met 20 juli: de gedeeltelijke opschorting van de speellicentie
gaat van minimum één (1) interclubweek tot maximaal vier (4 ) interclubweken voor de
provinciale, landelijke en nationale interclub, samen met een administratieve boete van 50
euro die geldend is bij elke opgelopen sanctie. - H.R.art.11.3.1.2 & art.11.5.2
Na 20 juli is voor de leden van de VTTL in transferprocedure een aansluiting naar een andere
club slechts mogelijk mits:
de aansluiting reglementair geregistreerd wordt op het ligasecretariaat tot en met 31
augustus van het lopend seizoen na de transferprocedure.
de uitvoering van de automatische gedeeltelijke schorsing tot en met de zesde interclubweek
van de heenronde voor de provinciale, landelijke en nationale interclub samen met een
administratieve boete van minimaal 100,00€. De praktische uitvoering daarvan valt onder de
verantwoordelijkheid van de club die het betrokken lid aansloot. De officiële bevestiging van
de schorsing en de coördinatie met de provinciale, landelijke en nationale instanties worden
behartigd door het ligasecretariaat. De schorsing wordt opgenomen in het officiële
tijdschrift.
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•

•

Bij klacht of beroep kan deze automatische sanctie in uitspraak van een rechtskamer slechts
minimaal teruggebracht worden tot de maximale sanctie, zijnde een schorsing tot en met de
vierde interclubweek, samen met een administratieve boete van 50,00€ bij elke sanctie.Na
de datum van 31 augustus kan een lid van de VTTL na transferprocedure enkel aansluiten bij
de club van herkomst of het statuut van individueel onderschrijven
Na de datum van 31 augustus kan een lid van de VTTL na transferprocedure
enkel aansluiten bij de club van herkomst of het statuut van individueel
onderschrijven.

EXTERNE TRANSFERS
H.R.art.11.3.2

1. Transfer van de VTTL naar een federatie aangesloten bij de ITTF-ETTU:
-

Aangetekend ontslag aan club en aan de VTTL (zie transfer intern; ontslag)
Na ontvangst ontslag aan de VTTL krijgt het betrokken lid vanwege de Transfercommissie
een verklaring van transfergerechtigdheid. Met dit formulier kan een speellicentie bekomen
worden in een andere federatie (ook geldend voor Aile Francophone). Een lid dat op
onregelmatige wijze de federatie verlaat krijgt geen attest van speelgerechtigdheid.
Betrokkene krijgt automatisch een schorsing opgelegd voor 4 interclubwedstrijden. Deze
schorsing krijgt uitvoering bij een heraansluiting aan de VTTL.

2. Transfer van een andere federatie naar de VTTL, tenzij anders beslist door de
transfercommissie
-

een speler van de Aile Francophone moet voldoen aan de administratieve regeling van de
Aile Francophone (2 fasen)
een speler, aangesloten bij een andere federatie dan de VTTL of de Aile Francophone, moet
een verklaring van speelgerechtigdheid vanwege de federatie waarbij hij/zij aangesloten
indienen op het ligasecretariaat t.a.v. de Transfercommissie. Er is geen administratieve
tijdslimiet voorzien

3. Administratieve aansluiting speler met Belgische nationaliteit
Een speler met Belgische nationaliteit, in het buitenland aangesloten bij een club ETTU/ITTF, kan een
administratieve aansluiting VTTL bekomen als individueel of bij een club naar keuze. Zulke aansluiting
geeft uitsluitend recht op deelname aan de kampioenschappen van de VTTL/KBTTB. De aanvraag
daartoe is voorzien op het aansluitingsformulier transfer VTTL onder ‘administratieve aansluiting.
’Deze aansluiting valt onder het toezicht van de transfercommissie, doch is niet onderworpen aan de
transferreglementering. Ze vervalt automatisch op het einde van het sportseizoen, maar kan jaarlijks
hernieuwd worden. (HR. aanvulling 11.3.2)

TOELICHTING SANCTIONERENDE BEVOEGDHEID
H.R.art.11.1.15 & art.11.4.3
-Alle gevallen van effectieve vaststelling van laattijdigheid en de strikte toepassing van de sancties
zoals opgenomen in de “Boetenlijst VTTL” vallen onder de bevoegdheid van de Landelijke
Transfercommissie. De leden van deze commissie zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de wettelijke
toepassing van het decreet betreffende de transferaangelegenheden. Zij hebben tevens geen enkele
juridische bevoegdheid naast de strikte toepassing van de voorgeschreven sancties.
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-Voor juridische klacht en beroep kan men terecht bij de landelijke rechtskamers. Deze zijn bevoegd
de sancties opgelegd door de Transfercommissie te verminderen of te verzwaren. Maar dit kan enkel
op basis van een onderzoek naar de gegrondheid van een aantal elementen, vervat in art. 11.5.1.
Adres voor respectievelijk klacht en beroep:
Vlaamse Tafeltennisliga Landelijke Tuchtcommissie
Of
Landelijke Beroepscommissie
Brogniezstraat 41 bus 3 1070 Brussel

ALGEMENE TOELICHTINGEN
(HR Hoofdstuk 11 Transfers en aansluiting na transfer)
Enkel de Transfercommissie voert op straffe van nietige aansluitingsprocedure de coördinatie met de
nationale koepel ,alsook met de provinciale secretariaten. Elke club is niet enkel reglementair, doch
ook wettelijk verplicht de transferprocedures kenbaar te maken voor de leden. De informatie door
middel van het officiële tijdschrift “Baak” vallen dus onder deze verplichting. De VTTL ontvangt
subsidies voor een optimale informatie naar de leden. Zij is dus daarvoor streng toezicht plichtig aan
de Vlaamse Gemeenschap. En denk eraan! Nooit betaling van enige vergoeding bij transfer. De
sancties zijn ver van mals bij klacht na schuldige vaststelling voor betrokkenen en administratieve
verantwoordelijken. (art. 11.5)
Het Huishoudelijk Reglement is verplichtend ter beschikking in elk clublokaal. Het kan tevens
geraadpleegd worden op de website van de VTTL De transferreglementering is vervat in een apart
hoofdstuk XI (11). Bijzondere verwijzingen in verband met de transferprocedures zijn te vinden:
hoofdstuk VIII (8) art 8.4 Clubverplichtingen
hoofdstuk IX (9) Aansluitingen en ontslag
hoofdstuk X (10 ) Rechtsprocedures
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