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1. Gewettigd verblijf 
 

Vooraleer de sportfederatie een lidkaart/licentie toekent aan een sportbeoefenaar met een 

arbeidsovereenkomst dient de sportbeoefenaar/ de club aan te tonen dat de sportbeoefenaar 

wettig verblijft op het Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een 

geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt. 

 

De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten leden) kan 

NIET worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non-

discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het Internationaal Kinderrechtenverdrag.  

Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten (bij stijgen–dalen competities) 

door de federatie een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter geen 

identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij betrokkene naar de identiteit waaronder hij 

is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest 

van de gemeente gevraagd worden. 

Binnen de sportfederatie zijn volgende competities stijgen-dalen competities waarvoor een 

bewijs van identiteit wordt gevraagd: 

- Boccia 

- Goalbal  

- Hockey 

- Tafeltennis 

- Torbal  

- Wielrennen  

- Zwemmen 

 

2. Mensenhandel 
 

De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de 

bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen naleven. 

Het betreft: 

- de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel 

en van de mensensmokkel, B.S., 25 april 1995 

- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. 

 

Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat 

een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, wanneer hij daarbij:  

- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige 

kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang 

- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert 

handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform 
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de Wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of 

een boete. 

 

3. Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: sporters met een 

arbeidsovereenkomst 
 

De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. 

arbeidsvergunning, arbeidskaart). Het betreft: 

- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, 

B.S., 21 mei 1999 

- het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 

1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999 

- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt 

 

De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de 

arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven. Het betreft: 

- het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 

29 december 2010 

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het 

decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010 en alle 

later volgende wetgeving die deze materie regelt. 

 

4. Tuchtstraffen 
 

Bij overtreding van bovenvermelde reglementeringen worden de volgende tuchtstraffen 

opgelegd, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding: 

- overtreding door sportclubs:  

o bij een eerste overtreding: 10 euro 

o tweede overtreding: 25 euro 

o derde overtreding: 50 euro 

o vierde overtreding: schorsing (te bevestigen door de algemene vergadering) 

- overtreding door leden - natuurlijke personen: 

o bij een eerste overtreding: 10 euro 

o tweede overtreding: 25 euro 

o derde overtreding: 50 euro 

o vierde overtreding: schorsing (te bevestigen door de algemene vergadering) 

 


