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Hoofdstuk 1 Begrippen 
 
Artikel 1 Begrippen  
1. Aanklager: de persoon die uit de Tuchtcommissie op roulatiebasis als fungerend 

aanklager optreedt en niet betrokken is bij de beraadslaging van een voorliggende 
Tuchtzaak. 

2. Aangeslotene: een persoon of rechtspersoon die niet lid is van de NTTB dan wel lid is 
zonder stemrecht en is onderworpen aan het Tuchtreglement als lid van de NTTB of van 
een rechtspersoon die een daartoe gesloten overeenkomst heeft met de NTTB. Wordt 
aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt in dit reglement wanneer gesproken wordt 
van de ‘leden’ telkens tevens de ‘aangeslotenen’ van die NTTB bedoeld. 

3. Betrokkene: een lid en/of een aangeslotene van de NTTB, zijnde een natuurlijk persoon, 
tegen wie door de Tuchtcommissie een ordemaatregel van uitsluiting / voorlopige 
schorsing is genomen, naar wie een onderzoek door de Aanklager NTTB of 
onderzoekscommissie is ingesteld, tegen wie aangifte is gedaan of die beroep heeft 
ingesteld  tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie of tegen wie van een uitspraak 
van de Tuchtcommissie beroep is ingesteld. 

4. Evenement: een toernooi, wedstrijd of meerkamp zoals omschreven in het Toernooi- en 
Wedstrijdreglement of een competitie zoals omschreven in het Competitiereglement.  

5. Kansspelaanbieder: een organisatie die gelegenheid geeft om mede te dingen naar 
prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling 
waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. 

6. Lid: een lid van de NTTB als bedoeld in artikel 6 van de Statuten dan wel een aangeslo-
tene van de NTTB, waaronder de ‘betrokkene’. 

7. Onderzoekscommissie: een of meerdere onderzoekers (maximaal 3), die in opdracht 
van de Aanklager onderzoek doen  

8. Overtreding: strafbare gedragingen, handelen of nalaten, zoals geduid in het Tucht-
reglement. 

9. Partijen: degene die aangifte heeft gedaan en/of de betrokkene. 
10. Sportweddenschap: elke inzet gebaseerd op geld of op geld waardeerbaar, in de ver-

wachting van een prijs van geld, of op geld waardeerbaar, onder voorbehoud van een 
toekomstige en onzekere gebeurtenis in verband met een sportwedstrijd. 

11. Voordeel of beloning: het ontvangen of in het vooruitzicht stellen of geven van geld of 
van direct of indirecte op geld waardeerbare goederen, diensten of waardepapieren. 
Waaronder, doch niet uitsluitend, steekpenningen, gelden, giften en andere voordelen, 
waaronder, doch niet uitsluitend, winst en/of potentiële winsten als gevolg van een 
weddenschap. Het officiële prijzengeld, of vergoedingen of betalingen uit hoofde van 
sponsoring of uit hoofde van andere legitieme overeenkomsten vallen hier niet onder. 

12. Voorkennis: informatie met betrekking tot de competitie die een persoon bezit uit hoofde 
van zijn of haar positie, met uitzondering van de al gepubliceerde informatie of andere 
gemeenschappelijke kennis die gemakkelijk toegankelijk is voor een geïnteresseerd 
publiek, of is openbaar gemaakt in overeenstemming met de Statuten, reglementen en 
besluiten van het Bondsbestuur. 

 
 
Hoofdstuk 2 Matchfixing 
 
Artikel 2 Reglement Matchfixing 
1. Wanneer van matchfixing aangifte wordt gedaan, geschiedt de behandeling van die 

aangifte met inachtneming van de bepalingen van dit reglement dat geldt op de datum 
van aangifte. 

2. Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement bedoelde stukken is beslissend de 
datum in het poststempel van een postbezorgdienst op de envelop, of, wanneer het stuk 
wordt overhandigd, de datum van overhandiging die moet blijken uit een verstrekt 
ontvangstbewijs. 
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3. Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin mede 
begrepen de al dan niet elektronische wijze waarop de ontvangst van die brief kan 
worden vastgesteld. 

 
Artikel 3 Manipulatie van wedstrijden (matchfixing) 
1. Matchfixing betreft de manipulatie van sportwedstrijden. Het gaat bij matchfixing om 

opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten te handelen gericht op het wijzigen 
van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden, teneinde het onvoorspelbare 
karakter van deze sportwedstrijden geheel of gedeeltelijk teniet te doen met het oog op 
het verkrijgen van een niet-gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden. 

2. De NTTB hanteert ten aanzien van matchfixing de in artikel 4 t/m 9 vermelde gedrags-
regels. Overtreding van deze gedragsregels levert een overtreding op in de zin van dit 
Reglement Matchfixing en kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk worden 
bestraft. 

 
Artikel 4 Gedragsregels manipulatie van wedstrijden (matchfixing), zich onthouden 

van bepaalde weddenschappen 
1. Leden zijn verplicht zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen of 

het nalaten te handelen, gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslag(en) of het 
verloop van de sportwedstrijd(en), teneinde het onvoorspelbare karakter van deze 
sportwedstrijd(en) geheel of gedeeltelijk teniet te doen met het oog op het verkrijgen van 
een niet-gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden. 

2. Een lid is verplicht zich te onthouden van het wedden op het resultaat, de voortgang 
en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarbij hij betrokken is of waarop hij 
direct dan wel indirect enige mate van invloed (kan) hebben. Dit is in ieder geval 
wanneer hij: 
a. wedt op een wedstrijd waaraan hij rechtstreeks deelneemt; of 
b. wedt op de sport waaraan hij deelneemt; of 
c. wedt op een evenement of multi-sport competitie waaraan hij deelneemt. 

3. Leden zijn daarnaast verplicht zich te onthouden van het wedden op: 
a. jeugdcompetities; 
b. disciplinaire sancties, zoals sancties opgelegd door de Tuchtcommissie of de 

Commissie van Beroep; 
c. negatieve spelmomenten zoals; rode-, gele kaarten, officiële waarschuwingen, time-

out, enz.; 
d. verandering van vereniging van sporters binnen de tafeltennissport; 
e. de selectie van een team of speler binnen de tafeltennissport.  

4. Leden zijn verplicht zich voorts te onthouden van het direct dan wel indirect opdragen, 
toestaan en/of iemand in de gelegenheid  stellen om de in lid 2 en 3 genoemde wedden-
schappen aan te gaan. 

 
Artikel 5 Gedragsregels verspreiden van vertrouwelijke informatie (voorkennis of 

inside information) 
1. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het gebruiken of verspreiden van 

vertrouwelijke informatie zgn. voorkennis (inside information) voor weddoeleinden, 
inclusief het verspreiden van vertrouwelijke informatie aan elk persoon, zonder of met 
beloning, waar de betrokkene redelijkerwijs van kan weten dat deze informatie gebruikt 
kan worden voor sportweddenschappen of voor de manipulatie van wedstrijden of voor 
andere in dit reglement verboden handelingen, activiteiten of incidenten. 

2. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het openbaar maken van vertrouwelijke 
informatie aan personen en/of entiteiten, of daar nu wel of geen –financieel–voordeel 
tegenover staat, waarvan het lid wist of had moeten weten dat een dergelijke 
openbaarmaking zou kunnen leiden tot het gebruik van deze informatie voor 
weddoeleinden, voor de manipulatie van wedstrijden of voor (andere) vormen van 
ongeoorloofde doeleinden. 
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3. Het geven en/of ontvangen van een voordeel door het verstrekken van vertrouwelijke 
informatie, ongeacht of deze informatie daadwerkelijk wordt verstrekt, is verboden en 
betreft een overtreding van dit reglement. 

 
Artikel 6 Gedragsregels, meldplicht 
1. Leden zijn verplicht tot het terstond melden – bij de eerste gelegenheid – van (verzoeken 

die zij hebben ontvangen tot) het verrichten van handelingen, het nalaten van hande-
lingen, verdachte activiteiten, incidenten, die mogelijk betrekking hebben op matchfixing 
of andere in dit reglement verboden handelingen, activiteiten of incidenten. Zij dienen 
dergelijke verzoeken, handelingen, activiteiten of incidenten onverwijld te melden bij de 
Tuchtcommissie. Zij dienen volledige openheid van zaken te geven en alle details van 
het verzoek, incident, feit, omstandigheid of zaak onder de aandacht van de Tuchtcom-
missie te brengen. Indien leden hier niet aan voldoen is sprake van een overtreding van 
dit reglement. 

2. Het ontmoedigen of beletten van anderen om melding te doen, zoals bedoeld in lid 1, 
betreft eveneens een overtreding van dit reglement. 

 
Artikel 7 Gedragsregels, medewerking 
1. Totdat het besluit tot het opleggen van een sanctie onherroepelijk is geworden ten aan-

zien van iedere betrokkene bij de zaak verleent de betrokkene en ieder lid voortdurend 
alle medewerking die in het belang van het onderzoek of de procedure is vereist. 

2. Het lid dient zonder enige beperking, volledig en zonder onnodige vertraging informatie 
te verstrekken uit eigen beweging of op verzoek en toegang te verschaffen tot alle infor-
matie en/of documentatie waarover hij beschikt of redelijkerwijs de beschikking kan 
krijgen als onderdeel van het onderzoek. Met inbegrip van gegevens met betrekking tot 
de vermeende overtreding (zoals weddenschappen, rekeningnummers, gespecificeerde 
telefoonrekeningen, bankafschriften, internetadministratie, computers, harde schijven en 
andere elektronische apparaten) en/of een uiteenzetting van de relevante feiten en 
omstandigheden rond de vermeende overtreding. 

3. Betrokkene staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de overtreding. 
4. Het belemmeren of vertragen van een onderzoek op basis van een overtreding van dit 

reglement, waaronder, doch niet uitsluitend, het achterhouden, vervalsen of vernietigen 
van informatie of documentatie die voor het onderzoek van belang kunnen zijn wordt 
aangemerkt als een overtreding van dit reglement. 

5. Indien een betrokkene voorafgaand aan de kennisgeving inzake een overtreding van dit 
reglement melding heeft gemaakt van zijn betrokkenheid bij matchfixing bij de bevoegde 
autoriteit(en) en deze bekentenis op dat moment betrouwbaar bewijs betreft van bedoel-
de overtreding kan de op te leggen periode van uitsluiting worden verkort. Betrokkene 
dient daarnaast geen andere personen tot deelname aan een overtreding van dit regle-
ment te hebben aangespoord of gedwongen en dient volledige medewerking te verlenen 
zoals in lid 1 staat verwoord. 

6. De betrokkene onthoudt zich van elke gedraging die het onderzoek of de procedure zou 
kunnen belemmeren, verstrekt uit eigen beweging of op verzoek zo spoedig mogelijk alle 
informatie betreffende de zaak waarover hij beschikt of redelijkerwijs de beschikking kan 
krijgen, en staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de overtreding. 

 
Artikel 8 Gedragsregels, voorkoming belangenverstrengeling 
1. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en de risico’s op overtreding 

van dit reglement te voorkomen, mag een lid niet tegelijkertijd werkzaam zijn bij, of een 
functie vervullen voor, een kansspelaanbieder.  

2. Indien naar het oordeel van het (Bonds)bestuur en/of de Aanklager sprake is van een 
incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden 
opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het lid aan die voorziening mee, 
waardoor de (schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen.  
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3. Indien naar het oordeel van het (Bonds)bestuur sprake is van -meer dan incidentele-  
bezwaren ten aanzien van de onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid, dan zorgt het lid 
terstond voor opheffing van de onverenigbare of tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld 
door af te zien van een (neven)functie bij een kansspelorganisatie.  

 
Artikel 9 Overtreding 
1. Wanneer een lid het bepaalde in artikel 2 tot en met 8 of een andere bepaling van dit 

reglement overtreedt is er sprake van een overtreding van het Reglement Matchfixing. 
2. Een overtreding van het Reglement Matchfixing betreft tevens het niet-meewerken aan 

de tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte bij de Tuchtcommissie of de 
Commissie van Beroep ligt en waartoe hij door de Tuchtcommissie of de Commissie van 
Beroep is opgeroepen, dan wel aan het onderzoek dat de Aanklager laat verrichten 
voorafgaand aan de behandeling van de aangifte door de Tuchtcommissie. 

 
 
Hoofdstuk 3 Taken en  bevoegdheden van commissies en  organen 
 
Artikel 10 Onderzoekscommissie 
1. Het Bondsbestuur kan een commissie instellen die oriënterend onderzoek doet naar 

signalen van matchfixing binnen de organisatie. 
2. De Tuchtcommissie kan een onderzoekscommissie instellen die feitelijk onderzoek en 

andere werkzaamheden uitvoert in opdracht van de Tuchtcommissie. De Tuchtcom-
missie sluit een daartoe strekkende overeenkomst. 

3. De onderzoekscommissie kan op last van en onder verantwoordelijkheid van de Aankla-
ger een onderzoek instellen naar de feiten en/of omstandigheden naar aanleiding van de 
aangifte en hoort in verband met het onderzoek partijen, alsmede personen die over de 
gestelde feiten en omstandigheden kunnen verklaren. 

4. In het geval de Aanklager een onderzoekscommissie benoemt, benoemt hij één en 
maximaal drie onderzoekers die het onderzoek verrichten. 

5. De onderzoekscommissie heeft tot taak de aangifte te onderzoeken op waarheidsge-
halte, gegrondheid en verwijtbaarheid. 

6. De onderzoekscommissie stelt haar werkwijze vast. De onderzoekscommissie doet van 
die werkwijze mededeling aan de Aanklager en aan degenen die zij hoort. 

7. De onderzoekscommissie wordt in het onderzoek bijgestaan door een juridisch secre-
taris die van een verhoor een schriftelijk verslag maakt. Het verslag wordt door de 
gehoorde ondertekend. Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt 
hiervan in het verslag melding gemaakt met opgave van reden(en). 

8. Na de beëindiging van het onderzoek stelt de onderzoekscommissie voor de Aanklager 
een rapport op. De aanklager bepaalt of het rapport aan partijen ter hand wordt gesteld. 

9. De onderzoekscommissie betracht in alle stadia van het onderzoek zoveel mogelijk 
zorgvuldigheid ten aanzien van de bekende feiten en omstandigheden in relatie tot de 
mededelingen die hierover ten behoeve van het onderzoek aan derden moeten worden 
gedaan, waarbij telkens die derden niet meer deelgenoot worden gemaakt van feiten en 
omstandigheden dan op dat moment ten behoeve van het onderzoek noodzakelijk is. De 
onderzoeker(s) kan/kunnen nadien niet als getuige worden gehoord. 

10. De onderzoekscommissie kan in het kader van het onderzoek degene die aangifte heeft 
gedaan, de betrokkene en diens raadsman, getuigen en/of deskundigen mondeling dan 
wel schriftelijk horen, alsmede leden van besturen, commissies, andere leden van de 
NTTB en andere personen die over de feiten en omstandigheden kunnen verklaren. 
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Hoofdstuk 4 Ordemaatregel 
 
Artikel 11 Ordemaatregel 
De Tuchtcommissie of het Bondsbestuur kan als ordemaatregel, hangende het in te stellen 
onderzoek ter voorkoming van herhaling, om de rust te herstellen of de veiligheid te waar-
borgen, degene die van een overtreding wordt verdacht met onmiddellijke ingang een voor-
lopige schorsing opleggen, conform het gestelde in artikel 24 van het Tuchtreglement.  
 
 
Hoofdstuk 5 Het aanhangig maken en bevoegdheid tot behandelen 
 
Artikel 12 Aanhangig maken van een zaak 
1. Een overtreding wordt aanhangig gemaakt door een aangifte van het Bondsbestuur, de 

Algemeen Directeur, elk orgaan of bondsfunctionaris die door het Bondsbestuur be-
voegd is verklaard, en ieder lid dat meent dat sprake is van een overtreding van dit 
reglement. Degene die aangifte doet formuleert de overtreding.  

2. De aangifte bevat een opgave van de naam en zo mogelijk de adresgegevens van dege-
ne tegen wie de aangifte zich richt alsmede een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving 
van feiten en omstandigheden voor zover mogelijk met de datum of data waarop of de 
periode waarbinnen de overtreding heeft plaatsgevonden. Wanneer geen adresgege-
vens kunnen worden verstrekt dient degene die aangifte doet de betrokkene zodanig te 
identificeren dat duidelijk is tegen wie de aangifte zich richt. 

3. Een aangifte is verder rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt ten 
tijde van de overtreding lid was van de sportorganisatie. Wanneer de betrokkene ten 
tijde van de behandeling van de aangifte geen lid meer is van de sportorganisatie wordt 
de aangifte behandeld en geschiedt de behandeling van de zaak op grond van dit regle-
ment als ware de betrokkene nog immer lid van de betreffende sportorganisatie, in welk 
geval aan degene die aangifte doet en degene tegen wie de aangifte zich richt alle rech-
ten en verplichtingen op grond van dit reglement toekomen. 

4. Nadat de aangifte is gedaan onderzoekt de Tuchtcommissie de aangifte en stelt vast of 
de aangifte te behandelen is en of de indiener ontvankelijk is.  

5. De omschrijving van de overtreding in de aangifte vormt de grondslag voor de behande-
ling van een zaak door de Tuchtcommissie en door de Commissie van Beroep. 

6. Degene die aangifte heeft gedaan kan de aangifte alleen intrekken wanneer dit schrif-
telijk en gemotiveerd geschiedt.  

7. Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan worden 
bestraft. Wanneer degene tegen wie aangifte is gedaan door de valse aangifte in zijn 
eer, goede naam en/of reputatie is geschaad levert dit bij de behandeling van die valse 
aangifte een strafverzwarende omstandigheid op. 

8. Wanneer de aangifte door een lid wordt gedaan kan de Tuchtcommissie of de Commis-
sie van Beroep degene die aangifte doet geheel of gedeeltelijk in de kosten van de pro-
cedure veroordelen wanneer de aangifte niet dan wel tot een gedeeltelijke veroordeling 
van de betrokkene leidt.  

 
Artikel 13 Bevoegdheid behandeling aangifte  
1. Wanneer de Tuchtcommissie meent dat zij niet bevoegd is de aangifte in behandeling te 

nemen, of dat de indienende partij kennelijk niet-ontvankelijk is, kan degene die aangifte 
heeft gedaan hiertegen beroep instellen bij de Commissie van Beroep. Tegen de uit-
spraak van de Commissie van Beroep staat geen beroep open. 

2. Bij een volgens lid 1 ingediend beroep beoordeelt de Commissie van Beroep of de 
Tuchtcommissie bevoegd is en/of de indienende partij ontvankelijk is. Wanneer de Com-
missie van Beroep oordeelt dat de Tuchtcommissie niet bevoegd is en/of de indienende 
partij niet-ontvankelijk is in zijn aangifte doet de Commissie van Beroep ter zake schrifte-
lijk en gemotiveerd uitspraak en vindt geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.  
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3. In de uitspraak van de betreffende Commissie wordt tevens bepaald welke partij in de 
kosten van de in dit artikel bedoelde behandeling wordt veroordeeld. 

 
 
Hoofdstuk 6 Betrokkene 
 
Artikel 14 De betrokkene 
1. Via een brief of aanzegging kan de Aanklager de betrokkene in kennis stellen van het 

feit dat jegens de betrokkene een vermoeden bestaat van een overtreding en dat een 
onderzoek is of wordt ingesteld door de onderzoekscommissie. 

2. Bij een aangifte bij de Tuchtcommissie zendt de aanklager de aangifte en aanklacht en 
bijbehorende documenten zo spoedig mogelijk na ontvangst per aangetekende brief en 
per gewone post aan de betrokkene.  

3. Het verweerschrift moet vier weken na ontvangst van de aangifte zijn ontvangen. Het 
verweerschrift wordt toegezonden per aangetekende brief. De betrokkene kan ook 
binnen die vier weken schriftelijk aan de aanklager mededelen dat hij verweer wil voe-
ren, mits het verweerschrift zelf, waarin inhoudelijk op de aangifte wordt ingegaan, uiter-
lijk vier weken na de verzending van de voornoemde brief door de Tuchtcommissie is 
ontvangen.  

4. Wanneer de betrokkene in het buitenland woonachtig is geldt een termijn van zes 
weken. 

5. Wanneer de betrokkene geen verweer voert kan de Tuchtcommissie daaraan die 
conclusies verbinden die zij juist oordeelt. 

6. De betrokkene is gehouden naar waarheid te verklaren. 
7. De betrokkene kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een 

advocaat, dan legt de raadsman bij het schriftelijk verweer een schriftelijke volmacht 
over van de betrokkene. Tijdens een mondelinge behandeling kan de betrokkene een 
raadsman, die geen advocaat is, mondeling tot zijn gemachtigde benoemen. Voor een 
raadsman gelden dezelfde rechten en verplichtingen als voor de betrokkene. 

8. Op verzoek van de betrokkene kan de correspondentie in de tuchtzaak aan de raads-
man worden toegezonden. Tenzij de correspondentie aan de raadsman wordt toege-
zonden wordt het door de betrokkene zelf opgegeven woonadres voor juist gehouden of 
anders het door de betrokkene aan de NTTB opgegeven woonadres. 

 
 
Hoofdstuk 7 Overige bepalingen 
 
Artikel 15 Tuchtrecht 
1. Alleen de Tuchtcommissie en in beroep de Commissie van Beroep zijn bevoegd aan 

leden van de sportorganisatie straffen op te leggen. Die bevoegdheid laat onverlet de 
bevoegdheid van het Bondsbestuur een ordemaatregel te nemen wanneer het Bonds-
bestuur die bevoegdheid in Statuten of reglementen is verleend. Een door een Bonds-
bestuur genomen ordemaatregel sluit niet uit dat voor dezelfde feiten een tuchtrechte-
lijke veroordeling kan plaatsvinden. 

2. Een op grond van dit reglement door de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep 
gedane uitspraak heeft slechts betrekking op de NTTB en zijn leden en bindt alleen de 
NTTB en betrokken partijen. Een opgelegde straf wordt alleen ten uitvoer gelegd binnen 
het verband van de NTTB, tenzij in de uitspraak anders is beslist. In het laatste geval zal 
de NTTB de door een andere sportorganisatie opgelegde ordemaatregel en tuchtrechte-
lijke uitspraak die consistent is met dit reglement erkennen, respecteren en overnemen. 

 


