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KONINKLIJKE BELGISCHE HANDBALBOND
KBHB REGLEMENTEN
Deze nationale reglementen strekken tot aanvulling en uitvoering van de
nationale statuten van de KBHB aangenomen door de AV van 30 maart
1959 en gewijzigd door de AV van 9 september 1967 en van 18 juni
1977 in toepassing van het basisakkoord van 15 juni 1977, waarvan de
toepassingsmodaliteiten goedgekeurd werden door het PUC van 21 juni
1977.
Algemeen principe
De beschikkingen van het KBHB-reglement zijn van toepassing op het
VHV-niveau, behalve wanneer het VHV-reglement bewust afwijkingen of
aanpassingen voorziet die binnen de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur van de VHV gelegen zijn. De beschikkingen van de KBHB- en
VHV-reglementen zijn van toepassing op regionaal niveau, behalve
wanneer het regionaal reglement bepaalde afwijkingen of aanpassingen,
die binnen zijn bevoegdheid liggen, voorschrijft.
De beschikkingen, gegeven door het KBHB-reglement, aan de paritaire
instanties (PUC, paritaire commissies) voor zaken op nationaal niveau,
zijn bestemd voor de landelijke instanties (RvB, VHV-commissies en
cellen) voor zaken op liga-niveau, en voor de regionale instanties
(regiocomités en regiocommissies) voor zaken op regionaal niveau.

1.

BEHEER VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHEHANDBALBOND
11.

ADMINISTRATIEF BEHEER

111. KBHB
A. Maatschappelijke en sportieve jaren
a) Het maatschappelijke jaar loopt van 1 januari tot 31 december.
b) Het sportieve jaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het
daaropvolgende jaar.

KBHB reglementen 2019-2020

1

B. Bevoegdheid
De KBHB, samengesteld uit de VHV en de LFH, lid van de IHF, wordt
door alle buitenlandse bonden erkend als de enige federatie die de
Belgische Handbalsport vertegenwoordigt.
De KBHB beschikt in de persoon van de VHV en de LFH over de meest
uitgebreide rechtsmacht, niet alleen over de spelers, maar ook over al de
houders van een lidkaart, over de clubs en hun al dan niet bezoldigde
bedienden.
Iedere club en zijn aangeslotenen, uitkomende in die reeksen die vallen
onder het beheer van de KBHB, worden geacht de huidige reglementen
te kennen, alsmede de beslissingen welke zij aanvullen en verplichten
zich deze te eerbiedigen.
C. Overeenkomst met andere federaties en organismen
De betrekkingen met de federaties die andere sporten beheren, met
organismen zoals het BOIC, het leger en de pers en met groeperingen
van toetredende clubs waarvan de KBHB zijn bescherming verleent,
worden geregeld door overeenkomsten, opgemaakt in een gemeen
overleg. Deze overeenkomsten worden aangegaan door het PUC.
D. Officieel orgaan
Elke landelijke vereniging geeft haar eigen officieel orgaan uit en stuurt
een exemplaar aan het Secretariaat Generaal van de andere liga, de
leden van de commissies en paritaire commissies en de clubs van de
nationale afdelingen.
E. Archieven
De comptabiliteitsboeken blijven voor onbepaalde duur bewaard. De
briefwisseling betreffende de ontslagen en de overgangen van de leden
moet gedurende vijf jaar bewaard worden.
De stukken, met inbegrip van de boekhoudingsbescheiden, de dossiers,
enz… worden gedurende 5 jaar bewaard. De termijnen vangen aan bij
het verstrijken van het betrokken verenigingsjaar.
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F. Internationale correspondentie
De originele stukken blijven op het Secretariaat Generaal van dienst dat
een kopie stuurt aan het Secretariaat Generaal van de andere liga.
De Secretaris Generaal ontvangt alle correspondentie van de IHF, het
BOIC, de buitenlandse federaties en alle nationaal of internationaal
gestructureerde organismen en stuurt een kopie daarvan aan de andere
liga en aan de voorzitter van de KBHB.
De Secretaris Generaal is de enige gerechtigde correspondent van de
KBHB. Alle briefwisseling met voornoemde organismen, uitgaande van
de KBHB, moet door hem worden ondertekend. Deze stukken moeten 5
jaar op het Secretariaat Generaal bewaard worden.

112. DE CLUBS
A. Oprichting, ontbinding en bestuur van de clubs
1. Algemene bepalingen
a.

De KBHB, in de persoon van de VHV en de LFH, heeft de hoge
leiding en het toezicht over de aangesloten clubs, inzake het
verwezenlijken en het verdelen van de winsten, door beoefening
van de handbalsport opgebracht. Hij mag alle maatregelen ten
opzichte van de clubs treffen, de schrapping inbegrepen, indien
hun organisatie zou leiden tot het verlenen aan hun leden,
vennoten of aandeelhouders, van een percentage of een bedrag
van de winsten, interesten of dividenden, hoger dan
internationale reglementen veroorloven of zullen veroorloven.

b.

De KBHB, in de persoon van de VHV en de LFH, heeft het recht
op doorlopende controle van de boekhouding van de
aangesloten clubs, die zich verbinden al de boeken en
bescheiden van de boekhouding op elk verzoek en zonder
verplaatsing te zijner beschikking te houden. De afgevaardigde
van de federatie, met dergelijk nazicht belast, moet evenwel
drager zijn van een speciale opdracht vanwege het PUC. Hij
mag zich laten bijstaan door een boekhouder.
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c.

Indien een als vzw of als handelsvennootschap opgerichte club
afdelingen van verschillende sporttakken omvat, mogen de
Liga’s, buiten de boekhouding van de handbalafdeling, de
algemene boekhouding van de vereniging of vennootschap
opeisen, indien deze aangesloten is bij de Liga’s, maar zij
mogen de afzonderlijke boekhouding van de andere afdelingen
niet opvragen. Indien de boekhouding vermeldt dat zekere
bedragen door de handbalafdeling aan afdelingen van andere
sporten zijn toegekend, kan de club worden verplicht het gebruik
van deze bedragen te verantwoorden en, indien ze er niet in
slaagt, kan zij ervoor aansprakelijk worden gesteld.

d.

Overeenkomsten betreffende huurcelen of het genotrecht van
een terrein of sportinrichting zullen een normale vergoeding voor
de goederen niet mogen te boven gaan.

e.

Indien een wettelijk vennootschap wordt gesticht met het doel
sportaccommodaties op te richten, die ter beschikking van een
club zullen worden gesteld, dient deze daarvan kennis te geven
aan haar Liga en de voorwaarden tot het gebruik van het terrein
kenbaar te maken door mededeling van de huurceel die zij dient
aan te gaan.

f.

Tot de ontbinding van een club mag door het bestuur vandie
vereniging niet worden besloten zonder de Algemene
Vergadering van de leden te hebben geraadpleegd.

2. Bestuur

De bestuursleden moeten meerderjarig of ontvoogd zijn.

3. Verantwoordelijkheid van de bestuurders en leden van de
comités van de clubs
a. Verantwoordelijke leden
De drie leden van het comité, door de club aangeduid als
verantwoordelijke bestuursleden, zijn persoonlijk aansprakelijktegenover
hun Liga voor de sommen door hun club verschuldigd door één of
andere oorzaak (bijdragen, terugbetalingen, forfaits, boeten, enz.). In
geval zij hun aandeel in het passief niet vereffenen kunnen zij worden
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geschrapt. Bijgevolg dienen de volgende formaliteiten te worden
vervuld:
- voor de clubs zonder rechtspersoonlijkheid:
Ondertekening, door de verantwoordelijke leden van het comité van de
club, van een speciaal formulier “heraansluitingsformulier”, waardoor zij
hun verantwoordelijkheid tegenover de Liga erkennen.
- voor de wettig opgerichte clubs:
Dezelfde formaliteiten als onder de voorgaande alinea maar dan door de
drie bestuurders verantwoordelijk voor het financieel beheer. Een
regelmatig ontslagen lid van een clubcomité is niet meer
verantwoordelijk tegenover de Liga voor een achteraf vastgesteld tekort.
Bij ontslag van een tegenover de Liga verantwoordelijk bestuurslid,
dienen de clubs daarvan de Liga in te lichten en onmiddellijk naam,
voornaam en volledig adres van zijn plaatsvervanger aan het
Secretariaat Generaal mede te delen. De verantwoordelijke
bestuursleden zijn aansprakelijk voor de schulden die voor hun in functie
treden zijn aangegaan, tenzij ze op dat ogenblik het nodige voorbehoud
hebben gemaakt.
b. Verantwoordelijke correspondent
Alleen de secretaris is gerechtigd om, vanwege het Secretariaat
Generaal, al de briefwisseling met de club te ontvangen, zowel deze
betreffende het secretariaat als deze betreffende het geldelijk beheer,
alle financiële stukken (rekeninguittreksels, enz.).
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Alle briefwisseling van de club, evenals de aansluitingskaarten, moeten
door de secretaris worden ondertekend. Alleen de documenten
getekend door de secretaris worden door de Liga als geldig ontvangen.
Alle correspondentie, betreffende het dagelijks beheer van de clubs
(uitgezonderd klachten, beroepen, cassaties, …), per e-mail
geadresseerd aan het Secretariaat Generaal, is ontvankelijk door de
Liga op voorwaarde dat hij ontvangen wordt van het e-mail adres van de
secretaris vermeld op de website of het Officieel Orgaan van de Liga’s.
Elke aankondiging in verband met de verandering van secretaris moet,
ondertekend door de voorzitter en de penningmeester van de club, aan
het Secretariaat Generaal van de Liga worden gestuurd.

B. Benaming
Geen enkele club mag de speciale titel of benaming van een andere
reeds bij de KBHB aangesloten club aannemen. Politieke benamingen
zijn niet toegelaten. De clubs mogen hun benamingen wijzigen, behalve
in de loop van het kampioenschap. Elke benaming kan door de Liga
worden geweigerd.

C. Aanvaarding
1. Voorwaarden
Elke club, die bij een Liga wenst aan te sluiten als werkende club, moet
aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. minstens 15 leden tellen;
b. beschikken over een terrein dat de normale beoefening van het
handbalspel toelaat;
c. haar terrein ten diensten stellen van de Liga voor de inrichting van
zijn kampioenschappen en andere bondswedstrijden, voor zover er
geen bewijs van de materiële onmogelijkheid is geleverd;
d. voldoen aan de leveringsplicht van scheidsrechters zoals bepaald
door de Liga;
e. aanvaard worden door de Liga.
2. Administratieve formaliteiten
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Volgende administratieve formaliteiten moeten bij de aanvraag tot
aanvaarding vervuld worden:
a. aan het Secretariaat Generaal een officiële aanvraag tot
aansluiting zenden, getekend door de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester, met mededeling van het comité dat moet
bestaan uit minstens vijf leden.
De officiële aanvragen dienen de volgende inlichtingen te
vermelden:
• benaming van de club en haar kleuren;
• ligging van het terrein, de kleedkamers (waar de thuiswedstrijden
worden gespeeld) en telefoonnummers;
• zetel van de club, adres en telefoonnummer;
• naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester;
• volledige benaming van de PCR of bankrekening van de club.
b. opsturen van 1 exemplaar van de clubstatuten en reglementen.
c. Een terugbetaalbare waarborg storten op de rekening van de Liga,
volgens de modaliteiten van toepassing in de Liga waartoe de club
behoort, vermeerderd met het bedrag van de aansluiting en de
verzekering van al de ingeschreven leden. De aansluiting van de
club neemt aanvang op de datum vermeld op het bericht van
aanvaarding gestuurd door het Secretariaat Generaal van de Liga.
Hetzelfde geldt voor een ontslag of een samensmelting. De club
zal binnen de 14 dagen een exemplaar van de statuten en
reglementen van de Liga en van de KBHB ontvangen.

D. Samensmelting
Het is aan de clubs geoorloofd samen te smelten mits ten minste één
jaar aangesloten en tegenover de Liga in orde te zijn. Daarom moet een
aanvraag, getekend door de meerderheid van de bestuursleden van
ieder belanghebbende club, gezonden worden aan het Secretariaat
Generaal van de Liga tussen 1 en 30 juni.
Iedere samensmelting is ondergeschikt aan het voorafgaand akkoord
van de Raad van Bestuur van de Liga.
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De nieuwe door samensmelting gevormde club dient de formaliteiten
bepaald onder art. 112 C te vervullen.
Ze mag uitkomen in de afdeling van de kampioenschappen waarin de
hoogst gerangschikte der samengesmolten clubs het recht zou hebben
gehad te spelen.
De leden van de samengesmolten clubs zijn van ambtswege ontslagen
en, om van de nieuwe club deel te kunnen maken, moeten zij er een
aansluitingskaart voor tekenen.

E. Ontslag
Elk ontslag van een club moet per aangetekend schrijven, getekend door
de drie verantwoordelijke bestuursleden, aan het Secretariaat Generaal
van de Liga worden gezonden.
Het kan slechts worden aanvaard wanneer de club al de bedragen heeft
betaald die ze verschuldigd is aan de Liga of aan een club aangesloten
bij één van de beide Liga’s, of bij een andere door de IHF erkende
nationale federatie.
De ontslagname gaat in vanaf de datum van melding op het Secretariaat
Generaal van de Liga.

F. Schrapping
1. De club die het geld, dat hij schuldig is aan de Liga waartoe hij
behoort, aan de andere Liga, aan een club aangesloten bij één van
de twee Liga’s of aan een andere nationale federatie behorend tot
de EHF niet betaalt, wordt door het Secretariaat Generaal van de
Liga waartoe hij behoort aangemaand om te betalen. Het PUC kan
deze aanmaning opleggen wanneer het gaat over schulden ten
opzichte van de KBHB.
De aanmaning wordt medegedeeld door een publicatie in het Officieel
Orgaan van de Liga waartoe de betrokken club behoort en wordt tevens
hernomen in het Officieel Orgaan van de andere Liga indien het gaat
over een club van nationale afdeling. Op dat ogenblik verhoogt de som
automatisch met een bijkomende boete van 25 €.
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Indien de club maximum 8 dagen na de publicatie van de aanmaning zijn
kosten niet betaalt, dan worden alle officiële wedstrijden in alle
afdelingen of categorieën die door deze club gespeeld worden met forfait
verloren, met verlies van de punten en met een boete bovenop. Dit is
geldig tot aan het weekend dat volgt op de datum dat de betaling
gebeurd is op de rekening van de betrokken Liga.
2. Een club mag geschrapt worden door het PUC of door de Raad
van Bestuur van de Liga waartoe hij behoort bij zware inbreuk op
de reglementen en/of op de sportiviteit. De schrapping wordt
medegedeeld door publicatie in het Officieel Orgaan van de Liga
waartoe de betrokken club behoort en herhaald in het Officieel
Orgaan van de andere Liga en dat indien het gaat over een club
van nationale afdeling.
Vanaf dat ogenblik wordt de club beschouwd te stoppen met alle
activiteiten en mag dus niet meer aantreden in om het even welke
competitie.
Indien de club op het ogenblik van de schrapping een som schuldig is
aan de Liga waartoe hij behoort, aan de andere Liga of aan een club
behorend tot één van de twee Liga’s, dan wordt een derde van deze
schuld gevorderd aan ieder van de drie verantwoordelijke leden van de
club. Terzelfdertijd wordt ieder van de drie leden geschrapt en kan maar
terug gekwalificeerd worden na een onderzoek van zijn bijzondere
situatie.

G. Wederaanvaarding

Een geschrapte club die zijn wederaanvaarding bekomt moet voldoen
aan de formaliteiten zoals die geëist worden bij het creëren van een
nieuwe club.

H. Inactiviteit
Worden als inactieve clubs beschouwd zij die, als gevolg van speciale
omstandigheden, voorlopig in de onmogelijkheid zijn hun
handbalbedrijvigheid voort te zetten en aldus niet meer aan de
kampioenschappen deelnemen.
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De inactieve club moet zijn aanvraag tot herneming van zijn activiteit
indienen voor 31 mei.
De clubs mogen gedurende maximum 12 maanden aangesloten blijven
als “inactieve club”. Na dit tijdstip zal de Raad van Bestuur van de Liga
deze club van ambtswege ontslaan indien er geen schriftelijke verklaring
van herneming van activiteit werd ingestuurd naar het Secretariaat
Generaal van de Liga.
Inactieve clubs zijn geen bijdrage verschuldigd aan de Liga, uitgenomen
hun eventueel debetsaldo op de datum van hun op inactiviteitstelling. Dit
saldo dient betaald volgens de door de statuten voorziene
beschikkingen.
Iedere lidkaart die op het Secretariaat Generaal toekomt, en
ondertekend is door een lid van een inactieve club, zal onmiddellijk ten
voordele van de aanvragende club worden geboekt. Deze aansluiting
wordt definitief indien de eerste club zijn activiteiten niet herneemt.
Het is een inactieve club niet toegelaten:
1.
2.
3.
4.

I.

nieuwe leden aan te sluiten;
wedstrijden in te richten;
algemene vergaderingen bij te wonen;
vertegenwoordigers te hebben in comités of commissies.

Hernaming van activiteit

De verklaring van herneming van activiteit moet aan de Liga worden
gericht; zij wordt officieel zodra dat de Raad van Bestuur ermee heeft
ingestemd. In dit geval heeft de club onmiddellijk stemrecht op de
eerstvolgende Algemene Vergadering, op voorwaarde dat deze
herneming tenminste twee maanden voor de Algemene Vergadering
wordt medegedeeld.
Geen enkel der administratieve formaliteiten, vereist door de statuten
inzake clubaansluiting, is toepasselijk op de clubs die hun activiteit
hernemen, uitgezonderd de inzending van een heraansluitingsformulier.
De leden van een inactieve club die gedurende de periode van
inactiviteit een vergunning hebben ondertekend keren ambtshalve terug
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naar de club die zijn activiteit herneemt, vanaf bekrachtiging door de
Raad van Bestuur.
J. Register van de verslagen
Al de clubs zijn verplicht een register voor de verslagen van hun zittingen
bij te houden. De clubs die, in geval van betwisting en bij gebrek aan
andere bewijzen, de juistheid van hun verklaringen niet kunnen staven
door het voorleggen van bedoelde bescheiden kunnen in de zaak
beschouwd worden als verliezende partij.

K. Handelsreclame
Handelsreclame op de shirts is onderworpen aan de modaliteiten
vastgelegd in de respectievelijke Liga’s.
In de nationale reeksen is publiciteit op de uitrustingen toegestaan mits
volgende beperkingen in acht te nemen:
- op de truitjes:
• borstzijde: zone van minimum 3 cm vrijlaten rond het nummer.
• rugzijde: geen publiciteit toegestaan over de ganse breedte ter
hoogte van de rugnummers + 3cm boven en onder. De nummers
moeten in voldoende contrasterende kleur zijn aangebracht.
- op de broekjes:
• publiciteit slechts toegelaten tot maximum 15 cm van de zijnaad.
12. FINANCIEEL BEHEER
121. Financieel beheer van de KBHB
Het financieel beheer van de KBHB wordt verricht door het PUC; dit van
de Liga’s door hun Raad van Bestuur.
122. Financieel beheer van de comités en commissies
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A. Financieel beheer
Het financieel beheer van de comités en de commissies wordt verricht
door elk comité en elke commissie die verantwoordelijk is tegenover het
PUC of de bevoegde Raad van Bestuur.
B. Controle van de rekeningen
Al de leden zijn aansprakelijk voor het geldelijk beheer van hun comité of
commissie. De secretarissen zijn verplicht hun comité of commissie
opmerkzaam te maken op elke rekening waarvan het bedrag de
werkelijk gedane uitgaven of bij het reglement bepaalde uitgave te boven
gaat.

C. Ontbinding
In geval van ontbinding van een comité of commissie moeten de
archieven, de overblijvende fondsen en alle voorwerpen van dit comité of
deze commissie dadelijk worden overgemaakt aan de verantwoordelijke
Secretariaat Generaal.

123. Ontvangsten van de clubs

De gemaakte ontvangsten komen ten goede van de club op wiens
terrein de wedstrijden worden gespeeld. Uitzonderingen op deze regel
zijn echter voorzien voor de te herspelen wedstrijden alsook voor de
wedstrijden op neutraal terrein.

124. Bondstaks
De KBHB kan een belasting, “Bondsbelasting” geheten, op de bruto
ontvangsten van al de in België onder zijn toezicht gespeelde officiële
wedstrijden of vriendenwedstrijden heffen. In dit geval zullen de
formulieren en onderrichtingen worden verstrekt door de KBHB. De
vrijstelling van de Bondstaks wordt in geen geval verleend.

125. Bijdragen
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Elke Liga betaalt, elk seizoen, een bijdrage aan de KBHB die het
betreffende bedrag bepaalt.
126. Geldelijke verrekeningen
Elke club is verplicht een kasdagboek bij te houden. Hierin moeten al
zijn ontvangsten en uitgaven binnen de 48 uur worden aangetekend.
De clubs zijn er toe gehouden het gebruik van hun tickets en
abonnementskaarten tegenover de Liga en, bij voorkomend geval,
tegenover het gemeentebestuur te rechtvaardigen.

128. Toelagen
Het toekennen van toelagen behoort tot de bevoegdheid van de Raad
van Bestuur van de Liga.
129. Boeten
De door een club opgelopen boeten, zelfs in eerste aanleg, worden door
de bevoegde thesaurie onmiddellijk op hun lopende rekening gebracht.
Indien de boete kwijtgescholden of verminderd wordt door een hogere
instantie zal de club gecrediteerd worden voor het bedrag dat hem
toekomt.
De boeten opgelopen door spelers of leden worden eveneens op de
lopende rekening gebracht van de club van de bedoelde spelers of
leden. De clubs kunnen deze bedragen terugvorderen bij de betrokken
personen. De boeten zijn verschuldigd aan de bevoegde thesaurie die in
eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.
Als een club van de VHV schulden heeft tegenover de LFH ten gevolge
van interliga feiten, kan de VHV deze verschuldigde sommen
recupereren van haar club om ze vervolgens terug te boeken aan de
LFH. In geval van gebrek van betaling kan de VHV de verschuldigde
sommen terugvorderen in toepassing van art. 112 F van de KBHB.
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Omgekeerd gebeurt hetzelfde als een club van de LFH schulden heeft
tegenover de VHV.
13./14. COMITES ET COMMISSIES

131. Algemene beschikkingen
A. Nomenclatuur
De KBHB wordt beheerd door het PUC.
Het PUC kan een gedeelte van zijn bevoegdheid overdragen aan de
paritaire commissies:
•
•
•
•
•
•
•

Paritaire Beroepscommissie
Paritaire Sportcommissie
Paritaire Scheidsrechterscommissie
Paritaire Technische Commissie
Paritaire Commissie van Kampioenschappen
Paritaire Reglementen Commissie
Paritaire Homologatie Commissie

Commissies worden in het leven geroepen volgens de
noodwendigheden.
B. Samenstelling
1. Het PUC is samengesteld overeenkomstig de statuten van de vzw
KBHB.
De notulen dienen verzonden te worden naar de leden van het
PUC en als goedgekeurd te worden beschouwd wanneer, binnen
de termijn van 15 werkdagen na verzending, de bestuurders geen
bezwaar hebben aangetekend ten aanzien van de SecretarisGeneraal.
2. Paritaire commissies zijn samengesteld uit 6 leden, 3 per Liga,
uitgezonderd de Paritaire Reglementen Commissie, de Paritaire
Technische Commissie en Paritaire Homologatie Commissie
3. Onverenigbaarheid: een lid mag geen deel uitmaken vantwee
Paritaire Commissies met rechtsmacht die dezelfde zaak
behandelen. Twee leden van één zelfde club mogen geen deel
uitmaken van dezelfde instantie.De leden van comités en
commissies dienen lid te zijn van de Liga, meerderjarig, van
Belgische nationaliteit en van onberispelijk gedrag.
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Bijgevolg:
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a. een aangeslotene, geschorst door een comité of commissie, mag
geen kandidaat zijn voor een officiële functie;
b. een lid van een comité of commissie dat een schorsing oploopt
wordt ambtshalve ontslagen en kan het daaropvolgende seizoen
geen functie uitoefenen in een KBHB commissie.
c. een lid van een comité of commissie stelt zich bloot, wanneer het
getroffen wordt door een andere sanctie, ontslagen te worden door
het PUC, na onderzoek van de ernst van de begane fout.
4. Er is een pool van plaatsvervangers voor de diverse juridische
commissies waaruit leden, indien nodig, opgeroepen kunnen
worden voor de zittingen in gelijk welke aanleg, omwille van de
onbeschikbaarheden of onverenigbaarheden bij de vaste leden van
de diverse commissies. Een plaatsvervanger die deelnam aan de
zitting van een juridische commissie kan niet meer zetelen in een
latere aanleg van dezelfde zaak.

C. Benoemingen en ontslagen
De leden van het PUC en van de Paritaire Commissies worden benoemd
en ontslagen door hun respectievelijke Liga.

D. Samenstelling van het Bureau
1. Het PUC benoemt zelf zijn Bureau bestaande uit de nationale
voorzitter, de voorzitter van de LFH, de voorzitter van de VHV en
de Secretaris Generaal. De mandaten van nationaal voorzitter en
Secretaris Generaal zullen door leden van de verschillende Liga’s
uitgeoefend worden.
2. Behoudens wanneer art 131 G 5 van toepassing is, zal het
voorzitterschap vergadering per vergadering worden aangeduid.
Dit gebeurt indien nodig door loting. Bij staking van stemmen heeft
de voorzitter van dienst de beslissende stem.
E. Zittingen
Ieder comité of commissie moet op uitnodiging van het Secretariaat
Generaal van dienst vergaderen telkens als de noodzakelijkheid zich
voordoet.
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De uitnodiging wordt verstuurd minstens 8 dagen voor de vergadering.
De poststempel of datum van verzending per e-mail geldt als bewijs. Ze
moet worden opgesteld in de taal van de Liga waar de geïnteresseerde
is aangesloten.
De leden die een vergadering niet kunnen bijwonen moeten er de
secretaris van verwittigen, ten minste 48 uur voor de vergadering.
Indien een comité of commissie niet geldig kan vergaderen ingevolge de
afwezigheid van leden, en de partijen niet aanvaarden dat het dossier
behandeld wordt door de aanwezige leden, moeten de
verplaatsingskosten van de comparanten worden gedragen door de Liga
waartoe de afwezige en niet verontschuldigde leden behoren.
De verslagen van de vergaderingen van het PUC en de Paritaire
Commissies worden opgemaakt in de taal van de Secretaris Generaal
van dienst. De Secretaris Generaal van de andere Liga staat in voor de
vertaling.
De beslissingen genomen door het PUC worden opgenomen in het
verslag. Dit verslag wordt doorgestuurd aan de leden van het PUC en
wordt als goedgekeurd aanschouwd indien er, binnen de 15 dagen na
het versturen, geen bemerkingen van de bestuurders aan de secretarisgeneraal worden overgemaakt.

F. Bevoegdheden
1. Straffen
Het PUC en al de commissies mogen binnen hun bevoegdheid het
volgende opleggen:
a.
b.
c.
d.
e.

een blaam
boeten
schorsingen tot vrijwillige verschijningen
schorsingen voor een bepaalde termijn
wedstrijden doen spelen met gesloten deuren, verbod op eigen
terrein te spelen en ontzegging van toegang tot terreinen opleggen.

De schorsing tot verschijning mag slechts worden uitgesproken bij
ernstige inbreuken en tegen aangeslotenen die zonder aanvaardbare
verontschuldiging afwezig zijn op de vergadering voor dewelke zij
werden opgeroepen en wanneer de aanwezigheid van de betrokkenen
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noodzakelijk is ter beoordeling. Slechts de door de belanghebbende
geschreven verontschuldiging zal in aanmerking genomen worden,
behalve in geval van overmacht (verplaatsing naar het buitenland bv.).
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In beginsel worden de straffen slechts uitvoerbaar 72 uren na
kennisgeving, d.w.z. om uitvoerbaar te zijn vanaf de zaterdag moet de
kennisgeving de poststempel van woensdag dragen, tenzij het gaat over
ernstige feiten die strenge straffen met zich meebrengen (voorstel tot
schrapping, schorsing voor een onbepaalde of lange periode) in welk
geval de bevoegde commissie de beslissingen onmiddellijk uitvoerbaar
kan verklaren.
De commissies die verlangen dat de schorsingen, opgelegd aan een
speler of een scheidsrechter, worden uitgebreid tot bijzondere functies,
zoals secretaris of bestuurslid van een club, door de betrokkene
eventueel uitgeoefend, moeten dit uitdrukkelijk in hun beslissingen
omschrijven. Het is nochtans niet noodzakelijk te bepalen dat
schorsingen het verbod met zich meebrengen van het uitoefenen van
officiële functies op het terrein; dit gebeurt automatisch.
Enkel het PUC is bevoegd om schorsingen op te heffen of te
verminderen, of om een schrapping op te heffen. Het is nochtans
aangeraden vooraf inlichtingen in te winnen, namelijk betreffende het
gedrag van belanghebbende, bij de commissie dat de betrokken
uitspraak heeft gedaan.

2. Wangedrag van comité- en commissieleden
Wanneer een klacht of een scheidsrechtersverslag werd neergelegd ten
laste van een lid van een officieel comité of officiële commissie, zelfs
voor feiten voorgevallen buiten de uitoefening van zijn mandaat, wordt
het geval in eerste instantie voorgelegd aan de Beroepscommissie met
mogelijk beroep bij de Raad van Bestuur.
Wanneer het gaat over leden van de Raad van Bestuur of van de
Beroepscommissie worden de feiten door de Raad van Bestuur
behandeld.
Wanneer de inbreuk gepleegd werd tijdens nationale activiteiten wordt
de zaak behandeld door de betrokken paritaire instantie.
In dezelfde gedachten gang moet een commissie afzien van het
onderzoek van een geval wanneer één van de eigen leden er bij
betrokken is; het geeft de zaak door naar de bevoegde commissie voor
de beslissingen, na een eerste onderzoek dat de feiten vaststelt.
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Een lid dat verschillende functies waarneemt moet voor de toepassing
van deze beschikkingen beschouwd worden als toe te behoren tot de
hoogste instantie in rang waarvan hij deel uitmaakt.
3. Persartikelen
Klachten neergelegd tegen clubs of aangeslotenen wegens eerrovende,
beledigende of leugenachtige persartikelen, behoren tot de bevoegdheid
van de Sportcommissie, behoudens wat hierboven bepaald onder punt
2.
Telkens een commissie of commissielid betrokken is, zijn de bepalingen
van punt 2. hierboven van toepassing.
Toe te passen sanctie: schorsing van 1 maand tot 3 jaar.

4. Klachten bij het gerecht
Alvorens een zaak te onderzoeken die eveneens bij het gerecht
aanhangig werd gemaakt, moeten de commissies het advies inwinnen
van de Raad van Bestuur of het PUC.

5. Termijn van verjaring
Alle feiten die aanleiding geven tot sancties verjaren na twee jaar,
aanvang nemend op 1 juli volgend op de datum dat de feiten zijn
voorgevallen. Indien echter een commissie zijn onderzoek opschort met
het oog op een gerechtelijke instructie, dan wordt de termijn van
verjaring eveneens opgeschort.

6. Allerlei
a. De commissies mogen aan de bestaande reglementen en de
beslissingen van de Raad van Bestuur of het PUC niets
veranderen.
b. De commissies mogen overgaan tot ieder onderzoek dat ze nodig
achten om hun taak te volbrengen. Zij hebben het recht personen
op te roepen die zij nodig achten te ondervragen.
c. Wanneer een zaak regelmatig bij een commissie aanhangig werd
gemaakt, dient het zich uit te spreken in volle onafhankelijkheid en
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in de volheid van haar verantwoordelijkheden. Hieruit volgt dat
noch de Raad van Bestuur, noch het PUC, noch om het even
welke commissie of officiële van de Bond, op één of andere wijze
mag tussenbeide komen, noch mag worden opgeroepen om
advies uit te brengen of audiëntie te verlenen aan één der partijen,
vooraleer de zaak al de rechtsinstanties heeft doorlopen, voorzien
door de reglementen. In de zelfde gedachten gang moet iedere
schriftelijke mededeling met betrekking tot een in onderzoek zijnde
geval aan de Secretaris Generaal worden overgemaakt of ter
zitting worden neergelegd. De secretarissen en leden van de
commissies mogen dus geen telefonische oproepen ontvangen
noch bezoeken van afgevaardigden ontvangen aangaande
hangende zaken.
d. Bij de behandeling van elke concrete zaak die haar werd
voorgelegd moet de commissie zich houden aan de statuten en
reglementen evenals aan de rechtspraak en aan de in zwang
zijnde gewoonten, en geen nieuwe beginselen aannemen of
handelen in het vooruitzicht deze te doen aannemen, met de
bedoeling ze voor het behandelde geval te doen toepassen.
Slechts na het uitspreken van het oordeel mogen beginsel- of
interpretatiekwesties welk bij gelegenheid van een bepaalde zaak
werden opgehaald, door het PUC of de Raad van Bestuur worden
vastgelegd, met dien verstande dat de nieuwe beschikkingen
slechts voor de komende gevallen van toepassing zijn.
e. Zo ook voor de toepassing als voor de interpretatie van de
reglementen mogen het PUC of de Raad van Bestuur niet worden
geroepen om advies uit te brengen in verband met een zaak die bij
een andere commissie aanhangig werd gemaakt. De commissies
mogen nochtans inlichtingen of principebeslissingen, aangenomen
of toegepast bij voorgaande gevallen, inwinnen bij de Secretaris
Generaal.

G. Rechtspleging

1. Oproepingen
Leden, clubs en zelfs niet aangeslotenen, betrokken bij een zaak, te
beoordelen door een KBHB commissie, worden opgeroepen ACHT
DAGEN vooraf (dag van oproeping en dag van vergadering inbegrepen).
De leden worden opgeroepen door tussenkomst en onder
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verantwoordelijkheid van hun clubsecretarissen. Het lid zal persoonlijk
een kopie van deze uitnodiging ontvangen.
Zodoende zijn de clubs op de hoogte gehouden van briefwisseling die
hun aangeslotenen aanbelangt en moeten eventueel bij deze laatsten
tussenkomen opdat zij er het nodige gevolg zouden aan geven.
De uitnodigingen voor de comparanten worden opgemaakt in hun eigen
taal.
Ieder stuk van het dossier mag, op afspraak, door de betrokken
personen op het Secretariaat Generaal van hun Liga worden ingekeken.
Het originele dossier blijft op het Secretariaat Generaal in functie.

2. Verschijningen
Een aangeslotene, opgeroepen om te verschijnen, kan zich niet laten
vertegenwoordigen. Hij mag zich wel laten bijstaan, ofwel door een
persoon die moet zijn aangesloten bij één van beide Liga’s, ofwel door
een advocaat, ingeschreven bij de Orde der Advocaten, zelfs indien
deze niet bij de handbalbond is aangesloten.
Een club, opgeroepen om te verschijnen, moet zich in principe laten
vertegenwoordigen door een verantwoordelijk bestuurslid van de club.
Deze mag zich nochtans laten vertegenwoordigen door een ander
aangesloten lid, op voorwaarde dat hij drager is van een volmacht, de
verantwoordelijkheid van de club die aldus is vertegenwoordigd blijft
volledig bestaan.
Leden van een juridische-, arbitragecommissie of van de Raad van
Bestuur van een Liga mogen niet als afgevaardigde van hun club
optreden om te verschijnen voor een juridische- of arbitragecommissie.
Bij uitbreiding, mogen zij in beroep noch hun club, noch hun commissie
vertegenwoordigen voor een zaak die in eerste instantie door hun
commissie werd beslecht en hun club aanbelangde.
Een scheidsrechter of officieel wedstrijdsecretaris, of tijdwaarnemer mag
zijn club niet vertegenwoordigen bij het onderzoek van een klacht of een
beroep met betrekking tot een wedstrijd waarbij zij zijn opgetreden.
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Al de commissies moeten het beginsel eerbiedigen de comparanten te
ondervragen in de nationale taal van hun keuze. Elke comparant moet
zijn aansluitingskaart kunnen voorleggen op het verhoor op straf van
boete.
3. Uitspraak bij verstek
In geval van een uitspraak bij verstek zoals voorzien onder artikel 812,
kan de betrokkene verzet aantekenen volgens de vorm en de
voorwaarden voorzien onder artikel 83 voor het beroep.

4. Toezicht van de vergaderingen
In al de vergaderingen heeft de voorzitter het toezicht op het verloop van
de vergaderingen en leidt de debatten. Voor overtredingen van
comparanten gedurende de vergadering, mag hij de toepassing van
straffen voorstellen.
Mogen bestraft worden, de aanvallen tegen de commissies, hun leden,
officiëlen en tegenstanders. Zittingsdelicten moeten zoveel mogelijk
onmiddellijk worden gevonnist.

5. Beslissingen
a. Geldigheid
Wanneer bij de paritaire tuchtcommissies een jurist aanwezig is, neemt
deze automatisch het voorzitterschap van de vergadering op zich. Bij de
aanwezigheid van meerdere jusristen kan er afgewisseld worden per
vergadering. Indien er geen jurist aanwezig is wordt er een ander lid
aangesteld als voorzitter.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Elke aanpassing door het PUC aan de reglementen vereist een 2/3
meerderheid.
In het PUC en de paritaire commissies moeten voor alle stemmingen het
aantal stemmen per Liga gelijk zijn.
De stem van een afwezig mandaat wordt uitgebracht door de
commissievoorzitter van zijn Liga.
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Indien erom wordt gevraagd, zal tot een geheime stemming worden
overgegaan.
Voor de paritaire rechtsprekende commissies dienen ten minste 3 leden
aanwezig te zijn, ongeacht de Liga waartoe ze behoren.
b. Onthouding bij stemming
Wanneer een lid van een commissie als rechter optreedt mag hij zich
niet onthouden.
c. Onthouding bij de besprekingen
Een lid mag niet zetelen wanneer zijn commissie een zaak onderzoekt
waarbij zijn club als partij optreedt of rechtstreeks is betrokken. Dit
voorschrift geldt eveneens voor de leden afgevaardigd bij een andere
commissie dan die waarvan zij deel uitmaken.

6. Processen-verbaal
a. Zittingen

De commissies moeten binnen de acht dagen na hun vergadering, aan
de Secretaris Generaal een afschrift overmaken van het proces-verbaal
van hun zitting, voor publicatie.
Deze processen-verbaal moeten zo bondig mogelijk worden opgesteld,
maar moeten niettemin melding maken van al de opgelegde straffen
(boeten, schorsingen, enz.) evenals van al de verminderingen of
opheffingen van straffen en de motivatie van hun beslissingen.
De secretarissen van de commissies moeten zich vergewissen van de
getrouwe weergave van hun teksten, teneinde de gevolgen van
gebeurlijke te late bekendmaking, weglating of vergissingen te
vermijden.
b. Onderzoeken
De commissies moeten processen-verbaal opstellen van de
onderzoeken door hen gedaan evenals van de ingewonnen
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getuigenissen. In geval van beroep, moeten deze processen-verbaal
worden overgemaakt, samen met het dossier van de zaak, aan de
commissie geroepen om in laatste instantie te beslissen.
7. Betekening en uitvoerbaarheid van de beslissingen
De bekendmaking in het Officieel Orgaan van de processen-verbaal van
de vergaderingen van de commissies volstaat niet voor de kennisgeving
aan de belanghebbende partijen.
De Secretaris Generaal is verplicht aan de secretaris van de club de
beslissingen, getroffen tegen zijn club of leden van zijn club, schriftelijk
mee te delen. Beslissingen aangaande de leden van een club zullen
zowel aan de betrokkene als aan de secretaris van de club schriftelijk
worden medegedeeld.
De beslissingen die geen sancties of schorsingen inhouden worden,
behoudens anders vermeld, uitvoerbaar vanaf publicatie in de beide
officiële organen.
Deze beslissingen zullen worden meegedeeld overeenkomstig de
tijdspanne voorzien in artikel 131 F 1.
Wat de beslissingen betreft, getroffen door de Transfercommissie of de
Beroepscommissie, inzake overgangen, moeten zij verplichtend
schriftelijk worden medegedeeld aan de speler en aan beide betrokken
clubs.

8. Kosten van het geding
Het bedrag van de dossierkosten wordt voor het begin van elk seizoen
door het PUC bepaald.
De beschikkingen van artikel 814, bepalend dat de onkosten van het
geding ten laste komen van de in laatste instantie verliezende partij, zijn
toepasselijk op al de zaken behandeld door de commissies, zelfs deze
die niet hun oorsprong hebben in een klacht of een beroep. De
bedragen van de kosten en de boetes voortvloeiend uit de beslissingen
van de paritaire Sport- en Beroepscommissie, worden via de rekening
van de KBHB betaald.
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H. Verplichtingen van de secretarissen

De secretarissen van de commissies zijn gelast met het doen naleven
van de statuten en reglementen van de KBHB.
Wanneer ze bedrog vaststellen of wanneer zij kennis hebben van
incidenten, moeten zij die ambtshalve meedelen aan hun commissie,
zelfs indien geen verslag werd ingediend.
Wanneer zij vaststellen dat een beslissing van hun commissie
onregelmatigheden bevat, moeten zij verslag opmaken voor de Raad
van Bestuur of het PUC.

I. Kosten van de leden
Kosten gedragen door commissieleden, wanneer zij de zittingen van hun
commissie bijwonen of een ambtelijke opdracht uitvoeren, zijn ten laste
van de KBHB.
Taxikosten worden echter maar terugbetaald in geval van heirkracht (vb.
aan de leden die ingevolge een laattijdige terugreis niet meer beschikken
over trein of autobus om terug te keren naar hun woonplaats).
Aangaande de verblijfkosten worden alleen de werkelijke onkosten
terugbetaald.
De opdrachten moeten derwijze worden verdeeld dat de verplaatsingsen verblijfkosten tot het minimum worden herleid.

J. Verschillende beschikkingen betreffende de commissieleden
1. Legitimatiekaart
Elke kaart die voldoet aan de hieronder opgesomde voorwaarden,
geeft gratis toegang tot alle wedstrijden die gespeeld worden onder
controle van de KBHB.
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Volgende personen krijgen, op aanvraag, een:
• permanente kaart voor 1 persoon:
-

een speler die minimaal 40 A interlands gespeeld heeft;
een scheidsrechter die de leeftijdsgrens bereikt heeft enminimaal
15 jaar dienst heeft;
een personeelslid van een Liga met minimaal 10 jaar dienst;
iemand die minimaal 8 jaar lang lid geweest is van de Raad van
Bestuur van de KBHB of van een paritaire commissie.
• tijdelijke kaart voor 2 personen:

-

een lid van de Raad van Bestuur van de KBHB of lid van een
paritaire commissie gedurende zijn/haar mandaat;
een personeelslid van één der Liga’s tijdenszijn/haar
arbeidscontract.
• tijdelijke kaart voor 1 persoon:

-

een actieve scheidsrechter; *
een persoon die opdrachten uitvoert voor een Liga of de KBHB (bv
foto’s, artikels, …).
* zie ook artikel 352 van het KBHB reglement

Elke Liga dient een register te houden van de houders van een door
haar uitgereikte kaart en dit twee keer per jaar (01/09 en 01/01). Deze
lijst dient online beschikbaar te zijn op de site van de Liga en wordt bij
het begin van het seizoen doorgegeven aan de clubsecretarissen.
Op iedere kaart dient verplicht te worden aangegeven: de
geldigheidsduur (permanent/jaarlijks) en het aantal personen waaraan ze
toegang verleent.
Verschillende types kaart dienen visueel te onderscheiden te zijn.
Iedere Liga kan daarnaast legitimatiekaarten uitreiken die enkel voor die
Liga gelden. Zij verlenen geen rechten op KBHB niveau.
Mensen die op basis van een legitimatiekaart toegang wensen tot
evenementen van nationale selecties of de finales van de Beker van
België dienen dit schriftelijk aan te vragen bij de organiserende Liga, ten
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laatste een week op voorhand. Deze aanvragen kunnen geweigerd
worden indien de wedstrijd uitverkocht is.
2. Persartikelen
Een lid van een comité of commissie mag, zonder toelating van het PUC,
geen artikelen schrijven voor de dagbladen, ondertekend met zijn naam
gevolgd door zijn hoedanigheid als lid, noch in de pers artikelen laten
verschijnen die commentaar of kritiek uitbrengen op de beslissingen van
de comités of commissies van de KBHB.

3. Voordrachten voor radio en televisie
Voor dergelijke voordrachten en lezingen over de handbalsport, moeten
de leden van de comités en commissies een voorafgaandelijk akkoord
bekomen van de Raad van Bestuur of het PUC. De aanvragen moeten
worden gericht aan de Secretaris Generaal vergezeld van een schema
van de lezing.

K. Zetel
De paritaire commissies vergaderen bij voorkeur in Brussel.

L. Tabel der sancties toe te passen door derechtsprekende
commissies
De tabel der sancties wordt hernomen in punt 9 van de KBHB
reglementen waarvan ze volledig een onderdeel is.

M. Bijkomende sancties
Automatische schorsing
Rode kaart in de laatste 30 seconden van een wedstrijd op basis
van IHF spelregels 8.10.c en 8.10.d
Een diskwalificatie op grond van IHF spelregels 8.10.c en 8.10.d geeft
automatisch aanleiding tot een schorsing voor de eerstvolgende
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competitiedag waarvoor de speler/speelster spelgerechtigd was,
onverminderd de verzwaring van de sanctie die eventueel naderhand
door de bevoegde instanties wordt uitgesproken op basis van de ernst
van de feiten. De diskwalificatie op grond van IHF spelregels 8.10.cen
8.10.d wordt op het wedstrijdblad aangebracht onder de noemer DRA.
De reeds uitgezeten competitiedag wordt desgevallend in mindering
gebracht van de naderhand opgelegde sanctie.

132. PARITAIR UITVOEREND COMITE (PUC)

A. Bevoegdheden

Het PUC verzekert het goed beheer van de KBHB en vormt de hoogste
rechtsinstantie voor alle nationale geschillen, zowel van sportieve als van
administratieve of financiële aard.
Het heeft dus als taak:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

het opmaken van reglementen en ze jaarlijks up to daten voor1
augustus;
het afsluiten van contracten en overeenkomsten zoalsbepaald
door artikel 111 c;
te waken over de toepassing van de statuten en de
Bondsreglementen;
het treffen van maatregelen op nationaal vlak;
de administratieve beslissingen van de door hem aangestelde
comités en commissies te aanvaarden, bekrachtigen, wijzigen of
vernietigen;
rechtspraak in verbreking van beslissingen op nationaal vlak
zoals voorzien door artikel 84;
in beroep uitspraak te doen over beslissingen getroffen door een
door het PUC aangestelde commissie;
in beroep uitspraak te doen over de beslissingen getroffen door
de Paritaire Beroepscommissie krachtens de voorschriften van
artikel 131 F 2;
te oordelen over alle betwistingen waarin een lid van het PUC,
de Paritaire Beroepscommissie of een lid van de Raad van
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10.

11.
12.

13.

14.

Bestuur of van de Beroepscommissie van een Liga betrokken
zijn, en dat enkel voor zaken op nationaal niveau;
een beslissing te treffen in de gevallen van toepassing van de
spelregels waarover verschillende interpretaties bestaan, in
afwachting dat de Technische Commissie van de IHF een
beslissing heeft getroffen;
geschillen gerezen tussen Belgische en buitenlandse clubs te
regelen met de besturen van de betrokken nationale bonden;
Belgische scheidsrechters geroepen om internationale
wedstrijden te leiden aan te duiden, na raadpleging van de
Paritaire Scheidsrechterscommissie;
voor het begin van elk seizoen het bedrag vast te leggen van de
boeten en alle andere sommen voorzien door de
Bondsreglementen;
voor het begin van elk seizoen de strafmaat voor diverse
overtredingen te bepalen die moet worden toegepast door de
rechtsinstanties.

De beslissingen van het PUC kunnen alleen door haarzelf worden
gewijzigd.

B. Verdeling van de functies

De verdeling van de functies in de schoot van het PUC is zoals bepaald
in artikel 131 D 1.

C. De Voorzitter

De voorzitter van het PUC zit de Bond voor en leidt als dusdanig de
werkzaamheden van het PUC.
Hij vertegenwoordigt de KBHB op alle sportieve en officiële manifestaties
waar hij van rechtswege of op uitnodiging in het buitenland aanwezig is.
Hij heeft het recht de vergaderingen van al de paritaire commissies van
de Bond bij te wonen.
Op nationaal vlak zullen de voorzitters van de twee Liga’s steeds de
organisaties en manifestaties van de KBHB elk op het grondgebied van
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hun eigen Liga voorzitten, eventueel bijgestaan door de voorzitter van de
andere Liga.
D. De Secretaris Generaal

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

verzekert de algemene leiding en is tegenover het PUC
verantwoordelijk voor de goede gang van de administratie van
de KBHB;
mag van rechtswege alle vergaderingen van de paritaire
commissies van de KBHB bijwonen;
legt jaarlijks een activiteitenverslag voor aan de Algemene
Vergadering;
heeft als opdracht het vervullen van alle wettelijke verplichtingen
in verband met het statuut van de vzw;
ontvangt alle briefwisseling met betrekking tot de nationale
competitie, correspondentie met de IHF, het BOIC, de
buitenlandse federaties en alle nationaal of internationaal
gestructureerde organismen en stuurt een kopie daarvan aan de
andere Liga;
is de enige gerechtigde correspondent van de KBHB: alle
briefwisseling met voornoemde organismen, uitgaande van de
KBHB, moet door hem worden ondertekend;
heeft als opdracht het leggen en onderhouden van de best
mogelijke contacten met de voornoemde organismen. Hij kan
echter de KBHB niet verbinden, tenzij na voorafgaandelijk
akkoord van het PUC;
vervult elke opdracht van administratieve aard welke uit zijn
functie voorspruit en elke zending opgedragen door het PUC;
kan de KBHB vertegenwoordigen op sportieve en officiële
plechtigheden, die hij op uitnodiging of in opdracht van het PUC
bijwoont, zowel in binnen- als buitenland;
neemt, in samenspraak met de Adjunct Secretaris Generaal en
eventueel na consultatie van personen die hij daartoe bevoegd
acht, de beslissing over het al dan niet uitstellen vanwedstrijden
wegens uitzonderlijke omstandigheden;
vervult alle taken hem door het PUC opgedragen;
staat in voor de vertaling van verslagen of andere teksten,
bestemd voor publicatie in het Officieel Orgaan van zijn Liga.

E. De Adjunct Secretaris Generaal
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1.
2.
3.
4.
5.

behoort niet tot dezelfde Liga als de Secretaris Generaal;
kan de Secretaris Generaal vervangen bij diens afwezigheid na
machtiging door het PUC of het Bureau;
kan door het PUC of het Bureau worden opgedragen bepaalde
taken van de Secretaris Generaal over te nemen;
staat in voor de vertaling van de door de Secretaris Generaal
opgestelde verslagen of andere teksten, bestemd voor
publicatie in het Officieel Orgaan van zijn Liga;
mag de vergaderingen van het PUC bijwonen.

F. Audiënties

Elk verzoek om door het PUC te worden gehoord moet nauwkeurig de
gemotiveerde redenen opgeven.

133. Paritaire Sport Commissie (PSC)

A. Bevoegdheden
Zij oordeelt in eerste instantie over:
1.

2.

de incidenten, laakbare feiten en betwistingen die zich hebben
voorgedaan in de loop van de nationale kampioenschappen en
competities in 1ste en 2e Nationale Heren en Dames, alsook
tijdens de nationale eindronden;
de incidenten, laakbare feiten en betwistingen die zichhebben
voorgedaan in de loop van vriendenwedstrijden en tornooien
met deelname van:

• ploegen uit verschillende Liga’s wat ook het niveau is van het
kampioenschap waarin de ploeg aantreedt of waaraan de spelers
deelnemen;
• Belgische en buitenlandse ploegen;
• militaire ploegen die spelen onder toezicht van de KBHB;
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3.

4.
5.

geschillen tussen clubs van verschillende Liga’s aangaande het
niet betalen van verschillende bedragen, het verlenen van
overgangen, het niet naleven van overeenkomsten getroffen bij
gelegenheid van overgangen, enz. Voor de geschillen tussen
Belgische en buitenlandse clubs moet de PSC zich beperkentot
het onderzoek om de feiten vast te stellen, daar enkel het PUC
bevoegd is om deze betwistingen te regelen met de betrokken
buitenlandse nationale bonden;
de afwezigheid van spelers op de trainingen en wedstrijdenvan
de nationale ploeg;
de klachten over de houding van de scheidsrechters. Indien de
houding (o.a. gebaren, uitlatingen, …) van een scheidsrechter
voor, tijdens of na de wedstrijd ten opzichte van spelers,
officials, bestuursleden of publiek te wensen overlaat, kan hij,
nadat hierover een schriftelijke klacht werd ingediend door het
bestuur van een club, worden opgeroepen om te worden
gehoord door de PSC.
De PSC is gemachtigd, na alle partijen te hebben gehoord, een
disciplinaire maatregel te nemen. Bij behandeling hiervan zullen
twee afgevaardigden van de Paritaire Scheidsrechterscommissie
worden uitgenodigd (1 van elke Liga) die geen beslissende stem
hebben.
Scheidsrechters waartegen door de Paritaire
Scheidsrechterscommissie een sanctie werd uitgesproken,
zullen niet meer als scheidsrechter kunnen optreden zolang de
schorsingstermijn niet is ondergaan. Bij herhaling volgt de
schrapping als scheidsrechter.

133 bis. Paritaire Juridische Reserve Commissie (PJRC)

De PJRC is samengesteld uit 3 leden afgevaardigd door de LFH en 3
leden afgevaardigd door de VHV.
Deze leden mogen van geen enkele andere juridische instantie deel
uitmaken.
De PJRC is bevoegd om alle dossiers, voor dewelke het PUC een
eerste cassatie heeft uitgesproken, te behandelen.
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134. Paritaire Beroepscommissie (PBC)

A. Bevoegdheden
Deze commissie oordeelt in beroep over de beslissingen genomen in
eerste instantie door:
1.

2.
3.

de Paritaire Sport Commissie (PSC), de Paritaire
Scheidsrechterscommissie (PSchC), behalve de
aangelegenheden aangaande hetspelreglement;
de inrichtende comités van tornooien waaraan ploegen
deelnemen voorzien onder artikel 134 A 2;
de clubs van 1ste en 2e nationale Heren en Dames tegenover hun
aangeslotenen zoals voorzien onder artikel 26. Het oordeelt in
eerste instantie de zaken die een comité of een commissie of
één hunner leden aanbelangt, voorzien door artikel 131 F 2.

B. Zitting

In het geval van een beroep ingediend tegen een beslissing die in
eerste instantie werd genomen door de Paritaire Sport Commissie,
moet de Paritaire Beroepscommissie vergaderen binnen een periode
van 45 kalenderdagen te beginnen vanaf de datum van de zitting van
de Paritaire Sport Commissie ; de maanden juli en augustus worden
niet in rekening gebracht voor de berekening van het termijn.

135. Paritaire Scheidsrechterscommissie (PSchC)

A. Samenstelling

De Paritaire Scheidsrechterscommissie is samengesteld uit minimum
4 en maximum 6 leden, gewezen actieve scheidsrechters, met een
zelfde aantal leden per Liga.

B. Bevoegdheden
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

Aanduiden van de scheidsrechters voor de in België gespeelde
internationale wedstrijden, voor de officiële nationalecompetities
en voor de vriendschappelijke wedstrijden (en tornooien)
gespeeld tussen ploegen van verschillende Liga’s, Belgische en
buitenlandse ploegen, militaire ploegen die spelen onder
controle van de KBHB. Voor de officiële nationale competities
dienen de aanduidingen van de scheidsrechters te gebeuren
volgens een “beurtrol”.
Nemen van disciplinaire maatregelen tegen descheidsrechters
als gevolg van fouten die betrekking hebben op hun
aanduidingen (niet gerechtvaardigde of laattijdige afmeldingen,
afwezigheid of te laat komen op een wedstrijd, niet opvolgen
van de onderrichtingen betreffende het verzenden van
verslagen, …).
Aan het PUC de namen van de Belgische scheidsrechters
voordragen die kunnen opgeroepen worden voor het leiden van
internationale wedstrijden op uitnodiging van buitenlandse
federaties met als uitzondering de officiële uitnodigingen
uitgaande van de IHF of de EHF.
De spelreglementen bestuderen en mits goedkeuring van het
PUC deze nader verduidelijken.
De Paritaire Scheidsrechterscommissie kan een scheidsrechter
in zijn functie schorsen. Indien ze oordeelt dat deze sanctie
onvoldoende is stelt ze aan het PUC een supplementaire
sanctie voor zoals schorsing als lid van de Liga, terreinverbod,
enz. Nochtans is de Paritaire Scheidsrechterscommissie
bevoegd om te oordelen over zittingsdelicten die
scheidsrechters begaan gedurende de zitting.
Het installeren van een “Scheidsrechterscommissie van eerste
aanleg” en een “Scheidsrechterlijke Beroepscommissie” zoals
voorzien in artikel 136.

136. Scheidsrechterscommissie (van eerste aanleg of beroep)

A.

B.

Een Scheidsrechterscommissie van eerste aanleg of beroepis
samengesteld uit 2 leden van elke Liga, die lid zijn van de
Paritaire Scheidsrechterscommissie.
De Scheidsrechterscommissie van eerste aanleg behandelt de
klachten aangaande een mogelijke scheidsrechterlijke
vergissing, hetzij in de toepassing van de spelregels, hetzij inde
waardering van een feit, voorgevallen in de loop van één van de
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wedstrijden bepaald in artikel 135 B (behalve bij een
internationale wedstrijd). De Scheidsrechterlijke
Beroepscommissie ontvangt de eventuele beroepen tegen een
beslissing van de Scheidsrechterscommissie van eerste aanleg.
Een klacht bij de Scheidsrechterscommissie of beroeptegen
een beslissing van deze laatste dient ingediend te worden
volgens dezelfde procedures als deze die gelden voor de
Paritaire Sport Commissie.
Moeten beoordeeld worden door de Paritaire Sport Commissie,
ten zelfde titel als alle andere klachten betreffende een sportief
feit:

C.

D.

1)

2)

E.

de klacht aangaande de beslissing van een scheidsrechter
wegens het onderbreken van een wedstrijd ten gevolge van
incidenten, zelfs wanneer er melding gemaakt werd van een
scheidsrechterlijke vergissing;
de klacht betreffende de geldigheid van de uitsluiting van een
speler; in dit geval zal een afgevaardigde van de
Scheidsrechterscommissie uitgenodigd worden om zijn
advies te geven.
Klacht aangaande een scheidsrechterlijke vergissing bij de
toepassing van de spelregels

Wanneer er is vastgesteld dat er door de scheidsrechter een vergissing
gebeurd is bij de toepassing van de spelregels, is het de bevoegdheid
van de Paritaire Sport Commissie om vast te stellen of deze fout
voldoende was om het verloop van de wedstrijd zwaar te wijzigen en,
indien ja, de wedstrijd te annuleren en opnieuw te doen spelen.
Nochtans, wanneer bewezen is dat tussen het ogenblik van de fout en
het einde van de wedstrijd de score niet meer kon gewijzigd worden, dan
moet deze behouden blijven en moet deze wedstrijd niet herspeeld
worden.
Vooraleer de grond van een klacht aangaande de wedstrijdduur te
behandelen dient de Scheidsrechterscommissie na te gaan, op het
wedstrijdformulier, of de procedure voorgeschreven in artikel 521 goed
opgevolgd werd.

F.

Klacht betreffende een scheidsrechterlijke vergissing in de
beoordeling van een feit
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Volgens de spelregels zijn de beslissingen van de scheidsrechters voor
feiten voorgevallen in de loop van een wedstrijd zonder beroep, in
zoverre hat gaat over het resultaat van de wedstrijd. Dus het resultaat
van een wedstrijd kan niet meer veranderd worden ten gevolge van een
fout van de scheidsrechter bij de beoordeling van een feit, zelfs indien de
scheidsrechter het toegeeft na de spelhervatting.
Nochtans mag de Scheidsrechterscommissie dergelijke klacht bij
voorbaat niet verwerpen zonder de belanghebbenden gehoord te
hebben. Indien de klacht tot niets leidt zal de eisende club de kosten
van het geding en eventuele boeten dienen te betalen.
Het eenvoudige feit om daarover een klacht in te dienen rechtvaardigt
niet dat het automatisch als nietig wordt beschouwd.

G.

Indien vastgesteld wordt dat er geenscheidsrechterlijke
vergissing was, eindigt de procedure hier.

H.

In geval een klacht betreffende de leiding van een wedstrijd ook
een klacht bevat aangaande het gedrag van een scheidsrechter,
valt deze klacht onder de bevoegdheid van de Paritaire Sport
Commissie. Deze zal op voorhand de
Scheidsrechterscommissie ondervragen over een eventuele
scheidsrechterlijke vergissing.

I.

Het soevereine oordeel van de scheidsrechter geldt niet voor
feiten gebeurd buiten het speelveld.

137. Paritaire Commissie van Kampioenschappen(PCK)

Bevoegdheden

A. De kalenders opstellen voor:
•
•
•
•

1ste nationale heren
2e nationale heren
1ste nationale dames
2e nationale dames
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• de Beker van België vanaf de 1/8e finales
• de nationale jeugdfinales
B. Het onderzoek naar de aanvragen voor wijzigingen aan te brengen
aan die kalenders.
C. Het verlenen van toelating voor de organisatie en/of deelname aan
vriendenwedstrijden en tornooien van clubs van nationale
afdelingen of van verschillende Liga’s of buitenlandse clubs.
D. Het dagelijks beheer van de kalenders wordt uitgevoerd door het
S.G. van de KBHB.
E. De Paritaire Commissie van Kampioenschappen is samengesteld
uit medewerkers van beide Liga’s.
138. Paritaire Technische Commissie (PTC)

A. Samenstelling
•
•
•
•

de technische directeur van de beide Liga’s;
de trainers van de nationale ploegen;
de hulptrainers van de nationale ploegen;
maximum twee leden per Liga aangeduid door hun
onderscheidelijk respectievelijke Raad van Bestuur.

B. Doelstellingen
De doelstellingen zijn:
• het opsporen van spelers die in de nationale ploegen kunnen
worden opgesteld;
• het uitwerken en het voorstellen aan het PUC van de kalender van
de internationale ontmoetingen;
• het uitwerken van de voorbereidingsprogramma’s voor de
nationale ploegen;
• het voorstellen aan het PUC van de nationale trainers;
• het selecteren en voorbereiden van de nationale ploegen;
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• het opstellen van de kalender voor de nationale reeksen in
samenwerking met de Paritaire Commissie van
Kampioenschappen.
C. Nationale trainer
De keuze van de nationale trainer berust bij het PUC op voorstel van de
Paritaire Technische Commissie. Hij zal zich moeten engageren, in
mate van het mogelijke, af te zien van prestaties in een club in één van
beide Liga’s gedurende de duur van de overeenkomst.

D. Administratief verantwoordelijke
Deze wordt gekozen onder de leden van de Paritaire Technische
Commissie. Hem wordt opgedragen het secretariaat van de Paritaire
Technische Commissie te verzekeren, vergaderingen van de Paritaire
Technische Commissie te plannen en aan het Secretariaat Generaal de
dagorde mee te delen.

E. Selectie van de spelers
Om geselecteerd te worden moet de speler wettelijk de Belgische
nationaliteit bezitten. De selectie berust bij de nationale trainer,
aangeduid door het PUC.
Iedere geselecteerde zal persoonlijk worden uitgenodigd. Een kopie van
deze uitnodiging zal ter titel van inlichting naar zijn club worden gestuurd.

F. Vergaderingen
1. Frequentie
De Paritaire Technische Commissie moet bijeenkomen alle keer de
noodzaak zich voordoet en op uitnodiging door de Secretaris Generaal
van dienst.
2. Quorum
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De Paritaire Technische Commissie kan alleen geldig vergaderen indien
de twee Liga’s door ten minste één van hun leden worden
vertegenwoordigd.
3. Beslissing
Elke Liga beschikt over evenveel stemmen bij de beslissingen zonder
overwicht voor de één of de andere Liga.
G. Briefwisseling
De Secretaris Generaal van dienst moet aan elk lid van de Paritaire
Technische Commissie een kopie zenden van alle briefwisseling die de
commissie aangaat.

H. Sancties
1.

2.

De speler die geschikt wordt bevonden om deel uit te maken
van een nationale selectie zal vooraf worden gecontacteerd. Hij
kan dan zijn preselectie afwijzen. Daarentegen verplicht zijn
akkoord hem aan alle regelmatig geplande activiteiten deel te
nemen tenzij met een gerechtvaardigd aanvaardbaar motief.
De speler die zonder een geldige reden afwezig blijft zal ook in
de toekomst geen aanspraak meer kunnen maken op een
selectie.

I. Internationale vertegenwoordiging van de nationale selecties
Buiten het geval van oplossing van de KBHB, zal de veto van de Liga’s,
zonder geldige reden, betreffende het deelnemen van haar spelers ipso
facto de niet vertegenwoordiging van België veroorzaken in de
competities die onder de bevoegdheid van de IHF zijn.

139. Paritaire Reglementen Commissie (PRC)

A. Samenstelling
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De Paritaire Reglementen Commissie is samengesteld uit maximum vijf
leden van elke Liga.
B. Bevoegdheden
1. De mogelijkheid nagaan aan de reglementen verbeteringen of
wijzigingen aan te brengen, op voorstel uitgaande van een Liga.
2. De gevallen van interpretatie van de reglementen onderzoeken en
advies hierover uitbrengen bij het PUC, dat alleen gemachtigd is
om een definitieve beslissing te treffen.
3. De voorstellen tot wijziging van de reglementen moeten worden
geformuleerd aan de Paritaire Reglementen Commissie voor 31
januari.
4. Adviezen en voorstellen over reglementswijzigingen aan het PUC
overmaken voor einde april.
140. Paritaire Homologatie Commissie (PHC)
A. Samenstelling
De Paritaire Homologatie Commissie zal worden samengesteld uit 2
leden van de VHV en 2 leden van de LFH.
B. Bevoegdheden
Zullen door het PUC worden vastgelegd.
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2.

LEDEN EN SPELERS

21.

LEDEN

211. Emeritus
De titel “Emeritus” mag door het PUC worden verleend aan personen die
zich tegenover de KBHB buitengewoon verdienstelijk hebben betoond.

22. SPELERS

221. Categorieën van spelers
De spelers zijn verdeeld in volgende categorieën:
a. U12: de leeftijd van 9 jaar bereikt hebben; nog geen 11 jaar op 1
januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen;
b. U14: de leeftijd van 11 jaar bereikt hebben; nog geen 13 jaar op 1
januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen;
c. U16: de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben; nog geen 15 jaar op 1
januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen;
d. U18: de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben; nog geen 17 jaar op 1
januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen;
e. U22: de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben; nog geen 21 jaar op 1
januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen;
f. Senioren heren: de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op de
dag van de wedstrijd;
g. Senioren dames: de volle leeftijd van 15 jaar bereikt hebben op
de dag van de wedstrijd.
222. Uitzondering
Elke speler mag, in de jeugdreeksen, deelnemen aan wedstrijden in de
leeftijdsgroep juist boven de zijne.
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23. TRAINER, COACH, VERZORGER

De feiten die een trainer, coach of verzorger ten laste worden gelegd zijn
onderworpen aan de rechtspraak van de bevoegde Sport Commissie.

231. Geschillen met de clubs
Ieder geschil inzake de uitvoering van een contract, aangegaan tussen
een club en zijn trainer, zal voorgelegd worden aan het PUC of de Raad
van Bestuur, dat in alle billijkheid zal oordelen, zonder beroep, noch
verhaal.
In het contract dient verplicht een bijzondere bepaling opgenomen,
waarbij de partijen verklaren dat ze deze procedure aanvaarden.

232. Verbodsbepalingen
Een trainer kan noch coachen, noch plaatsnemen op de bank van de officials
van twee teams die tot verschillende clubs behoren, maar wel in dezelfde
divisie spelen. Hij kan ook geen speler zijn in dezelfde divisie.
Sanctie: 3 weekends per overtreding (geen enkele functie als ambtenaar kan
worden uitgeoefend).

24. LIDMAATSCHAP

241. De lidkaart
A. Belgische nationaliteit
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Elke speler moet verplicht aangesloten zijn en voldaan hebben aan het
medisch onderzoek van het bevoegd ministerie. De formaliteiten worden
vastgelegd door de Raad van Bestuur van elke Liga.
De lidkaart, naar behoren ingevuld en voorzien van een recente pasfoto,
formaat identiteitskaart, moet worden verstuurd naar het Secretariaat
Generaal van de Liga, uitsluitend per post. De frankering dient te
gebeuren op het luik dat naar de club zal worden teruggestuurd. Elke
verzending onder omslag zal worden geweigerd. In geval van betwisting
geldt de poststempel.
De administratieve formaliteiten zullen worden uitgewerkt door iedere
Liga afzonderlijk. Het luik van de lidkaart waarop de foto staat zal naar
de club worden teruggestuurd, de stempel van de Liga dragen en de
datum van spelgerechtigheid van de speler vermelden. Een luik van
deze lidkaart zal door het Secretariaat Generaal van de Liga worden
bewaard.
De lidkaart van een jeugdspeler zal medeondertekend moeten worden
door de ouders of voogden, op straf van nietigheid, volgens de
beschikkingen getroffen door het decreet.
B. Vereiste voorwaarden voor buitenlandse spelers van buitende
Europese Unie
1. Een club of een lid van een Liga mag geen aansluitingskaart
aanbieden aan een speler die niet de nationaliteit van een EU
lidstaat heeft en die niet in het bezit is van een
verblijfsvergunning van langer dan drie maand in de Schengen
zone of van een verblijfsvergunning afgeleverd ten voorlopige
titel, bekomen naar aanleiding van een onderzoek gedurende
een procedure ingeleid in toepassing van de wet van 15
december 1980 aangaande de toegang tot het territorium, het
verblijf, de huisvesting of de verwijdering van vreemdelingen.
2. a) Het in bezit zijn van een verblijfsvergunning van langer dan
drie maand in de Schengen zone kan aangetoond worden door
de kopie van een kaart van inschrijving in het
vreemdelingenregister of door de identiteitskaart voor
vreemdelingen of een geldig internationaal paspoort met
Schengen visum in combinatie met bewijs van domiciliering of
een arbeidsvergunning van een EU lidstaat.
b) Het feit van in het bezit te zijn van een voorlopige
verblijfsvergunning, om reden van het onderzoek gedurende de
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procedure ingeleid in toepassing van de wet van 15 december
1980, kan aangetoond worden door een kopie van het
immatriculatieattest.
3. Wanneer iemand enkel de toelating heeft tot een kort verblijf
(maximum drie maanden) voor toeristische of familiale
bezoeken, mag hij geen licentie ontvangen.
4. a) Elk lid van een Liga, dat betreffende een buitenlandse speler
een lidkaart ter ondertekening voorlegt aan zijn Liga met
miskenning van de voornoemde bepalingen wordt gestraft met
een geldboete van 250 tot 1000 € en/of met één van de
volgende sancties:
• schorsing;
• definitieve ontzetting uit elke officiële functie;
• schrapping
De club waarbij dit lid aangesloten is, is solidair aansprakelijk voor
de geldboete waartoe het lid veroordeeld is.
b) De club die betreffende een buitenlandse speler een lidkaart
ter ondertekening voorlegt aan zijn Liga met miskenning van de
voornoemd bepalingen, wordt gestraft met een geldboete van
500 tot 10000 €.

C. Transferprocedure van een in het buitenland aangesloten
speler voor zowel een Belg, Europeaan of vreemde niet-EU
speler

1. De buitenlandse niet-EU speler moet eerst voldoen aan de
voorwaarden zoals gesteld in artikel 241 B.
2. Akkoord tussen de speler en zijn nieuwe club: de speler tekent dit
akkoord.
3. De club vraagt de kwalificatie van de speler aan bij zijn eigen Liga
mits voorlegging van:
• de aansluitingskaart;
• het geldig bewijs van gewettigd verblijf zoals bedoeld in
artikel 241 B 2;
• wanneer de speler onder het gezag van de club arbeid
verricht (met of zonder contract): een arbeidsvergunning op
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

naam van de club en een arbeidskaart op naam van de
speler;
• zo niet: een verklaring op eer ondertekend door de speler en
de drie verantwoordelijke bestuursleden van de club,
stellende dat noch de club, noch de speler niet onderworpen
zijn aan de verplichtingen voortvloeiende uit de wet van 24
februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor
betaalde sportbeoefenaars, en dat de speler voldoet aan alle
voorwaarden van de niet professionele sportbeoefenaar.
De KBHB vraagt aan de vrijgevende federatie van de speler een
internationaal transfercertificaat en een kopie van deze aanvraag
wordt verstuurd aan de EHF.
De vrijgevende federatie informeert de vrijgevende club over de
transferaanvraag en antwoordt binnen de 20 dagen aan de KBHB
mits verzending van het internationaal transfercertificaat,waarvan
kopie aan het EHF wordt overgemaakt.
Voor profspelers: bevestiging door de EHF.
Indien de vrijgevende federatie niet antwoordt in de
voorgeschreven termijn, zal de KBHB het aanvraagformulier en het
bewijs van eventuele betaling voorleggen aan de EHF met
eventueel de betalingsbewijzen. Na onderzoek kan de EHF het
internationaal transfercertificaat uitschrijven en versturen aan de
KBHB met kopie aan de vrijgevende federatie (sancties: zie
arbitragereglement EHF item 2.4.).
Voor de aansluiting van een buitenlandse speler, moet de
clubsecretaris een verzoek tot internationale transfer en de
documenten, vermeld in punt 3 hierboven, per aangetekend
schrijven verzenden naar de SG van zijn liga. Deze informeert de
K.B.H.B. en zij zal de overbrengende federatie vervolgens
begeleiden inzake de te volgen procedure.
Om gekwalificeerd te kunnen zijn in het lopende seizoen, moet de
internationale transferaanvraag uiterlijk op 31 december ingediend
zijn (enkel de authentieke poststempel als geldig bewijs).
Voor de toepassing van deze verordening worden de wedstrijden
in de categorieën « junioren » en « jeugd » niet in aanmerking
genomen.

242. Lidmaatschap bij de twee Liga’s

Elk lid dat gedurende hetzelfde seizoen een lidkaart heeft getekend bij
meer dan één effectieve of plaatsvervangende club van verschillende
Liga’s wordt geschorst tot op het ogenblik waarop hij de uitleg verschaft
die het PUC toelaat, al naargelang het geval, de schorsing op te heffen
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of te verlengen. In geval van herhaling stelt hij zich bloot aan zwaardere
straffen die kunnen gaan tot schrapping.
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25. ONTSLAGEN – OVERGANGEN

251. Algemeenheden
De reglementering inzake ontslagen en overgangen wordt bepaald in elk
der Liga’s overeenkomstig de bepalingen van hun respectievelijk
decreet.
252. Overgang tussen de Liga’s

A. Club
De huidige schikking betreft uitsluitend de clubs die gevestigd zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De club die naar de andere Liga wil
overgaan is gehouden er een aanvraag voor te doen aan de Raad van
Bestuur van zijn Liga die, na onderzoek, die aanvraag moet voorleggen
aan het PUC.
B. Spelers
De overgang van een speler naar een club van de andere Liga blijft
onderworpen aan de reglementen van de Liga waar hij laatst
aangesloten is.

253. Overgang naar het buitenland
Overgangen naar het buitenland kunnen enkel worden bekomen binnen
het kader van de reglementeringen opgelegd door de IHF, EHF, KBHB
en de betrokken Liga’s. De spelers dienen tevens ter beschikking te
blijven van hun nationale ploeg.
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26. BETREKKINGEN TUSSEN DE CLUBS EN HUN LEDEN

261. Daden die de eer aantasten
De clubs zijn er toe gehouden voor schrapping voor te stellen elk lid dat
veroordeeld werd, hetzij:
• tot een criminele straf (meer dan 5 jaar opsluiting of dwangarbeid);
• tot een niet voorwaardelijke straf van ten minste 6 maand
opsluiting uit hoofde van diefstal, verduistering, misbruikvan
vertrouwen, aftroggelarij, afpersing, zedendelicten of
jeugdcorruptie.

28. ANTI-DOPINGREGLEMENT

Het gebruik van doping bij handbalwedstrijden is verboden. Voor de
omschrijving van doping en dopinggebruik evenals de procedure voor
controle wordt verwezen naar de reglementering van de IHF, de richtlijnen
van het BOIC en de wettelijke reglementering terzake. In het geval dat
een bevoegde juridische instantie uitspreekt ten opzichte van een
speler/speelster, wordt deze automatisch van kracht voor alle competities
georganiseerd onder auspiciën van de KBHHB, op voorwaarde dat de
KBHB hiervan officieel op de hoogte werd gesteld en dit onmiddellijk
medegedeeld heeft aan de club en de betrokken speler/speelster.

Ongeacht het gevolg dat door de openbare overheid wordt gegeven, zal
aan eenieder die op om het even welke wijze de dopingpraktijk heeft
aangemoedigd of vergemakkelijkt, of zich tegen de controle heeft verzet,
voor een termijn van tenminste één jaar verbod worden opgelegd de
installaties de betreden die door de Bond (Liga), de aangesloten clubs of
het BOIC worden gebruikt. Hij of zij zal worden geschorst voor de
uitoefening van elke functie als bestuurslid of verzorger voor eenzelfde
termijn. In geval van herhaling is de schorsing levenslang.
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SPELLEIDING – SCHEIDSRECHTERS EN WAARNEMERS

3.

31.

ORGANISATIE EN WERKING VAN DE SPELLEIDING

Alle technische zaken, betrekking hebbende op de organisatie en de
werking van de spelleiding, en dewelke niet opgenomen zijn in de
reglementen van de KBHB, behoren tot de bevoegdheid van de
bevoegde Scheidsrechterscommissie.

32. DEFINITIES
Een gekwalificeerde scheidsrechter is een persoon die zijn kwalificatie
heeft bekomen van de bevoegde instantie.
Een vrijwillige scheidsrechter is een persoon die een wedstrijd leidt
zonder dat hij een officiële scheidsrechterskwalificatie heeft.
Een officiële scheidsrechter is een gekwalificeerd scheidsrechter die
aangeduid is door de bevoegde instantie om een wedstrijd te leiden.
Een gelegenheidsscheidsrechter is een gekwalificeerd of vrijwillige
scheidsrechter die een wedstrijd leidt zonder dat hij hiervoor aangeduid
is door de bevoegde instantie.

33. BIJZONDERHEDEN

Voor zaalhandbal onderscheidt men 5 categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.

Stagedoend scheidsrechter
Regio scheidsrechter
Liga scheidsrechter
Nationaal scheidsrechter (Elite – A1 – Toekomst)
Internationaal scheidsrechter

Voor beachhandbal onderscheidt men 3 categorieën:
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1. Liga scheidsrechter
2. Nationaal scheidsrechter
3. Internationaal scheidsrechter

34. TOELATINGS- EN KWALIFICATIEVOORWAARDEN EN
SCHEIDSRECHTERSPRAKTIJK
341. Leeftijdsvoorwaarden

A. Een kandidaat-scheidsrechter die nog geen enkelekwalificatie
heeft, dient minimum 14 jaar oud te zijn.
B. Een scheidsrechter die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereiktheeft
mag enkel jeugdwedstrijden leiden.
C. De maximum leeftijd is bepaald:
• door het PUC voor de nationale en elite scheidsrechters;
• door de Raad van Bestuur van elke Liga voor de Liga
scheidsrechters;
• door het Regiocomité voor de Regio scheidsrechters en
stagedoende en jeugdscheidsrechters
De leeftijdsgrenzen zijn vervangen door de verplichting te slagen in
de fysieke test (test Shuttle Run) in het begin van het seizoen.
D. Elite en Toekomst: Shuttle Run = 9.5
A1: Shuttle Run = 8
342. Andere voorwaarden

A. Van onberispelijk gedrag zijn.
B. Aangesloten zijn bij één van beide Liga’s.
C. Slagen voor de bekwaamheidsproeven volgens de modaliteiten
bepaald door de bevoegde scheidsrechterscommissie

343. Scheidsrechters met een vreemde nationaliteit
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A. Aangesloten zijn bij één van beide Liga’s.
B. De toelating hebben van het land van oorsprong om wedstrijden te
mogen leiden in België.
C. Zij zijn onderworpen aan dezelfde leeftijdsvoorwaarden als de
Belgische scheidsrechters.
D. Zij moeten slagen in de bekwaamheidsproeven volgens de
modaliteiten bepaald door de bevoegde
scheidsrechterscommissie.

344. De waarnemer

A. Als waarnemer
1. De waarnemer controleert de scheidsrechters van de wedstrijd.
2. Na de wedstrijd heeft hij een constructief gesprek
met de scheidsrechters.
B. Bijkomende taken als KBHB afgevaardigde
Het is de hoofdtaak van de afgevaardigde om te waken over het
regelmatig verloop van de wedstrijd. Hij moet pogen klachten, van welke
aard ook, te vermijden.
De officiële afgevaardigde is verplicht, tijdens de wedstrijd, aan de
wedstrijdtafel te zitten aan de kant van de tijdwaarnemer.

35. ALLERLEI BEPALINGEN

351. Kledij van de scheidsrechters

A. Indien de federatie kledij ter beschikking stelt, zijn de
scheidsrechters verplicht deze kledij te dragen bij alle officiële
wedstrijden.
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B. Indien de federatie een overeenkomst met een sponsor heeft
afgesloten, mag uitsluitend deze publiciteit op de kledij aanwezig
zijn. Bijkomende publiciteit kan enkel na akkoord van debevoegde
commissie.
C. Indien tijdelijk geen sponsorcontract lopende is, mogen de
scheidsrechters, na aanvraag bij en goedkeuring door de
bevoegde scheidsrechterscommissie, eigen sponsoring op de
kledij dragen.
D. De kledij van het scheidsrechtersteam moet dezelfde zijn.
E. Het dragen van publiciteit is beperkt tot:
• borstzijde van het shirt maximum oppervlakte: 100 cm2
• rugzijde van het shirt maximum oppervlakte: 150 cm2
• mouwen maximum oppervlakte: 10 x 5 cm.
352. Scheidsrechterskaart

A. Elke actieve scheidsrechter krijgt van het SecretariaatGeneraal
van zijn Liga een legitimatiekaart en een embleem. Deze kaart
geeft hem/haar gratis toegang tot alle, onder auspiciën van de
KBHB, wedstrijden.
B. De partner en de kinderen, tot de leeftijd van 16 jaar, van een
scheidsrechter aangewezen voor het leiden van een in punt A.
genoemde wedstrijd, of voor de functie van
wedstrijdsecretaris/tijdopnemer uit te oefenen tijdens een
Europacupwedstrijd, internationale wedstrijd of een finalewedstrijd
voor de Beker van België, hebben eveneens gratis toegang op
voorwaarde dat de bezochte club tijdig ingelicht wordt over het
aantal vergezellende personen.
C. Een verlenging van deze kaart moet jaarlijks door het Secretariaat
Generaal van de Liga’s worden toegestaan na advies van de
bevoegde scheidsrechterscommissie.
D. De lijst van de actieve scheidsrechters zal jaarlijks gepubliceerd
worden op de website van beide Liga’s.
E. Ontslagnemende scheidsrechters of scheidsrechters die door de
bevoegde scheidsrechterscommissie werden ontslagen, moeten
hun legitimatiekaart bij het Secretariaat Generaal van hun Liga
inleveren.
F. Scheidsrechters met een loopbaan van ten minste 15 jaar

kunnen na het voltooien van hun actieve carrière een
K.B.H.B. legitimatiekaart aanvragen. (V.H.V./L.F.H.) aan de
Raad van Bestuur van hun liga.
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353. Verbodsbepaling
Het is de scheidsrechter verboden handelsbetrekkingen te onderhouden
met clubs ter gelegenheid van wedstrijden.
354. Beperking van het recht op beroep
De scheidsrechters moeten zich onderwerpen aan de uitspraak van de
bevoegde commissie. Zij mogen enkel beroep aantekenen wanneer zij
belanghebbende partij zijn om reden van een nadeel dat zij hebben
opgelopen en waarvoor zij vergoeding/herstel hebben aangevraagd.

355. Verplichtingen van de clubs
Elke club moet voldoen aan de leveringsplicht van scheidsrechters zoals
bepaald door de Liga waartoe hij behoort.

36. BIJ WEDSTRIJDEN

361. Vergoeding van scheidsrechters en waarnemers
A. Bij de wedstrijden
1. De scheidsrechters hebben recht op een vergoeding, jaarlijks
voor het begin van ieder seizoen, bepaald door het PUC voor:
a. het leiden van de wedstrijd
b. verplaatsing- en verblijfsonkosten. Deze worden berekend
volgens het blokkensysteem. De wedstrijdvergoedingen
en het blokkensysteem worden gepubliceerd op de
website van beide Liga’s.
2. De betaling van deze kosten moet door deterreinafgevaardigde
op discrete wijze gebeuren voor de wedstrijd.
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3. Specifieke gevallen: op welke vergoedingen heeft de
scheidsrechter recht in geval van:
a. Afwezigheid van beide ploegen:
onkosten/verblijfsvergoeding, vermeerderd met de helft
van de wedstrijdvergoeding, wordt betaald door de VHV.
Formaliteiten: een bewijs van aanwezigheid in de zaal
moet worden voorgelegd.
b. Afwezigheid van de bezoekers:
onkosten/verblijfsvergoeding, vermeerderd met de helft
van de wedstrijdvergoeding, wordt betaald door de
bezochten.
c. Afwezigheid van de bezochten:
onkosten/verblijfsvergoeding, vermeerderd met de helft
van de wedstrijdvergoeding, wordt betaald door de VHV.
d. Aangeduide scheidsrechters die, in geval van bewezen
overmacht, aankomen na het begin van de wedstrijd,
hebben enkel recht op hun onkosten/verblijfsvergoeding.
e. Een gelegenheidsscheidsrechter bekomt enkel een
wedstrijdvergoeding te betalen door de bezochten. Een
niet gekwalificeerd persoon heeft geen recht op een
wedstrijdvergoeding.
f. In geval van afwezigheid van een officieel aangeduide
scheidsrechter, heeft de persoon (een gekwalificeerde of
niet gekwalificeerde scheidsrechter) die één van de twee
aanwezige ploegen begeleidt en de wedstrijd leidt, geen
recht op een scheidsrechtervergoeding.
g. De clubs hebben het recht om de onkostennota van de
scheidsrechters na te zien. Indien zij hierop een fout
bemerken, hebben zij het recht hierover een opmerking te
maken.
h. Indien bij een latere controle een fout werd vastgesteld
door een bevoegde instantie, dan moet de betrokken
scheidsrechter of scheidsrechterteam het te veel
ontvangen bedrag terugstorten. In geval van weigering
volgt een onmiddellijke schorsing.
B. Bijscholingen en fysieke proeven
De opgelopen verplaatsingsonkosten voor deze bijscholingen en fysieke
proeven zijn in de wedstrijdvergoedingen inbegrepen. Bij afwezigheid
van een scheidsrechter op een bijscholing of test (om eender welke
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reden) dient een bedrag (te bepalen door de Paritaire Scheidsrechters
Commissie) terug te worden gestort aan zijn Liga.
C. Bij praktische proeven
De verplaatsing-/verblijfskosten zijn ten laste van de Liga waarbij de
scheidsrechter aangesloten is. De wedstrijdvergoeding is ten laste van
de organiserende club.
D. Compensatiekas voor scheidsrechterkosten
Voor de officiële wedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van de
KBHB, wordt een compensatiekas voor scheidsrechterkosten opgericht,
bijgehouden door de Secretaris Generaal van dienst en/of die van de
andere Liga, waarvan de resultaten op rekening van de clubs zullen
worden gebracht.
E. De prestatievergoeding voor de waarnemers wordt jaarlijks
vastgelegd door het PUC. De verplaatsingskosten worden
berekend volgens het kilometertarief van zijn/haar Liga.

362. Afwezigheid van de officiële scheidsrechters
A.

B.

C.

Bij afwezigheid van één van de twee aangeduidde
scheidsrechters, heeft de aanwezige scheidsrechter de
mogelijkheid een andere bij te nemen volgens de orde voorzien
in volgende paragraaf.
Indien beide aangeduidde scheidsrechters afwezig zijn, dienen
zij vervangen te worden door één, of indien mogelijk twee
gelegenheidsscheidsrechters van minstens 18 jaar oud,
aanwezig in de zaal. De keuze van de eerste scheidsrechter
wordt overgelaten aan de bezoekende club die nochtans de
volgende rangorde zal moeten naleven: een neutrale (dat wil
zeggen niet aangesloten noch bij de bezochten, noch bij de
bezoekers), internationale, nationale, liga-, regio- of stagedoend
scheidsrechter. De keuze van de tweede scheidsrechter komt
eventueel toe aan de bezochten. Bij gebrek aan één of twee
neutrale scheidsrechters, kiest men één of twee scheidsrechters
aangesloten bij één van de twee aanwezige clubs. Ment
respecteert hierbij de hiervoor vermelde rangorde.
Bij ontstentenis van al deze personen, kunnen de bezoekers
een ander persoon aanduiden om de wedstrijd te leiden. Indien
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D.

E.

de bezoekers verzaken aan dit recht, zijn de bezochten verplicht
een scheidsrechter aan te duiden. De aangeduidde persoon
moet lid zijn van één van beide Liga’s.
Wanneer de bezochten verplicht zijn een scheidsrechter aan te
duiden onder hun spelers, moet de bezoekende ploeg eveneens
een speler terugtrekken, in zoverre het aantal spelers vermeld
op het scheidsrechtersblad hoger ligt dan dit van de bezochte
ploeg.
Wanneer aangeduidde scheidsrechters, om gelijk welke reden,
aankomen na het begin van de wedstrijd, mogen zij in geen
enkel geval de leiding van de wedstrijd overnemen.

363. Scheidsrechters- en waarnemersverslagen

Volgende feiten moeten door de scheidsrechters en de waarnemers op
het wedstrijdformulier gemotiveerd, zo nodig, worden toegelicht in een
afzonderlijk verslag, zonder vermelding van de artikelnummers.
Alleszins, indien de incidenten niet op het wedstrijdformulier werden
vermeld, maar zijn overgedragen ter kennis aan de Paritaire Sport
Commissie door een scheidsrechtersverslag of eender welk ander
document, worden deze documenten mee in overweging genomen op
voorwaarde dat zij vermelden waarom de feiten niet werden genoteerd
op het wedstrijdformulier.
A. Diskwalificatie
1. In geval van grove onsportieve houding of gewelddaad voor de
wedstrijd.
2. In geval van herhaaldelijke of grove onsportieve houding of
gewelddaad, begaan tijdens de rust.
3. In geval van herhaaldelijke onsportieve houding van een official of
een speler buiten het speeloppervlak.
4. In geval van een gewelddaad door een official.
5. In geval van onsportieve houding of gewelddaad op de
wedstrijdplaats na de wedstrijd.
B. Overtredingen ten opzichte van de scheidsrechters
In een afzonderlijk verslag worden de juiste feiten (daden, woorden,
enz.) weergegeven.

KBHB reglementen 2019-2020

57

C. Baldadigheden aan de installaties
Bij baldadigheden aan de installaties, of laakbare houding van de
spelers, officials, bestuursleden, toeschouwers, … moet een verslag
worden opgemaakt.

D. Verslag
Elk verslag moet alle nuttige inlichtingen vermelden, in het bijzonder :
1. alle gegevens die noodzakelijk zijn om de juiste identiteit vanelke
betrokken persoon te bepalen: naam, voornaam, lidnummer;
2. juiste beschrijving van de feiten;
3. in het geval van staken van de wedstrijd: juist tijdstip en de score.
Elk verslag moet naar het Secretariaat Generaal van dienst
verzonden worden binnen de 5 werkdagen volgend op de feiten die
een verslag vereisten, met de poststempel als geldig bewijs. Het
verslag mag ook per e-mail worden verstuurd. Het Secretariaat
Generaal van dienst stuurt op zijn beurt een kopie naar het
Secretariaat Generaal van de andere Liga.
E. Wanneer tijdens een wedstrijd een aanwezige club in overtreding
is met een geldend reglement, kan de scheidsrechter dit melden op
het wedstrijdformulier, en moet dit doen wanneer de andere club
hierom vraagt.

364. Aanranding van scheidsrechters

Iedere aangeslotene die gewelddaden op de scheidsrechter pleegt,
wordt gestraft, rekening houdend met de tabel van sancties, door de
bevoegde commissie die bovendien, zo nodig, de vergoeding bepaalt,
die door de aanrander te betalen is tot herstel van de aan het slachtoffer
veroorzaakte schade.
Wanneer de schuldige weigert te betalen, zal de scheidsrechter door het
PUC gemachtigd worden een proces tegen hem in te spannen. In zulk
geval, mag de KBHB een advocaat aanstellen of tussenkomen in zijn
ereloon, op voorwaarde dat de keuze van de advocaat voorafgaandelijk
werd goedgekeurd.
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Bovendien kan de bevoegde commissie, in alle omstandigheden, het
herstel van de schade die aan de scheidsrechter zelf of aan de hem
toebehorende voorwerpen is veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk ten laste
leggen van de club of de bestuursleden ervan, wanneer zij van oordeel is
dat deze geheel of ten dele verantwoordelijk zijn. Zij kan hen
veroordelen tot het herstellen van de geleden schade ingeval dat de
speler in gebreke blijft of in afwachting dat deze de geleden schade
vergoedt.

37. TAFELOFFICIALS

371. Wedstrijdsecretaris en tijdopnemer
De wedstrijdsecretaris wordt geleverd door de bezoekende club. De
tijdopnemer wordt geleverd door de bezochte club.
Iedereen, aangesloten bij één van beide Liga’s, mag de functie van
tafelofficial beoefenen, zonder noodzakelijk aangesloten te moeten zijn
bij één van de twee aanwezige ploegen.
Voor internationale wedstrijden worden zij aangewezen door de Paritaire
Scheidsrechters Commissie.
Afwezigheid wordt beboet met een bedrag jaarlijks te bepalen door het
PUC.

372. Vereiste voorwaarden om tafelofficial te zijn
A. Aangesloten zijn bij één van beide Liga’s.
B. De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
C. Slagen in de bekwaamheidsproeven bepaald door de Paritaire
Scheidsrechters Commissie
D. Scheidsrechters en waarnemers zijn automatisch gekwalificeerd
voor het uitoefenen van de functie van wedstrijdsecretaris of
tijdopnemer.
E. Elke wedstrijdsecretaris/tijdopnemer dient een spelregeltest af te
leggen voor de bevoegde scheidsrechterscommissie telkens zijhet
nuttig vindt.
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374. Sancties

De scheidsrechters hebben, ten overstaan van tafelofficials die zich
herhaaldelijk misdragen, de mogelijkheid een verslag te schrijven. Dit
zal geadresseerd worden aan de KBHB, aan de Secretaris Generaal
en/of de Liga belast met de organisatie van de competitie. Deze zijn
gelast dit verslag te laten behandelen door de respectievelijke bevoegde
sportcommissies.

375. Klacht van een tafelofficial
Een wedstrijdsecretaris of een tijdopnemer is niet gerechtigd om een
klacht in te dienen met als voorwerp een wedstrijd waarin hij is
betrokken. Indien hij denkt bepaalde feiten, gebeurd gedurende de
wedstrijd, te moeten signaleren moet hij deze mededelen aan de
scheidsrechters gedurende of na de wedstrijd.
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4.

41.

TERREINEN

PLAN EN INRICHTING

Zie spelreglementen
42. HOMOLOGATIE

421. De staat van het terrein
Voor iedere wedstrijd vergewissen de scheidsrechters zich van de staat
van het terrein. Wanneer zij een onregelmatigheid of een gebrek
vaststellen, brengen zij dit ter kennis van de terreinafgevaardigde. Deze
zal proberen de onregelmatigheid te verhelpen.
Kan dit echter niet tijdig voor de aanvang van de wedstrijd gebeuren,
vermelden de scheidsrechters de onregelmatigheid op het
wedstrijdformulier en melden het aan het Secretariaat Generaal.

422. Nieuw terrein
Wanneer een club van terrein verandert, zal het nieuwe terrein op
aanvraag van de club gehomologeerd moeten worden door de
Homologatie Commissie.
423 Publicatie
De homologatie van een nieuw terrein dient te worden gepubliceerd in
het Officieel Orgaan van iedere Liga.
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424 Voorwaarden voor de homologatie van de terreinen
1. ZAALHOOGTE
A = minstens 7 m
B = tussen 6,50 m en 7 m C
= tussen 6 m en 6,50 m D =
minder dan 6m
2. TERREINAFMETINGEN
A = 20 x 40 m
B = lengte: 39 x 41 m – breedte: 19 x 21 m
C = lengte: 38 x 42 m – breedte: 18 x 22 m
3. VRIJE ZONES
A = minimum 2 m achter de doellijnen en minimum 1 m in de breedte
B = minimum 1 m achter de doellijnen met een bescherming tegen de
muren en minimum 1 m in de breedte
C = minder dan 2 m achter de doellijnen zonder bescherming tegen de
muren of minder dan 1 m in de breedte.
4. VERLICHTING
A=
B=
C=
D=

meer dan 1000 lux
tussen 500 en 1000 lux
tussen 300 en 500 lux
tussen 200 en 300 lux

5. VLOER
A = kunstvloer, parket
B = gladde harde vloer
C = ruwe vloer, asfalt, beton
6. BELIJNING
A = enkel de lijnen van een handbalveld, het veld binnen de lijnen in
een andere kleur dan het veld buiten de lijnen
B = enkel de lijnen van een handbalveld
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C = de lijnen van het handbalveld worden niet gekruist door andere
lijnen en contrasteren sterk tegen de andere lijnen
D = lijnen van verschillende kleuren kruisen elkaar
7. KLEEDKAMERS SPELERS
A=
B=
C=
D=

minimum 6 kleedkamers met douche en toilet
minimum 4 kleedkamers met douches
minimum 2 kleedkamers met douches
minimum 1 kleedkamer met wastafel

8. SCHEIDSRECHTERS KLEEDKAMERS
A=
B=
C=
D=

minstens 2 kleedkamers met douche en toilet
2 kleedkamers met douche
1 kleedkamer met douche
1 kleedkamer met wastafel

9. TRIBUNES
A=
B=
C=
D=
E=

meer dan 3000 plaatsen
tussen 1000 en 3000 plaatsen
tussen 500 en 1000 plaatsen
tussen 100 en 500 plaatsen
geen tribunes

10.

AED TOESTEL

Verplicht
Minimale normen voor homologatie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Internationaal
A A A B A
ste
e
1 en 2 nationale heren
C A B ? B
ste
e
1 en 2 nationale dames
C B B ? B
Liga 1 heren
C B B ? B
Liga 1 dames en andere reeksen
C C B ? B
43. ONGESCHIKT TERREIN
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431. Gevallen
Een terrein is ongeschikt:
a. indien het niet beantwoordt aan de vereisten voorgeschreven door
artikel 41;
b. indien het terrein de regelmatigheid van het spel of de veiligheid
van de spelers kan schaden.
Indien onmiddellijk verbeteringen kunnen worden aangebracht, dient de
scheidsrechter hiertoe te doen overgaan, zonder dat dit nochtans het
begin van de wedstrijd mag vertragen.
De vaststellingen door de scheidsrechter gedaan, de opmerkingen
gemaakt door de terreinafgevaardigde en de opsomming van de
eventuele aangebrachte herstellingen worden door de scheidsrechter
vermeld op het scheidsrechtersblad. De bevoegde commissie zal
eventueel de thuisclub straffen om haar nalatigheid.

432. Verlies van punten
Indien om één van hierboven vernoemde redenen, het terrein ongeschikt
wordt bevonden en de scheidsrechter van mening is de wedstrijd niet te
kunnen laten doorgaan, omdat hij ingevolge deze onregelmatigheden
geen normaal verloop kan hebben, worden de 2 punten aan de
bezoekende club toegekend en de verplaatsingskosten van deze laatste
ten laste van de bezochte club gelegd.
Indien de bezoekende club weigert te spelen, moet ze aan de
scheidsrechter de redenen van zijn besluit meedelen en zal zich daarbij
tegenover de bevoegde commissie te verantwoorden hebben. Indien de
bezoekende club in het ongelijk wordt gesteld zal hij de gevolgen van
zijn weigering om te spelen moeten dragen.
Indien de bezoekende club aanvaardt te spelen onder voorbehoud, moet
hij dit voorbehoud uitdrukkelijk aan de scheidsrechter meedelen met
uiteenzetting van de redenen die hij inroept, minstens 20 minuten voor
de wedstrijd aanvangt, opdat de onmiddellijke herstellingen eventueel
nog zouden kunnen worden uitgevoerd. Wanneer in zulk geval de
bezoekende club hierna klacht indient en het onderzoek van de
bevoegde commissie uitmaakt dat de onregelmatigheden, die niet
konden worden verholpen, een invloed hebben gehad op de uitslag van
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de wedstrijd, zullen de 2 punten aan de bezoekende club worden
toegekend.
433. Elektriciteitspanne
In geval van elektriciteitspanne in de zaal en wanneer het duidelijk is dat
de panne te wijten is aan een fout in de elektrische installatie van de zaal
wordt een tijd van 30 minuten gegeven aan de thuisploeg om deze
panne te laten herstellen. Indien de panne niet kan hersteld worden
binnen de voorziene tijd, verliest de thuisploeg de wedstrijd met forfait.
Deze beschikkingen gelden niet wanneer de panne zou veroorzaakt zijn
door onweer of natuurelementen. In geval de panne veroorzaakt wordt
door een panne in de stroomvoorziening door de lokale
elektriciteitsmaatschappij en indien na de periode van 30 minuten de
panne voortduurt wordt de wedstrijd herspeeld ongeacht de score en de
reeds gespeelde tijd op het moment van de panne.
De betrokken clubs moeten aan hun Liga een attest van de
elektriciteitsmaatschappij sturen met vermelding van de oorzaak en duur
van de panne.
De kosten van de te herspelen wedstrijd zijn ten laste van de betrokken
clubs.

44. KLEEDKAMERS
451. Verantwoordelijkheid van de bezochte club

De bezochte club is niet verantwoordelijk voor de bezittingen van de
bezoekende spelers. Deze moeten de nodige voorzorgen nemen.

45. ONTMOETINGSPLAATS
De bezochte club dient een lokaal te voorzien waar trainers en
scheidsrechters elkaar kunnen ontmoeten.
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5. WEDSTRIJDEN

51. SPELREGELS

In al de wedstrijden ingericht door de KBHB en zijn clubs zijn alleen de
spelreglementen voorgeschreven door de IHF en door de KBHB van
kracht.
52. FORMALITEITEN

521. Wedstrijdformulier
A. Algemeenheden
De club op wiens terrein een officiële of een andere wedstrijd gespeeld
wordt, moet, in tweevoud, een wedstrijdformulier opstellen dat moet
worden ingevuld door de tafelsecretaris en de tijdwaarnemer. Het zal
worden opgesteld door middel van inkt, een pen of een machine, op
formulieren die verstrekt worden door de SG van elke competitie.
Elke club mag 16 spelers inschrijven op het wedstrijdformulier van een
nationale competitie.
Informatie met betrekking tot de vergoedingen die aan de scheidsrechters
zijn betaald, moet door de betrokken partijen worden ondertekend.
In geval van forfaitverklaring op het terrein, moet het wedstrijdformulier
voor beide ploegen de namen van de aanwezige spelers vermelden.
Iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging dient door de
scheidsrechters goedgekeurd en geparafeerd te worden.
Het officiële wedstrijdformulier vermeldt eveneens:
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• de namen, voornamen, geboortedata, laatste verblijfplaats en
handtekening van de spelers die noch hun lidkaart noch hun
identiteitskaart hebben kunnen voorleggen;
• de opmerkingen van de scheidsrechter of van één deraanwezige
ploegen;
• het voorbehoud gemaakt door de bezoekende ploeg voor de
wedstrijd;
Al deze aanmerkingen moeten door de scheidsrechters worden
ondertekend.
Het originele wedstrijdformulier zal door de bezochte club worden
toegezonden aan het secretariaat van zijn thuisliga.
De dubbel wordt verzonden naar het algemene secretariaat van de
andere liga.
Deze documenten moeten de secretariaten binnen 2 dagen bereiken.
Indien nodig zal de dienstdoende Secretaris Generaal een kopie laten
geworden aan het PUC of aan een andere paritaire nationale commissie.
A. bis
Voor de toepassing van sancties voorzien in artikels 615, 623, 625 en
626 wordt de beslissing onmiddellijk genomen door de verantwoordelijke
voor de controle van de wedstrijdformulieren.
In geval van betwisting kan de betrokken club een klacht indienen bij de
Paritaire Sport Commissie volgens de procedure voorzien in artikel 811
en volgende. Dit beroep moet ingediend binnen de 45 dagen volgend op
de wedstrijddatum van de betreffende match, maar ten laatste binnen de
8 volgende dagen wanneer het gaat over een wedstrijd van de laatste
competitiedag van het betreffende kampioenschap.
De schorsing bij toepassing van artikel 625 C behoort tot de competentie
van de Paritaire Sport Commissie.
B. Verplichtingen opgelegd aan de clubs en de scheidsrechters
1. Vijftien minuten voor het begin van de wedstrijd zal het ingevulde
wedstrijdformulier aan de scheidsrechters worden getoond met de
aansluitingskaarten en dit in de kleedkamer van descheidsrechters
door de terreinafgevaardigde. Na dit wedstrijdformulier te hebben
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gecontroleerd op de juistheid van de namen en nummers van de
aansluitingskaarten, controleren de scheidsrechters in hun
kleedkamer de nummers van de truitjes van alle spelers. Dit mag
in geen geval plaatsvinden op het speelterrein. Zij zullen op het
terrein de doelen controleren, de ballen, alsook de staat van het
terrein.
2. Plaats op de bank van de officials
Iedereen die aangesloten is bij LFH of VHV mag op het
wedstrijdblad ingeschreven worden als official, zelfs als hij niet
aangesloten is bij die club, tenzij hij speelt of al heeft
plaatsgenomen op de bank van de officials van een andere club
die in dezelfde divisie speelt.
Een club mag niemand op het wedstrijdblad inschrijven als
official of een andere officiële functie als die persoon niet
aangesloten is bij LFH of VHV, of als die persoon geschorst is.
Overtredingen worden bestraft met een boete, die jaarlijks
bepaald wordt door het PUC.
Daarnaast verliest het team alle behaalde punten in alle officiële
wedstrijden waar dit is gebeurd.
3. Het wedstrijdformulier zal voor het begin van de wedstrijd door de
beide ploegverantwoordelijken ondertekend worden.
4. In geval van laattijdig toekomen van spelers of officiëlen,
vervolledigt de wedstrijdsecretaris het wedstrijdformulier op het
moment van het aanbieden van de speler of de official, of nog,
volgens de beschikbare tijd, eventueel tijdens de pauze. Deze
handeling gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van
de wedstrijdsecretaris. Hij zal het nummer van het truitje van de
speler moeten noteren en dat meedelen aan zijn collega
tijdopnemer. Indien er zich een speler aanbiedt op het terrein
zonder voorafgaand te zijn ingeschreven op het wedstrijdformulier,
moet de scheidsrechter zijn naam in de rubriek “Opmerkingen” van
het wedstrijdformulier vermelden aangevuld met: “niet
spelgerechtigde speler op het terrein”.
5. De ploegverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de uitrusting
van de spelers van zijn ploeg. Deze moet uniform zijn. Nog meer,
hij moet er op toezien dat de spelers geen armband, horloge, ring,
halsketting of oorring of elk ander gevaarlijk voorwerp dragen.
6. Enkel de scheidsrechters hebben het recht om opmerkingen en
andere waarnemingen te noteren op het wedstrijdformulier in het
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kader “Opmerkingen”. Indien een ploeg voor het begin van de
wedstrijd meldt onder voorbehoud te willen spelen, moeten de
scheidsrechters zelf dit noteren in dit vakje. Dit voorbehoud moet
worden ondertekend door de eisende ploegverantwoordelijke.
7. De verschillende klachten zullen worden opgeschreven buiten het
wedstrijdformulier door de klager en ze moeten de voorziene
administratieve weg volgen met, eventueel, storting van een borg.
De scheidsrechters zullen deze klachten niet meer noteren op het
wedstrijdformulier.
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8. De scheidsrechters moeten in de rubriek “Opmerkingen” de naam
van de gekwetste spelers en hun lidnummers noteren; dit opvraag
van de teamverantwoordelijke. Deze aantekening wordt verplicht
door de verzekeringsmaatschappij.
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C. Formulier “Einde van de tijdelijke uitsluiting”
Het gebruik van het formulier “Einde van de tijdelijke uitsluiting” is
verplicht.
522. Aansluitingskaarten
A. Nazicht
Het voorleggen van de aansluitingskaart moet worden geëist door de
scheidsrechter voor al de officiële wedstrijden.
De spelers en officiëlen dit te laat komen zullen hun
aansluitingskaarten voorleggen aan de scheidsrechters bij de rust.
Wanneer een speler zijn aansluitingskaart niet kan voorleggen moet hij
zijn identiteitskaart voorleggen en zal de scheidsrechter hem op het
wedstrijdformulier doen handtekenen, met vermelding van zijn naam,
voornaam, plaats en datum van geboorte en laatste verblijfplaats.
Als een speler aansluitingskaart noch identiteitskaart kan voorleggen,
zal zijn deelname aan de wedstrijd niet worden toegestaan.
B. Straffen
De speler of official die zijn aansluitingskaart niet kan voorleggen,
evenals deze die een beschadigde aansluitingskaart voorlegt, is
strafbaar met een boete, vast te stellen door het PUC voor de aanvang
van het kampioenschap. De boete wordt geïnd ten voordele van de
Liga. Het niet voorleggen van de aansluitingskaart of het voorleggen van
een beschadigde aansluitingskaart mag, voor de club van de in
overtreding zijnde speler of official, het verlies van de punten van de
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wedstrijd niet tot gevolg hebben tenzij een poging van bedrog duidelijk
werd vastgesteld.
Deze boeten moeten ook worden toegepast op wedstrijden buiten de
officiële kampioenschappen (wedstrijden op tornooien, van beginnende
clubs, enz.). Een gevalideerde kopie van de aansluitingskaart,
afgeleverd door het Secretariaat Generaal, is geldig.

523. Uitslagen
De uitslagen van de officiële wedstrijden dienen te worden meegedeeld
volgens de modaliteiten jaarlijks bepaald door het PUC.
De Liga’s behouden zich het recht om de uitslag van een wedstrijd te wijzigen
als blijkt dat deze, na verificatie van het wedstrijdblad, niet correct is.

53. SPELERSUITRUSTINGEN

531. Gebruikelijke uitrusting

A. De veldspelers van een team moeten gelijke sportkledij dragen.
Deze moet zich, wat de kleur betreft in samenhang met de design,
duidelijk van die van de tegenpartij onderscheiden kunnen worden.
B. Indien een speler verkiest een liesbroek te dragen onder zijn
sportbroekje, moeten beiden van dezelfde kleur zijn.
C. De als doelverdedigers ingezette spelers moeten zich in hun
kleding wat de kleur betreft, van het eigen team, de tegenstanders
en de doelverdedigers van de tegenpartij onderscheiden.
D. De spelers zouden op de rug minstens 20 cm en op de borst
minstens 10 cm hoge cijfers van 1 tot 99 (cfr spelregel 4:8)
moeten dragen.
De kleur van deze cijfers moet duidelijk afsteken tegen de kleur
van de sportkledij.
Het niet dragen van rug- en/of borstnummers zal door de
scheidsrechters op het wedstrijdformulier worden vermeld en
gesanctioneerd worden met een boete jaarlijks vastgesteld door
het PUC.
E. Het is niet toegelaten te dragen (spelregel 4:9):
• om het even welke beschermende gezichts- en
hoofdmaskers;
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• brillen zonder speciale beveiliging of zonder sterk montuur;
• juwelen;
• polshorloges;
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• andere voorwerpen die voor de spelers gevaar kunnen
opleveren;
• de spelers dienen ook sportschoenen te dragen met
kleurvaste zolen.
De spelers die dit niet respecteren mogen niet deelnemen aan de
wedstrijd.
F. Reclame op de sportkledij is toegestaan mits navolging artikel 112
K.
G. Gebruik van lijm
Algemeen principe
a. Het gebruik van lijm (of elk ander "kleefmiddel”) is verboden
tijdens alle jeugdwedstrijden georganiseerd door de Liga’s
(met uitzondering van de categorie U18 Kadetten).
b. Tijdens de wedstrijden in de nationale reeksen en de Beker van
België (KBHB-niveau) is het aanbrengen van waterafwasbare
lijm op de vingers toegestaan.
c. Het gebruik van lijm (of elk ander kleefmiddel) op een ander
deel van het lichaam of op de sportuitrusting is ALTIJD
VERBODEN.
Indien lokale overheden/beheerders op deze minimumregels beperkend
tussenkomen verliest de thuisploeg de wedstrijd met forfaitcijfers en
wordt de homologatie van de betrokken zaal ambtshalve ingetrokken.
Beperkingen op harsgebruik
Indien een beperking geldt van welke aard ook op harsgebruik, is de
thuisploeg verplicht de bezoekers alle toegelaten producten en
accessoires in voldoende mate ter beschikking te stellen, opdat zij
optimaal gebruik kunnen maken van de geboden mogelijkheden. Zoniet
dienen de scheidsrechters een verslag op te maken dat door de Sport
Commissie behandeld zal worden.
Elke beperking op harsgebruik dient bij de inschrijving te worden
medegedeeld en kan in de loop van het seizoen NIET gewijzigd worden.
Overtredingen
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Indien een ploeg harsverwanten producten gebruikt die niet toegestaan
zijn in de betrokken zaal, ondanks het ter beschikking stellen van de
toegelaten producten, dienen de scheidsrechters hiervan een verslag op
te maken dat door de Sport Commissie zal behandeld worden.

532. Clubskleuren
Iedere club moet aan het Secretariaat Generaal bij zijn inschrijving en
zijn jaarlijkse herinschrijving opgeven onder welke kleuren hij uitkomt
evenals de wijze hoe deze geschikt zijn (design).

533. Dragen van een sportshirt in een andere kleur
A. Wanneer de sportkledij van de bezochten niet voldoende verschilt
van deze van de bezoekers, moeten de scheidsrechters de
bezoekende club verplichten een sportshirt met een andere kleur
te dragen.
B. Dit artikel geldt wanneer de twee ploegen zich beide aandienen
met hun officieel aangekondigde kleur of met een niet officiële
kleur. Indien één van beide ploegen zich aandient met een niet
officieel aangekondigde kleur, is het deze ploeg die van kleurmoet
veranderen.
C. De ploeg die weigert aan de verplichting opgelegd door vorig
artikel te voldoen (de scheidsrechters dienen deze weigering te
noteren) kan de wedstrijd verliezen met forfait cijfers na beslissing
door de bevoegde commissie.

54. MATERIEEL

541. Ballen
De bal moet voldoen aan de voorwaarden bepaald door de spelregels van de
IHF.
In categorieën:
• Senioren Heren en U18 (Kadetten): gebruik van balmaat 3
• Senioren Dames en U16 (Miniemen): gebruik van balmaat 2
• U14 (Pupillen): gebruik van balmaat 1
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55. ORDEMAATREGELEN

551. Terreinafgevaardigde
Elke club op wiens terrein een wedstrijd wordt gespeeld is verplicht – op
straf van boete jaarlijks vastgelegd door het PUC – een

KBHB reglementen 2019-2020

76

terreinafgevaardigde van minstens 18 jaar oud ter beschikking van de
scheidsrechters te stellen. Deze moet minstens 30 minuten voor het
aanvangsuur van de wedstrijd en tot het vertrek van de scheidsrechters
aanwezig zijn en moet tevens lid zijn van de bezochte club.
Hij vertegenwoordigt de club bij de scheidsrechters voor alle zaken die
de wedstrijd betreffen. Zijn naam en zijn lidnummer moeten worden
vermeld op het wedstrijdformulier.
De terreinafgevaardigde mag zoveel helpers aanstellen als hij wil, maar
is alleen verantwoordelijk voor de administratieve formaliteiten,
uurrooster, ordedienst op het terrein, materieel, in orde brengen van het
speeloppervlak. Hij ontvangt de scheidsrechters bij hun aankomst en
helpt hen bij het nazien van het terrein, accommodaties en materieel. Hij
is er toe gehouden hen in alle omstandigheden hulp en medewerking te
verlenen indien dit noodzakelijk blijkt of op verzoek van de
scheidsrechters.
Een wedstrijd mag niet doorgaan zonder terreinafgevaardigde. Bij
afwezigheid van de terreinafgevaardigde zal hij desnoods worden
vervangen door een speler van de bezochte club, die bijgevolg als speler
niet mag deelnemen aan de wedstrijd.
De terreinafgevaardigde moet drager zijn van een witte armband en
moet zich gedurende de wedstrijd op de plaats bevinden die hem door
de scheidsrechters werd aangeduid. Wanneer de terreinafgevaardigde
zich door andere personen laat bijstaan dienen deze laatste drager te
zijn van een armband met de kleuren van de club.
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Het is een terreinafgevaardigde verboden raadgevingen te geven aan de
spelers, opmerkingen te maken betreffende de spelleiding of daden te
stellen die tot wanorde zouden kunnen leiden.
Indien de scheidsrechter de terreinafgevaardigde diskwalificeert en er
geen vervanger is dient de wedstrijd gestopt te worden en wordt forfait
0-10 uitgesproken.

553. Bescherming van de officiëlen en de bezoekers
De bezochte ploeg moet de bescherming verzekeren van de
scheidsrechters, officiëlen en van de bezoekende ploeg tot één uur na
de wedstrijd op en rond het terrein en de toegangswegen.

554. Verbod officiële functies waar te nemen
Een speler, lid of scheidsrechter die door een commissie werd geschorst
mag gedurende de duur van zijn straf geen officiële functie waarnemen
op en rond het speeloppervlak (terreinafgevaardigde, wedstrijdsecretaris,
tijdopnemer, scheidsrechter, enz.).
Iedere inbreuk op deze voorschriften zal, behalve de verzwaring van de
straf die het betrokken lid oploopt, ook straffen tot gevolg hebben voor de
club die met kennis van zaken de aanstelling van genoemd lid heeft
gedaan of aanvaard.
Sanctie: nieuwe schorsing gelijk aan de oorspronkelijke schorsing plus
een jaarlijks door het PUC vastgelegde boete.

555. Vandalisme en schade aan de installaties
In geval schade wordt aangebracht aan installaties, zal de bezochte club
een rapport laten opstellen door de aanwezige scheidsrechters en door
de plaatselijke overheid (politie of gemeentedienst). Dit rapport moet
naar het Secretariaat Generaal van dienst worden verzonden met een
kopie van de officiële vaststelling gedaan door de overheid of de
schepen van de gemeente.
Indien de verantwoordelijkheid van de feiten ten laste is van:
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a) één of meerdere spelers: de betrokken paritaire commissie kan
een schorsing opleggen van minimum 1 maand tot levenslang,
volgens de aard van de aangerichte schade en een boete van25
tot 500 € naargelang de aard van de schade;
b) bestuursleden en andere clubleden: zelfde sanctie als voorde
speler(s).
Indien één of meerdere spelers/leden niet kunnen geïdentificeerd
worden als verantwoordelijke, wordt de club wiens leden
verantwoordelijk zijn voor de feiten een boete van 25 tot 500 € opgelegd
naargelang de omvang van de schade.
In geval van herhaling kan de betrokken club worden gedegradeerd of
geschrapt.

56. VERZWAKTE PLOEG

Indien het uitgemaakt is dat een club vrijwillig één van zijn ploegen
verzwakt heeft met de bedoeling een tegenstander te benadelen, kan de
bevoegde commissie optreden tegen de schuldige club.

57. WANORDELIJKHEDEN OP HET TERREIN

Wanneer er zich wanordelijkheden voordoen op het terrein van een club,
kan de bevoegde commissie een boete opleggen of voorschrijven dat de
wedstrijden op dit terrein te spelen gedurende een bepaalde tijd met
gesloten deuren zullen plaats vinden, ttz. zonder dat het publiek er is
toegelaten, zelfs indien werd uitgemaakt dat de verantwoordelijken van
de betrokken club al het mogelijke hebben gedaan om de orde te
handhaven.
Ingeval er wordt beslist dat een wedstrijd met gesloten deuren moet
worden gespeeld zal de straf gepaard gaan met een boete jaarlijks
vastgelegd door het PUC.
Deze straf kan eveneens uitgesproken worden tegen de club wiens
supporters onlusten hebben uitgelokt op het terrein van de tegenpartij.
Het kan zelfs dat de wedstrijd met gesloten deuren op een neutraal
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terrein moet doorgaan, wanneer er incidenten worden gevreesd in de
onmiddellijke omgeving van de installaties van de bezochte club.
Het is wel te verstaan dat de rechtscommissies alleen wedstrijden met
gesloten deuren kunnen doen spelen die tot hun rechtsbevoegdheid
behoren.
Wanneer een wedstrijd met gesloten deuren werd uitgesteld of dient te
worden herspeeld of tot forfait aanleiding geeft, wordt de straf
automatisch overgedragen op deze wedstrijd.
Bij een wedstrijd met gesloten deuren zijn behalve de spelers, de
scheidsrechters, de wedstrijdsecretaris, de tijdopnemer en de
terreinafgevaardigde alleen binnen de inrichting toegelaten:
1.
2.
3.
4.

de leden van het PUC;
de leden van de paritaire commissies;
de 4 officials van elke ploeg;
de journalisten, houders van een toegangsbewijs afgeleverd door
de KBHB of door het BBS (Belgische Beroepsvereniging van
Sportjournalisten).

58. ONTZEGGING VAN TOEGANG TOT DE TERREINEN

De toegang tot de terreinen kan worden ontzegd aan ieder persoon,
aangesloten of niet, die gedurende een wedstrijd wanorde heeft
veroorzaakt of waarvan de aanwezigheid binnen de installaties
aanleiding kan geven tot incidenten.
De Paritaire Sport Commissie is bevoegd om de toegang tot de terreinen
te ontzeggen. De rechtscommissies kunnen dergelijke maatregelen
slechts treffen voor de wedstrijden die onder hun bevoegdheid vallen.
De clubs die bewust een persoon tot een terrein toelaten tegen wie dit
verbod werd uitgesproken stellen zich bloot aan een boete. Bij herhaling
kunnen strengere maatregelen getroffen worden. De boeten en straffen
worden jaarlijks door het PUC vastgelegd.

59. ALLERLEI BESCHIKKINGEN
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591. Geluidsversterkers en claxons
Het gebruik van geluidsversterkers gedurende de wedstrijden is
verboden.
Het gebruik van claxons of van andere voorwerpen die storende
geluiden voortbrengen in de sporthal, op het speeloppervlak, is ten
strengste verboden gedurende de wedstrijd.
Het is aan de scheidsrechters om te oordelen of een geluid al dan niet
storend is voor het goede verloop van de wedstrijd en zij zullen indien dit
nodig mocht blijken overgaan tot verwijdering van onruststokers en het
stilleggen of schorsen van de wedstrijd.

592. Loterijen op het terrein
Het organiseren van loterijen door de clubs ter gelegenheid van
wedstrijden is ondergeschikt aan de toelating van de bevoegde
openbare besturen. De KBHB kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het niet vervullen van deze formaliteiten.

593. Weddenschappen
Het is verboden weddenschappen toe te laten binnen de installaties van
de clubs.
De overtreders zullen onmiddellijk verwijderd worden uit de sporthal en,
indien zij aangesloten zijn, zal de bevoegde commissie een straf tegen
hen uitspreken die tot schrapping kan leiden.

595. Media
De bezochte club moet aan de vertegenwoordigers van zowel de
geschreven als de audiovisuele pers gratis toegang verlenen tot de
sporthal en tot de installaties die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
hun taak.
De bezochte club die aan deze verplichtingen niet voldoet kan volgende
straffen oplopen:
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• een boete jaarlijks vastgelegd door het PUC;
• indien het zich voordoet, de vergoeding van de kosten of de
materiële verliezen die deze inbreuk zou berokkend hebben aan de
KBHB of aan één van zijn clubs.
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6. KAMPIOENSCHAPPEN

61. ALGEMEENHEDEN

611. Organisatie
Ieder seizoen organiseert de KBHB de nationale kampioenschappen in
zaal, alsook, volgens bijzondere reglementen, andere competities zoals
de Beker van België, enz.

612. Inschrijvingen en verbintenissen
A. In de nationale afdelingen worden ambtshalve de eerste ploeg
ingeschreven van de clubs die zich hebben gekwalificeerd. De 1ste
en 2e nationale heren, alsook de 1ste en 2e nationale dames,
worden beschouwd als twee nationale afdelingen. Indien een club
ploegen inschrijft in meerdere nationale afdelingen zijn de spelers
onderworpen aan de toelating van artikel 623 (overgang van een
ploeg uit nationale afdeling naar een andere ploeg eveneens uit
nationale afdeling).
Vanaf het seizoen 2019/2020
B. Clubs die spelen in de BENE-League, 1e nationale heren, 2e
nationale heren en 1e nationale dames moeten gedurende het
hele seizoen een tweede seniorenteam van hetzelfde geslacht in
het Belgisch kampioenschap inschrijven, tenzij de betreffende
Liga waaraan de club die een verzoek heeft ingediend verbonden
is, een uitzondering verleent aan de club in kwestie.
Als een club in het kampioenschap van hiervoor vermeldde
tweede seniorenploeg aankondigt dat hij geen enkele wedstrijd
zal spelen of afziet van het spelen van 3 opeenvolgende
wedstrijden of 5 niet-opeenvolgende wedstrijden, zal zijn eerste
ploeg algemeen forfait worden verklaard, ofwel vanaf de eerste
bekendmaking, ofwel vanaf de 3e of de 5e forfait.
Vanaf het seizoen 2018/2019
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De clubs uit BENE-League en uit 1ste nationale heren moeten minstens
een M23 ploeg gans het seizoen opstellen. Als een club in M23
kampioenschap aankondigt dat hij geen enkele wedstrijd zal spelen of
afziet van het spelen van 3 opeenvolgende wedstrijden of 5 niet
opeenvolgende wedstrijden, zal zijn BENE-League ploeg of ploeg uit 1ste
nationale algemeen forfait worden verklaard, ofwel vanaf de eerste
bekendmaking, ofwel vanaf de 3e of de 5e forfait; dit op voorwaarde van
het akkoord van de NHV (Nederlandse Handbal Vereniging) om de
betrokken Nederlandse clubs in te schrijven in een M23 competitie met
de Belgische ploegen uit de BENE-League.
Clubs uit 2e nationale heren en 1ste nationale dames moeten minstens
een tweede seniorenploeg van het zelfde geslacht gans het seizoen
opstellen. Als een club in het kampioenschap van hiervoor vermeldde
tweede seniorenploeg aankondigt dat hij geen enkele wedstrijd zal
spelen of afziet van het spelen van 3 opeenvolgende wedstrijden of 5
niet opeenvolgende wedstrijden, zal zijn 1ste ploeg algemeen forfait
worden verklaard, ofwel vanaf de eerste bekendmaking, ofwel vanaf de
3e of de 5e forfait.
C. De club die niet wil stijgen naar een hogere afdeling, die niet wil
meetellen voor het bekomen van eventuele plaatsen in een hogere
afdeling, of die vrijwillig wil degraderen, moet dit meedelen voor 15
mei. Een club die vrijwillig degradeert mag slechts aansluiten bij
de laagste afdeling. Een club die zich op inactief stelt wordt
automatisch ingeschakeld in het kampioenschap van de laagste
afdeling als hij zijn activiteiten hervat.
D. Een ploeg die zich, om welke reden ook, terugtrekt uit het
kampioenschap uit een afdeling waarin ze was ingeschreven na 15
mei, is onderworpen aan de toepassing van artikel 615 A
(algemeen forfait).
E. In een gegeven categorie (heren, dames) mag een club slechts
één ploeg per afdeling inschrijven.
F. Als een ploeg daalt naar een afdeling waar een club reeds een
ploeg opstelt, dan moet deze laatste ook een afdeling dalen.
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G. Elke nieuwe ploeg wordt ambtshalve ingeschreven in de laagste
afdeling.
H. Als een club zijn terugtrekking uit het kampioenschap bekend
maakt tussen 15 mei en 15 juni wordt hij vervangen door een
supplementaire stijger. Als een club zijn terugtrekking uit het
kampioenschap bekend maakt tussen 15 juni en 1 augustus wordt
hij vervangen door een supplementaire stijger indien de club die
hiervoor in aanmerking komt zijn akkoord verleent. Indien een club
na 1 augustus zijn vertrek uit het kampioenschap aankondigt, dan
wordt hij niet meer vervangen en indien deze het volgend seizoen
zijn activiteit herneemt, is het in de schoot van de laagste afdeling
van de Liga waartoe de club behoort.
I. Als een ploeg teruggetrokken werd uit het kampioenschap vaneen
gegeven afdeling zonder te zijn vervangen door een
supplementaire stijger, wordt het aantal dalers in deze afdeling
verminderd met 1.

613. Kalenders
A.
1. De officiële wedstrijden worden vastgelegd op zaterdag, zondag
en op feestdagen.
2. In sommige gevallen kan het Paritaire Kampioenschappen
Commissie de wedstrijden laten plaatsvinden in de week die de
initiële datum van deze wedstrijden voorafgaat.
3. De Paritaire Kampioenschappen Commissie mag wedstrijden
van de Play-offs of Play-downs tijdens de week vastleggen.
B.
1. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 1ste
nationale heren wordt vastgesteld op:
• zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 20.15uur
• zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur
2. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 2e
nationale heren en de wedstrijden van de Beker van België
heren (1/8e, ¼ en ½ finales) wordt vastgesteld op:
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• zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 20.30 uur
• zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur
3. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de eerste ploeg in 1ste
en 2e nationale dames en de wedstrijden van de Beker van
België dames (1/8e, ¼ en ½ finales) wordt vastgesteld op:
• zaterdag of een feestdag tussen 14.00 uur en 21.00 uur
• zondag tussen 14.00 uur en 20.00 uur.
4. Het aanvangsuur van de wedstrijden van de junioren wordt
vastgesteld op:
• zaterdag, zondag of een feestdag tussen 10.00 uur en20.00
uur (zie artikel 636)
5. De wedstrijden van de laatste 2 speeldagen van de reguliere
competitie in 1ste nationale heren beginnen op zaterdag om
20.15 uur.
De wedstrijden van de laatste dag van de eerste ronde van de
Play-offs, Play-downs in 1e nationale heren en de BENELeague worden eveneens gespeeld op zaterdag om 20.15 uur.
De bevoegde commissie kan hier anders over beslissen. De
wedstrijden van de laatste 2 speeldagen van de reguliere
competitie in 2e nationale heren beginnen op zaterdag om 18.00
uur.
De wedstrijden van de laatste dag van de eerste ronde van de
Play-offs en Play-downs in 2e nationale heren beginnen
eveneens op zaterdag om 18.00 uur.
De bevoegde commissie kan hier anders over beslissen.
6. Indien een zondag gevolgd wordt door een feestdag, dan zijn de
aanvangsuren gelijkgesteld aan die van de zaterdag. In alle
andere gevallen wanneer een feestdag op een zondag valt zijn
de aanvangsuren gelijkgesteld aan die van de zondag.
7. Indien de wedstrijden worden vastgelegd tijdens de week
volgens punt A., moeten zij plaatsvinden op dinsdag, woensdag
of donderdag en beginnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.
Echter, indien de bezoekende club een afstand van meer dan
60 km moet afleggen, moet de wedstrijd beginnen tussen
20.30 uur en 21.00 uur.
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8. a) Voor een verplaatsing (maw een verschuiving van een
wedstrijd buiten het oorspronkelijk voorziene weekend) neemt
de bezochte ploeg het initiatief.
b) Voor het verzetten (maw een verschuiving van een wedstrijd
buiten het oorspronkelijk voorziene weekend, of buiten de dagen
akkoord bekomen van zijn tegenstander en van de Paritaire
Kampioenschappen Commissie.
c) De te volgen procedures voor een verplaatsing of voor het
verzetten van wedstrijden zijn beschreven in artikel 614 E.
9. Voor een televisieuitzending kan de Paritaire
Kampioenschappen Commissie bepaalde afwijkingen toestaan.

C.
De kalender van de nationale afdelingen wordt opgesteld door de
Paritaire Kampioenschappen Commissie.
De administratieve procedure aangaande inschrijving van de clubs in
de verschillende kampioenschappen, het opstellen en uitgeven van de
kalenders is bepaald door de Paritaire Kampioenschappen Commissie
onder voorbehoud van goedkeuring door het PUC.
De procedure wordt ter kennis gebracht van de clubs in het Officieel
Orgaan gelijktijdig met het verzenden van de verschillende vereiste
formulieren.
D.
De kalenders moeten worden uitgegeven in het Officieel Orgaan van
elke Liga, tenminste 15 dagen voor het begin van de competitie.
Ze moeten zowel de datum als het uur van de wedstrijden vermelden.
Iedere Liga publiceert regelmatig in het Officieel Orgaan de wedstrijden
die de volgende weekends worden gespeeld in de nationale afdelingen,
evenals de namen van de aangeduide scheidsrechters.
D. bis
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De bezochte club die dag en uur van de wedstrijd niet meedeelt binnen de
termijn vastgesteld door het Secretariaat Generaal of tenminste acht dagen
op voorhand, zal middels een forfaitscore als verliezer van de match
worden verklaard.
E.
Uitzonderlijk mag de Paritaire Kampioenschappen Commissie
wijzigingen in de kalender aanbrengen: ze zullen worden gepubliceerd in
het Officieel Orgaan tenminste 15 dagen vooraf.
F.
1. In toepassing van de punten 2, 3 en 4 die volgen, verstaat men
onder “wedstrijddag” een weekend evenals de dagen van de
week die voorafgaan.
2. De Paritaire Kampioenschappen Commissie mag per afdeling
slechts één kampioenschapswedstrijd vastleggen voor iedere
club, gedurende éénzelfde wedstrijddag, behalve afwijkingen
toegestaan door het PUC voor de nationale afdelingen.
3. De Paritaire Kampioenschappen Commissie kan een ploegvan
een gegeven klasse toelaten twee wedstrijden te spelen
gedurende dezelfde dag of hetzelfde weekend, indien de ploeg
akkoord is met deze dubbele prestatie.
4. De Paritaire Kampioenschappen Commissie kan een wedstrijd
toestaan in de week, indien de beide clubs hun akkoord hebben
gegeven (behalve bijzonder geval voorzien in artikel 613 A).

614. Verschuiven van wedstrijden

A. Verschuiving van een wedstrijd
De verschuiving van een wedstrijd kan enkel vooraf gebeuren. Wanneer
de verschuiving van een wedstrijd niet voorzien is op het aanvangsuur
van de ontmoeting moet de wedstrijd doorgaan.
B. Weersomstandigheden
Om nutteloze verplaatsingen te vermijden mag het Bureau van het PUC,
in de loop van de week die de wedstrijden voorafgaat, ambtshalve
overgaan tot het uitstellen van bepaalde wedstrijden wegens
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aanhoudende slechte weersomstandigheden, zoals overvloedige
sneeuwval, overstromingen, enz. Deze beslissingen zijn niet vatbaar
voor beroep.
Wanneer het Bureau van het PUC beslist tot het algemeen of
gedeeltelijk uitstellen van wedstrijden, zal het bericht bekend worden
gemaakt op de website van de Liga’s. Eveneens zullen de chefscheidsrechters en de verantwoordelijken voor de aanduidingen op de
hoogte worden gebracht. De clubs en de scheidsrechters zijn gebonden
door de mededelingen op de website.
C. Onbeschikbaarheid van militairen of politiemannen
Op dezelfde wijze mag een verschuiving van een wedstrijd uitgesproken
of aangevraagd worden wanneer drie spelers, erkend als spelers van de
eerste ploeg, belet zijn om deel te nemen aan de ontmoeting ingevolge
buitengewone oproeping onder de wapens of consignatie in het kwartier
om reden van openbare orde (stakingen, onlusten, overstromingen,
enz.). Een gewone dienst wordt niet beschouwd als reden van openbare
orde.
Zullen erkend worden als speler van de eerste ploeg, deze die hebben
deelgenomen aan de helft van de wedstrijden van het aan de gang
zijnde seizoen of van het voorbije seizoen. Wat voorafgaat is eveneens
van toepassing op spelers die moeten deelnemen aan wedstrijden
ingericht dezelfde dag door leger of politie.
D. Verkiezingen
Artikel 614 C. is eveneens van toepassing wanneer drie spelers van de
ploeg niet kunnen spelen ingevolge hun kiesverplichtingen of de functies
die zij moeten vervullen als bijzitter van een kiesbureau.
E. Wijzigingen
Alle wijzigingen in de gepubliceerde kalenders (verplaatsing,
verschuiving of omwisseling) gewenst door een club, moeten de
reglementair administratieve procedure eerbiedigen die door de Paritaire
Kampioenschappen Commissie is bepaald en in het Officieel Orgaan is
verschenen.
Een door het PUC jaarlijks vastgelegd bedrag wordt door de
penningmeester van de Liga waartoe de club behoort op de rekening
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gezet. Elke aanvraag tot verschuiving moet worden vergezeld van een
rechtvaardiging voor de reden tot de verschuiving.
F. Gevallen van overmacht
Uitgezonderd in gevallen van overmacht en het samenvallen met
Europabekerwedstrijden, zal het verschuiven van wedstrijden slechts
uitzonderlijk gebeuren. Het niet vrij zijn van een zaal zal niet worden
aanvaard als een geval van overmacht, in dit geval is de thuisclub
verplicht het nodige te doen om over een andere zaal te beschikken.
G. Plichten der clubs
De club die een wedstrijdwijzigingsaanvraag ontvangt per aangetekende
brief moet er op antwoorden binnen de acht dagen. Het niet antwoorden
zal worden opgevat als stilzwijgend akkoord. In geval van overmacht en
bij gebrek aan een akkoord tussen de betreffende clubs, zal de Paritaire
Kampioenschappen Commissie de wedstrijddatum bepalen, zo mogelijk
op het eerstvolgende vrije weekend.
H. Vastleggen van de verschoven of te herspelen wedstrijden
De verschoven of de te herspelen wedstrijden worden door de bevoegde
commissie, in de mate van het mogelijke, verplaatst naar de
eerstvolgende vrije datum van de kalender, zonder rekening te houden
met de wensen van de clubs en dit zelfs indien ze samenvallen met
andere wedstrijden, op voorwaarde nochtans dat de nieuwe vastgestelde
datum schriftelijk aan de clubsecretaris werd gemeld en vooraf in het
Officieel Orgaan werd gepubliceerd.
De wedstrijden mogen nochtans niet worden vastgesteld op een datum
waarop aan één der betrokken ploegen reeds een vriendenwedstrijd
werd toegestaan.
I.
Indien een club een schriftelijke bevestiging heeft in verband met een
televisie-uitzending, is het de bezochte club toegelaten zijn wedstrijd op
vrijdagavond te spelen (de aanvangsuren vermeld in artikel 613 moeten
gerespecteerd worden). Ook met een schriftelijke bevestiging van een
televisie-uitzending moeten de aanvragen voor wedstrijdwijzigingen
schriftelijk gebeuren. De toelating is onderworpen aan artikel 614 E.
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615 Forfait
A. Verklaringen en straffen
1. De club die na 31 juli en ten minste 15 dagen voor de eerste
competitiewedstrijd van de betreffende divisie voor het volledige
seizoen forfait geeft, moet, ten voordele van zijn liga, jaarlijks
een boete krijgen van het PUC.
2. De club die forfait geeft voor het hele seizoen, minder dan 15
dagen voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap van de
betreffende afdeling, moet:
a) ten voordele van zijn Liga: een jaarlijks door het PUC
vastgelegde boete betalen;
b) ten voordele van de clubs getroffen door het forfait, gedurende
een periode van 15 dagen vanaf de datum waarop het forfait is
meegedeeld in het Officieel Orgaan:
• voor de bezochte clubs: de betaling van de werkelijk
gedragen kosten voortvloeiend uit affichering, zaalhuur, enz.
Verder kan de bezochte club een vergoeding eisen gelijk aan
het gemiddelde van de inkomsten gerealiseerd door de club
gedurende het vorige seizoen.
3. De club die forfait geeft voor een bepaalde wedstrijd moet:
a) ten voordele van zijn Liga: een jaarlijks door het PUC
vastgestelde boete betalen;
b) aan zijn tegenstrever de werkelijk gedragen kosten die
resulteren uit de affichering en de zaalhuur, alsook de helft van
de verplaatsingskosten betalen.
4. De club die forfait geeft in de loop van het kampioenschap voorde
nog te spelen wedstrijden moet:
a) ten voordele van zijn Liga: een jaarlijks door het PUC
vastgelegde boete betalen;
b) als de club die forfait geeft de hoedanigheid heeft van bezoeker:
1) aan de bezochte tegenstrevers die hem zouden moeten
ontvangen gedurende de rest van het kempioenschap: een
boete gelijk aan de gemiddelde ontvangst van een wedstrijd van
het vorige seizoen betalen;
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2) aan de bezochte tegenstrevers die hem zouden moeten
ontvangen in een heenwedstrijd in de loop van 30 dagen die
volgen op zijn forfaitverklaring: de werkelijk gedragen kosten die
voortvloeien uit de affichering, zaalhuur, enz.
3) aan de bezochte tegenstrevers die hem zouden moeten
ontvangen in een terugwedstrijd in de loop van 30 dagen die
volgen op zijn forfaitverklaring: de werkelijk gedragen kosten die
voortvloeien uit de affichering, zaalhuur, enz. + de heft van de
verplaatsingskosten tussen beide clubs aan 0,90 €/km per ploeg
betalen
c) als de club die forfait geeft de hoedanigheid heeft van bezochte:
aan de bezoekende tegenstrevers die terug tegen hem zouden
moeten spelen, in een heen- of terugwedstrijd, in de loop van30
dagen die volgen op zijn forfaitverklaring: de werkelijk gedragen
kosten resulterend uit een verbintenis aangegaan voor de
verplaatsing betalen.
5. In een geval van werkelijke overmacht wordt het forfait niet
toegepast. De boeten en vergoedingen voorzien in dit artikel
kunnen worden beperkt door de bevoegde commissie in geval van
zeer ernstige motieven.

B. Toekenning der ounten
Iedere forfait geeft recht, buiten de punten van de wedstrijd, op 10
doelpunten ten voordele van de begunstigde club. In geval de eindscore
hoger lag in het voordeel van de begunstigde club, wordt de score
evenwel behouden.

C. Onkosten van de spelleiding
De club die forfait verklaarde zal de onkosten van de spelleiding moeten
dragen indien hij het nodige niet heeft gedaan om de verplaatsing van de
officiëlen te vermijden.

D. Verbod tot spelen voor de club die forfait verklaarde
Een club die forfait verklaarde voor een officiële wedstrijd mag, zonder
bijzondere toelating van de bevoegde commissie, op dezelfde dag geen
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wedstrijd betwisten met de ploeg van de afdeling waarin hij forfait heeft
verklaard.
E. Uitstellen van een wedstrijd die aanleiding gaf totforfait
Een wedstrijd die aanleiding gaf tot forfait mag achteraf niet worden
herspeeld, zelfs niet met akkoord van beide clubs.
F. Forfait verklaring voor een vriendenwedstrijd of tornooi
Behoudens andersluidende overeenkomsten zijn de boeten voorzien
voor de officiële wedstrijden van toepassing.

G. Bijzondere gevallen
1) Afwezigheid of te laat komen van een ploeg en
onbeschikbaarheid van de zaal
Wanneer een ploeg afwezig is, of wanneer het speelveld op het
voorziene uur niet beschikbaar is, mogen de scheidsrechters een
forfait noteren en moeten dit doen indien door één der beide
ploegen hierom gevraagd wordt. De ploegen moeten zodanig
vertrekken om bij een verplaatsing de sporthal van hun
tegenstanders 45 minuten voor het aanvangsuur van de wedstrijd
te bereiken.
2) Onvolledige ploeg
Wanneer een ploeg minder dan vijf spelers opstelt om een
wedstrijd te beginnen wordt zij beschouwd als forfait verklarend.
3) Weigering tot spelen
Iedere ploeg, die het terrein verlaat zonder toestemming van de
scheidsrechter, wordt beschouwd als forfait verklarend. Indien de
beide aanwezige ploegen weigeren de wedstrijd te spelen, om
welke reden ook, verliezen ze beiden de punten van de wedstrijd.
4) Forfaitverklaring om een tegenstrever tebevoordelen
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Indien het bewezen is dat een club forfait heeft verklaard of vrijwillig een
geschorste of niet-gekwalificeerde speler opstelt, met het enige doel een
andere club te bevoordelen, mogen de twee punten van de wedstrijd ook
aan de begunstigde club ontnomen worden.
616. Geschorste wedstrijd
Wanneer een wedstrijd werd geschorst, voor onbespeelbaarheid van het
terrein, voor tuchteloosheid van de spelers, voor incidenten, enz., moet
de scheidsrechter een verslag overmaken aan de bevoegde commissie,
dat beslist of de wedstrijd al dan niet dient herspeeld te worden. Over de
duur van een tijdelijke onderbreking beslissen de scheidsrechters.

617. Herspeelde wedstrijd
A. Verdeling van de ontvangsten
Wanneer een wedstrijd, voor dewelke een ontvangst werd gedaan en
niet werd terugbetaald, moet worden herspeeld, zal de netto ontvangst,
zoals gedefinieerd in artikel 634, van de tweede wedstrijd worden
verdeeld volgens gelijke delen onder de tegenwoordige clubs.
Wanneer de toegangskaarten van de eerste wedstrijd geldig werden
gemaakt voor de datum op dewelke de wedstrijd wordt herspeeld, zijn de
beschikkingen van de eerste alinea slechts van toepassing op de nieuwe
ontvangst, verwezenlijkt door de verkoop van bijkomende
toegangskaarten.
B. Verplaatsingskosten
De verplaatsingskosten van een bezoekende ploeg die een wedstrijd
herspeelt moeten, zoals hiervoor vermeld, eerst worden afgehouden
van de opbrengst van de wedstrijd.
Indien deze opbrengst onvoldoende blijkt, zal het saldo van de onkosten
volgens gelijke delen worden gedragen door de twee aanwezige clubs.
Dit geldt eveneens voor een wedstrijd uitgesteld voor de aanvang,
ingevolge onbespeelbaarheid van het terrein, en waarvoor de
bezoekende ploeg de verplaatsing heeft gedaan.
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C. Te herspelen wedstrijd
Indien een wedstrijd moet worden herspeeld ten gevolge van een
scheidsrechterlijke vergissing of om eender welke reden toerekenbaar
aan de KBHB, dan zijn de scheidsrechterskosten en de
verplaatsingskosten van de bezoekende ploeg ten laste van de KBHB.

618. Wedstrijd op neutraal terrein
A. Verdeling van de ontvangsten
De netto opbrengsten van wedstrijden op neutraal terrein worden in
gelijke delen verdeeld tussen de organiserende club of comité en de
deelnemende clubs.
De netto ontvangst wordt bekomen na aftrek van de regeringstaks, de
gemeentetaks, de verplaatsingskosten van de vertegenwoordigde
ploegen en de organisatiekosten. Dit artikel is niet van toepassing
wanneer een afzonderlijke overeenkomst getekend werd met de
organisator.
Voor wat betreft de verplaatsingskosten van de deelnemende ploegen,
o.a. voor test-wedstrijden op nationaal niveau of inter-liga niveau, is dit
artikel ook van toepassing.
Indien de organisatie van de jeugdfinales van de KBHB toevertrouwd
wordt aan een deelnemende club, wordt dit terrein als neutraal aanzien.
B. Organisatiekosten
Het bedrag van de organisatiekosten, te ontvangen door de club op
wiens terrein de wedstrijd doorgaat, wordt in ieder geval vastgesteld door
de bevoegde commissie.
Uitzondering: deze beschikkingen slaan in geen geval op de opbrengst
tijdens de finale van de Beker van België.

62. DE SPELERS EN NIET-SPELERS

KBHB reglementen 2019-2020

95

621. Kwalificatie van de spelers
A. Algemene beschikkingen
1. In officiële wedstrijden mag een speler in België slechts voor één
club uitkomen in de loop van één zelfde seizoen. Maar, indien de
bevoegde commissie na de aanvang van het seizoen de
ongeldigheid van een overgang van een speler uitspreekt, mag
deze laatste onmiddellijk voor zijn oude club uitkomen, zelfs indien
hij reeds, ingevolge zijn oorspronkelijk verleende overgang in de
loop van hetzelfde seizoen, aan officiële wedstrijden deelnam voor
rekening van de club waarbij zijn aansluiting werd vernietigd.
2. Een speler, waarvan de club of een afdeling van de club inactief of
geschrapt wordt in de loop van een seizoen, mag eveneens voor
twee verschillende clubs tijdens hetzelfde seizoen spelen.
3. Het aantal buitenlanders uit niet EU lidstaten dat per wedstrijd op
het wedstrijdblad voorkomt mag niet meer dan twee per ploeg
bedragen in de nationale afdelingen.
4. Wachttijd
Om deel te nemen aan de kampioenschappen of aan andere
officiële competities moeten de spelers tenminste vijf dagen bij hun
club zijn aangesloten.
Zijn eveneens aan deze wachttijd onderworpen de spelers die een
nieuwe aansluitingskaart bij hun club hebben moeten
ondertekenen om eender welke reden (opheffen van schrapping,
het intrekken van een ontslag bij vergissing, speler die terugkeert
in België na gespeeld te hebben in het buitenland, …).
Voorbeeld: een speler van wie de aansluitingskaart de poststempel
van 1 september draagt mag aan een wedstrijd van het
kampioenschap deelnemen op 5 september.

B. Kwalificatie van de Belgische spelers
a) Bepaling van de hoedanigheid van Belg of geassimileerd
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Voor de toepassing van dit artikel, wordt beschouwd als Belg:
1) hij die door het Burgerlijk Wetboek als dusdanig wordt beschouwd,
evenals deze die de naturalisatie heeft bekomen;
2) deze die als dusdanig door de burelen van de Burgerlijke Stand
wordt opgegeven;
3) de spelers met de nationaliteit van een EG-land (Europees
buitenlander);
4) de speler zonder nationaliteit, op voorwaarde dat hij geen lid is
geweest bij een vreemde club buiten de EG en voldoet aan de
aansluitingsvoorwaarden voorzien in artikel 241 B. Deze
kwalificatie blijft voorlopig en tijdelijk zoals voorzien in artikel 621C;
5) elke speler met een niet EG nationaliteit die gedurende vijf jaar
genoten heeft van een geldige verblijfsvergunning van meer dan
drie maanden (zoals bepaald in artikel 241 B) en zonder
onderbreking aangesloten geweest is bij een Belgische club. Deze
kwalificatie blijft voorlopig en tijdelijk zoals bepaald in artikel 621C.
C. Kwalificatie van buitenlandse spelers (inbegrepen spelers met
een nationaliteit van een EG lidstaat)
Om aan officiële wedstrijden deel te nemen, moet een buitenlandse
speler:
1.
2.
3.
4.

voldoen aan de artikels 241 B en C;
terzelfdertijd niet aan meer dan één kampioenschap deelnemen;
voldaan hebben aan de wachttijd volgens artikel 621 A. 4;
de kwalificatie van de niet EG speler is voorlopig en tijdelijk:

a) tijdelijk: alleen toegestaan voor de periode van de geldige
verblijfsvergunning en, indien de speler werkt onder het gezag van
de club, voor de periode van de geldige arbeidsvergunning van de
club en de arbeidskaart van de speler;
b) voorlopig: de speler is niet meer aangesloten vanaf het ogenblik
dat de verblijfsvergunning, de arbeidsvergunning of de
arbeidskaart ingetrokken is;
c) de Liga heeft het recht bij de bevoegde instanties de geldigheid
van de afgeleverde geldige verblijfsbewijzen te controleren;
d) de Liga is ook steeds gerechtigd om op elk ogenblik en binnen de
15 dagen een aangetekende zending te vragen van een recent
bewijs van inschrijving van de speler in het vreemdelingenregister
en een kopie van de oranje of witte identiteitskaart. Wanneer er
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aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven, vervalt zijn
speelgerechtigheid vanaf de derde werkdag die volgt op het
verstrijken van de antwoordtermijn van 15 dagen. De speler wordt
slechts opnieuw speelgerechtigd wanneer de club een verzoek
daartoe richt aan het Secretariaat Generaal van de Liga per
aangetekende post, samen met de in artikels 241 C. 3 en 8
vermelde documenten. In dit geval is opnieuw een wachttijd van
toepassing zoals vermeld in artikel 621 A. 4.

622. Deelname aan uitgestelde of te herspelen wedstrijden
Aan uitgestelde of te herspelen wedstrijden mogen slechts spelers
deelnemen die er voor gekwalificeerd waren op datum dat de wedstrijd
normaal diende door te gaan en die, op de dag dat de wedstrijd werkelijk
wordt gespeeld, niet geschorst zijn.

623. Overgang van een ploeg uit nationale afdeling naar een andere
ploeg van een andere nationale afdeling
De mobiliteit van spelers van dezelfde club tussen het BENE-League
niveau en de nationale reeksen is volledig vrij gedurende de reguliere
competitie.
Voor de plays-offs, barrages en play-downs in nationale afdelingen
gelden onderstaande regels.
Maximaal 4 spelers die de leeftijd van 22 jaar nog niet bereikt hebben op
de 1ste januari voorafgaand aan het lopende seizoen mogen tijdens één
zelfde speeldag vrij overgaan tussen verschillende ploegen van dezelfde
club in nationale senioren reeksen.
Onder speeldag wordt verstaan het betreffende kalender weekend en de
weekdagen ervoor (in geval van vooruitgeschoven wedstrijd). Indien een
wedstrijd herspeeld dient te worden, zijn enkel die spelers gekwalificeerd
die dat voor de initieel gespeelde wedstrijd waren.

624. Schorsing van spelers / niet-spelers
A. Uitwerking van schorsingen
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In overeenstemming met artikel 5, punt 5.3 van de straffencataloog,
verbiedt een straf van schorsing elke activiteit (speler, scheidsrechter,
manager, leider, official, elke functie op het terrein, ...) in nationale,
regionale en provinciale competities. De disciplinaire comités kunnen
evenwel bij een gemotiveerde beslissing het toepassingsgebied van de
sanctie beperken.
Schorsingen gaan over één of meerdere speeldagen of over een
beperkte of onbeperkte periode.
De speler / niet-speler die geschorst is voor een aantal speeldagen
gaande over twee opeenvolgende seizoenen wordt toegestaan om, na
de laatste officiële wedstrijd van een seizoen en vóór de eerste
competitiedag van het daaropvolgende seizoen, deel te nemen aan
vriendschappelijke wedstrijden, tornooien en trainingswedstrijden.
B. Vermindering van schorsing in hoger beroep
Wanneer een speler de in eerste instantie opgelegde schorsing heeft
ondergaan en in beroep een verminderde straf bekomt, kan er geen
sprake zijn van de wedstrijden, waaraan hij niet heeft kunnen deelnemen
ingevolge zijn in eerste instantie opgelopen schorsing, te doen
herspelen.

625 Straffen voor clubs die niet gekwalificeerde spelers opstellen
A. Boeten
Iedere club die in een officiële wedstrijd een speler heeft opgesteld die
niet gekwalificeerd is, dient het bedrag van de boete te betalen dat
daarvoor jaarlijks vastgelegd wordt door het PUC. Deze boeten kunnen
met de helft worden verminderd door de bevoegde commissie als deze
meent dat de club in fout van verzachtende omstandigheden geniet.
B. Verlies van de punten
Bovendien verliest de club de punten van alle officiële wedstrijden met
toepassing van forfaitscore, waaraan de niet gekwalificeerde speler heeft
deelgenomen, en zulks voor een periode die aanvangt 90 dagen voor
datum van de klacht of van de opening van het onderzoek dat tot de
bevinding van de niet kwalificatie leidde, en eindigt op de datum van de
uitspraak.
C. Schorsing
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De club die een geschorste speler opstelt, zelfs in een vriendenwedstrijd
of oefenwedstrijd, krijgt volgende sanctie:
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• verlies van alle punten van de wedstrijden waarin de
geschorste speler werd opgesteld;
• de sanctie van de geschorste speler die werd opgesteld
wordt verdubbeld.
D. Valse verklaring van een bestuurslid van een club
Ieder lid van een club die een valse verklaring betreffende de kwalificatie
van een speler aflegt zal voor tenminste 1 jaar geschorst worden.
E. Recht op tussenkomst van de commissies
De sancties van de clubs die niet gekwalificeerde spelers opstellen
mogen ambtshalve door de commissie uitgesproken worden, t.t.z.
zonder dat er daaromtrent een klacht werd ingediend. In dit geval zal de
periode van terugwerkende kracht van 90 dagen, hiervoor voorzien,
aanvangen op de datum dat de opening van het onderzoek aan de
betrokken club werd meegedeeld. In geen geval mag de tussenkomst
van de commissies betrekking hebben op wedstrijden die buiten deze
periode worden gespeeld.
F. Vrijwillig opstellen niet gekwalificeerde speler
Zie artikel 615 G. 4.

626. Inlichtingen betreffende de kwalificatie van spelers
De clubs mogen aan het Secretariaat Generaal de namen vragen van
spelers die aan zekere wedstrijden hebben deelgenomen, of de
wedstrijden waaraan zekere spelers hebben deelgenomen, evenals of
sommige spelers zijn aangesloten. Voor elk geconsulteerd wedstrijdblad
wordt het te betalen bedrag jaarlijks vastgelegd door het PUC.

63. ORGANISATIE VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN EN DE BEKER
VAN BELGIË

De BENE-League: wordt betwist door de 6 Belgische ploegen die zich
er op het einde van het voorgaande seizoen voor geplaatst hebben. Zij
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betwisten een reguliere competitie volgens de reglementen van de
BENE-League (22 wedstrijden en Final Four).
Na de BENE-League betwisten de 4 eerste gerangschikte Belgische
ploegen play-offs voor het toekennen van de titel van Kampioen van
België, terwijl de 5e en de 6e gerangschikte ploegen plays-offs spelen
met de twee eerste gerangschikte ploegen uit 1ste nationale heren op het
einde van de reguliere competitie onder bevoegdheid van de KBHB voor
het toekennen van de twee overblijvende plaatsen in de BENE-League
van het volgend seizoen.
Vanaf het seizoen 2018/2019
De BENE-League: wordt betwist door de 6 Belgische ploegen die zich er
op het einde van het voorgaande seizoen voor geplaatst hebben. Zij
betwisten een reguliere competitie volgens de reglementen van de
BENE-League (22 wedstrijden en Final Four).
Na de BENE-League betwisten de 6 Belgische BENE-League ploegen
een bijkomende competitie om de Kampioen van België te bepalen,
alsook de daler naar 1ste nationale heren.
De vier eerst geklasseerde Belgische ploegen uit de BENE-League
spelen play-offs voor de toekenning van de titel van Belgische kampioen
(artikel 641 C.a.) terwijl de 5e en 6e geklasseerde Belgische ploegen uit
de BENE-League een best of 5 zullen aangaan om uit te maken welke
ploeg gedegradeerd wordt naar 1ste Nationale Heren.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld op het veld van de 5e geklasseerde
Belgische ploeg uit de BENE-League. Elk van deze wedstrijden wordt
gespeeld volgens artikel 641 B.a. KBHB. De ploeg die drie
overwinningen behaalt blijft in BENE-League terwijl zijn tegenstrever
daalt naar 1ste Nationale Heren.
631. Nationale afdelingen heren
Dit kampioenschap wordt betwist in twee afdelingen
A. Een 1ste nationale afdeling heren bestaande uit 6 ploegen,
samengesteld uit de 6 eerste gerangschikte ploegen na de barragesvan
1ste nationale afdeling heren op het einde van het voorgaandeseizoen.

KBHB reglementen 2019-2020

102

Na de reguliere competitie, gespeeld onder de vorm van dubbele heenen terugwedstrijden (20 wedstrijden), zullen de twee eerste
gerangschikte ploegen deelnemen aan play-offs met de 5e et 6e
gerangschikte Belgische ploegen uit de BENE-League voor het
toekennen van de twee overblijvende plaatsen in de BENE-League van
het volgend seizoen, volgens de bepalingen van artikel 641. C van de
KBHB reglementen.
Voor het bepalen van de twee ploegen die de play-offs zullen spelen met
de twee deelnemers uit de BENE-League zullen de resultaten, tegen een
ploeg van een club die ook een ploeg heeft in de BENE-League, niet in
rekening gebracht worden.
Voor de play-downs zullen in tegendeel deze uitslagen wel in rekening
gebracht worden.
De vier laatste gerangschikte ploegen spelen play-downs (6 wedstrijden)
voor het bepalen van de daler naar 2e nationale heren.
Vanaf het seizoen 2018/2019
Een 1ste nationale afdeling heren bestaande uit 8 ploegen,
samengesteld uit de 3e et 4e gerangschikte ploegen op het einde van de
play-offs tussen de twee eerste gerangschikte ploegen uit 1ste nationale
afdeling heren en de 5e en 6e gerangschikte Belgische ploegen uit de
BENE-League seizoen 2017/2018, waarbij zich de drie eerst
gerangschikte ploegen uit de play-downs tussen de vier laatst
gerangschikte ploegen uit de reguliere competitie 2017/2018 en de drie
eerst gerangschikte ploegen uit het kampioenschap van 2e nationale
heren 2017/2018.
De als vierde gerangschikte ploeg op het einde van de play-downs
tussen de vier laatst gerangschikte ploegen op het einde van de
reguliere competitie 2017/2018 daalt naar 2e nationale heren.
Op het einde van de reguliere competitie gespeeld in heen- en
terugwedstrijden (14 wedstrijden), zullen de vier eerst gerangschikte
ploegen play-offs betwisten om de ploeg te bepalen die het volgend
seizoen de BENE-League zal betwisten en de vier laatst gerangschikte
ploegen spelen play-downs om de daler naar 2e nationale afdeling heren
te bepalen.
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B. Een 2e nationale afdeling heren samengesteld uit 8 ploegen,
bestaande uit de 2 laatst gerangschikte ploegen uit de barrages van 1ste
nationale afdeling heren van het vorig seizoen, de 4 eerstgerangschikte
ploegen uit de play-downs uit 2e nationale afdeling heren en de ploegen
die als 1ste eindigden in Liga 1 VHV en Ligue 1 LFH. Deze ploegen
spelen een reguliere competitie met dubbele heen- en terugwedstrijden
(28 wedstrijden) waarvan de eerst gerangschikte ploeg naar 1ste
nationale afdeling heren stijgt en waarvan de twee laatst gerangschikte
ploegen rechtstreeks dalen naar de 1ste afdeling uit de VHV en/of de
LFH.
Vanaf het seizoen 2018/2019
Een 2e nationale afdeling heren samengesteld uit 8 ploegen,
bestaande uit de daler uit 1ste nationale afdeling heren op het einde van
het seizoen 2017/2018, waarbij zich de 4e, 5e en 6e gerangschikte
ploegen op het einde van de reguliere competitie uit 2e nationale afdeling
heren 2017/2018 toevoegen, alsook de 2 eerst gerangschikte ploegen uit
de 1ste afdeling VHV en LFH.
Op het einde van de reguliere competitie gespeeld in heen- en
terugwedstrijden (14 wedstrijden), spelen de vier eerst gerangschikte
ploegen play-offs om de stijger naar 1ste nationale afdeling heren te
bepalen en de vier laatst gerangschikte ploegen nemen deel aan playdowns om de twee rechtstreekse dalers te bepalen naar 1ste afdeling
VHV en/of LFH.
632. Nationale afdelingen dames
A. 1ste nationale afdeling dames
Het kampioenschap van 1ste nationale afdeling dames wordt gespeeld
door 8 ploegen.
Op het einde van de reguliere competitie spelen de 4 eerst
gerangschikte ploegen een play-off competitie, volgens de bepalingen
van artikel 641. C van de KBHB reglementen, om te bepalen wie
Kampioen van België wordt en de 4 laatst gerangschikte ploegen playdowns ,volgens de bepalingen van artikel 641. C van de KBHB
reglementen, om de daler naar 2e nationale afdeling dames te bepalen.
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B. 2e nationale afdeling dames
De 2e nationale afdeling dames bestaat uit 12 ploegen die een klassieke
reguliere competitie spelen van 22 wedstrijden waarvan, op het einde, de
eerst gerangschikte ploeg naar 1ste nationale afdeling dames promoveert
en de twee laatst gerangschikte ploegen rechtstreeks dalen naar de 1ste
afdeling van hun respectievelijke Liga.
633. Beker van België
1. De Beker van België is georganiseerd op KBHB niveau vanaf de 1/8e
finales heren (8 ploegen uit elke Liga) en dames (4 LFH ploegen en 12
VHV ploegen).
2. De wedstrijden van de Beker van België worden gespeeld op de data
vastgesteld door de Paritaire Kampioenschappen Commissie.
3. De voorrondes worden in de schoot van elke Liga georganiseerd.
4. De ploeg die forfait geeft zal automatisch worden uitgesloten voor
deelname aan de Beker van België van het volgend seizoen.
5. Klachten: volgens de spoedprocedure (821 bis) indien zij betrekking
(kunnen) hebben op het doorgaan naar de volgende ronde.
6. Vanaf de 1/8e finales van de Beker van België moet de minimum
inkomprijs €5 per persoon bedragen. De toegang tot deze wedstrijden,
alsook die van de ¼ finales en ½ finales van de Beker van België is
gratis voor -12 jarigen en aan 50 % van de inkomprijs voor jongeren
van 12 tot en met 16 jaar.
7. 1/8e finales en ¼ finales heren en dames, alsook ½ finales heren:
Heenwedstrijd op het veld van de ploeg uit de laagste afdeling (indien
de afdelingen verschillend zijn). In geval van gelijkspel is artikel 641. B
van toepassing.
De bezochte club ontvangt, van de bruto-inkomsten, het bedrag van de
scheidsrechterkosten. De kosten van de zaalhuur zijn te zijnen laste.
De bezoekende club ontvangt, van de bruto-inkomsten, het bedrag van
zijn verplaatsingsonkosten.
De netto-inkomsten, berekend zoals voorzien in artikel 634., worden in
de helft verdeeld tussen de twee clubs.
In het geval dat de bruto-inkomsten niet voldoende zijn om de kosten te
dekken voorzien in artikel 634., worden de bruto-inkomsten verdeeld
tussen de clubs in verhouding tot de gespecifieerde kosten.
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8. De ½ finales dames in heen- en terugwedstrijd in hetzelfde
weekend:
Finale dames: bij voorkeur op dezelfde dag als de finale heren.
Enkel het PUC kan, om bijzondere redenen, een afwijking
voorzien.
9. Finale van de Beker van België
• in één enkele wedstrijd;
• in geval van gelijkspel is artikel 641. B van toepassing;
• de finale wordt door de KBHB georganiseerd;
• de winnende club ontvangt de Beker van België samen met een
verkleind model van deze beker en 20 medailles;
• de club die deze beker driemaal wint, in een tijdspanne van 5 jaar,
zal de beker mogen behouden;
• geen enkele officiële wedstrijd, vriendschappelijke wedstrijd of
tornooi mag in België gespeeld worden op de dag dat de finales van
de Beker van België plaatsvinden, behalve met voorafgaande
toestemming van het PUC;
• de verplaatsingsonkosten van de vier deelnemende finalisten worden
terugbetaald;
• de netto-inkomsten worden bekomen door de bruto-inkomsten te
verminderen met de scheidsrechterkosten, de verplaatsingsonkosten
van de deelnemende ploegen en de vergoeding van de groepering
die zijn medewerking verleent aan de organisatie. Deze vergoeding
wordt vastgelegd door het PUC;
• de winnaar van de eerste wedstrijd waarvan de volgorde is bepaald
door loting van de ½ finales zal beschouwd worden als bezochte
club.
10. Uitreiking van de bekers en de medailles:
• 15 minuten na het beëindigen van de wedstrijd zijn de ploegen
verplicht deel te nemen aan de bekeruitreiking. Bij het niet-naleven
van deze regel zal de betrokken club een boete van €250 worden
opgelegd;
• een tafel met daarop de bekers en de medailles moet voorzien
worden;
• de personen die een beker en medailles zullen overhandigen worden
hiervoor op voorhand persoonlijk toe uitgenodigd;
• het publiek wordt voor aanvang van de wedstrijd ingelicht over dit
protocol;
• een VIP receptie moet worden voorzien.
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634 Netto inkomsten
Netto inkomsten zijn de bruto inkomsten, verminderd met de
scheidsrechterskosten en de verplaatsingskosten van de bezoekers.
Onder bruto inkomsten moet men verstaan het totale bedrag van de
verkoop van inkomkaartjes met uitsluiting van abonnementen en
steunkaarten.
635. Nationale jeugdfinales
A. De KBHB jeugdfinales worden gespeeld met jongens- en/of
meisjesploegen in de categorieën pupillen (U14), miniemen (U16)
en kadetten (U18).
In de jongensploegen pupillen (U14) en miniemen (U16) mogen de
ploegen worden vervolledigd met meisjes. In dit geval mag of mogen
deze speelster(s) niet worden opgesteld in de meisjesploeg.
B. De leeftijdsgrenzen worden vastgesteld conform artikel 221 van de
KBHB reglementen.
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Jongere spelers en speelsters mogen deelnemen aan wedstrijden van
één hogere leeftijdscategorie.
Elke speler of speelster die de bovenste leeftijdsgrens overschrijdt wordt
gesanctioneerd als niet gekwalificeerde speler of speelster (artikel 625.).
C. Neemt deel aan de KBHB finale: in elke categorie, de ploeg
aangeduid als vertegenwoordiger van de Liga waartoe ze behoort,
conform de in voege zijnde reglementering hierover in elke Liga.
D. Elke Liga meldt aan het Secretariaat Generaal van de KBHB voor
31 maart: in welke categorie zij een ploeg zal inschrijven. De ploeg
aangeduid als vertegenwoordiger van zijn Liga in de gegeven
categorie is eraan gehouden deel te nemen aan de KBHB finale.
In geval van terugtrekking wordt artikel 615. A. 4 toegepast.
E. Duur van de wedstrijden
• Pupillen (U14): 2 x 20 minuten met 10 minuten pauze;
• Miniemen (U16): 2 x 25 minuten met 10 minuten pauze;
• Kadetten (U18): 2 x 30 minuten met 10 minuten pauze.
F. De wedstrijdballen worden geleverd door de organisator.
G. Elke ploeg moet twee stellen truitjes van verschillende kleur bij zich
hebben. Indien het nodig is, moet de ploeg aangeduid als
“bezocht” van kleur veranderen.
H. De spelregels zijn die van het IHF.
I. Uitslagen: in geval van gelijkheid van punten wordt artikel 641. B. a
toegepast.
J. Klachten:
De klachten moeten worden toegezonden aan het Secretariaat Generaal
van de KBHB ten laatste de maandag na de wedstrijd, per aangetekend
schrijven, vergezeld van de betalingsbewijs van een borg van 25 €.
De klachten zullen worden onderzocht op dinsdag door een commissie
samengesteld uit:
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• een lid van de Paritaire Scheidsrechters Commissie;
• een lid van de Paritaire Sport Commissie;
• een lid van de Paritaire Beroepscommissie.
Tegen de beslissingen van deze commissie is geen beroep mogelijk.
Indien de wedstrijd dient herspeeld te worden, moet ze plaatsvinden in
het weekend dat volgt op dat van de KBHB jeugdfinale.

64. RANGSCHIKKING
641. A. Algemene bepalingen
a. Al de reguliere kampioenschappen worden betwist met heen- en
terugwedstrijden.
b. Per wedstrijd worden 2 punten toegekend. Zij worden verworven
door de overwinnende ploeg of, bij gelijkspel, tussen beide
aanwezige ploegen verdeeld.
c. Wordt als 1ste gerangschikt na de regulierekampioenschappen:
1. de ploeg met het meeste aantal punten over het geheel van de
wedstrijden in haar reeks;
2. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal
overwinningen;
3. indien nog steeds gelijke stand, enkel rekening houdend met de
wedstrijden (2 of meer) tussen de gelijkstaande ploegen, de
ploeg die onderling het meest aantal punten heeft behaald of,
wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het
hoogste doelgemiddelde heeft (zijnde het quotiënt van het
aantal voor- en het aantal tegendoelpunten);
4. indien nog steeds gelijke stand, de ploeg met de meest
gescoorde doelpunten op het speelveld van de ploeg die nog
steeds mee gelijk staat;
5. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste
doelgemiddelde (zijnde het quotiënt van het aantal voor- en het
aantal tegendoelpunten);
6. is er dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een
testwedstrijd gespeeld op neutraal terrein; eindigt dezewedstrijd
onbeslist, dan worden de bepalingen van artikel 641. B. a
toegepast.
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d. Voor het bepalen van al de volgende plaatsen in de rangschikking
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan.
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal
punten eindigen. Voor het bepalen van de ploegen die deel zullen
nemen aan play-offs en play-downs is het de rangschikking gepubliceerd
op de website van beide Liga’s op het einde van de reguliere competitie
die van kracht is.

641. B. Bijzondere bepalingen
Indien na afloop van een wedstrijd, buiten de reguliere
kampioenschappen, een winnaar moet worden aangewezen, gaat men
als volgt te werk:
a. Ontmoetingen zonder terugwedstrijd:
a. er wordt na een pauze van 5 minuten opnieuw geloot voor de
keuze van speelveldhelft of beginworp;
b. men gaat over tot een eerste verlenging van 2 x 5 minuten,met
een pauze van 1 minuut bij de wisseling van speelveld;
c. indien er na deze verlenging nog geen beslissing is gevallen,
dan volgt, gedurende een nieuwe pauze van 5 minuten, een
nieuwe loting en een tweede verlenging van 2 x 5 minuten met
een pauze van 1 minuut bij het wisselen van het speelveld;
d. is na deze tweede verlenging nog geen beslissing gevallen, dan
zal de winnaar door 7 m-worpen als volgt worden bepaald:
• voor de uitvoering van de 7 m-worpen duidt elke ploeg 5 op
het einde van de wedstrijd nog speelgerechtigde spelersaan;
• de werpers moeten door de teamverantwoordelijke van de
ploeg aan de scheidsrechters bekend worden gemaakt aan
de hand van een lijst die de rugnummers van de spelers
vermeldt;
• de volgorde van de werpers wordt vrij gekozen door de
ploegen;
• de doelverdedigers worden vrij aangewezen en mogen
vervangen worden;
• de scheidsrechters bepalen naar welk doel wordt geworpen;
• de ploeg die de reeks worpen begint wordt aangewezen door
lottrekking uitgevoerd door de scheidsrechters;
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• de 5 spelers van beide ploegen zullen vervolgens
afwisselend met de tegenstander een 7m-worp nemen;
• bij gelijke stand na afloop van de 1ste reeks van 7m-worpen,
volgt een tweede reeks van 7m-worpen genomen door 5
aangewezen speelgerechtigde spelers (ofwel de 5 spelers
die aanvankelijk waren aangegeven, ofwel een nieuwe lijst
met mogelijkheid 1 tot 5 spelers te vervangen). De 1ste worp
wordt uitgevoerd door de ploeg die niet door het lot was
aangeduid in de eerste ronde;
• wanneer na afloop van de 2e reeks de stand nog steeds gelijk
is, wordt de reeks worpen naar het doel vervolgd tot de
beslissing valt:
1) bijvoorbeeld indien de ploeg die als eerste de 7m-worp
uitvoert faalt, moet de tegenstander scoren om winnar te
worden verklaard;
2) wanneer die eerste ploeg de 7m-worp lukt en de tweede
ploeg faalt, wordt de eerste ploeg overwinnaar verklaard;
ook hier zal de eerste werper aangeduid worden door
lottrekking;
• grove overtredingen tijdens de uitvoering van de 7m-worpen
worden altijd met diskwalificatie bestraft; bij diskwalificatie of
kwetsuur van een werper wordt een vervanger aangewezen
onder de gekwalificeerde spelers;
• bij de uitvoering van de opeenvolgende worpen mogen zich
alleen de werper, de aangewezen doelverdediger en de
scheidsrechters op de speelveldhelft bevinden die wordt
gebruikt voor de uitvoering van de worpen.
b. Ontmoetingen met heen- en terugwedstrijden:
In geval van gelijke punten wint:
a. de ploeg met het beste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal
voor- en het aantal tegendoelpunten);
b. indien nog gelijk, de ploeg die het meeste doelpunten maakte op
het terrein van de tegenstander;
c. indien nog steeds gelijk wordt de winnende ploeg bepaald door het
nemen van 7m-worpen zoals beschreven hierboven in punt a.
c. Competitie die in één speelronde betwist wordt (zonder heen- en
terugwedstrijden)
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In geval van gelijke punten wordt als eerste gerangschikt:
a. de ploeg die het hoogste aantal overwinningen behaalde;
b. indien er nog steeds gelijkheid is: wanneer men enkel de
onderlinge wedstrijden van de ploegen (2 of meer) die gelijk staan
in aanmerking neemt, de ploeg die dan het hoogste aantal punten
behaalde;
c. indien er nog geen beslissing is, de ploeg met het beste
doelgemiddelde.
641. C. Reglement van de competitie Play-Offs / Best of 5 / PlayDowns
a. Na afloop van de BENE-League
1. Play-Offs
De vier eerst gerangschikte Belgische ploegen spelen play-offs onder de
vorm van een mini-kampioenschap (met heen- en terugwedstrijden).
De eerst gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met
4 punten;
De tweede gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap
met 3 punten;
De derde gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap met
2 punten;
De vierde gerangschikte Belgische club begint het mini-kampioenschap
met 1 punt.
1° speeldag
1e - 2e
4e - 3e
2° speeldag
3e - 2e
4e - 1e

3° speeldag
1e - 3e
2e - 4e
4° speeldag
2e - 1e
3e - 4e

5° speeldag
3e - 1e
4e - 2e
6° speeldag
2e - 3e
1e - 4e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Ten laatste tegen de 16e speeldag van de reguliere competitie dienen de
ploegen die in aanmerking kunnen komen om de play-offs te spelen hun
zaal te voorzien voor alle data waarop zij zouden kunnen moeten
thuisspelen en dag/uur meedelen aan het Secretariaat Generaal van de
KBHB waarop deze mogelijke thuiswedstrijden gespeeld worden (deze
data zullen in het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
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De eerste twee gerangschikte ploegen na de play-offs spelen een finale
in heen- en terugwedstrijden waarbij twee overwinningen noodzakelijk
zijn om de titel te behalen.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld op het veld van de ploeg die na de
play-offs als tweede gerangschikt was; de tweede wedstrijd wordt
gespeeld op het veld van de ploeg die na de play-offs het eerst
gerangschikt was.
Indien na de terugwedstrijd één van beide ploegen twee overwinningen
behaalde eindigt deze als eerste en wordt Belgisch Kampioen.
Indien geen van beide ploegen twee overwinningen behaalde komt er
een derde wedstrijd op het veld van de ploeg die na de play-offs het
eerst gerangschikt was.
Al deze finalewedstrijden worden gespeeld volgens artikel 641. B. a.
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens
beschikkingen van de spoedprocedure bepaald in artikel 821 bis.

de

2. Best of 5
De vijfde en zesde gerangschikte Belgische club in de BENE-League
spelen een Best of 5 om de ploeg te bepalen die zal degraderen naar
Heren 1° Nationale. De wedstrijden worden afwisselend gespeeld en de
eerste wedstrijd zal doorgaan op het veld van de ploeg die als vijfde
gerangschikt was in de BENE-League.
De ploeg die drie overwinningen behaald behoudt haar plaats in de
BENE-League, terwijl de andere ploeg degradeert naar Heren 1°
Nationale.
Ten laatste tegen de 16e speeldag van de reguliere competitie dienen de
ploegen die in aanmerking kunnen komen om de Best of 5 te spelen hun
zaal te voorzien voor alle data waarop zij zouden kunnen moeten
thuisspelen en dag/uur meedelen aan het Secretariaat Generaal van de
KBHB waarop deze mogelijke thuiswedstrijden gespeeld worden (deze
data zullen in het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens
beschikkingen van de spoedprocedure bepaald in artikel 821 bis.

de

b. Heren 1° Nationale en Heren 2° Nationale
1. Play-Offs
De 1ste, 2e, 3e en 4e van de rangschikking na afloop van de
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reguliere competitie spelen play-offs onder de vorm van een minikampioenschap (met heen- en terugwedstrijden).
De 1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4
punten;
De 2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
De 3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
De 4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.
1° speeldag 3° speeldag 5° speeldag 7° speeldag 9° speeldag
1e - 2e
1e - 3e
3e - 1e
1e - 2e
1e - 3e

11° speeldag
3e
- 1e

4e

4e

- 3e

2e

- 4e

4e

- 2e

4e

- 3e

2e

- 4e

- 2e

2° speeldag 4° speeldag 6° speeldag 8° speeldag 10° speeldag 12° speeldag
3e - 2e
2e - 1e
2e - 3e
3e - 2e
2e - 1e
2e
- 3e
4e

- 1e

3e

- 4e

1e

- 4e

4e

- 1e

3e

- 4e

1e

- 4e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 12e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen
die in aanmerking komen om de play-offs te spelen hun zaal te voorzien voor
alle data waarop zij thuis zouden kunnen spelen, en zowel de dag als het
aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te delen aan het S.G.
van de KBHB (deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd
worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen
van de spoedprocedure bepaald in artikel 821 bis.

2. Play-Downs
De 5e, 6e, 7e en 8e van de rangschikking na afloop van de reguliere
competitie spelen play-downs onder de vorm van een minikampioenschap
(met heen- en terugwedstrijden).
De 1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
De 2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
De 3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
De 4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.
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1° speeldag 3° speeldag 5° speeldag 7° speeldag 9° speeldag
5e
5e
7e
5e
5e
- 6e
- 7e
- 5e
- 6e
- 7e

11° speeldag
7e
- 5e

- 7e
2° speeldag
7e
- 6e
- 5e
8e

8e

8e

- 8e
4° speeldag
6e
- 5e
- 8e
7e

6e

- 6e
6° speeldag
6e
- 7e
- 8e
5e

8e

- 7e
8° speeldag
7e
- 6e
- 5e
8e

8e

- 8e
10° speeldag
6e
- 5e
- 8e
7e

6e

- 6e
12° speeldag
6e
- 7e
- 8e
5e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 12e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen
die in aanmerking komen om de play-downs te spelen hun zaal te voorzien
voor alle data waarop zij thuis zouden kunnen spelen, en zowel de dag als
het aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te delen aan het
S.G. van de KBHB (deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd
worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen
van de spoedprocedure bepaald in artikel 821 bis.
De laatst gerangschikte ploeg na afloop van het mini-kampioenschap in
Heren 1° Nationale degradeert naar Heren 2° Nationale.
De twee laatst gerangschikte ploegen na afloop van het minikampioenschap
in Heren 2° Nationale degraderen naar de eerste divisie van hun
respectievelijke Liga.

c. Dames 1° Nationale
1. Play-Offs
De 1ste, 2e, 3e en 4e van de rangschikking na afloop van de reguliere
competitie spelen play-offs onder de vorm van een mini-kampioenschap
(met heen- en terugwedstrijden).
De 1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
De 2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
De 3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
De 4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.
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1° speeldag
1e
- 2e
4e
- 3e
2° speeldag
- 2e
3e
- 1e
4e

3°
1e
2e
4°

speeldag
- 3e

- 4e
speeldag
- 1e
2e
3e - 4e

5° speeldag
3e
- 1e
4e
- 2e
6° speeldag
- 3e
2e
- 4e
1e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 12e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen
die in aanmerking komen om de play-offs te spelen hun zaal te voorzien voor
alle data waarop zij thuis zouden kunnen spelen, en zowel de dag als het
aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te delen aan het S.G.
van de KBHB (deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd
worden).
De twee eerst gerangschikte ploegen spelen een finale in heen- en
terugwedstrijden.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de ploeg die na afloop
van de play-offs als tweede gerangschikt is.
De tweede wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de ploeg die na afloop
van de play-offs als eerste gerangschikt is.
Indien na afloop van de terugwedstrijd één van beide ploegen twee
overwinningen behaalde, eindigt deze als eerste.
Indien geen van beide ploegen twee overwinningen kon behalen, spelen ze
een derde wedstrijd op het terrein van de ploeg die na afloop van de playoffs als eerste gerangschikt was.
Al deze finalewedstrijden worden gespeeld zoals voorzien in artikel 641. B. a.
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen
van de spoedprocedure bepaald in artikel 821 bis.

2. Play-Downs
De 5e, 6e, 7e en 8e van de rangschikking na afloop van de reguliere
competitie spelen play-downs onder de vorm van een minikampioenschap
(met heen- en terugwedstrijden).
De 1ste gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 4 punten;
De 2e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 3 punten;
De 3e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 2 punten;
De 4e gerangschikte begint dit mini-kampioenschap met 1 punt.
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1° speeldag
5e - 6e

3° speeldag
5e - 7e

5° speeldag
7e - 5e

8e - 7e
2° speeldag
7e - 6e
8e - 5e

6e - 8e
4° speeldag
6e - 5e
7e - 8e

8e - 6e
6° speeldag
6e - 7e
5e - 8e

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641. A.
Uiterlijk op de 12e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen
die in aanmerking komen om de play-downs te spelen hun zaal te voorzien
voor alle data waarop zij thuis zouden kunnen spelen, en zowel de dag als
het aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te delen aan het
S.G. van de KBHB (deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd
worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen
van de spoedprocedure bepaald in artikel 821 bis.
De laatst gerangschikte ploeg na afloop van het mini-kampioenschap in
Dames 1° Nationale degradeert naar Dames 2° Nationale.
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d. De plaatsen voor deelname aan Europese bekerwedstrijden
"heren" worden verdeeld volgens de volgende formule:
• Champions League voor de ploeg die als eerste eindigt na afloop van
de play-offs van de reguliere competitie.
• De EHF Cup voor de Belgische ploeg die het hoogste eindigt na de
Final 4 van de BENE League (als deze ploeg deelneemt aan de CL,
gaat de plaats naar de volgende Belgische ploeg in de rangschikking
van de BENE League).
• De Challenge Cup voor de winnaar van de Beker van België (winnaar
of verliezende finalist; indien beide ploegen al deelnemen aan de
Europa Cup via een andere formule (of niet willen deelnemen), zal de
plaats toegewezen worden aan de hoogst gerangschikte ploeg die na
afloop van de play-offs nog niet deelneemt aan een Europa Cup.
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• De Challenge Cup voor het eerst gerangschikte Belgische team na
afloop van de play-offs dat nog niet deelneemt aan een EuropaCup.
642. Herziening van de rangschikking na schrapping, ontslag
of algemene forfaitverklaring
Wanneer de schrapping, het ontslag of het algemeen forfait tijdens het
seizoen plaatsvindt, worden de resultaten van de reeds gespeelde
wedstrijden van de rangschikking verwijderd en wordt er een nieuwe
rangschikking opgemaakt.

643. Bekendmaking van de uitslagen en rangschikkingen
De uitslagen en rangschikkingen van de nationale competities worden
gepubliceerd op de officiële website van elke Liga.

644. Landelijke Finale
Wanneer er in een jeugdcategorie geen landelijk kampioen is, zal de
kampioen van de andere Liga kampioen van België worden, na
goedkeuring door het PUC.

65. STIJGEN – DALEN – TOEKENNEN VAN BIJKOMENDE
PLAATSEN
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651. Stijgen en dalen
A. Kampioenschap heren, dalen:
• van 1ste nationale naar 2e nationale
• van 2e nationale naar de eerste afdeling van de LFH en/of de VHV
gebeurt zoals voorgeschreven in artikels:
1) 631. A.
2) 631. B.
B. Kampioenschap heren, stijgen:
• van 2e nationale naar 1ste nationale
• van 1ste afdeling LFH en 1ste afdeling VHV naar 2e nationale
gebeurt zoals voorgeschreven in artikels:
1) 631. A.
2) 631. B.
C. Kampioenschap dames, dalen:
• van 1ste nationale naar 2e nationale
• van 2e nationale naar 1ste afdeling LFH en/of 1ste afdeling VHV
gebeurt zoals voorgeschreven in artikels:
1) 632. A.
2) 632. B.
D. Kampioenschap dames, stijgen:
• van 2e nationale naar 1ste nationale
• van 1ste afdeling LFH en 1ste afdeling VHV naar 2e nationale
gebeurt zoals voorgeschreven in artikel:
1) 632. B.
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652. Toekennen van bijkomende stijgers

A. : Wanneer plaatsen vrijkomen in een afdeling voor de aanvang
van de regulieren kampioenschappen en binnen de termijnen
voorzien in artikel 612. H. worden deze plaatsen toegekend aan
supplementaire stijgers.
B. : De supplementaire stijgers komen eerst uit de barrage
wedstrijden en daarna uit de afdeling juist onder deze waarin er
plaatsen vrijkomen.
C. : Wanneer de lagere afdeling (zie artikel 652. B.) samengesteld is
uit twee parallelle series (zoals, onder anderen, twee series
behorende tot de twee Liga’s):
C1) : Indien de club die zich terugtrekt uit een bepaalde afdeling
gestegen is door zijn klassering in het afgelopen seizoen, wordt de
supplementaire plaats aangeboden aan de club van dezelfde
afdeling, gerangschikt onmiddellijk na de club die zich terugtrekt;
indien deze weigert, wordt de plaats aangeboden aan de volgende in
dezelfde afdeling en zo verder. Indien geen enkele club van dezelfde
afdeling de vrijgekomen plaats aanvaardt wordt deze aangeboden
aan een club van de andere parallelle afdeling, in volgorde van haar
klassement op het einde van het afgelopen seizoen.
C2) : Als de club die zich terugtrekt aan het einde van het afgelopen
seizoen niet zal promoveren, wordt de vrijgekomen plaats eerst
ingenomen door de eerste club die zal zakken na afloop van de
barragewedstrijden; vervolgens door de volgende indien nodig.
Desgevallend moeten er testwedstrijden gehouden worden tussen
diegenen die in elk van de liga reeksen de tweede, derde en vierde
plaats innemen nadat de club normaal is gestegen, in
overeenstemming met sectie 651.
De extra stijgersplaats wordt toegekend aan de winnaar van de
testwedstrijd tussen de runner-up van de liga’s.
Als er een tweede stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan
de verliezer van de testwedstrijd.
Als er een derde stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de
winnaar van de testwedstrijd tussen de als derde geplaatsten en als
er een vierde stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de
verliezer van die testwedstrijd.
Als er een vijfde stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de
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winnaar van de testwedstrijd tussen de als vierde geplaatsten en als
er een zesde stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de
verliezer van die testwedstrijd.
Als geen van de betrokken teams wil promoveren naar een hogere
klasse; na de testwedstrijd tussen de als vierde geplaatsten, kunnen
de beschikbare plaatsen in de divisie op grond van artikel 652 A
worden aangeboden aan clubs die normaal afstammelingen zijn van
dezelfde divisie in de volgorde van hun ranking na het vorige
kampioenschap.
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D. : De testwedstrijd genoemd in artikel 652. C. verlooptzoals
voorzien in artikel 641. B. b.
E. : Indien alle clubs van de lagere afdeling weigeren te stijgen,
mogen de voorziene plaatsen voorzien in artikel 652. A.
aangeboden worden aan clubs die normaal moesten dalen uit de
betreffende afdeling, in volgorde van hun plaats in het
eindklassement van het verlopen kampioenschap.

66. BEKERS, DIPLOMA’S, MEDAILLES EN EREPRIJZEN
661. Bepalen van de prijzen
Het PUC bepaalt, voor de aanvang van de competitie, welke prijzen
zullen toegekend worden aan de winnaars van iedere competitie, t.t.z. bij
nationale reeksen heren en dames en de Beker van België.

662. Uitreiking van de prijzen
De uitreiking van de prijzen gebeurt op de finale van de Beker van
België.

663. Inlevering van de bekers
De club, houder van een prijs die moet worden ingeleverd, is er voor
verantwoordelijk.
Indien er schade wordt aan aangebracht is hij er toe gehouden deze te
herstellen.
Indien de prijs verdwijnt of buiten gebruik wordt gesteld, moet hij hem
vervangen of er de waarde van betalen. Hij moet hem aan het
Secretariaat Generaal laten geworden ten laatste op 1 mei van ieder
jaar, op straf van boete jaarlijks vastgelegd door het PUC, zonder
afbreuk van alle andere straffen.
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7. INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN – WEDSTRIJDEN BUITEN
KAMPIOENSCHAP – ALLERHANDE SPORTMANIFESTATIES

71. INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN INGERICHT DOOR DE KBHB
711. Algemene beschikkingen
Niemand mag de benaming “Nationale Belgische Selectie” gebruiken
zonder de toestemming van het PUC.
De KBHB heeft het recht internationale wedstrijden, wedstrijden voor de
nationale ploeg en andere wedstrijden welke zij nodig acht te moeten
inrichten af te sluiten.
Deze wedstrijden zullen, in principe, alternatief door beide Liga’s
georganiseerd worden, volgens een programma opgesteld door het
PUC.
Om deze wedstrijden te betwisten mag zij beschikken over de
speelvelden van de clubs.
712. Briefwisseling, reclame, inrichting, toezicht
De materiële inrichting van de interlandwedstrijden en de nationale
oefenwedstrijden wordt toevertrouwd aan de club op wiens terrein de
wedstrijd plaats heeft.
De briefwisseling, de reclame en het toezicht, evenals de verdeling en de
voorverkoop van de toegangskaarten, gebeuren volgens de richtlijnen
van de Liga’s.

713. Uitnodigingen
De organiserende Liga zal 10 uitnodigingskaarten ter beschikking stellen
van de andere Liga. Uitnodigingskaarten mogen niet aan andere
personen afgestaan worden.
KBHB reglementen 2019-2020

115

714. Mededinging van een andere wedstrijd
Er mag geen enkele officiële of vriendschappelijke wedstrijd plaatsvinden
op de dag dat een interland in België wordt gespeeld, behalve voor die
wedstrijd(en) waarvoor reeds toelating werd gegeven.
715. Kwalificatie van de spelers
Kunnen niet gekwalificeerd worden voor de interlandwedstrijden
gespeeld onder de benaming “België”, de spelers die volgens de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek niet als Belgische onderdaan
beschouwd worden en die niet zijn aangesloten bij één der Liga’s of een
andere bond aangesloten bij de IHF.

716. Verplichtingen van de clubs
De clubs mogen hun spelers niet beletten deel uit te maken van een
Belgische nationale ploeg of hun spelers daarvoor sanctioneren. De
officiële wedstrijden, gebeurlijk te spelen door de clubs op de dag
waarop ze één of meer spelers aan de Belgische nationale ploeg moeten
leveren, moeten door de bevoegde commissie worden uitgesteld, tenzij
de clubs het behoud ervan wensen.
De wedstrijden van de respectievelijke selecties van de VHV en de LFH
worden gelijkgesteld met de wedstrijden van de Belgische nationale
ploeg.
De clubs die bovenvermelde paragraaf van dit artikel niet respecteren
worden als volgt gesanctioneerd:
• door een te betalen boete, jaarlijks vastgesteld door het PUC;
• door het niet mogen deelnemen aan internationale
clubkampioenschappen.
Deze straffen worden progressief toegepast.
718. Afwezigheid van een geselecteerde speler
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Elke geselecteerde speler, weerhouden om aan een nationale
selectiewedstrijd of aan een voorbereidende training voor een selectie
deel te nemen, die zich onbeschikbaar verklaart, moet zijn
onbeschikbaarheid of afwezigheid rechtvaardigen.
Indien een speler niet aanwezig is op een activiteit waarvoor hij
geselecteerd is en op dat moment toch deelneemt aan een wedstrijd met
zijn club, zal hij voor 2 speeldagen geschorst worden.

72. VRIENDENWEDSTRIJDEN INGERICHT DOOR DE CLUBS

Iedere wedstrijd, die wordt vastgelegd buiten deze voorzien door de
kalender van de kampioenschappen of andere competities ingericht door
de KBHB, is onderworpen aan de volgende voorschriften:

721. A. Aanvraag voor een wedstrijd in België
De organiserende club dient minimum 15 dagen vooraf de toelating te
vragen aan de Kampioenschappen Commissie (Competitie Cel) van zijn
Liga voor alle vriendschappelijke wedstrijden waaraan minimum 1 ploeg
deelneemt:
• van nationaal niveau;
• van landelijk niveau.
Voor een wedstrijd waaraan Regio ploegen deelnemen, behoort de
procedure toe aan de respectievelijke Regio’s van elke Liga.
In geval van toestemming, verwittigt de betrokken Kampioenschappen
Commissie (Competitie Cel) de organiserende club, alsook de
Scheidsrechters Commissie van de Liga’s (voor de aanwijzing van de
scheidsrechters), en wordt dit gepubliceerd in het Officieel Orgaan van
de betrokken Liga.

721. B. Aanvraag voor een wedstrijd in het buitenland
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De bevoegdheid tot machtiging van de aanvraag hangt af van het niveau
van de club die zich wenst te verplaatsen, het reglement van artikel 721.
A. in acht nemend.

722. Algemene voorwaarden voor toelating
Een officiële wedstrijd, andere dan een uitgestelde wedstrijd, mag in
principe niet worden gehinderd door een vriendenwedstrijd.
De Paritaire Kampioenschappen Commissie moet in ieder geval
afzonderlijk beslissen of de afstand tussen twee speelterreinen
voldoende is om iedere mededinging uit te sluiten.
Vooraleer een vriendenwedstrijd toe te laten op een vrije datum van de
kalender moet de Paritaire Kampioenschappen Commissie nagaan of
deze datum niet zal worden weerhouden voor een officiële uitgestelde
wedstrijd te spelen door één der deelnemende ploegen.

723. Sancties
Wanneer een vriendenwedstrijd werd gespeeld zonder toelating van de
Paritaire Kampioenschappen Commissie, stelt de inrichtende club zich
bloot aan een boete te bepalen door het PUC.

724. Afsluiten van wedstrijden met buitenlandse clubs
De clubs mogen wedstrijden met buitenlandse clubs afsluiten, voor zover
deze clubs aangesloten zijn bij een door de IHF erkende bond.
725. Gemengde ploegen
Zelfs in de periode buiten het kampioenschap, moet de toelating van de
Paritaire Kampioenschappen Commissie vooraf worden aangevraagd
voor het inrichten van een vriendenwedstrijd waar een gemengde ploeg
aan deelneemt, t.t.z. een ploeg bestaande uit spelers van verschillende
clubs.
De inrichtende club is verplicht de geschreven toelating te bekomen van
de clubs waarvan de spelers lid zijn. In geen enkel geval mag een niet
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aangesloten, een geschorste of geschrapte speler/speelster worden
opgesteld.
De Paritaire Sport Commissie is bevoegd om boetes bepaald door het
PUC op te leggen aan de clubs die deze beschikkingen overtreden of
zonder toelating een speler/speelster opstellen, aangesloten bij een
andere club.

726. Wedstrijden tegen niet aangesloten clubs
Het is de aangesloten clubs verboden zonder toelating wedstrijden te
betwisten tegen niet aangesloten clubs. Iedere overtreding van deze
regel zal bestraft worden met een boete jaarlijks vastgelegd door het
PUC.
Na het Paritaire Kampioenschappen Commissie te hebben
geraadpleegd mag het PUC ten uitzonderlijke titel aan een club de
toelating verlenen om, met propaganda doeleinden, een wedstrijd te
betwisten tegen een niet aangesloten club.
De aanvragen moeten, op gevaar van onontvankelijkheid, op het
Secretariaat Generaal toekomen minstens 30 dagen voor de datum dat
dergelijke wedstrijd moet plaats hebben.
De organiserende club draagt zelf alle verantwoordelijkheid o.a. wat
betreft burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk letsel.
727. Burleske wedstrijden
Dergelijke wedstrijden zijn streng verboden. Moeten als dusdanig
worden beschouwd, de wedstrijden tegen spelers uitgedost met een
ongewone uitrusting.
Clubs die deze bepaling overtreden stellen zich bloot aan dezelfde
straffen als voorzien onder artikel 726.

73. TORNOOIEN INGERICHT DOOR DE CLUBS
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731. Formaliteiten
De club die een tornooi wenst te organiseren in België dient hiervoor de
toelating te vragen volgens dezelfde modaliteiten als beschreven in
artikel 721 betreffende vriendenwedstrijden. Hetzelfde geldt voor het
deelnemen aan een buitenlands tornooi.

732. kalender
Voor een tornooi georganiseerd in België, dient de organiserende club
het reglement en het programma over te maken aan de
Kampioenschappen Commissie (Competitie Cel) die de toelating heeft
gegeven en dit binnen de tijdslimiet bepaald door elke Liga.

733. Deelname van niet aangesloten clubs
Zie artikel 726.

734. Geschillen
Al de geschillen worden in eerste instantie beslecht door het inrichtend
comité van het tornooi, met uitzondering van:
1. feiten betreffende de spelleiding, welke beslecht worden door de
commissie dat de scheidsrechter heeft aangeduid;
2. wangedrag van spelers en klachten tegen het inrichtendecomité,
welke door de bevoegde commissie van de KBHB gevonnist
worden.
Alle beroepen en klachten dienen te worden ingediend bij de Secretaris
Generaal van de KBHB in de vormen en binnen de termijnen voorzien
door de reglementen ter zake.

735. Allerlei voorschriften
Al de beschikkingen van artikel 72 zijn van toepassing op de tornooien.
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8. KLACHTEN – BEROEPEN – CASSATIE - BAS

81. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VOOR KLACHTEN,
BEROEPEN EN CASSATIE
811. Algemene beschikkingen
Klachten en beroepen dienen onder aangetekend schrijven, in één
exemplaar, behoorlijk ondertekend en vergezeld van het bewijs van de
storting van de borg, jaarlijks vastgelegd door het PUC, overgemaakt
aan het adres van het Secretariaat Generaal van de KBHB.
Een kopie van dit schrijven wordt aan de eigen Liga opgestuurd indien
deze niet het Secretariaat Generaal van de KBHB waarneemt.
Voor elke klacht dient een borgsom te worden gestort op de rekening
van de KBHB. Een klacht mag meerdere onderwerpen bevatten; deze
dienen echter elk op een afzonderlijk document vermeld te worden.
Het schrijven moet een beknopte uiteenzetting van de feiten omvatten en
moet toelaten alle betrokken partijen uit te nodigen, en worden
verzonden binnen een termijn bepaald door artikels 82. en 83.
Het niet naleven van één van deze beschikkingen hiervoor, evenals van
deze van artikel 112. A. 3. b., heeft ambtshalve onontvankelijkheid voor
gevolg.

812. Verstek van één der partijen
Elke zaak die opgeroepen is volgens artikel 811. moet behandeld en
beoordeeld worden, zelfs in afwezigheid van één of van de betrokken
partijen, behalve indien de commissie oordeelt dat de aanwezigheid van
één of van de partijen onontbeerlijk is of niet in het bezit is van alle
elementen om met de nodige kennis over de zaak te oordelen.
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Elke partij die afwezig blijft heeft de mogelijkheid om schriftelijk bij de
betrokken commissie zijn verdediging, die in overweging moet genomen
worden, toe te zenden.

814. Kosten van het geding
Voor het onderzoek van klachten, beroepen en cassaties worden de
verschillende partijen, die er rechtstreeks belang bij hebben, opgeroepen
en worden toegelaten hun rechten te verdedigen, zover dit nodig blijkt.
Al de onkosten, waarvan behoorlijk bewijs werd voorgelegd, zijn ten laste
van de verliezende partij of partijen. De terugbetaling van de onkosten
gebeurt op het initiatief van het Secretariaat Generaal.
Zijn begrepen in deze onkosten, deze van de tegenpartij, evenals deze
van de getuigen, voor zover de aanwezigheid van deze verantwoord is.
De onnodige kosten worden ten laste gelegd van de partij die ze heeft
veroorzaakt.
Personen die niet verplicht waren te verschijnen hebben geen recht op
terugbetaling van de onkosten voor hun verschijning.
De clubs mogen slechts de onkosten van één afgevaardigde in rekening
te brengen.
Wanneer de bevoegde commissie de gegrondheid van een klacht,
beroep of cassatie vaststelt, op grond van een vergissing begaan door
een officieel lid van de KBHB, die in naam van de Bond optreedt, zijn in
principe de kosten van het geding ten laste van de Bond, tenzij de
vergissing vrijwillig werd begaan, in welk geval de bevoegde commissie,
bij wijze van straf, de kosten ten laste van het betrokken lid mag leggen.
Wanneer, om reden van onduidelijkheid van een klacht, beroep of
cassatie, men verplicht is de zaak uit te stellen, zijn de onnodige
verplaatsingskosten ten laste van de eiser, welke ook de uitspraak weze.
Wanneer het onderzoek van de zaak moet worden uitgesteld naar een
latere vergadering ingevolge de afwezigheid van één der partijen zijn de
onnodige verplaatsingskosten ten laste van de partij die verstek heeft
laten gaan, zelfs indien de uitspraak nadien in haar voordeel uitvalt.
Om in aanmerking te worden genomen moeten de onkostennota’s op de
zitting van de commissie zelf worden ingediend. Het Secretariaat
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Generaal van de Liga vordert achteraf de onkosten terug bij de
verliezende partij.
Wanneer de verliezende partij weigert de desbetreffende onkosten te
vereffenen, zal zij worden geschrapt van de lijsten van de KBHB en
zullen de onkosten terug worden gevorderd:
1) wanneer het een speler betreft bij zijn club;
2) in de andere gevallen, bij de club of de aangeslotene die aan de
basis ligt van het geding.
815. Bijzondere beschikkingen
A. Klachten, beroepen en cassaties door de aangeslotenenin
hun persoonlijke naam in te dienen
Het is de clubs niet toegelaten klachten in te dienen in naam van hun
leden, noch beroep, noch cassatie aan te tekenen tegen de beslissingen
genomen tegenover hun spelers of leden. De formaliteiten betreffende
de afgifte van een klacht, beroep of cassatie moeten gedaan worden
door de belanghebbende zelf.
B. Klachten, beroepen en cassaties ingediend door een derde
Een klacht, beroep of cassatie ingediend door een derde is slechts
ontvankelijk indien de club of het verzoekend lid rechtstreeks belang
heeft bij de zaak.

82. KLACHTEN
821. Termijnen van indienen
Klachten moeten worden ingediend zoals voorzien in artikel 811., binnen
de termijnen hierna vermeld, rekening houdende met de datum van de
poststempel.
A. Feiten voorgevallen in de loop van een wedstrijd
Binnen de 4 werkdagen die er op volgen, zaterdag niet als werkdag
gerekend.
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B. Kwalificatie van spelers
Binnen de 45 dagen na de match, maar ten laatste binnen de 14 dagen
die volgen op de laatste dag van het betrokken kampioenschap.
Voor de tornooiwedstrijden is deze termijn teruggebracht tot onmiddellijk
na het eindigen van de schiftingswedstrijden of halve finales, en binnen
de 30 dagen na de finales.
C. Inbreuken tegen het statuut van de amateur speler
Binnen de 45 dagen.
D. Geschillen tussen clubs voor verschuldigde bedragen
Zie artikel 822.
E. Andere klachten die niet gaan over de uitslag vaneen
wedstrijd
Geen termijn.
F. Klachten betreffende inter-liga overgangen
Tot 31 juli.

821 bis. Spoedprocedure
1. Een spoedprocedure wordt toegepast bij beslissing van het PUC of
het Bureau van het PUC indien de uitspraak met betrekking tot het
resultaat van de wedstrijd invloed heeft op een stijging, een daling,
een toegang verlenen tot een finale of tot een finaleronde, een
toegang verlenen tot een volgende ronde of tot een supplementaire
competitie. Bijgevolg moet de wedstrijd gespeeld of herspeeld
worden op een datum die onmiddellijk of zeer kort aansluit bij het
einde van het kampioenschap, een finale, een volgende ronde of
een supplementair kampioenschap.
2. De klacht moet per e-mail worden verstuurd aan het Secretariaat
Generaal van beide Liga’s ten laatste op de eerste werkdag
volgend op de wedstrijd voor 12.00 uur. Het originele exemplaar
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van de klacht moet bij de opening van de zitting van de Juridische
Spoed Commissie (JSC) worden neergelegd. De borgsom,
jaarlijks door het PUC vastgelegd, moet ter zitting onmiddellijk
betaald worden, of de betaling ervan moet bewezen worden door
voorlegging van het betalingsbewijs.
3. De klacht wordt indien nodig de eerste werkdag volgend op de
wedstrijd door de Juridische Spoed Commissie (JSC) onderzocht.
Dit is op de dag van ontvangst van de klacht.
4. De Juridische Spoed Commissie bestaat uit leden van devolgende
commissies:
• Paritaire Sportcommissie
• Paritaire Beroepscommissie
• Paritaire Scheidsrechterscommissie
5. Het Secretariaat Generaal van de KBHB neemt de nodige
maatregelen opdat de Juridische Spoed Commissie indien nodig
kan vergaderen, nadat het PUC heeft beslist een spoedprocedure
toe te passen (uitgezonderd voor punt 8.).
6. Er is geen beroep meer mogelijk na de beslissing van de
Juridische Spoed Commissie. De beslissing wordt schriftelijkaan
alle betrokken partijen medegedeeld onmiddellijk na de
vergadering, de motivatie volgt zo snel mogelijk.
7. De Juridische Spoed Commissie bepaalt of de wedstrijd moet
herspeeld worden.
8. De spoedprocedure wordt automatisch toegepast:
• vanaf de 5e laatste wedstrijd van het regulier kampioenschap
wanneer de uitspraak van de klacht invloed kan hebben op het
toegang verlenen tot de play-offs competitie wanneer deze wordt
georganiseerd;
• voor alle wedstrijden van de eindrondes (play-offs, play-downs)
tenzij anders bepaald in het desbetreffend reglement;
• voor alle wedstrijden van de Beker van België (zie artikel 633.).
9. Voor alle competities die halve finale en finale afwerken binnen
hetzelfde weekend wordt een Juridische Spoed Commissie
samengesteld uit drie leden, komende uit de Paritaire
KBHB reglementen 2019-2020

125

Sportcommissie, de Paritaire Beroepscommissie, de Paritaire
Scheidsrechterscommissie of het PUC, die ter plaatse aanwezig
zijn. De klacht dient schriftelijk te worden overgemaakt aan de
waarnemer van de wedstrijd, binnen het uur na het einde van de
betreffende wedstrijd. Zij wordt dezelfde dag nog behandeld door
de Juridische Spoed Commissie. De beslissing wordt
medegedeeld onmiddellijk na de beraadslaging van de Juridische
Spoed Commissie aan de vertegenwoordiger van elke betrokken
club.

10. Elke klacht naar aanleiding van een herspeelde wedstrijd
conform punt 7. van hierboven, moet per e-mail worden verstuurd
aan het Secretariaat Generaal van beide Liga’s, ten laatste op de
eerste werkdag volgend op de wedstrijd voor 12.00 uur. Het
origineel exemplaar van de klacht moet bij de opening van de
zitting van de Juridische Spoed Commissie worden neergelegd ter
plaatse. De borgsom, jaarlijks door het PUC vastgelegd, moet ter
zitting onmiddellijk betaald worden. Indien de wedstrijd opnieuw
moet worden herspeeld, dan zal deze de dag nadien plaatsvinden
tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

822. Geschillen voor verschuldigde bedragen
Om de betaling te bekomen van een door een andere aangesloten club
verschuldigd bedrag, is de vrager verplicht deze som per aangetekend
schrijven op de vorderen aan de club die hem de som is verschuldigd, en
dit voor het einde van het seizoen gedurende hetwelk dit bedrag
verschuldigd is.
Wanneer dit bedrag niet binnen de 30 dagen betaald wordt dient de
eisende club klacht in te dienen bij de bevoegde commissie. Deze klacht
moet vergezeld gaan van al de stukken van het dossier.
De vragen tot betaling van verschuldigde sommen betreffende clubs die
in instantie van ontslag of schrapping verkeren moeten worden
ingediend, op straf van vervallenverklaring, binnen de termijn bepaald
door het officieel bericht van ontslag of van schrapping.

83. BEROEPEN
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831. Termijn
Beroepen dienen overgemaakt, overeenkomstig artikel 811., binnen de
VIER werkdagen, zaterdag niet als werkdag gerekend (poststempel als
basis genomen) die aanvangen:
A. daags na de mededeling van het vonnis, indien deze wordt gedaan
op de vergadering;
B. twee dagen na de datum van de poststempel van de brief diehet
vonnis meedeelt, wanneer dit niet op de vergadering werd
meegedeeld.
832. Schorsende kracht
Een reglementair ingediend beroep door een lid of een club, ingevolge
een beslissing getroffen door een comité of een commissie, schorst de
uitvoerbaarheid van deze, vanaf het ogenblik dat het verhaal werd
neergelegd op het postbureau van verzending, tot wanneer het beroep
werd onderzocht.
Nochtans zijn de beroepen ingediend door de leden niet schorsend
wanneer zij gaan over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

een voorstel tot schrapping;
een onbepaalde schorsing;
een preventieve schorsing;
een schorsing tot verschijnen;
een schorsing van minimum vier speeldagen;
een schorsing beperkt tot maximum drie speeldagen, opgelegd
aan het lid dat reeds in de loop van hetzelfde seizoen een
schorsing, van welke duur ook, heeft opgelopen.

Zijn evenmin schorsend, de beroepen ingediend door clubs gestraft voor
tenminste drie wedstrijden met gesloten deuren.
Deze beschikkingen zijn ambtshalve van toepassing, t.t.z. zonder
verplichtingen voor de commissie dat in eerste instantie uitspraak deed,
om te specifiëren dat een eventueel beroep niet schorsend zal zijn.
Buiten de hiervoor gemelde gevallen, mag enkel het PUC hetzij van
ambtswege, hetzij op voorstel van een commissie, besluiten tot de niet
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schorsende kracht van een beroep tegen een schorsing van een lid of
een club.
833. Bijzondere beschikkingen

Beroep tegen de beslissingen van het Paritair Scheidsrechters
Commissie betreffende mogelijke vergissingen van de spelleiding, zijn
niet mogelijk.

84. CASSATIE

1. Cassatie is de exclusieve bevoegdheid van het PUC.
2. De cassatie is gegrond:
a) ofwel wanneer een reglementsovertreding werd begaan tijdens
de procedure of bij de beslissing van een JuridischeCommissie;
in dit geval, is zij slechts ontvankelijk indien de betreffende zaak
al de opeenvolgende juridische instanties van de KBHB heeft
doorlopen (1ste aanleg/beroep);
b) ofwel wanneer het een nieuw feit betreft dat vatbaar is om de
beslissing van een Juridische Commissie te wijzigen; in dit
geval, is zij ontvankelijk ten gevolge van de beslissing van
eender welke instantie.
3. De aanvraag tot cassatie moet onder aangetekend schrijven, in
één exemplaar, geldig ondertekend en vergezeld van het bewijs
van de storting van de borg, jaarlijks vastgelegd door het PUC,
overgemaakt worden aan het adres van het Secretariaat Generaal
van de KBHB. Een kopie van dit schrijven wordt aan het
Secretariaat Generaal van de Liga waartoe men behoort
verzonden, indien deze niet het Secretariaat Generaal van de
KBHB verzekert.
4. De borg dient te worden gestort op de rekening van de KBHB.
5. De aanvraag tot cassatie moet ingediend worden binnen de 8
dagen (poststempel geldig als bewijs) na notificatie van de
gecontesteerde beslissing.
6. Het indienen van een aanvraag tot cassatie schorst de uitwerking
van de getroffen beslissing niet.
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7. Wanneer de cassatie is uitgesproken, wordt de zaak teruggestuurd
naar een commissie van dezelfde rangorde (1ste aanleg/beroep) als
deze waarvan de beslissing werd verbroken; ze wordt
samengesteld door andere leden dan diegene die deze beslissing
genomen hebben.
8. Het PUC spreekt zich maar uit over de grond van de zaak na een
tweede cassatie.

85. Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS)

Na alle gerechtsinstanties van de KBHB te hebben doorlopen, kunnen
de clubs of leden van de KBHB hun zaak aanhangig maken bij het BAS.
De volledige reglementering hieromtrent is te vinden op de website van
het BAS www.bas-cbas.be
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9. STRAFREGLEMENT

Artikel 1
CLASSIFICATIE VAN DE OVERTREDINGEN
Zie tabel in Bijlage 1 (op het einde van dit reglement).
Bovendien kunnen artikels 4.4 en 4.5 toegepast worden aan alle
betrokken leden van de handbal.

Artikel 2.
KWALIFICATIE VAN DE OVERTREDINGEN
De overtredingen worden gekwalificeerd in functie van de beslissing van
de scheidsrechter, alsook van de reden die hij daarvoor onthouden heeft
of, volgens de natuur van het incident vastgesteld door een official in de
uitoefening van zijn functie.
Het verslag van de scheidsrechter is maar één beoordelingselement
tussen verscheidenen inzake de kwalificatie van de overtreding, het
verbindt niet de commissie.
Indien andere elementen (bijkomende verslagen, getuigenissen, video’s,
…) een ergere of minder ergere overtreding vaststellen dan deze
waarvan sprake in het verslag van de scheidsrechter, is het de
bevoegdheid van de betrokken strafinstantie om aan de gepleegde
overtreding de gepaste kwalificatie te geven en er de aan gebonden
gepaste sanctie vast te leggen. Betrokken partijen die gebruik willen
maken van videobeelden dienen zelf het nodige projectiemateriaal ter
beschikking te stellen.
Artikel 3.
SOORTEN VAN SANCTIES

3.1 De sancties die toegepast kunnen worden aan de clubs aangesloten
bij de KBHB (LFH of VHV), aan de aangesloten leden van die clubs en
aan de andere aangesloten leden bij de KBHB, de LFH of de VHV, zijn:
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3.1.1. Sportieve bestraffingen zoals:
•
•
•
•
•

a) te herspelen wedstrijd;
b) wedstrijd te spelen of te herspelen met gesloten deuren;
c) schorsing van het terrein of van de sportzaal;
d) het verliezen van de wedstrijd
e) degradatie.

3.1.2. Strafmaatregelen zoals:
• a) een blaam;
• b) schorsing voor het spelen of het uitoefenen vanbepaalde
functies;
• c) boeten;
• d) tijdelijke schrapping;
• e) schorsing tot verschijning;
• f) schrapping.
3.1.3. De onverkiesbaarheid voor een bepaalde periode tot
bestuursfuncties in geval van zware overtredingen aan
deontologische regels of aan de sportethiek.
3.1.4. Indien een wedstrijd onderbroken wordt door het vrijwillig
verlaten van het speelveld door een ploeg, wordt deze ploeg
bestraft met het verlies van de punten alsook eventueel door
andere bijkomende strafmaatregelen hierboven vermeld.
3.1.5. De schrapping waarvan sprake in 3.1.2. f) wordt
uitgesproken, volgens de aansluiting, of door het Bureau van de
KBHB, of die van de LFH of de VHV, op voorstel van de
rechtscommissies van eerste aanleg of van beroep.

3.2 De rechtscommissies van eerste aanleg en van beroep mogeneen
club verplichten een vertegenwoordiger, aangeduid door de bevoegde
federale instantie, ten laste te nemen om het goede sportieve verloop
van de wedstrijden te verzekeren.

Artikel 4
STRAFFENTABEL
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4.1 De straffentabel wordt vastgelegd in functie van drie criteria die het
uitspreken van een aangepaste sanctie toelaat:
1) notie van eerste overtreding;
2) bestaan van verzachtende omstandigheden;
3) bestaan van verzwarende omstandigheden:
• teamverantwoordelijke zijn;
• overtreding begaan tegen een official of een
scheidsrechter;
• herhaling van de overtreding
• herhaling van de overtreding tijdens een proeftermijn.
In geval van een uitzonderlijk bijzonder zware overtreding kunnen de
rechtsinstanties een schrappingsprocedure in gang brengen, zelfs indien
het over een eerste overtreding zou gaan. Deze schrapping wordt
uitgesproken in toepassing van de modaliteiten voorzien in artikel 3.1.5.
4.2 Zie tabel in bijlage 2 (op het einde van dit reglement).
4.3 Zie tabel in bijlage 3 (op het einde van dit reglement).
4.4 Zie tabel in bijlage 4 (op het einde van dit reglement).
4.5 Zie tabel in bijlage 5 (op het einde van dit reglement).
De beschikkingen van dit artikel zijn van kracht voor alle handballeden.

Artikel 5
SCHORSING

5.1 De rechtsinstantie stelt de begindatum vast voor het toepassen van
de sancties, alsook hun uitvoeringsvoorwaarden.
5.2 De periode van schorsing in van toepassing voor het geheel van de
kampioenschappen en kan uitgebreid worden tot de bekerwedstrijden.
Het proeftermijn vangt aan op de eerste dag die volgt op de einddatum
van de vaste schorsingsperiode. Een proeftermijn van één jaar of
minder is niet als van toepassing buiten de competitieperiodes.
5.3 Een schorsing verbiedt het uitoefenen van alle activiteiten in de
nationale, landelijke, regionale en provinciale competities (speler,
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scheidsrechter, manager, bestuurder, official, elke functie op en naast
het veld, …). Niettemin kunnen de rechtscommissies van eerste aanleg
en van beroep in hun beslissing, mits een gegronde motivatie, het
toepassingsgebied van de sanctie beperken.
5.4 Aan elke sanctie (blaam, vaste schorsing of schorsing met
proeftermijn, onverkiesbaarheid, schrapping, …) uitgesproken tegen een
official wordt een geldboete bijgevoegd ten laste van de club waartoe hij
behoorde op het ogenblik van de feiten.
5.5 Indien een schorsing niet nageleefd wordt, kan de duur van de straf
met één jaar verlengd worden. Bij herhaling van het niet naleven van
een schorsing kan de schrapping uitgesproken worden volgens de
modaliteiten bepaald in artikel 3.1. In alle gevallen waar een overtreding
vastgelegd wordt, zullen al de wedstrijden waaraan de betrokkenen zaal
deelgenomen hebben (speler, manager, bestuurder, …) bestraft worden
met het verlies van deze wedstrijden. Indien een geschorste
aangesloten lid een wedstrijd leidde, zal deze nietig verklaard worden.

Artikel 6
UITSTEL
6.1 De sancties waarvan sprake in artikel 3.1, van een andere aard dan
een verwittiging, een blaam en een schrapping, mogen, als zij
uitgesproken worden voor een eerste overtreding, gedeeltelijk ofvolledig
gepaard gaan met een uitstel.
6.2 In geval van uitstel, begint de proeftermijn hernomen in de tabellen
van artikel 4 op de datum van uitspraak van de sanctie.
6.3 Indien een aangesloten lid of een aangesloten club, die van een
uitstel genoten heeft voor een sanctie, een bijkomende sanctie krijgt
tijdens de proeftermijn vastgelegd in de tabellen in bijlage, speelt hij (zij)
het voordeel van het uitstel kwijt; hij (zij) zit dan eerst zijn eerste straf uit,
onmiddellijk gevolg door de tweede. Een tweede straf uitgesproken in
hetzelfde seizoen kan in geen enkel geval nog genieten van een uitstel.
6.4 De sanctie dat gepaard gaat met een uitstel wordt als nietigverklaard
indien, binnen een termijn van drie jaar na de uitspraak, de betrokkene
geen enkele nieuwe straf vermeld in artikel 3.1 heeft ondergaan.
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Artikel 7
Gerechtskosten
De rechtscommissies van eerste aanleg en van beroep zijn bevoegd om
de gerechtskosten vast te leggen.
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10. ONVOORZIENE GEVALLEN

In al de niet door deze reglementen voorziene gevallen zal het PUC met
het volste recht en zonder mogelijk beroep een beslissing nemen.
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