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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 HC Atomix
Nieuwe penningmeester:
Christian Ueten
Christian.ueten@telenet.be

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 HC Eeklo
Kobe Engels (88081)
Merel Ryckaert (88892)
Jordy Coene (87728)
Remi Boute (88944)
Xander Clauws (89798)
Sinan Stofferis (83717)
Miguel Padilla (88817)
Gabriel Van Den Daele (88836)
Luna Wailly (89130)
Laurens Cocquyt (79047)
Daan Vermeire (75611)
Hans Borgers (44780)
Heidi Van Deynse (81410)
Martine Willems (83005)
Martine Dobbelaere (84175)
Frank Platteeuw (35895)

1.2.2 HBC Izegem
Leonie Malfait (86839)
Aline Fossaert (82128)
Siemon Houthoofd (86978)
Jan Desal (77085)
Luc Coucke (36756)
Mathieu Depoortere (75416)
Hans Samyn (67295)
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2 KBHB - mededelingen
2.1 Aanpassing aan de KBHB reglementen vanaf 1 augustus 2017
112.A.3.b
Alle correspondentie, betreffende het dagelijks beheer van de club (uitgezonderd klachten, beroepen, cassaties,
…), per e-mail geadresseerd aan het SG, is ontvankelijk door de liga op voorwaarde dat het verzonden wordt
naar vanaf het e-mailadres van de secretaris vermeld op de website of verschenen in het Officieel Orgaan van
beide liga’s.

112.C.2.b
Opsturen van één exemplaar van de clubsstatuten en -reglementen

131 D.
D. Samenstelling van het Bureau
1. Het PUC benoemt zelf zijn Bureau, bestaande uit de nationale voorzitter, de vice-voorzitter, de voorzitter
van de LFH, de voorzitter van de VHV, alsook de Secretaris-Generaal. en de adjunct secretaris-generaal zonder
stemrecht. Deze treden in functie op 1 juni en dit voor een periode van 3 jaar.
De mandaten van Voorzitter en Secretaris-Generaal zullen door leden van verschillende liga’s uitgeoefend
worden. De vice-voorzitter wordt in overleg gekozen tussen de leden van het PUC. Alleen de leden van de liga,
welke het mandaat hebben om in het PUC te zetelen, hebben stemrecht bij de aanduiding van de mandaten.
2. De LV die het beheer van de KBHB waarneemt verzekert het secretariaat van de Paritaire Comités en
Commissies. Indien artikel 131 G.5 niet van toepassing is, zal het voorzitterschap vergadering per vergadering
toegekend worden. Indien nodig zal dit gebeuren door lottrekking. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter
van dienst dan een beslissende stem.

131 I.
I. Kosten van de leden
Kosten gedragen door comité - of commissieleden wanneer zij de vergaderingen van hun comité of commissie
bijwonen of een ambtelijke opdracht uitvoeren, worden hun terugbetaald door hun LV. In ieder geval, indien
een comité of commissie niet geldig kan vergaderen tengevolge van de afwezigheid van één of meerdere leden
van één van de liga's, worden de kosten van de andere liga gedragen door de liga die in gebreke bleef.
Kosten aangegaan door commissieleden voor het bijwonen van de vergaderingen van hun commissie of indien ze
een officiële opdracht uitvoeren, zijn ten laste van de KBHB.
Taxikosten worden enkel terugbetaald in geval van heirkracht (bv voor een lid dat ingevolge het laattijdig
afsluiten van een vergadering geen beroep meer kan doen op trein- of busdiensten om terug thuis te geraken).
Wat verblijfkosten betreft zullen enkel de werkelijke onkosten terugbetaald worden. De opdrachten dienen
derwijze verdeeld te worden dat de verplaatsings- en verblijfkosten tot het minimum worden herleid.

132 C.
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 alle vergaderingen van de paritaire commissies van de Bond bij te wonen.
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Bij de vergaderingen van het PUC heeft de voorzitter, bij gelijkheid van stemmen, een voorkeurstem.
Op nationaal vlak zullen de voorzitters van de twee liga’s de organisaties en manifestaties van de KBHB elk op
het grondgebied van hun eigen liga voorzitten, eventueel bijgestaan door de voorzitter van de andere liga.

254
Om te kunnen gekwalificeerd zijn in het lopende seizoen, dient de internationale transferaanvraag ingediend te
zijn op het Secretariaat-Generaal van de KBHB voor ten laatste op 31.12 (poststempel als geldig bewijs).

344.B
1. Bijkomende taken als KBHB-afgevaardigde
Algemene taken : schrappen
Het is de hoofdtaak van de afgevaardigde om te waken over het regelmatig verloop van de wedstrijd. Hij moet
trachten klachten, van welke aard ook, te vermijden.

352 Legitimatiekaart
Punten A. en E. :
Het woord « scheidsrechterskaart » vervangen door « legitimatiekaart »
Punt D. :
De lijst van de actieve scheidsrechters wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van beide liga’s

361.A.1.b
De wedstrijdvergoedingen en het blokkensysteem worden gepubliceerd op de website van beide liga’s.

371
De wedstrijdsecretaris wordt geleverd door de bezoekende club. De tijdopnemer wordt geleverd door de
bezochte club. Elke persoon aangesloten bij één van beide liga’s kan optreden als tafelofficial voor één van de
twee aanwezige clubs zonder daarvoor bij één van deze clubs aangesloten te zijn.
Voor internationale wedstrijden worden zij aangewezen door de PSchC.
Afwezigheid wordt beboet met een bedrag jaarlijks te bepalen door het PUC.

373. Legitimatiekaart
De scheidsrechters en waarnemers zijn automatisch gekwalificeerd om op te treden als wedstrijdsecretaris
of tijdopnemer
B. Iedere secretaris/tijdopnemer moet een test afleggen over de spelregels voor de bevoegde
scheidsrechterscommissie wanneer deze het nodig acht.
 Artikel 373 wordt geschrapt ; punten A en B worden punten D en E van artikel 372

A.

521.A. Wedstrijdformulier. Algemeenheden
Achter de zin « Het dient te worden ingevuld met inkt, met balpen of schrijfmachine, op formulieren afgeleverd
door het Secretariaat-Generaal van elke liga » wordt het volgende ingevoegd : Vanaf seizoen 2017-2018 en in
alle nationale competities zal elke club 16 spelers mogen inschrijven op het wedstrijdblad.
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542
Hij dient artikelen en noodzakelijke produkten te bevatten, gebaseerd op een typelijst die, ter indicatieve titel,
gepubliceerd is op de website van beiden liga’s in het competitieboek van iedere liga.

612. Inschrijvingen en verbintenissen
B. De clubs in de nationale afdelingen heren en eerste nationale dames zijn verplicht om gedurende het
volledige seizoen een juniorenploeg of een 2de seniorenploeg in een lagere of hogere reeks in competitie te
hebben van hetzelfde geslacht. Als een club, in het juniorenkampioenschap of in het kampioenschap van de
hierboven vernoemde 2de seniorenploeg, aankondigt dat ze geen enkele wedstrijd zal spelen of afziet van het
spelen van drie opeenvolgende wedstrijden of vijf niet opeenvolgende wedstrijden, zal zijn eerste ploeg
algemeen forfait worden verklaard, ofwel vanaf de eerste bekendmaking, ofwel vanaf de derde of vijfde forfait.
Na punten A. en B. wordt het volgende bijgevoegd :
Vanaf seizoen 2018/2019
Clubs uit BENE-League en 1ste Nationale Heren moeten gedurende het hele seizoen een M23 ploeg opstellen.
Indien een club, ingeschreven in het M23 kampioenschap, meldt dat hij geen wedstrijd zal spelen, alsook indien
hij afziet van het spelen van drie opeenvolgende wedstrijden of vijf niet opeenvolgende wedstrijden, zal zijn
ploeg uit BENE-League of 1ste Nationale Heren ipso facto forfait verklaard worden vanaf de oorspronkelijke
melding, de 3e of de 5e forfait.
Dit, voor zover het akkoord van de NHV (Nederlandse Bond) bekomen wordt om de betrokken Nederlandse clubs
eveneens een M23 competitie samen met de Belgische ploegen uit de BENE-League te laten betwisten.
Ploegen uit 2e Nationale Heren en 1ste Nationale Dames dienen gedurende het hele seizoen een tweede
« seniorenteam » op te stellen van hetzelfde geslacht. Indien een club die ingeschreven heeft in competitie met
een tweede « seniorenteam » van hetzelfde geslacht meldt dat hij geen wedstrijd zal spelen, alsook indien hij
afziet van het spelen van drie opeenvolgende wedstrijden of vijf niet opeenvolgende wedstrijden, dan zal zijn
ploeg uit 2e Nationale Heren of 1ste Nationale Dames ipso facto forfait verklaard worden vanaf de
oorspronkelijke melding, de 3e of de 5e forfait.

63. ORGANISATIE VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN EN DE BEKER VAN BELGIË
De BENE-League : wordt betwist door de 6 Belgische ploegen die zich op het einde van het voorgaande seizoen
ervoor geplaatst hebben.
Zij betwisten een reguliere competitie volgens de reglementen van de BENE-League (22 wedstrijden + Final 4)
Na de BENE-League competitie betwisten de 4 eerst gerangschikte Belgische ploegen play-offs voor de titel van
Kampioen van België terwijl de 5e en 6e play-offs spelen samen met de eerste twee gerangschikte ploegen van 1°
nationale heren na de reguliere competitie onder de bevoegdheid van de KBHB gespeeld, om te bepalen welke
teams de twee overblijvende plaatsen zullen innemen voor het volgende BENE-League seizoen.
Vanaf seizoen 2018/2019
De BENE-League : wordt gespeeld door de 6 Belgische ploegen die zich daarvoor gekwalificeerd hebben op het
einde van het afgelopen seizoen. Zij spelen een reguliere competitie volgens de richtlijnen van de BENE-League
(22 wedstrijden en Final 4).
Op het einde van de BENE-League wordt een bijkomende competitie gespeeld tussen de zes Belgische BENELeague ploegen om de nieuwe Belgisch kampioen aan te duiden alsook de daler naar 1ste Nationale Heren.
De wijze waarop deze bijkomende competitie georganiseerd zal worden in de toekomst zal nog bepaald worden
na consultatie van de deelnemende Belgische BENE-League ploegen.
De genomen beslissingen dienaangaande zullen ten laatste gepubliceerd worden op 31 december 2017 via de
officiële communicatiekanalen alsook volledig opgenomen worden in de KBHB reglementen.
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631. Nationale afdelingen heren
Dit kampioenschap wordt betwist in twee afdelingen
Vanaf seizoen 2016-2017 :
Een eerste nationale afdeling heren bestaande uit 6 ploegen, samengesteld uit de zes eerste gerangschikte
ploegen na de play-offs van de 1ste nationale heren van het seizoen 2015/2016. Na de reguliere competitie,
gespeeld onder de vorm van dubbele heen- en terugwedstrijden (20 speeldagen), spelen de eerste twee
gerangschikte ploegen play-offs samen met de 5e en 6e uit de BENE-League voor het toekennen van de twee
overblijvende plaatsen voor de BENE-League van het volgend seizoen conform de richtlijnen van art 641 C van de
KBHB reglementen.
Om de twee ploegen te bepalen die de play-offs spelen met de 2 deelnemers uit de BENE-League worden de
resultaten tegen ploegen van een club die ook een ploeg in de BENE-League heeft niet in rekening gebracht.
Voor de play-downs worden die uitslagen wel in rekening gebracht.
De vier laatst gerangschikte ploegen spelen een play-down competitie (6 wedstrijden) om de ploeg te bepalen
die naar 2e Nationale Heren zal dalen.
Vanaf seizoen 2018-2019
Een 1ste Nationale Heren met 8 ploegen bestaande uit de 3 e en 4e gerangschikte ploegen op het einde van de
play-offs tussen de 2 eerst gerangschikte ploegen uit 1ste Nationale Heren op het einde van de reguliere
competitie en de 5e en 6e gerangschikte ploegen uit de BENE-League van het seizoen 2017/2018, waaraan zich
de eerste drie gerangschikte ploegen toevoegen van de play-downs tussen de vier laatsten uit de reguliere
competitie 2017/2018 en de eerste 3 gerangschikte ploegen uit het kampioenschap van 2 e Nationale Heren
2017/2018. De 4e gerangschikte ploeg op het einde van de play-downs tussen de vier laatste ploegen uit de
reguliere competitie 2017/2018 zakt naar 2 e Nationale Heren.
Op het einde van de reguliere competitie gespeeld in heen- en terugwedstrijden (14 wedstrijden), spelen de vier
eerst gerangschikte ploegen play-offs om aan te duiden welke ploeg in BENE-League zal spelen tijdens het
volgend seizoen en de vier laatst gerangschikte ploegen spelen play-downs om de daler naar 2e Nationale Heren
aan te duiden.
Vanaf het seizoen 2016-2017 :
B. Een tweede nationale afdeling Heren (2NH) bestaande uit 8 ploegen, samengesteld als volgt : de laatste
twee ploegen uit de barrage 1NH van het voorgaande seizoen, de eerste vier gerangschikte ploegen na de play
downs van 2de nationale heren van het voorgaande seizoen en de eerst gerangschikte ploegen na de competitie
in de eerste landelijke afdelingen van VHV en LFH. Deze ploegen spelen een reguliere competitie bestaande uit
een dubbele heen en terugronde (28 wedstrijden), waarna de eerste gerangschikte stijgt naar 1NH en de twee
laatst gerangschikten dalen naar de hoogste afdeling van hun Liga.
Vanaf seizoen 2018/2019
Een tweede nationale afdeling heren samengesteld uit 8 ploegen, bestaande uit de daler uit 1ste Nationale
Heren op het einde van het kampioenschap 2017/2018, alsook de 4 e, 5e en 6e gerangschikte ploeg op het einde
van de reguliere competitie 2e Nationale Heren 2017/2018 en de twee best-gerangschikte ploegen uit Liga 1 VHV
en Ligue 1 LFH.
Na afloop van de reguliere competitie gespeeld in heen- en terugwedstrijden (14 wedstrijden) nemen de vier
eerste gerangschikte ploegen deel aan play-offs om de stijger naar 1ste Nationale Heren aan te duiden en de vier
laatstgerangschikte ploegen spelen play-downs om de twee rechtstreekse dalers aan te duiden naar Liga 1 VHV
en/of Ligue 1 LFH.

633. Beker van België
634. Netto inkomsten
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Vanaf het seizoen 2018/2019 zal de Beker van België Heren als volgt georganiseerd worden :
•
•
•
•
•
•
•

1ste ronde KBHB : 32 ploegen bestaande uit clubs uit Nationale reeksen + ploegen die zich gekwalificeerd
hebben op het einde van de kwalificatierondes VHV en LFH
2e ronde KBHB : 16 ploegen in heen- en terugwedstrijden
3e ronde KBHB : 8 ploegen in heen- en terugwedstrijden
4e ronde KBHB : 4 ploegen in heen- en terugwedstrijden
¼ finale KBHB : 1 wedstrijd – intrede van de 6 ploegen uit de BENE-League + 2 gekwalificeerde ploegen uit
4e ronde KBHB
½ finale KBHB : 1 wedstrijd
Finale KBHB : 1 wedstrijd

641.C Reglement van de Play-Off en Play-Down competitie
a. Na afloop van de BENE-League
b. Eerste Nationale Dames (1ND) + 1ste Nationale Heren en 2de Nationale Heren vanaf seizoen
2018-2019
 vanaf 2018-2019 heeft 1ste nationale heren en 2de nationale heren zelfde reglement PO/PD als huidige
reglement PO/PD 1ste nationale dames.

641.A.c en d
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten eindigen.
Voor het bepalen van de aan de play-offs en play downs deelnemende ploegen, is het de rangschikking
gepubliceerd op de websites van de beide liga’s op het einde van de reguliere competitie die van tel is.

725. Gemengde ploeg
Zelfs in de periode buiten het kampioenschap moet de toelating van de PCK vooraf worden aangevraagd voor het
inrichten van een vriendenwedstrijd waar een gemengde ploeg aan deelneemt, t.t.z. een ploeg bestaande uit
spelers/speelsters van verschillende clubs.
In geen enkel geval mag een niet-aangesloten, een geschorste of geschrapte speler/speelster worden opgesteld.
De PSC 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.

Straffencataloog – disciplinair reglement
Artikel 8
Wanneer een licentiehouder tijdens een tornooi definitief wordt uitgesloten, geldt deze sanctie voor de hele
resterende duur van het toernooi, onverminderd een eventuele sanctie door een disciplinaire commissie.
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3 VHV - mededelingen
3.1 Infosessie met Ethias op dinsdag 12 september
Op dinsdag 12 september 2017 organiseert de VHV in samenwerking met Ethias een infosessie. Het ganse
verzekeringsaspect zal hierbij aan bod komen : wat is allemaal verzekerd, wat is niet verzekerd, welke
bijkomende verzekeringen kunnen genomen worden (bv reisverzekering), wat is Extranet en hoe werkt? Indien er
specifieke vragen zijn, dan kunnen deze zeker gesteld worden.

Datum : Dinsdag 12 september 2017
Locatie : Sport Vlaanderen centrum Herentals, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
Aanvang : 20u
Spreker : Bart Hannes, Ethias
Inschrijvingsgeld : gratis
Inschrijvingen : http://www.handbal.be/nl/ethias-bijscholing
Meer info : via linde.panis@handbal.be

3.2 Medische attesten
Gelieve de medische attesten te controleren via de database en ontbrekende door te mailen naar
info@handbal.be
Denk er ook aan de medische attesten van de spelers/speelsters die 16 jaar worden tijdens het komende seizoen
reeds in orde te brengen.

3.3 VHV secretariaat gesloten
Het VHV secretariaat is gesloten van 24/7 tot 6/8.
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3.4 Lijst bijdragen en boetes 2017-2018

ARTIKEL
112.B

112.C.2.4

BEDRAG
VHV

OMSCHRIJVING
Administratiekosten dossierwijziging:
publicitaire benaming

BENE-League/1°nat.:

335

2°nat.:

295

Liga 1 H:

152,5

Liga 2+3 H / Liga D

152,5

Regioreeks
niet publicitaire benaming
Terugbetaalbare waarborg bij aanvraag tot aanvaarding
Negatief saldo in de loop van laatste 5 jaar

30
15
130

112

Publicatie van voorstel tot schrapping

112.I

Supplementaire boete aan de te betalen schulden

124.

Maximumbedrag inkomgelden, inclusief taksen
1e Nat. heren
2° Nat. Heren + 1e Nat. Dames
2° Nat. Dames + Liga 1 Heren
Liga 2+3 Heren + Liga Dames + Regio heren en dames

125.A

Inschrijvingsgeld per ploeg
BENE-League heren (deel VHV)
1e nat. heren
2° nat. heren
1ste nat. dames
Liga 1 heren
2° nat. dames
Liga 2 heren
Liga 3 heren
Reserveploeg 1e Nat.
Ligareeks dames
Regioreeksen heren + dames
J18/M19
VHV J18 A
J16/M16
VHV J16 A

60
27,5
15
12
10
8

800
1620
1355
1355
1020
740
740
560
435
530
420
90
115
55
80

125.A 2

Bijdrage per lid:

262

Competitief - 12 jaar

5,8

Recreatief -12 jaar

5,9

Competitief 12 - 16 jaar

BHB

8,48
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Competitief + 16 jaar
Recreatief vanaf 12 jaar
Niet-spelend
Regio bijdrage per lid

13,20
8,9
11,5
2

125.A

Inschrijvingsgeld Beker van België

125.A.2

Per ronde opgeteld
1/64e
1/32e
1/16e
1/8e
1/4e
1/2e
Iedere club betaalt een forfaitair bedrag als tussenkomst in de
administratiekosten
BENE-League/nationaal

127

10
10
50
75
100
150

145 + 21% BTW

Landelijk

85 + 21% BTW

Regionaal

45 + 21% BTW

Lopende rekening: nalatigheidsintresten/maand

1,00%

1ste herinnering

8,5

2de herinnering

32,5

Min tegoed

125

Max limiet voor beslissingsrecht uitstel betaling

2500

VHV: 131.H.3
BHB: 131.G.2
VHV: 131.H.9
BHB: 131.G.8

Comparant - ontbrekende lidkaart
Administratiekosten S.C. - B.C.
Administratiekosten Sch.C.-Klachten
Zittingskosten S.C. - B.C. - Sch.C.-Klachten
Minnelijke schikking

15
30
30
105
25

131.J.

Reiskosten voor comité- en bestuursleden en comparanten per km

0,3

Verslaggever, niet bediende verslag
137.12

134.B

15
30
30
reële kost
50

7

Homologatiekosten
Dossierkosten

105

verplaatstingskosten per km

0,3

Jeugdsportfonds: inschrijvingsgeld per seniorenploeg:
Heren

Dames

BENE-League

1700

1° nat

1700

2° nat

1150

Liga 1

850

Liga 2+3

700

Regioreeks (P-ploegen)

225

Regioreeks (R-ploegen)

0

1° nat
e

1150

2 nat

700

Ligareeks

350

Regioreeks (P-ploegen)

170

Regioreeks (R ploegen)

0
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142.P

Laattijdig indienen kwartaalaangiften/maand

40

143.D/BHB811 Waarborgsom voor het indienen van een klacht

75

212

Lidgeld individueel lid

241

niet juist en/of onvolledig ingevulde lidkaart

8

Lidkaart opgestuurd onder omslag

8

255

11,5

Gevalideerde fotokopieën van de lidkaarten
per kopie

2

per zending tot 10

5

per zending boven 10

8

264

Administratiekosten (aanmaning schuldvereffening)

271

Verzekeringspremie per spelend lid:

8,5

Competitief + 16 jaar

20,80

Competitief 12 - 16 jaar

13,52

Competitief -12 jaar

5,20

Recreatief

2,60

Verzekeringspremie voor de sportpromotionele handbalacties per
club
355

361

37

521

75

Vrijwilligerspolis
Leveringsplicht scheidsrechter:
Boete per ontbrekende scheidsrechter:1x de SR-verg.x aantal
thuis-WR hoogstgerangsch. Ploegen
Alle onmiddellijk daarop volgende jaren 2 x de SR-verg.x aantal
thuis-WR hoogstgerangsch. Ploegen
Boete op afwezigheid, die niet verantwoord is of zonder afmelden
(per wed)
WR-verg
Vergoeding van SR-beoordelaars-rapporteurs
- Per begeleiding
- Reis -en verblijfkosten (tegen geldende kmvergoeding)
- Afwezigheid van de wedstrijdsecr./tijdopnemer
- Tafelofficial zonder geldige LICENTIE
- Geen aangesloten tafelofficial
Wedstrijdformulieren:
te laat opsturen per week te laat
nooit opgestuurd
onleesbaar (niet in drukletters)
onvolledig ingevuld: per onderdeel
foutief lidnummer

80
40
1x
2x
WR-verg

WR-verg

20,80
65
15
65

65
15
65

15
100
15
15
15

15
100
15
15
15
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522

522 B

met een max. van
Een blok van 40 formulieren
Ontbrekende of beschadigde lidkaart, of niet-gelijkende foto
per kaart
met max. van
Niet bij de BHB aangesloten official op de bank:
puntenverlies +
eerste keer

45
10

45

3,15
15,75
Verlies ptn.
+
15

tweede keer

20

derde keer
Uitslagencentrale:
te laat of foutief door'sms'-en van de uitslag
niet door'sms'-en van de uitslag

25
25
50

25
50

Niet dragen van rug -en/of borstnummers per ploeg/per wedstrijd
"Wielrennersbroek" niet in dezelfde kleur als de short
Nummering van de kledij
Verbandkoffer niet aanwezig

15
15
15
15

15
15
15
15

8

8

Terreinafgevaardigde géén 30 min. voor de wedstrijd aanwezig

15

15

Geen terreinafgevaardigde

30

30

Geen terreinafgevaardigde aangesloten bij bezochte club

30

30

553

Afwezigheid van bescherming van de officials en de bezoekers

50

50

554

Verbod officiële functie waar te nemen voor de club

32

555

Vandalisme en schade aan installaties
Boete buiten betalen van de schade
Wedstrijden met gesloten deuren

523

531

542

Onvolledige verbandk. (inh. zie comp.boek)
551

VHV: 556.A

265
400

400

15
30
90
1300
130

15
30
90

558
561

Toelaten van een persoon die de toegang tot het terrein ontzegd
is:
1ste overtreding
2de overtreding
3de overtreding
Clubs die de vrije nieuwsgaring beperken
Vervalsing competitie
max

650

562

Daden van omkoperij:
1ste nat./BENE-league
2° nat.

3900
3390

Liga 1
Liga 2+3
Regioreeks
Jeugd

1575
785
395
210

1° nat.

2100

BHB: 57
VHV: 557
BHB: 58

Heren:

Dames:
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VHV: 615
BHB: 614

VHV: 616
BHB: 615

2e nat.

1575

Ligareeks
Regioreeks
Jeugd

785
210

Remgeld i.v.m. kalenderwijzigingen:
Als de aanvraag tot verschuiving na 01/09:
langer dan 15 dagen vooraf werd ingediend
tussen 15 dagen en 7 dagen vooraf werd ingediend
minder dan 7 dagen vooraf werd ingediend

25
50
77,5

25
50

meerdere verschuivingen van dezelfde aard in 1 aanvraag

max. 3x

max. 3x

650
1250
1800

1250
1800

Forfait:
Algemeen forfait per ploeg:
Voor 7 juli
méér dan 15 dagen voor 1ste wedstrijd
minder dan 15 dagen voor 1ste wedstrijd
+ eventuele kosten van de benadeelde ploeg
Voor 1 bepaalde wedstrijd + ev. kosten van de benadeelde ploeg
(€ 0,9/km/pl)
Voor de overblijvende wedstrijden per wedstrijd - (met max. van)
Verplaatsingskosten/ploeg/km

VHV: 618
BHB: 617 –
618

Verplaatsingskosten/ploeg/km

626

Opstellen niet-gekwalif. speler:
forfait +
bij nieuwe overtreding (na in kennisstelling)
forfait +
bij nieuwe overtreding (na 2de in kennisstelling)
forfait +
Inlichtingen betreffende de kwalificatie van
wedstrijdformulier

VHV: 715

Kopie
Gemengde ploeg zonder toelating

625

spelers

250
250 (1250)
0,90
0,90

250
250-(625)
0,90

65

65

100

100

250

250

2,50

2,50

2,50
35

2,50
35

per

BHB: 725
BHB: 718

Afwezigheid van een geselecteerde speler

BHB: 72 en 73 Gemengde ploeg zonder toelating
811 - 822

Klachten en beroepen: borgsom

84

Verbreking: borgsom

Stat.

Algemene vergadering:
afwezig
vertegenwoordigd

25
35

35

75

75

100

100

100
50

Deze lijst is eveneens te vinden op onze website : http://www.handbal.be/nl/clubs/downloads
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3.5 VHV-reglementering wijzigingen vanaf 1 augustus 2017
Er zijn heel wat wijzigingen aan de VHV-reglementering voor het komende seizoen 2017-2018 :
•
•
•

De statuten van de VHV worden in een apart document ondergebracht.
De reglementen over de jeugdcompetitie (VHV J16,J18,M16 en M19 competitie, kwalificatietornooi, JM14
eindronden en jeugdfinales) zijn terug te vinden in een bijlage, alsook de specifieke reglementen van de
Play-offs Regio dames en het JeugdSportFonds (volgt later).
De
reglementen
(incl.
bijlagen)
en
statuten
2017-2018
zijn
te
vinden
onder
http://www.handbal.be/nl/clubs/downloads en werden samen met deze HB7 naar de secretarissen
gestuurd.

Gezien er heel wat wijzigingen zijn, worden hier alleen de voornaamste wijzigingen aangehaald, de andere
wijzigingen zijn te vinden in de volledige reglementering :
- Artikel 1.1.2 M satellietclub : Het satellietclubstatuut
Is van tijdelijke aard, voor een maximale duur van drie jaar. Daarna kan in uitzonderlijke gevallen en met
specifieke motivatie maximaal één verlenging van één jaar worden aangevraagd aan de RVB, die hierin
autonoom beslist.
- Artikel 1.3 Beheer van de VHV : dit hoofdstuk werd aangepast ifv de nieuwe cellenstructuur/organigram van
de VHV en de volgorde van de artikels werd aangepast.
- Artikel 2.2.2
B. Het is een speler die 16 j. oud is, toegelaten op te treden met de Heren-senioren.
Vanaf seizoen 2018-2019 : Het is een speler die 17 j. oud is, toegelaten op te treden met de Herensenioren, met uitzondering van maximum 2 spelers van minimum 16 jaar per wedstrijd. Wie ooit al
spelgerechtigd is geweest tijdens het voorgaande seizoen, is ook spelgerechtigd tijdens het betrokken
seizoen.
C.Vanaf de leeftijd van 15 jaar mag een speelster optreden in een damesteam in senioren afdelingen.
Vanaf seizoen 2018-2019 : Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag een speelster optreden in een damesteam
in senioren afdelingen, met uitzondering van maximum 2 speelsters van minimum 15 jaar per wedstrijd.
Wie ooit al spelgerechtigd is geweest tijdens het voorgaande seizoen, is ook spelgerechtigd tijdens het
betrokken seizoen.
- Artikel 2.4.1 : Een lid kan over één van de drie volgende lidmaatschappen beschikken : Niet-speler,
Recreatieve speler, competitiespeler
- Artikel 5.2.2 : Vanaf 1 september 2017 is de speler die aan competitie deelneemt verplicht zijn lidkaart én
identiteitskaart (of internationaal paspoort of gelijkwaardig document) voor te leggen. Dit geldt voor de J16,
M16 of JM16 competitie en alle oudere leeftijdscategorieën.
- Artikel 5.5.2 : In alle omstandigheden dient de teamofficial minimaal 2 leeftijdscategorieën ouder te zijn dan
de spelende ploeg of minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of in het bezit zijn van het diploma
Initiator Handbal.
- Een R-ploeg in competitie wordt voortaan een B-ploeg genoemd.
- Artikel 6.3.1 De Ligareeks Heren
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B. Promotie : De kampioen promoveert altijd naar de hogere afdeling. Indien deze ploeg om een of
andere reden niet kan stijgen, dan komt de volgende in het klassement in aanmerking voor
promotie.
C. Bijkomende plaatsen (seizoen 2017-2018) naar aanleiding van de competitiehervorming op nationaal
niveau :
Promotie uit Liga 1: De nummer twee van Liga 1 stijgt eveneens rechtstreeks naar 2 de nationale
heren. De nummers drie en vier van Liga 1 spelen na afloop van de reguliere competitie tegen hun
respectievelijke tegenhangers uit de hoogste LFH reeks een barragewedstrijd (heen en terug) om
eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.
Promotie uit Liga 2: De nummer twee van Liga 2 stijgt eveneens rechtstreeks naar Liga 1. De
nummers 3 (respectievelijk 4) van Liga 2 kunnen promoveren naar Liga 1 indien er slechts 1
(respectievelijk geen) Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau
Promotie uit Liga 3: De nummer twee van Liga 3 stijgt eveneens rechtstreeks naar Liga 2. De
nummers 3 (respectievelijk 4) van Liga 3 kunnen promoveren naar Liga 2 indien er slechts 1
(respectievelijk geen) Vlaamse dalers zijn uit 2de nationale op KBHB niveau
D. Degradatie
Liga 1: de laatste twee zakken steeds naar Liga 2
Liga 2: de laatste twee zakken steeds naar Liga 3
Liga 3: de laatste gerangschikte ploeg zakt steeds naar zijn Regio. De tweede-laatste (respectievelijk
derde-laatste) kunnen moeten dalen naar hun Regio, indien er 1 (respectievelijk 2) Vlaamse dalers
zijn uit 2de nationale op KBHB niveau.
Indien een regio geen P-ploeg heeft die promoveert, wordt dit opgevangen door een daler minder uit
Liga 3.
- Artikel 6.3.2 De Ligareeks Dames
De tweede gerangschikte ploeg uit de play offs regio dames (cfr art. 6.3.3.C) speelt een barrage in
de vorm van twee testwedstrijden (heen-en terugwedstrijd) tegen de laatste niet rechtstreekse
daler uit Liga Dames volgens art 6.3.6.A. De winnaar van deze barrage mag het volgende seizoen in
Liga Dames aantreden, de verliezer van deze barrage zakt naar haar betreffende Regioreeks.
- Artikel 6.3.3 C Regio dames
Iedere regio vaardigt 1 P-ploeg af om deel te nemen aan de play-offs en is daarbij verplicht het
klassement te respecteren. De ploeg die na afloop van deze play-offs de eerste plaats bezet, is
kampioen en stijgt naar liga dames. De tweede gerangschikte ploeg uit de play offs speelt een
barrage in de vorm van twee testwedstrijden (heen-en terugwedstrijd) tegen de laatste niet
rechtstreekse daler uit Liga Dames volgens art 6.3.6.A. De winnaar van deze barrage mag het
volgende seizoen in Liga Dames aantreden, de verliezer van deze barrage zakt naar haar betreffende
Regioreeks.
Er wordt als play-offs één driehoekstornooi georganiseerd. Het organisatierecht verschuift elk jaar
van regio: Regio AVB (1), Regio Limburg (2), Regio Handbal Oost-West (3). Het driehoekstornooi zal
worden afgerond volgens het specifiek reglement in bijlage. Indien er slechts 2 ploegen deelnemen
aan de play-offs dan wordt deze gespeeld in 1 wedstrijd van 2x30 minuten en geldt het specifiek
reglement niet.
- Artikel 6.9 werd geschrapt
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- De reglementen van de VHV J16,J18,M16 en M19 competitie werden samengevoegd tot 1 reglement.
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4 VHV - Jeugdcompetitie
4.1 VHV J16 kwalificatietornooi 3/09/17 Gent
De Cel Competitie heeft de organisatie toegewezen aan DB Gent.
Locatie Sporthal : Sporthal Hekers, Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde
Dit tornooi zal gespeeld worden met 10 ploegen. 4 ploegen kunnen zich kwalificeren. De ploegen werden via
geleide loting ingedeeld in 2 poules :
Poule A : Achilles Bocholt, Sasja HC, HC Schoten, Apolloon Kortrijk, HC Eeklo
Poule B : HBC Izegem, KHT Roeselare, HC Atomix, DB Gent, Brasschaat HC.
Schema
Poule A - wedstrijdduur 1x20’
10u30
11u00
11u30
12u00
12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00

W1 : EEKLO – KORTRIJK
W2 : SASJA – SCHOTEN
W3 : BOCHOLT – EEKLO
W4 : KORTRIJK – SASJA
W5 : SCHOTEN – BOCHOLT
W6 : EEKLO – SASJA
W7 : KORTRIJK – SCHOTEN
W8 : BOCHOLT – SASJA
W9 : EEKLO – SCHOTEN
W10 : BOCHOLT – KORTRIJK

Poule B – wedstrijdduur 1x20’
10u30
11u00
11u30
12u00
12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00

W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20

: GENT – IZEGEM
: ROESELARE – BRASSCHAAT
: ATOMIX – GENT
: IZEGEM – ROESELARE
: BRASSCHAAT – ATOMIX
: GENT – ROESELARE
: IZEGEM – BRASSCHAAT
: ATOMIX – ROESELARE
: GENT – BRASSCHAAT
: ATOMIX – IZEGEM

Kruisfinales
Winnaars poules - wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
15u30
W21 : p-finale winnaar poule A – winnaar poule B
De winnaars van poule A en B zijn geplaatst voor de VHV-competitie. Zij spelen nog één wedstrijd om te
bepalen wie plaats 6 in het competitierooster krijgt (3 thuistornooien) en wie plaats 7 (2 thuistornooien).
Kruisfinales nummers 2 en 3 – wedstrijdduur 1x20’
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(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
De nummers 2 en 3 van elke poule spelen een kruisfinale tegen respectievelijk de nummers 3 en 2 van de
andere poule.
16u00 W22 : kruisfinale 2 de poule A – 3de poule B
16u00 W23 : kruisfinale 3 de poule A – 2de poule B
De winnaars plaatsen zich voor de VHV-competitie als nummer 8 en 9 in het competitierooster. De exacte plaats
in het competitierooster wordt bepaald op basis van het aantal thuistornooien dat in die regio op die speeldag
zal doorgaan in de diverse VHV jeugdcompetities of via loting.

Belangrijk voor de deelnemers !
o Bij aankomst dient de blanco spelerslijst ingevuld afgegeven te worden, samen met de identiteitskaarten
van de spelers, aan de vertegenwoordiger van de VHV Cel Competitie.
o Deze lijst zal dan gecontroleerd worden op basis van de ‘lijst met aangesloten spelers’ die de clubs op
voorhand toegestuurd krijgen. Gelieve op voorhand te controleren of al de spelers op deze lijst vermeld
staan en aangesloten zijn. Een speler die niet op de lijst staat, is niet aangesloten bij de VHV en mag aldus
niet deelnemen aan het kwalificatietornooi.
o De volgende manier van werken wordt gehanteerd betreffende de wedstrijdbladen :
o De ploegen dienen bij aankomst een spelerslijst in met de namen van alle spelers, hun lidnummer en hun
shirtnummer (zie bijlage), samen met de identiteitskaarten van de spelers. Dit kunnen maximum 16
spelers zijn. Per wedstrijd kunnen er echter slechts 14 deelnemen en op het betrokken wedstrijdblad
staan. Iedere speler behoudt verplicht het hele tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden
vervolgens alleen de nummers genoteerd.
o Voor iedere match is een apart wedstrijdblad nodig.
o Indien een speler een rode kaart of blauwe kaart/verslag krijgt, wordt zijn naam achter zijn nummer
gezet.
o Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers?
Daarom dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de
shirtnummers van het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens
een wedstrijd wordt gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
o Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
o Enkele verduidelijkingen betreffende de wedstrijdprogramma’s:
o 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20’ is toegestaan.
o Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
o Wat als een ploeg te laat komt? Dan dient er normaal gezien volgens de VHV-reglementen (art
616) gehandeld te worden: forfait.
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4.2 VHV J18 kwalificatietornooi 2/09/17 Roeselare
De Cel Competitie heeft de organisatie toegewezen aan KHT Roeselare.
Locaties :
Sporthal VMS, Blekerijstraat 51, 8800 Roeselare, 051/204248
Sporthal Schiervelde, Diksmuidesteenweg 396, 8800 Roeselare, 051/238950
(3.5 km afstand tussen beide sporthallen)
Dit tornooi zal gespeeld worden met 9 ploegen (forfait HBC Evergem). 4 ploegen kunnen zich kwalificeren. De
ploegen werden via geleide loting ingedeeld in 2 poules :
Poule A : Hubo Initia Hasselt, HKW Waasmunster, HBC Evergem, KHT Roeselare, HC Schoten
Poule B : Elita Lebbeke, Apolloon Kortrijk, DB Gent, HC Atomix, Kreasa Houthalen
Schema
Poule A – Sporthal VMS - wedstrijdduur 1x25’ (1’ time-out per ploeg)
12u00
W1 : ROESELARE - WAASMUNSTER
12u35
W2 : SCHOTEN - HASSELT
Bij gelijkspel wordt er getost wie in het programma verder gaat als verliezer of winnaar. De ploegen
krijgen evenwel elk 1 punt.
13u15
W3 : winnaar W1 - verliezer W2
13u50
W4 : winnaar W2 - verliezer W1
14u25
W5 : verliezer W1- verliezer W2
15u00
W6 : winnaar W1 - winnaar W2
Poule B - sporthal Schiervelde – wedstrijdduur 1x20’ (1’ time-out per ploeg)
10u30
11u00
11u30
12u00
12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00

W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20

: KORTRIJK – GENT
: LEBBEKE – ATOMIX
: HOUTHALEN – KORTRIJK
: GENT – LEBBEKE
: ATOMIX – HOUTHALEN
: KORTRIJK – LEBBEKE
: GENT – ATOMIX
: HOUTHALEN – LEBBEKE
: KORTRIJK – ATOMIX
: HOUTHALEN – GENT

Kruisfinales – Sporthal VMS
Winnaars poules - wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
15u50
W21 : p-finale winnaar poule A – winnaar poule B
De winnaars van poule A en B zijn geplaatst voor de VHV-competitie. Zij spelen nog één wedstrijd om te
bepalen wie plaats 6 in het competitierooster krijgt (3 thuistornooien) en wie plaats 7 (2 thuistornooien).
Kruisfinales nummers 2 en 3 – wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
De nummers 2 en 3 van elke poule spelen een kruisfinale tegen respectievelijk de nummers 3 en 2 van de
andere poule.

HB7: 2017 / 20

16u20 W22 : kruisfinale 2 de poule A – 3de poule B
16u50 W23 : kruisfinale 3 de poule A – 2de poule B
De winnaars plaatsen zich voor de VHV-competitie als nummer 8 en 9 in het competitierooster. De exacte plaats
in het competitierooster wordt bepaald op basis van het aantal thuistornooien dat in die regio op die speeldag
zal doorgaan in de diverse VHV jeugdcompetities of via loting.
Vergeet zeker het volgende niet !!
o Bij aankomst dient de blanco spelerslijst ingevuld afgegeven te worden, samen met de identiteitskaarten
van de spelers, aan de vertegenwoordiger van de Cel Competitie.
o Deze lijst zal dan gecontroleerd worden op basis van de ‘lijst met aangesloten spelers’ die de clubs op
voorhand toegestuurd krijgen. Gelieve op voorhand te controleren of al de spelers op deze lijst vermeld
staan en aangesloten zijn. Een speler die niet op de lijst staat, is niet aangesloten bij de VHV en mag aldus
niet deelnemen aan het kwalificatietornooi.
o De volgende manier van werken wordt gehanteerd betreffende de wedstrijdbladen :
o De ploegen dienen bij aankomst een spelerslijst in met de namen van alle spelers, hun lidnummer en hun
shirtnummer (zie bijlage), samen met de identiteitskaarten van de spelers. Dit kunnen maximum 16
spelers zijn. Per wedstrijd kunnen er echter slechts 14 deelnemen en op het betrokken wedstrijdblad
staan. Iedere speler behoudt verplicht het hele tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden
vervolgens alleen de nummers genoteerd.
o Voor iedere match is een apart wedstrijdblad nodig.
o Indien een speler een rode kaart of blauwe kaart/verslag krijgt, wordt zijn naam achter zijn nummer
gezet.
o Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers?
Daarom dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de
shirtnummers van het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens
een wedstrijd wordt gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
o Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
o Enkele verduidelijkingen betreffende de wedstrijdprogramma’s:
o 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan.
o Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
o Wat als een ploeg te laat komt? Dan dient er normaal gezien volgens de VHV-reglementen (art
616) gehandeld te worden: forfait.
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