1.1 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.
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.

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 3 e 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 BENELeague 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 2 e 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 BENE-League 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.

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 2e 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 4e, 5e en 6e
gerangschikte ploeg op het einde van de reguliere competitie 2 e 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

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.

