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scheidsrechters
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Bedankt om je micro en 
camera uit te schakelen 



Inleiding

Bedankt ...
• Philip en Peter
• VHV-Scheidsrechter comité



Inleiding

Chef scheidsrechter
• Arbitrage 2.0
• Oproep naar iedereen



Inleiding

Communicatie

https://handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info

https://handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info


Agenda

• Statuut vrijwilliger – verenigingswerk
• Aanpassingen km-vergoeding
• Indienen onkosten
• RefAssist – aanduiders
• Nieuwe spelregels
• Digitaal wedstrijdblad



Agenda

• Statuut vrijwilliger – verenigingswerk
• Aanpassingen km-vergoeding
• Indienen onkosten
• RefAssist – aanduiders
• Nieuwe spelregels
• Digitaal wedstrijdblad



Statuut vrijwilliger - verenigingswerk

Vrijwilligerswerk 2022

• Iedereen start als vrijwilliger
• Opgelet met voorwaarden
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/wie-mag-
vrijwilligen/

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de limieten

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/wie-mag-vrijwilligen/


Statuut vrijwilliger - verenigingswerk

Verenigingswerk 2022?

• Statuut vrijwilliger is voor een aantal scheidsrechters 
onvoldoende

• Verenigingswerk kan in theorie, maar!!!
→ Andere manier van vergoeden noodzakelijk:

• Officieel contract
• Uurloon
• …

➔ Ontwikkeling in progress



Statuut vrijwilliger - verenigingswerk

Verenigingswerk 2022

• 10% bijdrage
• Opgelet met voorwaarden
https://www.verenigingswerk.be/nl/verenigingswerk.html

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de limieten

https://www.verenigingswerk.be/nl/verenigingswerk.html


Statuut vrijwilliger - verenigingswerk

Statuten combineren

• Je kan tijdens hetzelfde jaar zowel een contract als vrijwilligers, 
als een contract als verenigingswerker afsluiten.

• Je mag op hetzelfde moment beide niet combineren.
• Je mag meermaals wisselen van statuut, maar wij als VHV gaan 

dit maar 1x toelaten.



Statuut vrijwilliger - verenigingswerk

Statuten combineren

Bvb.
• Ik start in januari als vrijwilliger. Eind juni heb ik voor 1250€ 

forfaitaire vergoedingen ontvangen en 1750km afgelegd.
→ Ik blijf dat seizoen dus onder mijn limieten als vrijwilliger.
• Ik mag het volgende seizoen opnieuw starten als vrijwilliger. 

Maar eind september zit ik aan mijn limiet van 2000km.



Statuut vrijwilliger - verenigingswerk

Statuten combineren

Bvb. (vervolg)
→ Ik verwittig onmiddellijk de VHV. Mijn contract als vrijwilliger 
wordt stopgezet en ik krijg er één als verenigingswerker.
• Ik kan de overige maanden verder fluiten als verenigingswerker.

De vergoedingen die ik krijg als vrijwilliger → ONBELAST
De vergoedingen die ik krijg als verenigingswerker → 10%



Vragen?

?



Agenda

• Statuut vrijwilliger – verenigingswerk
• Aanpassingen km-vergoeding
• Indienen onkosten
• RefAssist – aanduiders
• Nieuwe spelregels
• Digitaal wedstrijdblad



Nieuwe km-vergoeding

Aangepast tarief vrijwilligerswerk 2022

• maximum dagvergoeding is 36,84 euro
• maximum jaarbedrag is 2705,97 euro per jaar voor de 

verhoogde forfaitaire
• exclusief 2000 km aan verplaatsingen 

• 0,3707 euro/km tot 30 juni 2022 
• 0,4170 euro/km vanaf 1 juli 2022



Nieuwe km-vergoeding

• 0,4170 euro/km vanaf 1 juli 2022



Agenda

• Statuut vrijwilliger – verenigingswerk
• Aanpassingen km-vergoeding
• Indienen onkosten
• RefAssist – aanduiders
• Nieuwe spelregels
• Digitaal wedstrijdblad



Indienen van de onkosten

DEMO

https://handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info

https://handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info


Vragen?

?



Agenda

• Statuut vrijwilliger – verenigingswerk
• Aanpassingen km-vergoeding
• Indienen onkosten
• RefAssist – aanduiders
• Nieuwe spelregels
• Digitaal wedstrijdblad



RefAssist aanduiders

DEMO

https://handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info

https://handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info


RefAssist aanduiders

Beschikbare data doorgeven

• Jullie beschikbare data zijn de sleutel voor ons
• Het is een absolute noodzaak dat jullie ons hierbij helpen



Vragen?

?



Agenda

• Statuut vrijwilliger – verenigingswerk
• Aanpassingen km-vergoeding
• Indienen onkosten
• RefAssist – aanduiders
• Nieuwe spelregels
• Digitaal wedstrijdblad



Nieuwe spelregels

Aanbrengen middencirkel = uitgesteld
• Beslissing PUC
• Nog geen invoerdatum vastgelegd
• Normaal gezien wel in de BENELEAGUE



Nieuwe spelregels

Aanbrengen middencirkel = uitgesteld
• Pro’s nieuwe regel

• Internationaal verplicht (nationale ploeg – Europese 
competities)

• Attractiviteit verhogen



Nieuwe spelregels

Aanbrengen middencirkel = uitgesteld
• Contra’s nieuwe regel

• Grote logistieke impact voor clubs
• Interpretatie en controverse



Nieuwe spelregels

Overige regels
• Toelichting in augustus
• Nieuwe App
• Alles via 

https://www.handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info

https://www.handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info


Vragen?

?



Agenda

• Statuut vrijwilliger – verenigingswerk
• Aanpassingen km-vergoeding
• Indienen onkosten
• RefAssist – aanduiders
• Nieuwe spelregels
• Digitaal wedstrijdblad



Concept 

• Ledenplatform
• Clubplatform
• Federatieplatform
• Competitieplanning
• Wedstrijdinstellingen
• Rangschikking
• …

• Ploegopstelling
• Wedstrijdomkadering
• Wedstrijdregistratie
• Scheidsrechtersrapport
• Wedstrijdcommunicatie
• Wedstrijdrapport

Matchcode
Pincode

Wedstrijddata

wedstrijddata

31



Digitaal wedstrijdblad – Demo



Digitaal wedstrijdblad opleidingsplan

VHV-intern
Ma 25 juli 22

Lesgevers
Wo 27 juli 22

Scheidsrechters
Do 28 juli 22

Key users club
Clubofficials

12 Sessies in 3 
regio’s

Opleiding door Datum locatie

RLI Ma 01/08/2022 Online

ROW Di 02/08/2022 Online

RAVB Wo 03/08/2022 Online

ROW Ma 08/08/2022 Online

RLI Di 09/08/202 Online

RAVB Do 11/08/2022 Online

RAVB Di 16/08/2022 Online

RLI Wo 17/08/2022 Online

ROW Do 18/08/2022 Online

RAVB Ma 22/08/2022 Online

ROW Wo 24/08/2022 Online

RLI Do 25/08/2022 Online

Opleiding door Datum

RLI Di 02/08/2022

RAVB Wo 10/08/2022

ROW Wo 10/08/2022

RLI Do 18/08/2022

RAVB Di 23/08/2022

ROW Di 23/08/2022



Digitaal wedstrijdblad - Vragencascade

Collega’sKey-user club
Regionaal 

contactpersoon
helpdesk



Vragen?

?



Dank voor jullie aandacht!

De VHV wil bouwen aan een 

handbalgemeenschap die door 

engagement, samenwerking, transparantie 

en diversiteit 

het groeipotentieel ten volle benut.

Vlaamse Handbalvereniging vzw       - Dorpsstraat 74, 3545 

Halen (België)      - info@handbal.be

www.handbal.be - T: 013 35 30 40       - 0417.063.079       

- RPR, afdeling Hasselt

mailto:info@handbal.be
http://www.handbal.be/

