DISCIPLINAIR REGLEMENT
Artikel 1
CLASSIFICATIE VAN DE OVERTREDINGEN
Zie tabel in Bijlage 1 (aan het einde van dit reglement).
Bovendien mogen de artikelen 4.4 en 4.5 toegepast worden op alle personen die in het handbal
actief zijn.

Artikel 2
KWALIFICATIE VAN DE OVERTREDINGEN
De overtredingen worden gekwalificeerd op basis van de beslissing van de scheidsrechter en van
de reden die hij weerhouden heeft, of volgens de aard van het incident dat door een official in
de uitoefening van zijn functie werd vastgesteld. Het verslag van de scheidsrechter is slechts één
beoordelingselement naast andere voor de kwalificatie van de overtreding, het bindt het comité
niet. Als andere elementen (aanvullende verslagen, getuigenissen, video...) een ernstigere of
minder ernstige overtreding uitwijzen dan deze die door de scheidsrechter in zijn verslag is
vermeld, is het de bevoegdheid van de disciplinaire instantie, die de zaak behandeld, om de
overtreding correct te kwalificeren en de overeenstemmende straf toe te passen. De partij die
het gebruik van beeldmateriaal inroept is verantwoordelijk voor het verzorgen van de logistiek
voor de aanwending ervan.

Artikel 3
TYPEN SANCTIES
3.1 De sancties zijn van toepassing op de clubs aangesloten bij de BHB (VHV of LFH), op de
aangesloten leden van deze clubs en op de andere leden aangesloten bij de BHB, VHV of LFH
omvatten:
3.1.1. Sportstraffen zoals
a) herspelen van wedstrijden,
b) spelen of herspelen van wedstrijden met gesloten deuren
c) terrein- of zaalverbod,
d) verlies van de wedstrijd ,
e) degradatie,
3.1.2. Disciplinaire sancties, zoals:
a) de blaam;
b) de schorsing voor de competitie of voor de uitoefening van functies;
c) geldboeten .
d) het voorlopig intrekken van de licentie;
e) de schorsing tot verschijning.
f) de schrapping
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3.1.3. De onverkiesbaarheid voor een bepaalde duur voor de leidende functies, in geval van
ernstige tekortkoming tov de deonthologische regels en de sportieve geest.
3.1.4. In het geval dat een wedstrijd ten gevolge van het vrijwillige vertrek van een team
wordt afgebroken, wordt dit team bestraft door het verlies van de wedstrijd en,
eventueel, met andere disciplinaire sancties zoals voorzien in de vorige paragrafen.
3.1.5. De in 3.1.2.f vermelde schrapping, wordt afhankelijk van de aansluiting, door het
Bureau van de BHB, VHV of LFH (R) uitgesproken op voorstel van de disciplinaire
comités (in eerste aanleg of in beroep).
3.2. Het Sportcomité en het Beroepscomité mogen aan een bestrafte aangesloten club de
verplichting opleggen van de ten laste neming van een waarnemer, aangeduid door de bevoegde
nationale instantie, om het sportief verloop van de wedstrijd te garanderen.

Artikel 4
BAREMA VAN DE SANCTIES
4.1 De schaal van de sancties wordt bepaald op grond van 3 criteria zodat een aangepaste
sanctie kan worden uitgesproken :
1) Notie van eerste overtreding.
2) Bestaan van verzachtende omstandigheden:
3) Bestaan van verzwarende omstandigheden, o.a.:
- het feit van teamverantwoordelijke te zijn,
- fout begaan tegen een official of een scheidsrechter,
- herhaling,
- herhaling tijdens de proefperiode.
In geval van uitzonderlijk ernstig wangedrag, mogen de disciplinaire organen een
schrappingprocedure aanspannen, zelfs als het om een eerste fout gaat. Deze schrapping
wordt uitgesproken overeenkomstig de procedure voorzien in art. 3.1.5)
4.2 – zie tabel in bijlage 2 (aan het einde van dit reglement).
4.3 – zie tabel in bijlage 3 (aan het einde van dit reglement).
4.4 – zie tabel in bijlage 4 (aan het einde van dit reglement).
4.5 – zie tabel in bijlage 5 (aan het einde van dit reglement). De beschikkingen van dit artikel
kunnen toegepast worden op alle personen die in het handbal actief zijn.

Artikel 5
SCHORSING
5.1 Het disciplinaire orgaan stelt de datum van inwerkingtreding van de sancties en van hun
uitvoeringsmodaliteiten vast.
5.2 De periode van schorsing (begindatum - einddatum), dekt het geheel van de
kampioenschappen en mag uitgebreid worden tot de bekerwedstrijden. De proefperiode begint
de dag volgend op de laatste datum van de effectieve schorsing. Voor een proefperiode minder of
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gelijk aan één jaar kunnen de periodes buiten de competities niet in aanmerking genomen
worden
5.3 Een straf van schorsing verbiedt elke activiteit (speler, scheidsrechter, manager, leider,
official, elke functie op het terrein...) in nationale, federale en provinciale competitie. De
disciplinaire comités kunnen evenwel bij een gemotiveerde beslissing het toepassingsgebied van
de sanctie beperken.
5.4 Aan elke sanctie (blaam, effectieve schorsing of met uitstel, tijdelijke onverkiesbaarheid,
schrapping) uitgesproken tegen een official, wordt een finantiële straf verbonden die opgelegd
wordt aan de club, waaraan de betrokkene verbonden was op het moment van de overtreding.
5.5 In geval van niet-naleving van een schorsing, mag de straf verhoogd worden met een jaar
effectieve schorsing. In geval van herhaling, wordt de schrapping uitgesproken volgens de
voorwaarden bepaald in artikel 3.1. In alle gevallen, waarbij de overtreding zal vastgesteld
worden, zullen de wedstrijden waaraan de betrokkene (speler, manager, leider) zou hebben
deelgenomen, met het verlies van deze wedstrijden worden bestraft. In het geval dat een
geschorste licentie houder, een wedstrijd zou leiden, zal deze wedstrijd nietig verklaard worden.

Artikel 6
UITSTEL
6.1 - De sancties die in artikel 3.1 worden vermeld, ander dan de waarschuwing, de blaam en de
schrapping, mogen, wanneer zij als eerste sanctie worden uitgesproken, met een gehele of
gedeeltelijke uitstel worden uitgesproken.
6.2 - In geval van uitstel, begint de proefperiode vermeld in de tabellen van artikel 4 vanaf de
datum van kennisgeving van de sanctie te lopen.
6.3 - In het geval dat een licentie houder, een aangesloten club, die van het uitstel voor een
sanctie heeft genoten, zich een andere sanctie ziet opgelegd worden tijdens de proefperiode
vermeld in de tabellen van bijlagen, verliest hij (zij) het voordeel van het uitstel. Hij (zij) zit
eerst de eerste sanctie uit, vervolgens de tweede. De tweede sanctie die in hetzelfde seizoen
wordt opgelegd, mag in geen enkel geval met een uitstel worden uitgesproken.
6.4 - De sanctie met uitstel wordt als niet bestaand beschouwd, als de betrokkene binnen een
termijn van drie jaar na de uitspraak geen nieuwe sanctie tegen zich heeft horen uitspreken.

Artikel 7
KOSTEN
De disciplinaire comités van eerste aanleg en in beroep beslissen over de disciplinaire kosten .
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Artikel 8
DISCIPLINAIRE PROCEDURES BIJ EEN TORNOOI
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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BIJLAGE 1 - ARTIKEL 4
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BIJLAGE 2 - ARTIKEL 4.2
Beslissing van
de
scheisrechter
Diskwalificatie

Directe
diskwalificatie
op of naast het
speelveld

Definitieve
uitsluiting of
diskwalificatie
andere dan
voor een speler

Type fout (ten indicatieve titel en
niet beperkend

Kwalificering
van de fout

1

Systematisch betwisten 3e
uitsluiting van eenzelfde speler

Niet correct
gedrag

2

- misplaatste woorden
- Niet correcte houding

Onsportief
gedrag

Schaal van de sancties
1e fout

1e proefperiode

1e Herhaling

2e Herhaling

3e proefperiode

zonder gevolg
Zonder gevolg of waarschuwing of 1
speeldag

3 maand

1à3
speeldagen

6 maand

3à6
speeldagen
*
6 à 12
speeldagen
**

9 maand

3

- Beledigende woorden
- Obseen gebaar

Grof onsportief
gedrag

1à3
speeldagen

6 maand

3à6
speeldagen
*

9 maand

4

- Verbale bedreigingen
- Dreigende lichamelijke houding
- Poging tot slaan

Grove onregelmatigheid

3à6
speeldagen
*

6 maand

6 à 12
speeldagen
**

1 jaar

12 speeldagen à 1 jaar
***

2 jaar

5

- Agressieve lichamelijke houding
- Opzettelijke slag zonder
arbeidsongeschiktheid tot gevolg

Geweld

6 à 12
speeldagen
**

6 maand

12 speeldagen à 1 jaar
***

1 jaar

1 à 3 jaar
°

2 jaar

6

- Spuwen
- opzettelijk wegduwen
- Opzettelijke slag met
arbeidsongeschiktheid <7d tot
gevolg

Grof geweld

12 speeldagen à 1 jaar
***

1 jaar

1 à 3 jaar
°

3 jaar

Schrapping

7

- Opzettelijke slag met
arbeidsongeschiktheid <20 d tot
gevolg

Zeer grof
geweld

1 à 3 jaar
°

3 jaar

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

5 jaar

Schrapping

8

- Opzettelijke slag met
arbeidsongeschiktheid >20 d tot
gevolg

Uitzonderlijk
grof geweld

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

5 jaar

Schrapping

Onsportief
gedrag

3à6
speeldagen
*

6 maand

6 à 12
speeldagen
**

9 maand

1 à 2 jaar
°

1 jaar

Grof onsportief
gedrag

6 à 12
speeldagen
**

9 maand

1 à 2 jaar
°

1 jaar

2 à 3 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

2 jaar

Grof geweld

12 speeldagen à 2 jaar
***

1 jaar

2 à 3 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

2 jaar

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

3 jaar

Zeer grof
geweld

2 à 3 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

2 jaar

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

3 jaar

Schrapping
met uitbreiding

- Opzettelijke weloverwogen
13 slag(en) met >20d
arbeidsongeschiktheid tot gevolg

Overdreven grof
geweld

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

3 jaar

Schrapping
met uitbreiding

- Opzettelijke slag(en) met als
gevolg dat de activiteiten van voor
14
de wedstrijd niet meer kunnen
hernomen worden

Uitzonderlijk
grof geweld

Schrapping
met uitbreiding

- misplaatste woorden en/of
beledigingen
- Obscene gebaren
- niet correcte houding
- Verbale bedreigingen
- Dreigende en/of agressieve
lichamelijke houding
- Poging tot slaan
- Brutaliteit
- Eerroof, (aanranding van de eer
of van de goede naam van de
10 persoon)
- Wegrukken of poging tot
wegrukken van het fluitje, een
kaart, de stylo van de
scheidsrechter, van een wedstrijd
formulier of een ander document
- Opzettelijke en vrijwillige slag
zonder werkverlet tot gevolg
9

Verslag of
getuigenis
betreffende
- Spuwen
feiten gebeurd
- opzettelijk wegduwen
na het
- Opzettelijke slag(en) met
eindsignaal en
arbeidsongeschiktheid <7d tot
tot de terugkeer 11 gevolg
van de
- Indringen in de kleedkamer van
scheidsrechters
de scheidsrechters met
en/of de officiële
wraakzuchtig, bedreigend of
waarnemer in
aggressief gedrag, enz.
hun
- Agressie
vervoermiddel
- Opzettelijke beschadiging van de
wedstrijdkledij van de
scheidsrechter (boven en/of
12 onderstuk van trainingspak, short,
hemd, schildje, enz.)en/of van zijn
persoonlijke bezittingen
- Opzettelijke slag(en) met <20 d
arbeidsongeschiktheid tot gevolg

* met minstens 1 speeldag effectief - ** met minstens 3 speeldagen effectief - *** met minstens 6 speeldagen effectief
° De minimaal voorziene sanctie mag in geen enkel geval met uitstel worden uitgesproken
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2e proefperiode

1 jaar

BIJLAGE 3 - ARTIKEL 4.3
Beslissing van de
scheisrechter
Diskwalificatie

Directe
diskwalificatie op of
naast het speelveld

Type fout (ten indicatieve titel en
niet beperkend
- 3e uitsluiting van dezelfde speler

2

- Betreden van het speelveld door
een niet toegelaten speler, zonder
de bedoeling van in te grijpen

Onsportief
gedrag

3

- Betreden van het speelveld door
een niet toegelaten speler, met de
bedoeling van in te grijpen

Grof onsportief
gedrag

4

- Spelregel 8.5 (spelregelboekje)
- Spelregel 16.6 c:
bedreigende lichamelijke houding
Agressieve houding
Poging tot slaan
Opzettelijk om - of wegduwen
Brutaliteit
- Interpretatie n° 10 v/d spelregels

6

7

8

Verslag of
getuigenis
betreffende feiten
gebeurd na het
eindsignaal en tot
de terugkeer van
de scheidsrechters
en/of de officiële
waarnemer in hun
vervoermiddel

9

- Spelregel 8.6 (spelregelboekje)
- Spelregel 16.6-d :
- Bedreigende taal
- Verbale provocatie
Beledigende woorden
Obscene gebaren

- Opzettelijke slag
- Bewuste agressie
- Handgemeen en/of meervoudige
slagenwisseling
- Spuwen
Interpretatie nr. 11 van de
spelregels
- misplaatste woorden en/of
beledigingen
- niet correct gedrag
- Obceen gebaar
- Verbale bedreigingen
- Dreigende en/of agressieve
lichamelijke houding
- Poging tot slaan
- Brutaliteit
- Eerroof (aan randing van de eer of
van de goede name van de
persoon)
- Wegrukken of poging tot
wegrukken van het fluitje, een kaart,
de stylo van de scheidsrechter, van
een wedstrijd formulier of een ander
document
Opzettelijke en vrijwillige slag
zonder arbeidsongeschiktheid tot
gevolg
- Spuwen
- opzettelijk wegduwen
- Opzettelijke slag met
arbeidongeschiktheid <7d tot gevolg
- Indringen in de kleedkamer van de
scheidsrechters met wraakzuchtig,
bedreigend of aggressief gedrag,
enz.

- Agressie
- Opzettelijke beschadiging van de
wedstrijdkledij van de
scheidsrechter (boven en/of
10 onderstuk van trainingspak, short,
hemd, schildje, enz.)en/of van zijn
persoonlijke bezittingen
- Opzettelijke slag met <20 d
arbeidsongeschiktheid tot gevolg

Schaal van de sancties
1e proefperiode

3e proefperiode

2e Herhaling

zonder gevolg

2à3
speeldagen

Gedrag ten
zonder gevolg
opzichte van de
tegenstrever
of
grove
of blaam
onregelmatigof
heid
1à3
speeldagen

Gedrag ten
zonder gevolg
opzichte van de
tegenstrever
of
of blaam
grof onsportief
of
gedrag
1à3
speeldagen

6 à 12
speeldagen
**

1 jaar

6 maand

6 à 12
speeldagen
**

1 jaar

2à4
speeldagen
*

4 maand

4à8
speeldagen
**

8 maand

Schrapping

3 maand

3à6
speeldagen *

3 maand

3à6
speeldagen
*

2 maand

6 maand

Grof geweld
Gewelddaad
Bewuste fysieke
en uitzonderlijk
overdreven
interventie

3à6
speeldagen
*

6 maand

12 à 18 speeldagen
***

1 jaar

Onsportief
gedrag

3à6
speeldagen
*

6 maand

6 à 12
speeldagen
**

9 maand

Grof onsportief
gedrag

6 à 12
speeldagen
**

9 maand

Grof geweld

12 speeldagen
à 2 jaar
***

1 jaar

Zeer grof geweld

2 à 3 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

11

- Opzettelijke slag met >20d
arbeidsongeschiktheid tot gevolg

Overdreven grof
geweld

12

- Opzettelijke slag(en) met als
gevolg dat de activiteiten van voor
de wedstrijd niet meer kunnen
hernomen worden

Uitzonderlijk grof Schrapping
geweld
met uitbreiding

1 à 2 jaar

°

1 jaar

1 jaar

2 à 3 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

2 jaar

2 à 3 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

2 jaar

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

3 jaar

2 jaar

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

3 jaar

Schrapping
met uitbreiding

3 jaar

Schrapping
met uitbreiding

1 à 2 jaar

* met minstens 1 speeldag effectief - ** met minstens 3 speeldagen effectief - *** met minstens 6 speeldagen effectief
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2e proefperiode

1e Herhaling

zonder gevolg

1

5

Definitieve
uitsluiting of
diskwalificatie
andere dan voor
een speler

Kwalificering van
de fout
1e fout

°

BIJLAGE 3 - ARTIKEL 4.3
Beslissing van de
scheisrechter

Type fout (ten indicatieve titel en
niet beperkend

Kwalificering van
de fout
1e fout

° De minimaal voorziene sanctie mag in geen enkel geval met uitstel worden uitgesproken
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Schaal van de sancties
1e proefperiode

1e Herhaling

2e proefperiode

2e Herhaling

3e proefperiode

BIJLAGE 4 - ARTIKEL 4.4
Schaal van de sancties
Type fout of aard van de schriftelijke
en/of verbaal en/of fysieke actie
Kwalificering van
buiten de spelperiode van een
wedstrijd en/of in het kader van het
de fout
verenigingsleven (ten indicatieve
titel en niet beperkend

Scheidsrechter of
getuige

1

Verslag of
getuigenis
betreffende de
gebeurde feiten

- Buitensporige uitlatingen
- niet correct gedrag

Niet correct
gedrag

Onsportief
gedrag

1e fout

1e Herhaling

2e Herhaling

Sanctie

Proef-periode

Sanctie

Proef-periode

Sanctie

Proef-periode

zonder gevolg
of blaam
of waarschuwing of
1 speeldag

3 maand

1à3
speeldagen

6 maand

3à6
speeldagen
*

1 jaar

1 speeldag

3 maand

1à3
speeldagen

6 maand

3à6
speeldagen
*

1 jaar

6 maand

3à6
speeldagen
*

9 maand

6 à 12
speeldagen
**

2 jaar

1 jaar

12 speeldagen
à 1 jaar
***

2 jaar

2

- Bedreigingen

3

- Beledigende woorden (smadelijke
uitdrukkingen, misprijzen of Grof onsportief
scheldwoorden)
gedrag
- Misplaatste gebaren
- Obscene gebaren en/of houdingen

1à3
speeldagen

4

- Eerroof (aan randing van de eer
of van de goede name van de
persoon)

Ernstige te kort
koming aan de
sportieve
moraal/ethiek

3à6
speeldagen
*

6 maand

6 à 12
speeldagen
**

5

- Agressieve houding
- Poging tot slaan
- Omverduwen

Grove
ongeregelmatigh
eid

3à6
speeldagen
*

6 maand

6 à 12
speeldagen
**

1 jaar

12 speeldagen
à 1 jaar
***

2 jaar

6

- Spuwen
- Opzettelijke slag zonder
arbeidongeschiktheid tot gevolg

Geweld

6 à 12
speeldagen
**

1 jaar

12 speeldagen
à 1 jaar
***

2 jaar

1 à 3 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

3 jaar

7

- Opzettelijke slag met
arbeidongeschiktheid <7 dagen tot
gevolg

Grof geweld

12 speeldagen
à 1 jaar
***

1 jaar

1 à 3 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

3 jaar

Schrapping

8

- Opzettelijke slag met <20 d
arbeidongeschiktheid tot gevolg

Zeer grof geweld

1 à 3 jaar
°

3 jaar

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding

5 jaar

Schrapping

5 jaar

Schrapping

Uitzonderlijk grof
geweld

3 à 5 jaar °
+
mogelijke
uitbreiding of
schrapping

- Opzettelijke slag met >20d
arbeidongeschiktheid tot gevolg
9

- Opzettelijke slag met als gevolg
dat de activiteiten van voor de
wedstrijd niet meer kunnen
hernomen worden

* met minstens 1 speeldag effectief - ** met minstens 3 speeldagen effectief - *** met minstens 6 speeldagen effectief
° De minimaal voorziene sanctie mag in geen enkel geval met uitstel worden uitgesproken

BIJLAGE 5 - ARTIKEL 4.5
Schaal van de sancties

Scheidsrechter of
getuige

Type fout (ten indicatieve titel en niet
beperkend

1

laser, werpen van projectielen,
voetzoekertjes, rookbommen, enz.
> naar het speelveld
> naar het publiek

2

3

4

Verslag of
getuigenis
betreffende de
gebeurde feiten

5

6
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Bestormen van het speelveld door een
of meerdere personen uit het publiek
met slaan
> op een speler, official op de bank,
tafel official
>op de scheidsrechters
>op de waarnemer

Bestormen van de sportieve installaties
door een of meerdere personen uit het
publiek of door spelers/officials van de
aanwezige ploegen vermeld op het
wedstrijdformulier (kleedkamer, speler,
scheidsrechter, opwarmingszaal...) met
duwen en/of dreiging tot slaan
> op een speler, official op de bank,
tafel official
>op de scheidsrechters
>op de waarnemer

Bestormen van de sportieve installaties
door een of meerdere personen uit het
publiek of door spelers/officials van de
van de ploegen vermeld op het
wedstrijdformulier en die tegen elkaar
uitkomen (kleedkamer, speler,
scheidsrechter, opwarmingszaal...) met
duwen en/of dreiging tot slaan
> op een speler, official op de bank,
tafel official
>op de scheidsrechters
>op de waarnemer

Materiele beschadiging op het spelveld
of van de instalaties van het
sportcomplex

1e Herhaling

2e Her

Sanctie

Proef-periode

Sanctie

Proef-periode

Sanctie

1à2
speeldagen

6 maand

3à4
speeldagen
*

9 maand

4à6
speeldagen
**

1à3
speeldagen

6 maand

3à6
speeldagen
*

9 maand

6 à 12
speeldagen
**

1à3
speeldagen

6 maand

3à6
speeldagen
*

9 maand

6 à 12
speeldagen
**

1 jaar

Schrapping
van de club

Geweld

> naar de spelers, officials
>naar de scheidsrechters, waarnemers

Bestormen van het speelveld door een
of meerdere personen uit het publiek
met duwen en/of dreigen tot slaan en/of
beledigingen
>
op een speler, official op de bank, tafel
official
>op
de scheidsrechters
>op de
waarnemer

1e fout

Kwalificering van
de fout

Thuisploeg

Grof geweld

Bezoekende
ploeg

Thuisploeg

3à6
speeldagen
*

6 à 12
speeldagen
**
6 maand

Kennelijk geweld

Bezoekende
ploeg

Thuisploeg

3à6
speeldagen
*

1à3
speeldagen

6 maand

Grof geweld

6 à 12
speeldagen
**

9 maand

Bezoekende
ploeg

Thuisploeg

Grof geweld

6 à 12
speeldagen
**

1 jaar

12 speeldagen
à 1 jaar
***

1 jaar

Voorstel tot
schrapping
van de club

1à3
speeldagen

6 maand

3à6
speeldagen
*

9 maand

6 à 12
speeldagen
**

1à3
speeldagen

9 maand

3à6
speeldagen
*

1 jaar

Schrapping

Bezoekende
ploeg

club
Gewelddadige
houding
lid

BIJLAGE 5 - ARTIKEL 4.5
Schaal van de sancties

Scheidsrechter of
getuige

Type fout (ten indicatieve titel en niet
beperkend

7

8

9

Materiele beschadiging van het voertuig
of de bus of elk transportmiddel van
één van de ploegen

Materiele beschadiging van het voertuig
van de scheidsrechters, waarnemers,
gedelegeerde personen, verkozen
leden,

Provocatie en/of intimidatie:
>met een voorwerp
>met een wapen
>met een vuurwapen of brandstichting
> met dieren
>met explosieven
>enz….

1e fout

Kwalificering van
de fout

1e Herhaling

2e Her

Sanctie

Proef-periode

Sanctie

Proef-periode

Sanctie

club
Gewelddadige

1à3
speeldagen

6 maand

3à6
speeldagen
*

9 maand

6 à 12
speeldagen
**

houding
lid

3à6
speeldagen
*

9 maand

6 à 12
speeldagen
**

1 jaar

Schrapping

club
Gewelddadige
houding
lid

Zeer ernstige
gewelddadige
houding

3à6
speeldagen
*

6 à 12
speeldagen
**
1 jaar

6 à 12
speeldagen
**

12 speeldagen
à 1 jaar
***

1 jaar

Schrapping

1 jaar

1 à 2 jaar°
+
mogelijke
uitbreiding

2 jaar

1 jaar

1 à 3 jaar°
+ mogelijke
uitbreiding

2 jaar

1 à 2 jaar°
+
aanvraag
uitbreiding

2 jaar

2 à 5 jaar°
+
aanvraag
uitbreiding

2 jaar

2 à 5 jaar°
+
aanvraag
uitbreiding

2 jaar

Schrapping

12 speeldagen
à 1 jaar

°

12 speeldagen
à 1 jaar
***

Schrapping +
aanvraag
uitbreiding

- Gebruik maken van voorwerpen,
wapens, vuurwapens, brandstichting,
dieren, explosieven….
> zonder verwondingen, zonder
arbeidongeschiktheid <3 dagen, zonder
materiele schade
10
> met verwondingen die een
arbeidongeschiktheid van <3 dagen
veroorzaken, met materiele schade
> met verwondingen die een
arbeidongeschiktheid van >3 dagen
veroorzaken, met materiele schade

Gewelddadige
houding van
uitzonderlijke
ernst

12 speeldagen
à 1 jaar

°

* met minstens 1 speeldag effectief - ** met minstens 3 speeldagen effectief - *** met minstens 6 speeldagen effectief
° De minimaal voorziene sanctie mag in geen enkel geval met uitstel worden uitgesproken

Het bevoegde comité beslist over het spelen met gesloten deuren of het verbod om in eigen zaal te spelen. In geval van verbod om in eigen zaal te spel
Bureau van de BHB over de plaats(en) waar de wedstrijden moeten worden gespeeld. (Er is geen beroep mogelijk met betrekking tot de keuze van deze
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rhaling

Proef-periode

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

27/8/2007

rhaling

Proef-periode

1 jaar

2 jaar

en, beslist het
plaats).

27/8/2007

Bijage 6 - Artikel 4.6
Referentie
artikel
Algemeen
reglement

Onderwerp

Sanctie

Niet verantwoorde onbeschikbaarheid
Speler actief tijdens zijn schorsing
Club die geen gevolg geeft aan een oproeping
toegepast op de voorzitter

Sanctie

Bestuurslid die een speler aanraadt om niet deel te nemen
aan een wedstrijd of aan een training
Geselecteerde speler die opzettelijk onder zijn vormpeil
speelt

1 à 2 speeldagen voor de betrokken e speler
1 à 5 speeldagen voor de betrokken e speler
P:2 à 5 speeldagen
L:4 à 8 speeldagen
N:6 à 8 speeldagen
2 à 6 speeldagen voor het bestuurslid
2 à 6 speeldagen voor de speler

De minimaal voorziene sanctie kan in geen enkel geval verbonden worden met een opschorting

P: Provinciaal
L: Liga
N: Nationaal

27/8/2007

BIJLAGE 7 - ARTIKEL 4.7
Schaal van de sancties
Type fout

Dader
1e fout

a

c

d

e

Speler
Bestuurslid

2à6
speeldagen

Speler

3à9
speeldagen

Elke fraude mbt informatie
betreffende de samenstelling van
een door een club voorgelegd
dossier

Bestuurslid

12 speeldagen à 1 jaar

Niet nakomen van verbintenissen,
sociale en fiscale wetgeving

Bestuurslid

6 maanden tot
1 jaar

Speler

3à9
speeldagen

Bestuurslid

3 à 12
speeldagen

12 speeldagen à 1 jaar

Scheids-rechter

4à6
speeldagen

6à9
speeldagen

Dubbele handtekening

Speler die onder een valse naam of
licencie nummer deelneemt aan
een wedstrijd

Weigering van de
teamverantwoordelijke om het
wedstrijdformulier te tekenen of
weigering om de licencies te tonen

f

g

Mededeling aan derden van de hele
of gedeeltelijke informatie m.b.t. een
klachten- of diciplinair dossier

h

onderzoekscommissie voor
klachten of diciplinaire dossiers die
het dossier van eerste aanleg
buiten termijn aan de
appelcommissie overmaakt naar
beroepscommissie

i

Overmaking buiten termijn of
onvolledige overmaking van een
administratief dossier

k

Inschakeling van een makelaar
zonder licencie en/of nietvermelding van de tussenkomst van
een makelaar

Weddenschappen/Prijzen

27/8/2007

1 jaar

4à6
speeldagen

2e proefperiode

2e Herhaling

2 jaar

Schrapping

3 jaar

Schrapping

3e proefperiode

2 jaar

Schrapping

9 à 12
speeldagen

1 jaar

1 jaar
2 jaar

Bestuurslid

4à8
speeldagen

9 à 12
speeldagen

Teamverantwoordelijke

2à6
speeldagen

4à6
speeldagen
1 jaar

3 jaar

Schrapping

3 jaar

Schrapping

8 speel-dagen
à 1 jaar

1 jaar
2 jaar

Bestuurslid

2à4
speeldagen

Scheids-rechter,
officials,
licencie houder

1à3
speeldagen

1 jaar

3à6
speeldagen

2 jaar

6à9
speeldagen

Bestuursleden,
scheidsrechter
officials,
licenciehouder

4à6
speeldagen

1 jaar

9 à 12
speeldagen

3 jaar

Schrapping

4à8
speeldagen

8 speel-dagen
à 1 jaar

3 jaar

Klachten of
diciplinaire
onderzoekscommissie

1 jaar

Liga commissie

1 jaar

2 jaar

3 jaar

Club

1 jaar

2 jaar

3 jaar

Licenciehouder

4à6
speeldagen

Club
Bestuursleden,
scheidsrechter
officials,
licencie houder

1 jaar

2 jaar

9 à 12
speeldagen

1 jaar

4à6
speeldagen

3e Herhaling

6à9
speeldagen

2 jaar

Fraude bij het opstellen van een
wedstrijdformulier

Niet verontschuldigde afwezigheid
of verontschuldige afwezigheid
zonder voldoend bewijs bij een
oproeping of op een vergadering.
Niet beantwoorden op een
informatie aanvraag mbt een zaak
en/of niet verontschuldigde
afwezigheid op een vergadering
waarop een lid werd opgeroepen

j

1e Herhaling

2à4
speeldagen

Elke fraude mbt een licencie dossier
(hernieuwing, nieuwe licentie,
mutatie)

b

1e proefperiode

1 jaar

3 jaar

3 jaar

1 jaar

3 jaar

9 à 12
speeldagen

3 jaar

Schrapping

4 jaar

Schrapping

4 jaar

Uitsluiting
gedurende
1 jaar

BIJLAGE 7 - ARTIKEL 4.7
Schaal van de sancties
Type fout

Dader
1e fout

l

m

n

o

Verplichting verbonden aan de
sanctie

Niet respecteren van de federale
regionale of provinciale beslissingen

Niet doorsturen van een oproeping
aan een licentiehouder

Omkoping en/of poging tot
omkoping

1e Herhaling

Bestuursleden,
scheidsrechter
officials,
licencie houder

4à6
speeldagen

Bestuursleden

2à6
speeldagen

3à6
speeldagen

Scheidsrechters

1à4
speeldagen

2à6
speeldagen

Ploegverantw.

2à4
speeldagen

Zaal

1à4
speeldagen
met gesloten
deuren

Secrétaris

3à6
speeldagen

Omkoper
>Teamverantw.
>Official op de
bank
>Tafelofficial
>Bestuurslid
>Licenciehouder
en
betrokken club (in
alle gevallen)
Omgekochte
>Scheidsrechter
>Waarnemer
>Tafelofficial

27/8/2007

1e proefperiode

12 à 18
speeldagen
+
mogelijke
uitbreiding

1 à 2 jaar
+
mogelijke
uitbreiding

1 jaar

1 jaar

9 à 12
speeldagen

3à6
speeldagen

2e proefperiode

3 jaar

2e Herhaling

3e proefperiode

Schrapping

2 jaar

2à6
speeldagen
met gesloten
deuren
1 jaar

6 à 12
speeldagen

2 jaar

12 speeldagen
à 1 jaar

2 jaar

Schrapping

2 jaar

Schrapping

1 à 2 jaar met
uitbreiding
1 Jaar

1 jaar

2 à 3 jaar met
uitbreiding

3 jaar

3e Herhaling

BIJLAGE 8 - ARTIKEL 4.8
Schaal van de sancties
Type fout

a

Tekortkoming ten laste

Dader

Verantwoordelijke voor de
veiligheid
en
de club

1e fout

1e proefperiode

1à3
speeldagen

2e fout

3à6
speeldagen
6 maand

3e fout

3e proefperiode

6à9
speeldagen
9 maand

1à2
speeldagen
met gesloten
deuren

De minimaal voorziene sanctie mag in geen enkel geval met uitstel worden uitgesproken

27/8/2007

2e proefperiode

1 jaar
2à4
speeldagen
met gesloten
deuren

BIJLAGE 9 - ARTIKEL 5.4
Geldboeten verbonden aan de disciplinaire straffen voor officials
Referentie

Voorwerp

Niveau

Bedrag

artikel

19,1

Waarschuwing
Blaam
Vaste schorsingsdagen
Schorsing voor 1 jaar
Tijdelijke onverkiesbaarheid (per jaar)
Schrapping
Per speeldag met gesloten deuren
Per speeldag zaalverbod

R: Regio
L: Liga
N: Nationaal

27/8/2007

R
L
N
R
L
N

20 €
30 €
40 €
250 €
100 €
500 €
400 €
400 €
400 €
90 €
90 €
510 €

