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Voorstellen wijzigingen Huishoudelijk Reglement (HR) - KBHB 

 

 

Artikel 2.5 – Toepassing van de motie – wijziging van artikel 3 van het Sportief Reglement 

 

a. Artikel 3.1 SR: Kampioenschap van Belgian League: Ere Divisie met14 ploegen in 

plaats van 12 – D2 met 13 ploegen ipv 12. Consequenties van de corona virus crisis.  

Heren en Dames – Belgian League: 

 Een Ere Divisie met 14 ploegen; 

 Een Divisie I met 12 ploegen; 

 Een Divisie II met 13 ploegen; 

 Een Divisie III verdeeld in 2 series (voor de Dames) en 3 series (voor de Heren) op basis van 

het aantal ingeschreven ploegen. 

 

b. Verloop van de kampioenschappen Ere Divisie Dames & Heren Belgian League – zie de 

voorstelling tijdens de webinar  

 

c. Verloop van kampioenschappen – Jeugd U14 – U16 – U19 – zie de voorstelling tijdens de 

webinar  

 

Artikel 2.5. – Motie alleen maar van toepassing voor wijziging van de structuur van het 

kampioenschap Belgian League, Open League en nationale kampioenschappen jeugd  maar niet 

voor wijziging van het verloop 

 

Elk voorstel tot wijziging van het artikel 3.1 van het Sportief Reglement veldhockey omtrent de structuur 

van het kampioenschap moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering met een 

meerderheid van tenminste 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, alsook een gewone 

meerderheid in de groep van de werkende leden aangesloten bij de VHL en in de groep van de werkende 

leden aangesloten bij de LHF. 

 

Artikel 3.2 – Gedeeltelijke overdracht van bevoegdheid van het Bestuursorgaan aan de 

CEO met betrekking tot de mogelijkheid om het Parket te gelasten vervolging in te stellen. 
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De CEO kan het Federaal Parket gelasten om in eender welke zaak vervolging in te stellen. Het 

bestuursorgaan kan het Federaal Parket gelasten om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van 

de Controlecomités.  

 

Invoering van een licentie om deel te mogen nemen aan de kampioenschappen in de 

Eredivisie van de Belgian League 

 

Artikel 6 : Organen bevoegd voor de Licenties  

De Organen bevoegd voor de toekenning van de Licenties worden benoemd door het Bestuursorgaan 

van de KBHB. Elk Orgaan werkt onafhankelijk.  

Deze Organen behandelen de Licentiedossiers op vertrouwelijke wijze. Elk lid van deze Organen 

verbindt zich ertoe een vertrouwelijkheidsclausule en een onafhankelijkheidsverklaring te 

ondertekenen. De inhoud van de Licentiedossiers wordt enkel ter kennis gebracht van de leden van de 

Licentie en mag onder geen beding worden meegedeeld (geheel of gedeeltelijk) aan derden, daaronder 

begrepen de leden van het Bestuursorgaan en de personeelsleden van de KBHB en de Clubs.  

De leden van de Licentieorganen oefenen hun mandaat op onafhankelijke en onpartijdige wijze uit. Ze 

mogen geen deel uitmaken van het Bestuursorgaan van de KBHB, de LFH of de VHL; zij mogen evenmin 

loontrekkenden zijn van de KBHB, LFH of VHL.  

De leden van de Licentieorganen moeten: 

 zich onthouden van enigerlei handeling  die zelfs maar schijnbaar afbreuk kan doen aan hun 

onafhankelijkheid of onpartijdigheid; 

 zich onthouden van de behandeling van een Licentieaanvraag als er gerede twijfel bestaat over 

hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid; 

 strikt gereserveerd optreden bij de uitoefening van hun functie.  

6.1. De Licentiemanager 

De Licentiemanager is bevoegd om:  

- de Clubs uitleg te geven over de informatie die in het Licentieaanvraagformulier moet worden 

verstrekt; 

- een licentiebestand bij te houden voor elke Club die een Licentie aanvraagt; 

- na te gaan of het Licentiedossier van de Clubs duidelijk en volledig is; 

- de Clubs te verzoeken hun Licentiedossier aan te vullen of te verduidelijken; 

- een rapport op te stellen en aan de Licentiecommissie een advies over te maken omtrent de 

toekenning of weigering van een Licentie; 

- in de Licentiecommissie te zetelen om verslag uit te brengen en alle vragen te beantwoorden, 

zonder te kunnen deelnemen aan de beraadslagingen van de Licentiecommissie;  

- te waken over de naleving door een Club van de voorwaarden die hem werden opgelegd in het 

besluit tot toekenning van de Licentie.  
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De Licentiemanager wordt benoemd door het Bestuursorgaan van de KBHB voor twee (2) jaar. Zijn 

mandaat kan worden hernieuwd.  

Indien nodig kan het Bestuursorgaan van de KBHB een of meer administratieve medewerkers aanwijzen 

om de Licentiemanager bij de uitoefening van zijn taken bij te staan.  

 

6.2. De Licentiecommissie 

De Licentiecommissie is bevoegd voor de toekenning aan de Clubs van een ‘Licentie’ die hen toegang 

verleent tot de door de KBHB, LFH en VHL georganiseerde kampioenschappen zoals beschreven in 

artikel 11 van het HR.  

a. Samenstelling 

De Licentiecommissie is samengesteld uit een Voorzitter en minstens vier (4) leden. De leden van die 

Commissie mogen onder geen beding officiële mandaten bij een club vervullen of  hebben vervuld 

tijdens de twaalf (12) laatste maanden.  

b. Benoeming 

Het Bestuursorgaan van de KBHB benoemt de voorzitter voor een periode van maximum drie (3) jaar 

alsook, na advies van de voorzitter, de leden van de Licentiecommissie.  

c. Werking van de Licentiecommissie 

De Licentiecommissie kan slechts geldig zetelen indien de voorzitter en minimaal twee (2) van haar 

leden aanwezig zijn, onder wie minstens een jurist en een bedrijfsrevisor/accountant van het IAB.  

Een lid van de Licentiecommissie mag onder geen beding deelnemen aan de besprekingen, 

beraadslagingen en besluitvorming in de Licentiecommissie met betrekking tot het dossier van zijn 

eigen Club.  

Een lid van de Licentiecommissie mag een Club niet vertegenwoordigen voor de Licentiecommissie.  

 

Hoofdstuk 2 – Afdeling 3 – Regels betreffende de toegang tot de competitie (Licentie) 

Artikel 11 

Vanaf het seizoen 2021/2022 moeten Clubs die deel willen nemen aan de heren- en 

dameskampioenschappen in de Eredivisie van de Belgian League een Licentie verkrijgen die door de 

Licentiecommissie vóór de aanvang van het kampioenschap wordt toegekend.   

De verplichting om een Licentie te verkrijgen voor de deelname aan het Kampioenschap heeft tot doel 

een gezond financieel beheer van de Clubs te bevorderen, met het oog op de bewaring van een eerlijke 

concurrentie tussen de Clubs en van een evenwicht in de sportcompetitie.  

11.1. Algemene voorwaarden 
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a. Rechtspersoonlijkheid 

De Club moet rechtspersoonlijkheid bezitten, hetgeen moet worden aangetoond door het overmaken 

van: 

- een exemplaar van de geldende statuten van de club, zoals ze in het Belgisch Staatsblad zijn 

bekendgemaakt; 

- een lijst van de leden van het bestuursorgaan en van het orgaan belast met het dagelijks 

bestuur, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad; 

- een bewijs van neerlegging in het UBO-register; 

- een overzicht van de juridische structuur van de Club, inclusief de banden met andere 

rechtspersonen waarmee rekening moet worden gehouden om de algemene organisatie van 

de Club te begrijpen.  

b. Boekhouding 

Volgende documenten moeten door de club worden aangeleverd:  

- de jongste door de Algemene Vergadering goedgekeurde jaarrekeningen van de VZW; 

- een BTW-attest waaruit blijkt dat de verschuldigde BTW-bedragen zijn betaald; 

- een getuigschrift van de RSZ waaruit blijkt dat de verschuldigde RSZ-bijdragen zijn betaald. 

c. Continuïteit  

De Licentie wordt enkel toegekend indien de Licentiecommissie van oordeel is dat de financiële 

continuïteit van de club redelijkerwijze verzekerd is tot aan het einde van het seizoen waarvoor de 

Licentieaanvraag wordt ingediend op basis van: 

- De “Profit and Loss” analyse die de Club moet opstellen overeenkomstig het model 

voorgeschreven door het Licentieaanvraagformulier;  

- een begroting die de levensvatbaarheid van de activiteit voor het lopende en volgende 

werkjaar aantoont, en die de club moet opstellen overeenkomstig het “Profit and Loss” model; 

- De kennisname van eventuele lopende geschillen; 

- enigerlei ander door de Licentiecommissie gevraagd bewijsstuk omtrent de financiële 

continuïteit van de club. De Licentiecommissie kan kennis nemen van eventuele 

“comfortbrieven” als garantie in geval van continuïteitsproblemen.  

c. Sportinfrastructuur 

De club moet het bewijs leveren dat hij zal spelen binnen een sportinfrastructuur die beschikt over: 

- een algemeen FIH-certificaat voor het speelveld met een uiterste geldigheidsdatum na 1 

september van het seizoen waarvoor de Licentieaanvraag wordt ingediend; 

- een verlichtingssysteem met een horizontale lichtbundel van minstens 300 lux gemiddeld en 

minstens 210 lux op elk controlepunt.  

11.2. Indiening van een Licentieaanvraag 

Op straffe van verbeurdverklaring moet de Licentieaanvraag worden ingediend tussen de 15de januari 

en de 1ste februari die voorafgaat aan het seizoen waarvoor de club een Licentie wenst te verkrijgen 
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met het oog op deelname aan de heren- en dameskampioenschappen in de Eredivisie van de Belgian 

League. 

Voor elke indiening van een Licentiedossier moet de club een bedrag betalen dat is vastgesteld in het 

reglement betreffende Barema’s van kosten en boetes. 

Wordt de Licentieaanvraag te laat ingediend  - zonder dat de vertraging meer dan vijftien (15) 

kalenderdagen mag bedragen  - dan wordt een boete van 125 EUR per kalenderdag vertraging 

opgelegd.  Na een termijn van vijftien (15) kalenderdagen wordt de Club geacht definitief afstand te 

hebben gedaan van zijn recht om de Licentie aan te vragen. Bijgevolg kan de Club tijdens het volgende 

seizoen niet deelnemen aan de heren- en dameskampioenschappen in de Eredivisie van de Belgian 

League. Hetzelfde geldt voor een Club die binnen dat tijdsbestek een blanco Licentieaanvraagformulier 

indient.  

Het Licentieaanvraagformulier en de bijlagen moeten worden ingevuld op een platform dat door de 

KBHB ter beschikking wordt gesteld.  

Door de indiening van het Formulier: 

o bevestigt de Club dat zij kennis heeft genomen van alle bepalingen en voorwaarden 
voor de toekenning van een Licentie, en deze zal naleven; 

o bevestigt de Club de authenticiteit en de juistheid van de documenten die zijn 
overgelegd aan de Licentieorganen; 

o geeft de Club aan de Licentieorganen de toestemming om de documenten in het 
Licentiedossier te onderzoeken en op zoek te gaan naar enigerlei informatie die van 
belang kan zijn voor de toekenning van de vergunning, mits naleving van de wet; 

o aanvaardt de Club dat de Licentieorganen bijkomende uitleg en/of bewijsstukken aan 
de Clubs mogen vragen.  

o bevestigt de Club dat hij akkoord gaat met de arbitrage door het BAS in geval van 
beroep tegen de beslissing tot weigering van de Licentie uitgesproken door de 
Licentiecommissie; 

 

11.3. Behandeling van de Licentieaanvraag 

a. Voorafgaande instructie 

De Licentieaanvraag vanwege een Club wordt via het Formulier op het KBHB-platform ingediend en 

wordt  door de Licentiemanager onderzocht. Hij bekijkt de Licentieaanvraag en vraagt desgewenst aan 

de Club aanvullende bewijsstukken of toelichting. Hij maakt uiterlijk op 15 maart een Rapport met 

advies over aan de Licentiecommissie.  

Zoals vermeld in artikel 11.2 bezit de Licentiemanager een expliciete onderzoeksbevoegdheid.   

b. Onderzoek door de Licentiecommissie 

De Licentieaanvraag wordt in eerste aanleg door de Licentiecommissie onderzocht.  

Op basis van het onderzoek van het dossier kan de Licentiecommissie beslissen om:  
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- de dossiergegevens als voldoende, volledig en juist te beschouwen. In dat geval wordt de 

Licentie de plano toegekend zonder dat de Club hoeft te worden gehoord; 

- aan de betrokken Club te vragen bijkomende bewijsstukken te leveren en/of aanvullende 

informatie of toelichting te verstrekken met het oog op de zitting; 

- de Club uit te nodigen op een zitting waarop de Licentiecommissie  aan de Club vragen zal 

stellen met het oog op het verkrijgen van bijkomende informatie. De Club die wordt 

uitgenodigd is verplicht om op de hoorzitting aanwezig te zijn, zonder mogelijkheid om uitstel 

te vragen, en kan worden vertegenwoordigd door een door de voorzitter of secretaris van de 

Club gemandateerde persoon. Als de betrokken Club niet ingaat op de uitnodiging zal de 

Licentiecommissie zich uitspreken enkel op basis van de door de Club ingediende bewijsstukken 

en zal de beslissing worden beschouwd als zijnde uitgesproken op tegenspraak.  

Bij de indiening van de Licentieaanvraag mag de Club uitdrukkelijk vragen om door de 

Licentiecommissie te worden gehoord. In dat geval moet de Club verplicht worden uitgenodigd op een 

hoorzitting van de Licentiecommissie vooraleer deze laatste haar beslissing neemt, tenzij de Licentie de 

plano wordt verleend.  

Alle hoorzittingen van de Licentiecommissie worden achter gesloten deuren gehouden.  

De Licentiecommissie moet uiterlijk op 15 april een definitieve beslissing nemen omtrent de toekenning 

of weigering van een Licentie. De beslissingen van de Licentiecommissie moeten worden gemotiveerd 

en dienen via email en per aangetekende brief naar de Club gestuurd te worden.  

De door de Licentiecommissie toegekende Licentie is geldig voor één seizoen. De Licentie is niet 

overdraagbaar op een andere rechtspersoon.  

De beslissing van de Licentiecommissie kan aanbevelingen en voorwaarden bevatten waaraan tijdens 

het seizoen moet worden voldaan. In dat geval wordt aan de club opgelegd om binnen vastgestelde 

termijnen aan de Licentiemanager het bewijs te leveren van de naleving ervan.. Het niet naleven van 

deze voorwaarden of van sommige ervan kan een invloed hebben op de toekenning van de Licentie 

voor het volgende seizoen.  

Tegen de definitieve beslissing van de Licentiecommissie kan geen derdenverzet worden aangetekend 

door een Club. 

Ingeval een Licentie niet wordt toegekend zal de betrokken Club in Divisie 1 spelen en in de Eredivisie 

vervangen worden volgens de voorschriften van artikel 19.8 van het Sportief Reglement van de KBHB. 

c. Beroep tegen de beslissing van de Licentiecommissie 

Op straffe van verval kan de Club wiens Licentie werd geweigerd bij het BAS beroep aantekenen tegen 

de beslissing van de Licentiecommissie binnen vijf (5) werkdagen na de betekening van deze beslissing.  

De termijn voor de indiening van het beroep neemt een aanvang op de dag na de betekening per 

aangetekende brief van de beslissing van de Licentiecommissie (de poststempel geldt als bewijs).  

Het beroep moet gemotiveerd zijn en door twee bestuurders worden ondertekend. Het moet door de 

Club per aangetekende brief naar het BAS en naar de KBHB worden gestuurd.  
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Een Club die beroep aantekent, moet zich houden aan de reglementen van het BAS.  

Het BAS herneemt de zaak volledig, zowel in feite als naar recht, en beslist op basis van de reglementen 

van de KBHB. Desgewenst  kan de Licentie Manager, zonder partij te zijn bij de zaak, aanwezig zijn op 

de hoorzitting om het arbitragepanel uitleg te verschaffen.  

De kosten verbonden aan het beroep worden toegewezen overeenkomstig de reglementen van het 

BAS.  

 

Artikel 7 – Verduidelijking van het artikel betreffende de vergunning om aan de Belgian 

League-kampioenschappen te mogen deelnemen voor spelers zonder nationaliteit van een 

deelstaat van de Europese Economische Ruimte.  

 

Vanaf het seizoen 2020/2021 moet elke speler zonder nationaliteit van een deelstaat van de Europese 

Economische Ruimte (EER) een tijdelijke vergunning van de KBHB verkrijgen om te mogen deelnemen 

aan de Belgian League-kampioenschappen. De clubs moeten die toestemming aanvragen en verkrijgen 

namens de club en/of voor rekening van de speler vooraleer hij deelneemt aan een  Belgian League-

kampioenschap, zo niet wordt de speler als niet speelgerechtigd beschouwd. 

Bij de aan de KBHB toe te sturen vergunningsaanvraag moeten de volgende documenten worden 

gevoegd: 

- een kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de speler; 

- een vergunning voor verblijf op het Belgische grondgebied (een kopie van de beslissing van het 

Ministerie omtrent het verblijf, een kopie van de verblijfsvergunning (of minstens de aanvraag 

ervan) of de gecombineerde vergunning); 

- indien vereist, een vergunning om een bezoldigde activiteit uit te oefenen op het Belgisch 

grondgebied (een kopie van de beslissing van het Ministerie omtrent de tewerkstelling, een 

kopie van de beroepskaart of de gecombineerde vergunning); 

- een attest van de club betreffende de soort van overeenkomst die met de speler is gesloten, en 

de duur ervan (bij voorkeur een kopie van de met de speler gesloten overeenkomst); 

 (…) 

Voor elke aanvraag tot toekenning moet een club een bedrag betalen dat is vastgesteld in het 

reglement betreffende Barema’s van kosten en boetes. 

 

Artikel 22 – Definitie van ‘officiële functies’ 

 

Onder officiële functies worden de volgende functies verstaan: voorzitter, secretaris of penningmeester 
van de hockey-afdeling ten opzichte van de KBHB/LFH/VHL, vermelding in een officieel verslag of 
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uitoefening van de functie van ‘staff’, ‘official’, ‘terreinverantwoordelijke’ of ‘groene kaart 
verantwoordelijke’.  

 

Artikel 22.2 – Wijziging van het systeem van automatische schorsing 

De dag waarop de speler daadwerkelijk geschorst is voor alle wedstrijden waaraan hij had kunnen 

deelnemen, gaat in vanaf het einde van de wedstrijd waarin hij een definitieve of tijdelijke 

schorsingskaart bij wijze van automatische schorsing heeft gekregen, en eindigt na de volgende 

wedstrijd  met de ploeg waarin de Speler zijn definitieve of tijdelijke schorsingskaart bij wijze van 

automatische schorsing heeft gekregen. Als de volgende wedstrijd van de betrokken ploeg meer dan 

acht (8) kalenderdagen na de wedstrijd met de schorsing is gepland, dan kan de Club van de Speler een 

gedeeltelijke opheffing van de automatische schorsing vragen. De aanvraag daartoe moet worden 

ingediend bij de CEO van de KBHB binnen drie (3) kalenderdagen na de wedstrijd waarin de schorsing 

werd opgelegd. Tegen de beslissing van de CEO van de KBHB kan geen beroep worden aangetekend.  

In geval van afgelasting wordt de schorsing automatisch verplaatst naar de eerstvolgende speeldag 

van de ploeg waarin de speler zijn schorsingskaart heeft gekregen.   

 

Artikel 29 – Automatisch beroep bij het BAS  

 

Het akkoord van de KBHB voor de indiening van een dossier bij het BAS is niet vereist in de volgende 

gevallen: 

- beroep zoals bepaald in artikel 7 (verzoek om toestemming om deel te nemen aan het Belgian 

League-kampioenschap voor spelers uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische 

Ruimte) ; 

- beroep zoals bepaald in artikel 11  (vergunningsaanvraag). 

In beide voornoemde gevallen worden de eisen rechtstreeks door het BAS behandeld en hoeven ze niet 

aan de Rechterlijke Comités van de KBHB te worden voorgelegd. 

 

Sectie 6 – Nieuwe sectie betreffende Grensoverschrijdend gedrag 

 

Deze sectie is van toepassing voor alle toegetreden leden en voor alle personen die de gedragscode 

gepubliceerd op het Officiële Orgaan hebben getekend.  

 

Door “Seksueel grensoverschrijdend gedrag”  wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal, non-

verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de 

waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, 
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vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd (bv. voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), 

aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en 

pooierschap, etc.).  

 

Door “Pesterijen” wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of 

uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben gedurende een 

bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of 

psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de hockey wordt aangetast, dat zijn positie 

in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 

omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, 

gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden 

met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 

syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of 

genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale 

of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. 

Door “Grensoverschrijdend gedrag” wordt verstaan “Seksueel grensoverschrijdend gedrag” en 

‘Pesterijen”.  

In geval van klacht voor Grensoverschrijdend gedrag, zullen de betrokken mensen verwezen worden 

naar de bevoegde instanties van de Liga, LFH of VHL, waarvan zij lid zijn om er berecht te worden in 

overeenstemming met de in de betrokken Liga toepasselijke bepalingen. Indien het geschil betrekking 

heeft op leden van de twee liga’s, zal het geschil doorwezen worden naar de liga van de klager.  

Elke sanctie inzake Grensoverschrijdend gedrag tegenover een toegetreden lid, genomen door de 

bevoegde instanties van de LFH of de VHL, of door de bevoegde instanties van de Gemeenschappen, 

zal automatisch en onmiddellijk door de KBHB toegepast worden in al zijn beschikkingen. 


