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FEITEN EN PROCEDURE 

Op 5 mei 2020 werd door de KBHB, middels mails verstuurd door de CEO (voorheen 

Secretaris-Generaal) van de VHL en van de LFH, aan de aangesloten clubs de hervorming 

aangekondigd van de U-14 – U-19 jeugdreeksen zowel op nationaal als op regionaal niveau. 

Deze melding volgde op de webinar en gedetailleerde toelichting van 18 maart 2020 die in 

bijlage gehecht was. De tijdslijn werd hierbij verduidelijkt en er werd ook gewezen op het feit 

dat elke ingeschreven ploeg minstens uit 14 spelers van dezelfde leeftijdscategorie diende te 

bestaan (en dat één speler maar in één ploeg per leeftijdscategorie kon worden ingedeeld). 

Deze ingrijpende hervorming van de jeugdreeksen werd, nadien, door de Algemene 

vergadering van de KBHB gestemd op 2 juni 2020 en het proces-verbaal hiervan werd op 5 

juni 2020 gepubliceerd op de website (zijnde het Officieel Orgaan in de zin van artikel 10.2 van 

het Huishoudelijk Reglement (hierna HR). 

De nieuwe procedure wordt nogmaals en nadien aan de aangesloten clubs verduidelijkt per mail 

van 23 juni 2020. 

Op 8 juli 2020, uiterste inschrijvingsdatum, worden deze regels nogmaals herhaald ten 

overstaan van alle aangesloten clubs en wordt opnieuw bevestigd dat, als er niet genoeg spelers 

zijn ingevuld voor een ploeg deze automatisch zakt naar een lagere afdeling (waarbij de 

aandacht van de clubs ook wordt gevestigd op het feit dat de spelers uit de kern van het vorig 

seizoen die niet meer speelgerechtigd zijn in de betrokken leeftijdscategorie niet kunnen 

meetellen als spelers voor de berekening van de index van deze ploeg). 

Het is niet betwist door HiH dat op de uiterste datum van 8 juli 2020 door de club niet voldoende 

speelgerechtigde spelers werden ingeschreven voor de U-19 Boys voor het seizoen 2019-2020 

zodat, bij nazicht, deze ploeg verwezen werd naar een lagere afdeling (i.c. Regionale 1 i.p.v. 

Nationale 2) en de 37ste best gerangschikte ploeg volgens de nieuwe index (i.c. OLDC) in hun 

plaats werd opgenomen in de Nationale 2 reeks. 

Deze beslissing werd aan HiH bekend gemaakt per mail van 17 juli 2020 van de Heer M.. 

Na verdere mailuitwisselingen tussen HiH en de KBHB werd door HiH op 3 augustus 2020 

klacht neergelegd bij het Controlecomité. 

OLDC is in deze procedure vrijwillig tussengekomen. 

 

 

BESLISSING 



 

(a) De bevoegdheid 

 

HiH heeft klacht ingediend bij het Controlecomité doch stelt zich vragen betreffende de 

materiële bevoegdheid van het Comité inzake. 

Deze bevoegdheid volgt nochtans uit artikel 4.2 van het HR dat stelt dat: “De Rechterlijke 

Comités vormen de rechterlijke macht van de KBHB en zijn als enige bevoegd om geschillen 

binnen de KBHB te berechten, dit zowel in tuchtzaken als in administratieve en sportieve zaken. 

De Rechterlijke Comité zijn onafhankelijk en spreken zich uit op grond van de statuten, het HR 

en de Reglementen van de KBHB en met eerbiediging van de rechten van de verdediging, zoals 

beschreven in Artikel 6 van de Verklaring van de Rechten van de Mens, en de Federale, 

Communautaire en Regionale wetgevingen”. 

Op basis van deze regel heeft het Controlecomité, als rechterlijk orgaan in eerste aanleg, 

bevoegdheid om over de ingediende klacht te oordelen.  

 

(b) Ontvankelijkheid 

 

OLDC voert aan dat de klacht van HiH onontvankelijk zou zijn nu deze laatste, bij toepassing 

van artikel 17b) HR, diende te worden ingediend ten laatste de 3de dag te rekenen vanaf de dag 

van de gebeurtenis of van het voorwerp van de klacht of van de dag waarop de aanklager er 

kennis van heeft gehad. Nu het een klacht betreft tegen een beslissing aangezegd op 17 juli 

2020 diende de klacht te worden ingediend ten laatste op 20 juli 2020 zodat de klacht van 3 

augustus 2020 per definitie laattijdig en onontvankelijk zou zijn.  

HiH betwist dit en stelt dat voormelde termijn enkel voorzien zou zijn betreffende een klacht 

in disciplinaire aangelegenheden. 

Dit argument kan niet worden gevolgd. 

Los van de lokalisatie van het bewust artikel van het HR, met name in titel II, Hoofstuk 1, sectie 

2, punt A) waaruit echter geen doorslaggevende reden kan worden weerhouden, blijkt immers 

uit de tekst zelf van voormeld artikel dat een klacht enkel kan worden neergelegd door het 

Bestuursorgaan van de KBHB, een club of een toegetreden lid. 

De klager is iedere persoon die de KBHB informeert dat hij slachtoffer is geweest van een 

handeling die een inbreuk inhoudt op de statuten, het HR of de Reglementen van de KBHB (of 

dat hij op de hoogte is van een dergelijk feit). 

Er wordt, aldus, geen onderscheid gemaakt tussen disciplinaire inbreuken en andere inbreuken 

op de reglementen zodat voormelde termijn ook geldt voor administratieve en sportieve 

klachten zoals inzake. 

De ratio legis is immers in al deze gevallen identiek, met name er voor te zorgen dat, met een 

korte vervaltermijn voor elke klacht (zowel disciplinair, administratief als sportief) ook binnen 

een redelijke termijn een beslissing kan worden gewezen zonder dat hierdoor reeds uitgevoerde 

beslissingen of bevestigde resultaten zouden herroepen worden. 

Dit wordt, in feite, nog bevestigd waar de termijn van 3 dagen begint te lopen hetzij vanaf de 

gebeurtenis, hetzij vanaf het voorwerp van de klacht (of, indien de klager hier niet onmiddellijk 

kennis van heeft kunnen nemen, vanaf kennisname hiervan). 

Trouwens, eenzelfde termijn van 3 dagen wordt eveneens voorzien in dezelfde titel en 

hoofdstuk onder punt B voor de instelling van het hoger beroep tegen een beslissing van het 

Controlecomité. In de – te enge – lezing van deze artikels door HiH zou dit betekenen dat een 

hoger beroep tegen een beslissing van het Controlecomité alleen maar mogelijk zou zijn 

betreffende beslissingen in disciplinaire aangelegenheden, hetgeen indruist tegen de letter en 

de geest van het HR.  

Nu ten deze bewezen is dat HiH kennis heeft van de beslissing (gebeurtenis of voorwerp van 

de klacht) sinds de mail van 17 juli 2020 (een dergelijke mail is trouwens conform de algemene 



bepalingen van artikel 10.1 betreffende de relaties tussen de KBHB en de Clubs) is de klacht 

die door haar werd ingediend op 3 augustus 2020 laattijdig en, derhalve, onontvankelijk. 

Rekening gehouden hiermede, dient het Controlecomité de argumenten ten gronde niet verder 

te onderzoeken. 

 

OM DEZE REDENEN,  

Beslist het Controlecomité : 

 

De klacht van HiH laattijdig en, derhalve, onontvankelijk te verklaren. 

 

De kosten van de procedure, begroot op  € 200, ten laste te leggen van HiH. 

 

 

 

Datum : 21 augustus 2020 


