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Aanpassingen Intern Reglement VHL – Juni 2021 
 

 
Artikel 4.2. De Rechterlijke Comités (/LFH/KBHB)  
Verduidelijking van de bevoegdheid van de Rechterlijke Comités 

Zij vormen de rechterlijke macht van de VHL en zijn als enige bevoegd om geschillen binnen de VHL te 
beslechten zowel in tuchtzaken als in administratieve en sportieve aangelegenheden. 

De Rechterlijke Comités zijn onafhankelijk en spreken zich uit op grond van de Statuten, het HR en de 
Reglementen van de VHL en met inachtneming van de rechten van de verdediging, zoals vermeld in 
artikel 6 van de Verklaring van de Rechten van de Mens, en de federale, gemeenschaps- en 
gewestelijke regelgeving. 

Zij zijn bevoegd om geschillen te beslechten waarbij werkende leden en/of toegetreden leden van de 
VHL alsook de VHL en/of de KBHB en/of de LFH zijn betrokken. 

 

Artikel 4.3 – Bevoegdheid van het VST  
Verwijzen naar de bevoegdheid van het VST in alle aangelegenheden inzake 
grensoverschrijdend gedrag en doping 
 

4.3. Het Vlaams Sporttribunaal 

In de aangelegenheden zoals bepaald in de bijzondere tuchtreglementen inzake 

Grensoverschrijdend Gedrag en Dopingpraktijken is het Vlaams Sporttribunaal (VST) bevoegd.  

De leden van VHL erkennen uitdrukkelijk de bevoegdheid van deze tuchtinstantie. 

De werking en samenstelling van het VST is te raadplegen op de website 

www.vlaamssporttribunaal.be. 

 
 
Artikel 6 – Aansluiting – Algemene regels  
Recreatieve en G-hockey leden toegevoegd zoals in SportLink 
 

Er bestaan verschillende categorieën van toegetreden leden:  

 Bondsleden zonder spelactiviteit: deze kunnen ingeschreven zijn bij verschillende clubs en 
diverse officiële functies voor deze verschillende clubs uitoefenen;  

 Leden Speler outdoor: deze hebben de spelactiviteit “outdoor” in de officiële software van de 
KBHB en mogen slechts in één club ingeschreven zijn voor die spelactiviteit.  Ze mogen enkel 
voor deze club uitkomen in officiële outdoor competities (behalve de uitzondering zoals 
bepaald in artikel 8.3.).  Ze moeten specifiek als “leden Speler outdoor” zijn ingeschreven om 
outdoorwedstrijden te mogen spelen.  
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 Leden Speler indoor: deze hebben de spelactiviteit “indoor” in de officiële software van de 
KBHB en mogen slechts in één club ingeschreven zijn voor die spelactiviteit.  Ze mogen enkel 
voor deze club uitkomen in officiële indoor competities.  Ze moeten specifiek als “leden Speler 
indoor” zijn ingeschreven om indoorwedstrijden te mogen spelen. 

 Recreatieve leden: deze hebben de spelactiviteit “recreatief” in de officiële software van de 
KBHB en mogen slechts in één club ingeschreven zijn voor die spelactiviteit. Recreatieve leden 
zijn leden die trainen zonder deel te nemen aan officiële wedstrijden georganiseerd door de 
VHL/KBHB. 

 G-hockey leden: deze hebben de spelactiviteit “G-Hockey” in de officiële software van de KBHB 
en mogen slechts in één club ingeschreven zijn voor die spelactiviteit. G-Hockey leden zijn 
leden die deel uitmaken van de G-hockey sectie van hun club.  

 
 
Artikel 20 - Procedurekosten (//LFH + KBHB)  

Herschrijving van het artikel  
 

De bevoegde Comités bepalen welke partij(en) de gerechtskosten dienen te betalen. Het 
bedrag van die kosten staan vermeld in het vonnis.  

 
Artikel 22 – Sancties (// LFH + KBHB)  
Aan de lijst van sancties worden de volgende sancties toegevoegd: de verplichting voor een 
club/ploeg om achter gesloten deuren te spelen en het verbod voor een lid om een wedstrijd bij 
te wonen. 
 

22.1      De volgende sancties kunnen aan de Clubs worden opgelegd: 

a) Gedeeltelijk, wederzijds of algemeen forfait,  
b) Nietigverklaring van wedstrijden, 
c) Declassering, 
d) Boete die kan oplopen tot € 6.200 (zesduizend tweehonderd euro), behalve in 

gevallen van corruptie; dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de 
gezondheidsindex van de maand juni, met als aanvangsindex die van juni 2012, 

e) Spelen van wedstrijden op een aan te duiden veld,  
f) Verplichting om een of meer wedstrijden achter gesloten deuren te spelen 
g) Blaam,  
h) Degradatie, 
i) Verbod om voor een bepaalde duur aan bepaalde competities deel te nemen. 

22.2       De volgende sancties kunnen aan de toegetreden leden worden opgelegd: 

- Waarschuwing, 
- Blaam, 

Verwijderd: De procedurekosten (verplaatsing van 
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- Boete ten aanzien van alle leden van de VHL kan oplopen tot € 1.250 (duizend 
tweehonderdvijftig euro) met uitzondering van de hierna vermelde specifieke 
inbreuken, meer bepaald gevallen van corruptie. Het bedrag van € 1.250 zal 
jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex van de maand 
juni, met als aanvangsindex die van juni 2012, 

- Tijdelijke schorsing gaande van één (1) speeldag tot maximum vier (4) jaar, 
- onbeperkte schorsing, 
- Het verbod om bij éen of meer wedstrijden aanwezig te mogen zijn als 

toeschouwer.  
- Schrapping, 

- Schorsing van alle of van een deel van de 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 uitoefening van de functie van ‘staff’, ‘official’, 
‘terreinverantwoordelijke’ of ‘groene kaart verantwoordelijke’ 

 
 
Artikel 28 – Bekendmaking van de beslissingen van de Rechterlijke Comités (//LFH + 
KBHB)  
Overeenstemming tussen de laatste twee paragrafen (+ wet vd privacy) 
 

De definitieve beslissingen van de Rechterlijke Comités worden bekend gemaakt in het Officiële 
Orgaan van de VHL. 

De beslissingen van de Rechterlijke Comités worden naar behoren openbaar gemaakt zonder 
naamvermelding, aan alle Clubs en aan de toegetreden leden, die kennis ervan kunnen nemen via 
elektronische raadpleging van het Officiële Orgaan van de VHL, of schriftelijk door middel van een 
verzoek de Algemeen Directeur.  

De beslissingen in extenso en met naamvermelding van de Rechterlijke Comités zullen in een databank 
worden opgeslagen die gedurende 10 jaar op de zetel van de VHL wordt bewaard en uitsluitend door 
de Procureurs en de leden van de verschillende Rechterlijke Comités kan worden geraadpleegd. 

 
Artikel 29 – Gerechtelijk verhaal (// LFH + KBHB)  
Verduidelijking: het verzoek om verzoening kan worden ingediend enkel nadat alle interne 
rechtsmiddelen van de VHL zijn aangewend. 
 

Door hun inschrijving bij de VHL worden elke Club en elk toegetreden lid geacht kennis te hebben 
genomen van de statuten, het HR en de Reglementen van de VHL, met inbegrip van deze bepaling, op 
basis waarvan zij zich ertoe verbinden zich niet tot de hoven en rechtbanken te wenden in geval van 
een geschil, een betwisting of een klacht in het kader van de statuten, het HR of de Reglementen van 
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de VHL of de Spelregels voor Hockey, zonder het Bestuursorgaan daarvoor vooraf te hebben ingelicht. 
Het Bestuursorgaan kan dat verzoek inwilligen enkel nadat alle interne bestaande rechtsmiddelen van 
de VHL zijn aangewend. 

Daartoe wordt bij de Algemeen Directeur een verzoek per aangetekende brief ingediend door het 
toegetreden lid of door de Club. Binnen 14 dagen na de verzending van het verzoekschrift worden de 
betrokken partijen per aangetekende brief opgeroepen om te verschijnen voor het Bestuursorgaan, 
met het oog op een verzoening tussen de partijen.  

Het Bestuursorgaan kan zijn bevoegdheid hieromtrent overdragen aan het Beroepscomité. 

Indien geen verzoening tussen de partijen kan worden bereikt, en vooraleer een proces-verbaal wordt 
opgesteld waarbij de mislukking van de verzoening wordt geacteerd, heeft het Bestuursorgaan het 
recht om de partijen te vragen hun geschil definitief te laten beslechten door het Belgisch Arbitragehof 
voor de Sport (BAS). 

Als over deze procedure geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt het voornoemd proces-
verbaal opgesteld en hernemen de partijen hun vrijheid die hen toelaat onder meer om zich tot het 
gerecht te wenden.  

Indien de klagende partij die procedure niet naleeft alvorens zich tot het gerecht te wenden, kan het 
Bestuursorgaan onmiddellijk en zonder de mogelijkheid tot verhaal die partij uitsluiten. 

 
Tuchtcode: Overtredingen tegen scheidsrechters (// LFH + KBHB)  
Voorstel om het woord “scheidsrechter” te vervangen door “official” 
 
OVERTREDINGEN TEGEN OFFICIALS 
 
Artikel 49: Tuchtcode: Overtredingen tegen spelers – Gewone slagen (// LFH + KBHB)  
Opneming van « duwen » als voorbeeld van « gewone slagen”.  
 
Gewone slagen: Een toegetreden lid dat een Speler opzettelijk duwt of slaat zonder hem te 
verwonden of zonder zijn stick of een ander voorwerp te gebruiken, kan bestraft worden 

 

Nieuw artikel 59 - Schade aan uitrusting of installaties (//LFH+KBHB) 

Voorstel om een specifiek artikel toe te voegen voor schade aan uitrusting of installaties van een 
club met een passende sanctie. 
 
Een toegetreden lid dat, ter gelegenheid van een wedstrijd of een activiteit die te maken heeft 

met hockey, uitrusting of installaties van een club heeft beschadigd, kan bestraft worden:  

- Indien hij speler is, met een schorsing gaande van één (1) speeldag als speler tot zes (6) 

speeldagen.  

- Indien hij geen speler is, met een van de volgende sancties: een blaam, een schorsing 

van alle of van een deel van zijn officiële functies of een boete.  

Verwijderd: SCHEIDSRECHTERS
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Sectie 6 – Grensoverschrijdend gedrag  

Mogelijkheid om een preventieve ordemaatregel te nemen voor het Bestuursorgaan in geval 
van grensoverschrijdend gedrag.  

 

Het Bestuursorgaan van de VHL heeft de bevoegdheid om in geval van hoogdringendheid 
(snel) te beslissen over een voorlopige ordemaatregel in een geval van Grensoverschrijdend 
gedrag.  
Indien nodig kan het Bestuursorgaan, in afwachting van het definitieve besluit van VTS, ter 
voorkoming van herhaling, om de rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, een 
preventieve bestuurlijke ordemaatregel nemen door aan de degene jegens wie een klacht 
werd neergelegd met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking of wijziging van de 
uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing op te leggen voor de locatie(s) waar de 
herhaling of onveiligheid moet worden gevreesd.  
De ordemaatregel dient noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn om de orde en/of de 
veiligheid te waarborgen dan wel te herstellen. Het is geen tuchtrechtelijke sanctie maar een 
preventieve ordemaatregel om de orde en de veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen. 
Dit kan gebeuren onverminderd eventueel andere bestuurlijke maatregelen vanwege andere 
organen van de VHL. 
Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de tuchtkamer Grensoverschrijdend 
Gedrag van het Vlaams Sporttribunaal (VST), conform haar procedurereglement. Dit beroep 
is niet schorsend. Tegen de beslissing van het VST staat geen beroep open. 
 
  


