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Lijst van Boetes 
2018-2019 

 
 

1 

0 Algemeen 
 

0.1 De sancties worden principieel door het regionaal secretariaat medegedeeld aan de clubs 
via de HIL of per brief. 

 

Boetes die aan de clubs zijn opgelegd zijn onmiddellijk verschuldigd. 

Indien binnen de 14 dagen na bekendmaking van de sanctie geen geschreven reactie 

toekomt op het secretariaat van Handbal Limburg blijft ze gehandhaafd. 

Wanneer een club reageert, zijn er drie mogelijkheden : 

1. Het bezwaar van de club wordt afgewezen omdat de aangevoerde argumenten geen 

steek houden. 

2. De sanctie wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken omdat de secretaris zich vergist 

heeft of niet alle juiste elementen van de zaak kende 

3. De competitieleider geeft de zaak ter behandeling door aan het provinciaal Sportcomité 

omdat hijzelf geen duidelijke kijk heeft op de zaak. 

0.2 De boetes dienen betaald aan de VHV, die ze doorstort aan het RCL. 
 

 
1 Overtredingen vóór de wedstrijd  

                                                                                                                                              in Euro 

 

1.1 Wijziging van ’n wedstrijd zonder het RCL vooraf in te lichten                                       54,00   
  
1.2 Het binnensturen van de schriftelijke bewijzen i.v.m.  hieirkracht buiten de  

periode van vijf dagen                                                                                                             27,00 
 
1.3 Niet vastleggen van een uitgestelde of te herspelen wedstrijd   

(binnen de maand na de aanvraag van het uitstel  bij de RCL)  
Forfait – nederlaag voor de thuisploeg  plus                                             84,00 

  
1.4 Administratiekosten voor het verplaatsen van een westrijd na het verschijnen 

van de officiële kalender :  
          per wedstrijd van : Senioren en M19 en J19                                                 21,00  
                         J16, M16, J14, M14 en JM12                        12,00  

Indien een verschuiving door de bezoekers wordt aangevraagd  binnen de 14  
dagen vóór de wedstrijd voorzien was , zullen zij de zaalkosten aan de  
thuisploeg terugbetalen .  

 
1.5 Remgeld voor uitstel van wedstrijden   

Voor alle wedstrijden waarbij srs worden aangeduid en die  minder dan 14  
dagen vóór de geplande datum naar een  ander  weekend worden verplaatst:  

                voor Senioren en M19 en J19                                                54,00  
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1.6 Forfait na 1 augustus    
méér dan 15 dagen vóór de 1ste speeldag                             84,00  
minder dan 15 dagen vóór de 1ste speeldag                              110,00  
vanaf de eerste speeldag 

                                          voor Senioren                                                          219,00  
                                          voor jeugdploegen                            162,00  
 
1.7 Niet vastleggen van wedstrijd voor beker van Limburg    
         vóór de opgelegde datum door RCL                                                           138,00 
    
   

2. Overtredingen na de wedstrijd  
   

2.1        Niet doorsturen (SMS) of mailen  van de uitslag(en)                                 12,00  

            Foutieve melding                                  3,00  

              Te laat doorgeven van de uitslag                                  6,00  

 

2.2 Laattijdig aankomen van het wedstrijdblad: per week                                              12,00  
Een wedstrijdblad moet ten laatste woensdagmorgen na de  wedstrijd op 

het secretariaat van Handbal Limburg aanwezig zijn.   

          De boete wordt berekend per omslag en niet per WB  

 

2.3 Niet doorsturen van het wedstrijdblad                   36,00  
Het wordt beschouwd als niet opgestuurd als het WB niet  binnen de maand 

na de datum van de wedstrijd op het secretariaat van Handbal Limburg 
aanwezig is.  

   

  

3.  Nazicht van de wedstrijden    
      

3.1.  Slordig of verkeerd invullen van het wedstrijdblad    

  3.1.1. Slordig invullen van het wedstrijdblad na verwittiging      12,00   

  namen (niet in hoofddrukletters of) praktisch onleesbaar;  

                                  doorhalingen die niet zijn geparafeerd door de srs enz.  

      

                3.1.2. Verkeerd invullen van het wedstrijdblad na verwittiging                      6,00     

 van foutief lidnummer, doelpuntenaantal klopt niet met andere 

 gegevens op het WB ; 2Minstraffen en diskwalificaties niet met tijd (min+sec) 

 ingevuld ; verkeerde voornaam, verkeerde datum of invullen op verkeerde  

 plaats enz.  

        

3.2.  Onvolledig invullen van het wedstrijdblad    

      

3.2.1  Mogen zeker niet ontbreken: voor elk ontbrekend deel                      6,00 

                                                 met een maximum van                                    18,00 

- ploegen met naam en reeks    

- juiste datum en beginuur van de wedstrijd    

- wedstrijdnummer    

- naam en handtekening van de sr(s) (ook gelegenheidssrs)    

- secretaris : naam en VHV-lidnummer    

- tijdopnemer : naam en VHV-lidnummer    
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- terreinafgevaardigde : naam en VHV-lidnummer    

- handtekening van de ploegverantwoordelijke               

- rugnummer     

- het aantal gemaakte doelpunten per speler niet ingevuld enz.    

        

                3.2.2      Andere Geen terreinafgevaardigde                                    27,00 

                               Afwezigheid tafelofficieel                                    18,00 

      

3.3       Niet aanwezig zijn van de VHV-lidkaarten of lidkaarten met te oude  

             niet meer gelijkende foto of niet invullen van het lidnummer, per kaart                 6,00 

             met max. per ploeg                           27,00 

 

3.4 Rechtstreekse rode kaart (diskwalificatie) bij een regionale  wedstrijd                 12,00 

en dit ongeacht de straffen en boetes opgelegd door het Sportcomité:         

      

3.5 Opstellen van een niet-gekwalificeerde spe(e)l(st)er een geldboete van : 

- voor de jeugd                       21,00 

- voor senioren                       32,00 

Plus in punten: forfait-nederlaag indien de tegenstrever met niet meer  

dan 10 doelpunten verschil won  

 

3.6 Official op de bank zonder lidkaart     

- eerste maal          18,00 

- tweede maal          21,00 

- derde maal          27,00 

   

3.7 Opstellen van een spe(e)l(st)er die buiten de leeftijdscategorie valt en  

waarvoor geen geschreven toelating door de RCL werd gegeven :  

forfait en een geldboete van         42,00 

- behalve voor het opstellen van een te jonge spe(e)l(st)er:  

   geen  forfait maar wel geldboete  

    

3.8 Opstellen van een spe(e)l(st)er die een maand na de eerste wedstrijd nog  

niet is aangesloten bij de VHV: - geldend voor M16, J16, M14, J14 en JM12: 

 forfait en een geldboete van         42,00 

         

3.9 Jeugdspeler die meer dan twee wedstrijden op dezelfde dag speelt    42,00  

zonder toestemming van de RCL.: plus een forfaitnederlaag en  

een forfaitboete voor de derde en volgende wedstrijden.  

      

3.10 Forfaitboete per wedstrijd   

- voor Senioren          84,00 

- voor jeugdploegen         54,00 

- voor de finale v/d beker van Limburg                   162,00 

      

3.11 Weigeren de identiteitskaart te tonen wordt gelijkgesteld met het opstellen 

van een niet-gekwalificeerde spe(e)l(st)er  Boete : idem als in 3.5.      
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3.12 Kosten Sportcomité     

- comparant : ontbreken van VHV-lidkaart                   10,00  

- comparant niet aanwezig zonder verwittiging      50,00 

- administratiekost + verslaggeving per zaak      30,00 

- zittingskosten per zaak        30,00 

- reiskosten (per km)           0,30  

      

3.13 Niet inleveren van de wisseltrofee beker van Limburg of van een   

beschadigd exemplaar één maand vóór de datum van de finales                                     162,00 

 

3.14  Niet opdagen op het verzoek om de rekeningen van de regio na te zien                75,00 

      

3.15 Boeten voor welpentornooien  : zie Reglementering welpentornooien  

    

3.16 Alle andere boeten zijn zoals in het VHV-reglement voorzien.  

  Die worden jaarlijks door de RvB herzien en gepubliceerd in  het competitieboek.  

    

3.17 Jeugdscheidsrechter niet aanwezig bij aangekondigde begeleiding.        18,00 

                                               

3.18 Leveringsplicht scheidsrechters                                                        100,00 
      

 

4 ALGEMENE VERGADERING  
   
 Niet aanwezig op algemene vergadering     54,00  

         Niet aanwezig op algemene vergadering en vertegenwoordigd door een  

         andere  club     27,00  

 

 


