
Administratief reglement. 
 

Aansluitingsmodaliteiten 

Art. 1 Elke ploeg moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

1) Uiterlijk één week voor de aanvang van de competitie een spelerslijst van 
minimum 8 en maximum 17 spelers laten registreren op het secretariaat. 

2) -Een vaste ploegafgevaardigde aanduiden. Deze mag vervangen worden in de 
loop van de competitie, mits schriftelijke mededeling aan het secretariaat. 

De ploegafgevaardigde is de enige vertegenwoordiger van de ploeg tegenover het 
bestuur. Alle beslissingen van het bestuur worden via de ploegafgevaardigde 
medegedeeld aan de aangesloten ploegen. 

Elke mededeling of pleidooi van een ploeg of een speler t.o.v. van het bestuur kan 
enkel via de ploegafgevaardigde gebeuren. Is de ploegafgevaardigde een speler dan 
zal hij in geval van bespreking van zijn sanctie de zaal moeten verlaten. 

3) Per seizoen een financiële bijdrage betalen. Deze bijdrage wordt elk jaar door het 
bestuur bepaald en dient om de kosten van de huur van de sportzalen, van de 
administratieve werking van het verbond en van de verplichte verzekering voor 
spelers te dekken. 
De betaling van deze bijdrage gebeurt in twee schijven: de eerste schijf is een 
voorschot en moet gestort worden voor 1 juni van elk jaar; de tweede schijf is het 
saldo dat uiterlijk 1 september van elk jaar moet vereffend zijn. Zolang dit saldo niet 
betaald is kan de in gebreke blijvende ploeg niet deelnemen aan de competitie. 

Bij de jaarlijkse inschrijving betaalt elke ploeg een bedrag dat de kosten van 
deze verzekeringen dekt en dat inbegrepen is in het totale inschrijvingsbedrag. 
De ploegen hoeven dus geen individuele verzekeringen af te sluiten. 

Art. 2. De aansluiting van spelers gebeurt via licentiekaarten die door het bestuur 
worden ter beschikking gesteld en door het invullen van een spelerslijst waarop elke 
aangesloten speler tekent. De minimumleeftijd voor spelers bedraagt 16 jaar. Elke 
ploeg kan naast 17 licentiekaarten voor spelers, ook twee bijkomende kaarten 
bekomen voor de ploegafgevaardigde en de vaste coach, indien deze personen niet 
tot de spelerskern behoren. Deze twee personen zijn niet speelgerechtigd. 

Een ploeg kan de competitie slechts aanvangen indien minimum 8 spelers 
ingeschreven zijn. De spelerslijst mag tot 17 eenheden worden aangevuld tot en met 
31 december van elk speeljaar. Vanaf 1 januari van het lopende seizoen, zijn geen 
wijzigingen meer mogelijk aan de spelerslijst. Zodra de competitie is gestart kunnen 
aangesloten spelers in de loop van het seizoen niet meer vervangen worden. 
Elke nieuwe inschrijving die gebeurt na de start van de competitie impliceert een 
wachttijd van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de licentiekaart op het 
secretariaat. 

Het is een speler verboden ingeschreven te zijn voor meer dan één ploeg 
aangesloten bij het HZVV. De eerste inschrijving die aan het bestuur wordt 
voorgelegd, telt. Een speler kan een ploeg verlaten tijdens het seizoen op 
voorwaarde dat de ploegafgevaardigde van de ploeg die verlaten wordt, schriftelijk 



zijn akkoord bevestigt aan de voorzitter. De geschrapte speler mag aansluiten bij een 
andere ploeg volgens de gewone inschrijvingsmodaliteiten. Deze procedure kan per 
speler slechts éénmaal per seizoen worden toegepast en alleen voor 31 december 
van het lopende seizoen. 

  

Ploegopstelling en wedstrijdformaliteiten 

Art 3. Elke thuisploeg moet een wedstrijdblad voorzien. Dit blad moet melding maken 
van: 

-namen van de deelnemende spelers 

-nummers van de licentiekaarten 

-uitslag van de wedstrijd, 

-sancties voor, tijdens of na de wedstrijd, 

-opmerkingen van de scheidsrechter 

-het verloop van de stand van de wedstrijd 

-handtekening van de beide ploegkapiteins 

-notering van het scoreverloop 

Per ploeg kunnen slechts 8 spelers op het wedstrijdblad ingeschreven staan. 
Alleen spelers die bij aanvang van de wedstrijd op het scheidsrechtersblad staan 
vermeld mogen aan de wedstrijd deelnemen; ook wanneer zij van bij de aanvang van 
de wedstrijd nog niet aanwezig zijn. Inbreuken hierop worden bestraft met een 
forfaitnederlaag. 

Een ploeg kan de wedstrijd pas aanvatten wanneer minimaal 4 spelers aanwezig 
zijn. Een van deze vier spelers moet als doelman opgesteld worden. Hij kan nadien 
vervangen worden door een andere doelman. Dat kan een veldspeler zijn. Deze 
wissel kan slechts éénmaal per wedstrijd gebeuren, tenzij in geval van kwetsuur van 
de vervangende doelman zodat deze het speelveld moet verlaten. 

Een wedstrijd stopt automatisch wanneer één van de deelnemende 
ploegen minder dan drie spelers overhoudt. Die ploeg verliest de wedstrijd met 
forfaitcijfers. Dergelijk forfait is geen uitsluitingsforfait. .  

Voor aanvang van de wedstrijd zal de scheidsrechter de door elke ploeg niet benutte 
vakken op het scheidsrechtersblad doorstrepen, zodat na aanvang van de wedstrijd 
geen bijkomende spelers meer kunnen vermeld worden op het scheidsrechtersblad. 

Elke thuisploeg moet het wedstrijdblad ingevuld met zijn spelers ter beschikking 
stellen van de scheidsrechter uiterlijk 5 minuten voor het in de wedstrijdenkalender 
vermelde aanvangsuur van de wedstrijd. Gebeurt dit niet dan verliest de thuisploeg 
de wedstrijd met forfaitcijfers.  
Ter beschikking stellen betekent dat het wedstrijdblad op het voorziene uur klaar 
moet liggen op de officiële tafel. Zodoende heeft de bezoekende ploeg nog maximaal 
10 minuten de tijd om haar deel van het blad in te vullen, zodat de wedstrijd tijdig 
(uiterlijk 5 minuten na het voorziene aanvangsuur) kan aanvangen. Blijft de 
bezoekende ploeg op dit punt in gebreke dan verliest zij de wedstrijd met 
forfaitcijfers. 



Dit forfait is geen uitsluitingsforfait; wel een forfait dat aanleiding geeft tot betaling 
van een boete van 25 EUR. 

Art. 4 Alleen personen die op het wedstrijdblad aangegeven zijn kunnen 
plaatsnemen op de spelersbank. Alle andere personen moeten naar de tribune 
.Elke ploeg moet zijn licentiekaarten voor aanvang van de wedstrijd aan de 
scheidsrechter overhandigen. 

 Overtreding van deze regel wordt beboet met 25,00 EUR 

Art 5. Bij elke wedstrijd moet de thuisploeg een commissaris voorzien. De 
minimumleeftijd voor de commissaris bedraagt 15 jaar.  
De commissaris staat ter beschikking van de scheidsrechter. Het is zijn taak het 
wedstrijdblad bij te houden en nota te nemen van de gescoorde doelpunten, van 
eventuele sancties opgelegd door de scheidsrechter en van elke andere beslissing 
die de scheidsrechter hem vraagt te noteren. De commissaris staat onder het gezag 
van de scheidsrechter en handelt op zijn aanwijzingen. De commissaris heeft niet het 
recht eigen commentaren te vermelden op het scheidsrechtersblad. Dat kan enkel 
gebeuren door de scheidsrechter en de beide ploegkapiteins. 

Een geschorste speler kan niet als commissaris optreden. 

Indien de thuisploeg niet over een externe persoon beschikt om als commissaris op 
te treden, moet zij een speler met die taak belasten. Deze speler kan zolang hij als 
commissaris optreedt, niet meer als speler deelnemen aan de wedstrijd. Hij kan als 
commissaris enkel bij de rust van de wedstrijd door een andere speler vervangen 
worden. Deze vervanger moet de volledige tweede helft als commissaris fungeren en 
kan niet meer als speler optreden. Dergelijke wissel kan alleen wanneer beide 
spelers die de functie van commissaris uitoefenen, op het scheidsrechtersblad 
ingeschreven staan. 

Indien de thuisploeg geen commissaris voorziet of zich niet houdt aan de opgelegde 
regels, wordt zij beboet met 25,00 EUR en verliest zij de wedstrijd met forfaitcijfers. 
De bezoekende ploeg kan een commissaris leveren, maar is hiertoe niet verplicht. 
Doet zij dit dan vervalt het forfait voor de thuisploeg en verloopt de wedstrijd normaal. 
Elke ploeg is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn commissaris. 

Art 6. Alle spelers die vermeld zijn op het wedstrijdblad. In uitzonderlijke gevallen kan 
deze kaart vervangen worden door een identiteitskaart of een rijbewijs. 
Wordt geen enkel van deze bewijsstukken geleverd, dan is de speler niet 
speelgerechtigd. De scheidsrechter kan evenwel geen afwijkingen toestaan. 
Overtreding van deze regel wordt beboet met 25,00 EUR 

Art. 7 Het is de spelers verboden gevaarlijke voorwerpen te dragen die andere 
spelers kunnen kwetsen. De scheidsrechter zal over de toelaatbaarheid oordelen. 
Spelers met kwetsuren mogen enkel aan de wedstrijd deelnemen wanneer de 
verbanden die zij dragen geen gevaar opleveren voor de andere deelnemers aan de 
wedstrijd. Harde gipsverbanden en verbanden waarin metaal zijn verwerkt, zijn niet 
toegelaten. Voor zachtere verbanden zal de scheidsrechter oordelen over de 
toelaatbaarheid van de speler voor de wedstrijd. 

Art 8. Wanneer een speler onrechtmatig wordt opgesteld, wordt de in gebreke 
blijvende ploeg bestraft met een forfaitnederlaag en een boete van 25,00 EUR. De 
speler in kwestie wordt geschorst voor de twee volgende wedstrijden. 



Het bestuur is ten allen tijde gemachtigd (klacht of niet) te controleren of spelers die 
voorkomen op de spelerslijst speelgerechtigd zijn of een licentie bezitten. 

  

Wedstrijdverloop 

Art 9. De wedstrijden van het HZVV worden gespeeld volgens eigen spelregels. Het 
HZVV streeft er naar inzake reglementering zo nauw mogelijk aan te sluiten bij deze 
van de Belgische zaalvoetbalbond maar toch zijn er afwijkingen. (zie spelreglement 
HZVV) 

Art 10 De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters die door het bestuur zijn 
aangeduid. Tegen scheidsrechters zijn geen exclusieve mogelijk vanwege de 
ploegen die aantreden in het HZVV. 

Indien er voor een wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig is, dan moet de 
thuisploeg instaan voor een vervanger. De bezoekers kunnen een scheidsrechter 
leveren maar zijn hiertoe niet verplicht. De afwezigheid van de scheidsrechter is geen 
reden om de wedstrijd niet te laten doorgaan. Weigeren beide ploegen in dat geval 
een scheidsrechter te leveren en gaat de wedstrijd niet door, dan zal de thuisploeg 
de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers. 

Art 11. Alle uitrustingen moeten voorzien zijn van een nummer. De officiële kleuren 
moeten door elke ploeg voor aanvang van de competitie medegedeeld worden aan 
het secretariaat. Elke ploeg moet eveneens over een reserve-uitrusting beschikken. 
Ingeval de scheidsrechter oordeelt dat er te weinig kleurverschil is tussen de 
uitrusting van beide ploegen dan mag de bezoekende ploeg in zijn eerste uitrusting 
aantreden; de thuisploeg moet dan spelen in de reserve-uitrusting. In onderling 
akkoord kan hiervan afgeweken worden maar dan moet de scheidsrechters dit 
vermelden op het wedstrijdblad. Spelen met bloot bovenlichaam is niet toegelaten. 
Kan aan deze voorwaarde niet voldaan worden dan verliest de thuisploeg de 
wedstrijd met forfaitcijfers en wordt zij beboet met 25,00 EUR. 

Art.12. De thuisploeg zorgt voor het scheidsrechtersblad. Voor aanvang van de 
competitie krijgen alle ploegen voldoende scheidsrechtersbladen vanwege het 
secretariaat. Bij wijze van voorzorg moet de thuisploeg steeds een 
scheidsrechtersfluitje en een gele en rode kaart beschikbaar hebben ingeval de 
scheidsrechter niet komt opdagen en een vervanger moet optreden. 
De scheidsrechter zorgt na de wedstrijd voor het inleveren van het wedstrijdblad bij 
de voorzitter van het HZVV. 
 
 

Sancties 

Art 13. Een ploeg die niet opdaagt voor een geplande wedstrijd, of die niet in staat is 
de wedstrijd te beginnen, ondergaat volgende sancties: 

-verlies van de wedstrijd met forfaitcijfers 

-boete van 25,00 EUR te betalen binnen de 8 dagen na de wedstrijd 

-betaling van de scheidsrechterskosten ongeacht of de ploeg in kwestie thuisploeg 
was of bezoeker. 



Bij niet tijdige betaling wordt de ploeg geschorst tot wanneer de boete is betaald. 
Indien het secretariaat drie dagen voor de geplande wedstrijd verwittigd wordt van 
het forfait, moeten geen scheidsrechterskosten worden betaald. De overige sancties 
blijven. 

Art 14. Twee forfaitnederlagen tijdens hetzelfde seizoen te wijten aan het niet 
opdagen van een ploeg voor een competitie- of bekerwedstrijd, betekent automatisch 
de uitsluiting van de ploeg uit het verbond. 

Deze uitsluitingsregel is niet van toepassing op forfaitnederlagen die het gevolg zijn 
van uitsluitingen van spelers tijdens een wedstrijd of wegens forfaits ingevolge het 
niet naleven van de administratieve reglementen. 

Wanneer een ploeg gedwongen wordt de wedstrijd te staken door een gebrek aan 
spelers, wordt dit gelijkgesteld met een forfaitnederlaag. dergelijk forfait wordt niet als 
een uitsluitingsforfait beschouwd. 

Wanneer een ploeg vrijwillig het speelveld verlaat wordt dit wel als een 
uitsluitingsforfait beschouwd. 

  

Art 15. Elke forfaitnederlaag wordt beboet met 25,00 EUR 

Art 16. Een gele kaart betekent uitsluiting voor de aan de gang zijnde wedstrijd. 
Vervanging van de speler is mogelijk. Een rode kaart betekent uitsluiting voor de 
wedstrijd; de speler kan niet vervangen worden. Een rode kaart brengt mee dat de 
speler automatisch geschorst is voor de eerstvolgende wedstrijd. Een gele kaart die 
gevolgd wordt door een rode kaart, blijft gelden voor de optelling van de gele kaarten 
die leiden tot de schorsing voor één of meerdere speeldagen. 

Art 17. Uitgesloten spelers mogen niet plaatsnemen op de spelersbank; zij moeten 
naar de kleedkamer of de tribune . 

Art 18. Wanneer een speler een tweede gele kaart oploopt is hij automatisch 
geschorst voor de volgende wedstrijd zonder verwittiging van het secretariaat. Hierbij 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen competitiewedstrijden of bekerwedstrijden. 

Wanneer een speler tijdens hetzelfde seizoen een vierde gele kaart oploopt, wordt 
de schorsing verhoogd tot 2 speeldagen. Bij een zesde gele kaart wordt de speler in 
kwestie voor 1 kalendermaand geschorst. 

Gele kaarten die geen schorsing tot gevolg hebben gehad vervallen op het einde van 
het seizoen; rode kaarten waarvan de strafperiode nog niet is verstreken, worden 
overgedragen naar het volgende seizoen. 

Art 19. Per gele kaart is een boete van 5,00 EUR verschuldigd; per rode kaart 
bedraagt de boete 10,00 EUR. 
De afrekening van deze boetes gebeurt in twee schijven. Schijf 1 slaat op de periode 
september-december; schijf 2 betreft de periode januari-april/mei. 
Het verschuldigde bedrag voor periode 1 moet voor eind januari vereffend worden. 
Vanaf 1 februari worden de verschuldigde bedragen per maand verdubbeld. De 
tweede schijf wordt betaald bij het voorschot van de inschrijving voor het volgende 
seizoen. 

  



Sancties en verhaalmogelijkheden 

Art 20. Het scheidsrechtersblad en scheidsrechtersverslag zijn soeverein. Alleen de 
voorzitter van het HZVV is gemachtigd nadere uitleg te vragen aan de scheidsrechter 
in kwestie. 

Een kopie van het scheidsrechtersverslag wordt door de voorzitter van het HZVV aan 
de betrokken ploegafgevaardigde toegestuurd, samen met de sanctie die opgelegd 
werd door het bestuur van het HZVV. Dat kan per brief of elektronisch 

Binnen de 7 dagen na ontvangst van deze melding, kan de ploegafgevaardigde van 
de betrokken ploeg schriftelijk beroep aantekenen tegen de opgelegde sanctie op 
basis van gemotiveerde argumenten. Dit beroep schorst de sanctie. 
Het beroepscomité van het HZVV zal de definitieve sanctie vaststellen binnen de 10 
dagen na ontvangst van het beroep. Dit beroepscomité bestaat uit het dagelijks 
bestuur van het HZVV aangevuld met 1 of meer neutrale personen met sportervaring 
in Halle en die geen deel uitmaken van het bestuur van het HZVV. Dit beroepscomité 
zal de scheidsrechter en de ploegafgevaardigde van de gesanctioneerde ploeg 
horen. De ploegafgevaardigde mag zich laten bijstaan door 1 ploeglid. Tegen de 
beslissingen van het beroepscomité is geen verhaal meer mogelijk. 

Art 21. Het bestuur van het HZVV is ten allen tijde gemachtigd sancties uit te 
spreken tegen spelers wegens wangedrag op of buiten het speelveld tegen 
scheidsrechters, spelers of derden, ongeacht of dat gedrag aanleiding heeft gegeven 
tot gele of rode kaarten. 

Art 22. Schorsingen van spelers worden opgeschort indien een wedstrijd wordt 
vooruitgeschoven en de schorsingsduur van de speler in kwestie niet reikt tot de 
speeldag waarop de wedstrijd normaal moest doorgaan.  
Indien een speler nog in de wachttijd verkeert alvorens te mogen aantreden, wordt 
deze wachttijd opgeschort en kan de speler aantreden voor de vooruitgeschoven 
wedstrijd. 
Indien een wedstrijd op een latere datum wordt gespeeld dan oorspronkelijk voorzien 
in de kalender kunnen de spelers die op de oorspronkelijke datum waren geschorst 
niet deelnemen aan de verlate wedstrijd. Zij nemen in dat geval hun schorsing mee. 

Art 23. Bij stopzetting van een wedstrijd verliest de ploeg die door het 
scheidsrechtersverslag als schuldige wordt aangewezen, de wedstrijd met 
forfaitcijfers. Indien op basis van dit verslag, beide ploegen als verantwoordelijk 
worden aangegeven voor de stopzetting, dan verliezen beide ploegen de wedstrijd 
en worden beide ploegen beboet met 25,00 EUR. 
Indien geen van beide ploegen schuld hebben aan de stopzetting (technische 
storing....) dan wordt de wedstrijd herspeeld. 

Art 24. Elke ploeg draagt de verantwoordelijkheid voor haar aangeslotenen (met 
licentiekaarten) en vertegenwoordigers (zonder licentiekaarten). Het HZVV is niet 
verantwoordelijk voor daden gesteld door deze personen. 

Elke persoon met licentie van het HZVV valt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd 
onder de toepassing van het strafreglement van het HZVV. Onregelmatigheden 
begaan door deze personen, met of zonder scheidsrechtersrapport, kunnen door het 
bestuur worden gesanctioneerd. 

Art 25. Als een ploeg tijdens de heenronde, al of niet gedwongen, de competitie 
verlaat, worden alle uitslagen teniet gedaan van de wedstrijden die deze ploeg heeft 



betwist in de heenronde. De wedstrijden van deze ploeg worden beschouwd als niet 
gespeeld. 
Verdwijnt een ploeg tijdens de terugronde uit de competitie dan worden de uitslagen 
van de heenronde behouden en worden de gespeelde wedstrijden van de terugronde 
geschrapt. 

Art 26. Wanneer een ploegafgevaardigde aan het bestuur mededeelt dat zijn ploeg 
stopt in de HZVV-competitie, dan kan het stamnummer van deze ploeg en bijgevolg 
de plaats ervan in eerste, tweede afdeling of derde afdeling, slechts worden 
overgenomen door spelers of begeleiders van de stoppende ploeg die aangesloten 
waren bij die ploeg tijdens het laatste seizoen van hun aantreden in het HZVV.  
Overname betekent dat één van de uittredende ploegleden de taak van 
ploegafgevaardigde moet uitoefenen en dat de naam van de oorspronkelijk ploeg 
behouden blijft. 
Ingeval een eerder aangesloten ploeg overgaat tot naamswijziging behoudt de 
betrokken ploeg haar stamnummer 

Art 27 Opmaak rangschikkingen 

De rangschikkingen in de verschillende afdelingen worden als volgt opgemaakt: 

-aantal punten 

-aantal gewonnen wedstrijden 

Alleen voor de beslissing over de eerste en de tweede plaats wordt een testwedstrijd 
gespeeld indien bij het einde van de competitie twee ploegen met gelijke punten en 
eenzelfde aantal gewonnen wedstrijden eindigen. Voor de volgende plaatsen gebeurt 
de rangschikking volgens 

-doelpuntensaldo 

-aantal gemaakte doelpunten 

Art 28. Stijgers en dalers 

In de eerste afdeling is de winnaar van de competitie de algemeen kampioen van het 
HZVV. De ploeg die tweede wordt draagt de titel van vice-kampioen. 

In de tweede en de derde afdeling stijgen twee ploegen: de kampioen en de vice 
kampioen. 

In eerste en tweede afdeling zakken de twee laagst geklasseerde ploegen. In derde 
afdeling zijn er geen dalers. 

Het bestuur kan jaarlijks de samenstelling van de reeksen aanpassen in functie van 
de behoeften om tot werkbare reeksindelingen te komen. Indien vrijgekomen 
plaatsen moeten ingevuld worden, wordt voorrang gegeven aan bijkomende stijgers. 
Zolang het aantal ploegen minstens 30 bedraagt zal de competitie in drie reeksen 
worden afgewerkt. 

 


