
Artikel Nr OMSCHRIJVING PROV.
Sport- TARIEF
reglement €

A  ALGEMEEN
A.3.5 1 Zonder toelating een sportorganisatie inrichten 25,00
 2 Zonder toelating een sportorganisatie inrichten met inkomsten 75,00

C  INTERCLUBS & BEKER
C.2.13 3 Geen of laattijdige verwittiging van lokaalverandering (48u voor aanvang van de 6,00
C.2.14.4 4 Geen of laattijdige verwittiging van onbeschikbaarheid lokaal. 6,00
C.2.14.5 5 Bijkomende verplaatsingskosten per km door verandering van lokaal 0,40/km
C.2.15 6 Laattijdige opening van het lokaal (half uur voor aanvang van de wedstrijd) 6,00
C.2.17.1 7 Te lage temperatuur in speelzaal (minder dan 15°C) PC
C.2.17.2 8 Te lage temperatuur in kleedkamers (minder dan 15°C) PC
C.2.26.5 9 Ontbreken van scoreborden en vochtige dweil (één per tafel): per bord en per  dweil 2,50
C.2.26.6 Ontbreken van speluitrusting: 

10  b) nethoogtemeter, thermometer 5,00
11  c) verbanddoos 5,00
12  d) niet gebruiken van competitieballen van hetzelfde merk en type 5,00

C.3.7 13 Niet dragen van een sporthemdje van dezelfde kleur per speler per match 2,50
C.4.11 & C.4.12 Eén afwezige speler in interclubontmoeting of testwedstrijd :

14    1ste provinciale Heren 12,50
15    2de en 3de provinciale Heren 10,00
16    4de provinciale Heren 7,50
17    5de provinciale Heren - Seniors 5,00
18    5de provinciale Jeugd en Dames, Startersreeks en competitie -12 0,00            
19    Veteranen + Beker van Brabant 5,00

C.15.5 20
Niet-of laattijdig indienen van de aanvraag afwijking interclubkalender (48u voor 
aanvang van de wedstrijd) 12,50

C.20.2 21 Meervoudige deelneming van een speler tijdens dezelfde interclubweek 25,00

C.22.1 & C.22.2 22 Fout tegen de sterktelijst tussen ploegen: forfait laagste ploeg + boete 18,50

C.22.3 Volgorde van de spelers op het wedstrijdblad komt niet overeen met de sterktelijst:
C.22.32 23 Eerste inbreuk Vermaning
C.22.33 24 Tweede inbreuk 2,50
C.22.34 25 Volgende inbreuken verdubbeling

26 Opstellen van een niet gekwalificeerde speler (bij jeugdploegen 7,5 euro) 12,50
C.25.4 27 Niet voorleggen van een indentificatiebewijs 2,50
C.26.2 28 Niet betwiste wedstrijd tijdens interclubontmoeting,bekermatch. 15,00

per wedstrijd 15,00€ met een maximum van 40€, Max: 40
(uitgezonderd medisch attest binnen de 3 werkdagen) 

29 Verdubbeling boete voor recidive van dezelfde speler tijdens seizoen
C.28.5 30 Weigering tot scheidsrechteren 12,50
C.30.1 31 Niet gebruiken door de thuisploeg van een officieel wedstrijdblad 10,00

C.30.8.1 32 Laattijdig verzenden van wedstrijd /bye blad (verdubbeld per herhaling.) (bij opvraging) 2,50
33 Verdubbeling voor week 11 en week 22 bij laattijdige inzending (bij opvraging) 5,00
34 Onvoldoende frankering op zending wedstrijdbladen. (bij opvraging) 5,00

C.30.8.2 35
Niet of laattijdig inzenden van het wedstrijd- /byeblad bij opvraging  (verdubbeld per 
herhaling) 5,00

36
Niet of laattijdig inzenden van het wedstrijdblad met opmerking (onmiddellijk, eerste 
werkdag na de wedstrijd) (verdubbeld per herhaling) 10,00

C.30.8.3 37 Onvolledig of fout invullen van het wedstrijdblad (per fout) 2,50
C.30.8.4 38 Niet of laattijdig invullen van score op website 5,00

(dient te gebeuren na de match en ten laatste 9u de volgende dag)
C.30.8.4 39 Niet of laattijdig inbrengen van de resultaten (details) op de website 5,00

uiterlijk de  eerstvolgende zondag na de interclubweek om 24u (een interclubweek loopt 
van zondag tot de volgende zaterdag)  

C.30.8.4 40 Niet meedelen van de uitslag (binnen de 3 weken) 12,50
C.32 41 Onvolledig invullen van wedstrijdblad m.b.t de al dan niet aanwezige spelers  

Per inbreuk : 50,00
+ Zaak te behandelen door het Prov. Comité

C.33 ENKELVOUDIG  FORFAIT
C.33.11 42 Verwittigd forfait meer dan 48 u vóór de aanvang wedstrijd in de heenronde 18,50

43 Verwittigd forfait meer dan 48 u vóór de aanvang wedstrijd in de terugronde 37,50
C.33.12 44 Verwittigd forfait minder dan 48 u vóór de aanvang van de wedstrijd 25,00

in de heenronde, maar méér dan 3 uur voor aanvang
45 Verwittigd forfait minder dan 48 u vóór de aanvang van de wedstrijd 50,00

in de terugronde, maar méér dan 3 uur voor aanvang

C.33.13 46
Onverwittigd forfait tijdens de heenronde of verwittiging minder dan 3 uur voor aanvang 
van de wedstrijd 37,50

47
Onverwittigd forfait tijdens de terugronde of verwittiging minder dan 3 uur voor aanvang 
van de wedstrijd 75,00

BOETELIJST VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL (geldig vanaf 07/9/22)



C.33.14 en C.25.6 48
Twee afwezige spelers in een interclubontmoeting = onverwittigd forfait. Tarief: zie 
onverwittigd forfait voor verschillende categorieën 37,50

C.33.22 49

In geval een club forfait geeft met verschillende ploegen in dezelfde week, moet het 
totaal boetebedrag voor forfaits vermenigvuldigd worden met het aantal ploegen 
waarmee ze forfait geeft die speelweek (enkel voor forfaits verwittigd minder dan 48u 
voor aanvang van de wedstrijd.

50 Verwittigde forfait (méér dan 48 uur vóór de aanvang) van een testwedstrijd 20,00
51 Onverwittigde of laattijdige forfait voor een testwedstrijd 40,00

(minder dan 48 u vóór de aanvang)
C.33.22 52 Jeugd en Veteranenliga:Verwittigd forfait méér dan 48u vóór wedstrijd 6,00

53 Jeugd en Veteranenliga: Verwittigd forfait minder dan 48u vóór wedstrijd 10,00
maar meer dan 3 uur vóór wedstrijd

54
Jeugd en Veteranenliga: Niet verwittigd forfait of verwittigd forfait minder dan 3u voor 
de aanvang van de wedstrijd 12,50

55

Forfait door forfaitgevende club niet tegelijkertijd gemeld aan interclubleider en alle 
andere clubs (behalve voor de beker. Voor de beker volstaat verwittiging van 
tegenploeg en bekerverantwoordelijke) 20,00

C+33+23 &C.38.1&C.38.256 Verplaatsingskosten in geval van forfait (behalve in geval van 48) 0,40/km
C.34 ALGEMEEN FORFAIT
C.34.22 57 Hereninterclub Algemeen forfait voorafgaand aan de terugronde 50,00
 58 Hereninterclub Algemeen forfait tijdens de terugronde 100,00
 59 Jeugd en Veteranenliga: Algemeen forfait heenronde 30,00

 60 Jeugd en Veteranenliga: Algemeen forfait terugronde 60,00

 61
Derde forfait : automatisch algemeen forfait. Tarief: zie algemeen forfait voor de 
verschillende categorieën.

D INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN
63 Onverwittigde afwezigheid of het vroegtijdig verlaten van prov. Organisaties 12,50
64 Onverwittigde afwezigheid of het vroegtijdig verlaten van prov Jeugdorganisaties 7,50

65
Gewettigde  afwezigheid tijdens Jeugdkampioenschappen (met medisch attest binnen 
de 72u) 0,00

66 Weigeren te scheidsrechteren 12,50

E TORNOOIEN EN CRITERIUMS
E.9.1 67 Niet betaling van de bijdrage van 15% op tornooiontvangsten PC

binnen de 15 dagen na datum 
68 Na herinnering en niet betaling binnen één maand. PC
69 Na tweede herinnering en niet betaling na 45 dagen PC

E.16.7 70 Ontbreken van scoreborden - per scorebord 2,50

ADMINISTRATIE EN FINANCIEN
71 Laattijdig toesturen van administratieve dokumenten 25,00
72 Afwezig of geen volmacht op de Algemene statutaire vergadering 50,00
73 Afwezig of geen volmacht op de Buitengewone Algemene Vergadering 50,00
74 Gele kaarten :1e X= 5€, 2de =10 € ,3de = 20€, 4de =40€, 5de=80€ oplopend 
75 Laattijdig/foutief indienen van aansluitingsformulier aan provinciale secretaris (per 10,00
76 niet betaling van boetes, bijdragen, binnen voorziene termijn=  +20%
77 Administratieve kost voor eerste aanmaning per mail 5,00
78 Volgende aanmaning: administratiekost +portkost 10+portkost


