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SYNTHESE * GOEDGEKEURDE WIJZIGINGEN VAN BONDSREGLEMENT & SPORTREGLEMENTEN KBZB 
EDITIE 2020 

RAAD VAN BESTUUR – 18.03.2020 & 14.04.2020 
 

TOELICHTING 
RODE TEKST: voorstel tot wijziging bestaand reglement of toevoeging nieuw reglement 
BLAUWE TEKST: Nota, opmerking of toelichting over een eventuele aanbevolen aanpassing 

 

EERSTE DEEL – ALGEMEEN REGLEMENT                                                                                                                                 01/06/2020 

 

HOOFDSTUK I - ALGEMENE REGLEMENTEN 

 

 Artikel AR 03 - Zittingen 

Ieder beslissingsorgaan vergadert op verzoek van hun voorzitter of op verzoek van een regionale federatie. 
 

Artikel AR 04 - Verhoor 

AR 04.3. De klachten aangaande het administratieve, financiële of sportieve beleid worden behandeld door het betrokken 
bevoegde beslissingsorgaan. 
 

HOOFDSTUK II – BESTUURSORGAAN  

 

Artikel RB 01 – Samenstelling en duur van mandaat 

RB 01.1. Het Bestuursorgaan is samengesteld uit een tweetalige federale voorzitter en zes leden: de voorzitter en 2 leden van het 
Bestuursorgaan van de Vlaamse Zwemfederatie en de voorzitter en twee leden van het Bestuursorgaan van de Fédération 
Francophone Belge de Natation, waarbij een secretaris-generaal zonder stemrecht toegevoegd wordt de tweetalige (NL-FRA) 
nationale voorzitter, de vaste vertegenwoordiger van de Vlaamse Zwemfederatie en de vaste vertegenwoordiger van de 
Fédération Francophone Belge de Natation, bijgestaan door een tweetalige (NL-FRA) secretaris-generaal zonder stemrecht. 
 
RB 01.4. De nationale voorzitter wordt verkozen voor een ambtstermijn van vier jaar met een vernieuwbaar mandaat. 
De leden van het Bestuursorgaan overige bestuurders worden jaarlijks in hun mandaat bekrachtigd door de Algemene 
Vergadering van de KBZB. 
 

Artikel RB 02 – Bevoegdheden en taken. 

RB 02.1. De bevoegdheden van het Bestuursorgaan zijn de volgende: 
… 
Onder primordiale sportieve belangen wordt inzonderheid maar niet uitsluitend verstaan: de beginselen van de sportethiek en de 
fairplay, inzonderheid de beteugeling van onbetamelijk of misplaatst gedrag van clubs, officials, afgevaardigden en of atleten en 
met verwijzing naar de ethische beginselen neergelegd in de ethische code van de FINA.  
… 
k) de leden van de Sportcellen en van de Sportcommissies en van de Propagandacommissie die door de regionale federaties 
werden voorgedragen, paritair bekrachtigen in hun functie; 
m) de leden van de Propagandacommissie, Tuchtcommissie Waterpolo en Centrale Scheidsrechterscommissie benoemen; 
 

Artikel RB 04 – Beslissingen  

RB 04.1. Alle beslissingen van het Bestuursorgaan moeten minstens door één lid van het Bestuursorgaan van elke regionale 
federatie bekrachtigd worden. 
 

HOOFDSTUK III – SPORTCELLEN 

 

Artikel SCEL 04 – Beslissingen  

SCEL 04.1. Alle beslissingen van de Sportcel moeten minstens door twee leden van het Bestuursorgaan van elke regionale 
federatie bekrachtigd worden. 
 
SCEL 04.1. De nationale voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar zonder doorslaggevende stem.  
 
SCEL 04.3. De stemming gebeurt met gelijk aantal stemmende leden stemgerechtigden per regionale federatie.  
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HOOFDSTUK V – SPORTCOMMISSIE WATERPOLO 

 

Artikel SCWP 01 - Samenstelling. 

SCWP 01.2. De Raad van Bestuur Het Bestuursorgaan behoudt zich het recht twee bijkomende leden (al dan niet met stemrecht) 
te coöpteren. 
  
SCWP 01.4. Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter. 
Vraag van Nationale SCWP om dit artikel te verwijderen. 
Na advies CL/WG wordt dit artikel uiteindelijk behouden. 
  

HOOFDSTUK VI – TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO 

 

Artikel TCWP 01 – Samenstelling 

TCWP 01.1. De Tuchtcommissie Waterpolo is paritair samengesteld uit vier effectieve leden en twee reserveleden, twee van elke 
regionale federatie, aangeduid door het Bestuursorgaan. 
 

HOOFDSTUK XII – PROPAGANDACOMMISSIE 

 

Artikel PC 01 - Samenstelling. 

PC 01.1. De Propagandacommissie bestaat uit provinciale afgevaardigden aanvaard door het Bestuursorgaan van de KBZB en een 
onbeperkt aantal gecoöpteerde leden die slechts over een raadgevende stem beschikken. 
PC 01.3. Om de twee jaar kiest de commissie uit de aangeduide leden een voorzitter. 
 

Artikel PC 02 – Bevoegdheden en taken. 

PC 02.1. Onder de controle en in samenwerking met het Bestuursorgaan zijn de bevoegdheden van de Propagandacommissie de 
volgende: … 
c) de verschillende brevetten en schildjes van de KBZB uit te delen; 
 

Artikel PC 04 - Medewerking van de Districten  

De commissie wordt in haar werking bijgestaan door de Districten die zich vooral bezighouden met lokale propaganda. 
 

TWEEDE DEEL 
SPORTREGLEMENTEN > 01/06/2020 
SPORTREGLEMENT ZWEMMEN > 01/03/2020 
SPORTREGLEMENT ART. ZWEMMEN > 01/01/2020 
DOPINGBESTRIJDING ART. ASR 07 > 01/01/2020 

 

HOOFDSTUK I – ALGEMEEN SPORTREGLEMENT 

 

Artikel ASR 09 - Geldigheid van de inschrijvingen 

ASR 09.1. Een atleet mag niet deelnemen in eenzelfde discipline aan kampioenschappen of open wedstrijden onder de kleuren 
van verschillende clubs, tenzij als lid van een nationaal team en mits voorafgaande toelating door de FINA. 
 

Artikel ASR 21 - Nationale Kampioenschappen / toewijzing  

ASR 21.2. De club met het hoogste bod krijgt de organisatie toegewezen voor zover aan alle verplichtingen wordt voldaan. 
 
Het is aan een organiserende club toegestaan om op haar beurt en op haar eigen risico en verantwoordelijkheid de rechten en 
de plichten van een toegekende organisatie over te dragen aan derden (zoals een commerciële organisatie, een gemeente- of 
stadsbestuur, een andere vzw). 
 

Artikel ASR 22 - Nationale Kampioenschappen / waarborg 

ASR 22.1. Elke club belast met de organisatie van kampioenschappen moet binnen de 15 kalenderdagen na de toewijzing een 
waarborg storten waarvan het bedrag gelijk is aan een derde van het aanbestedingsbedrag de inschrijvingssom. 
 

Artikel ASR 24 - Nationale Kampioenschappen / overzichtstabel:  
zie BIJLAGE 3 
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HOOFDSTUK III – BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN OPEN CATEGORIE 

 

Artikel BKZWO 02 - Data. 

BKZWO 02.1. De data kunnen slechts gewijzigd worden in geval van overmacht waarover geoordeeld en beslist wordt door de 
Sportcommissie Zwemmen of door de Sportcel Zwemmen, op aanbeveling van de Sportcommissie Zwemmen. 
 

Artikel BKZWO 09 – Limiettijden. 

BKZWO 09.1. De te realiseren limiettijden voor deelname aan de kampioenschappen worden ieder jaar voorgesteld door de 
Sportcommissie Zwemmen en bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen.  
De limiettijden moeten voor aanvang van de kampioenschappen gezwommen worden. op de dag van de kampioenschappen. 
 
BKZWO 09.2. Er is geen boete bij overschrijding van de limiettijden op de dag van de kampioenschappen Elke overschrijding van 
de limiettijd wordt bestraft met een reglementaire boete. 
 
BKZWO 09.3. De bedragen van de boetes voor overschrijding van de limiettijden worden ieder jaar vastgelegd door het 
Bestuursorgaan. 
 

Artikel BKZWO 10 - Medailles en diploma’s 

BKZWO 10.1.  
De buitenlandse atleten zullen een aandenken ontvangen enkel een medaille indien ze het podium halen. 
 

HOOFDSTUK IV – BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE 

 

Artikel BKZWCAT 01 - Programma. 

BKZWCAT 01.3. De KBZB kan de volgende kampioenschappen laten betwisten voor de categorieën 11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19+: 
 
  11-12 13-14 15-16 17-18 19+ 
  M J M J M-J M-J D-H 
50 M Vrije Slag   X X X X X 

 
BKZWCAT 01.4. De wedstrijden voor de 11-12 jarigen en de 13-14 jarigen worden gezwommen in reeksen zonder finales (met uitslag 
op basis van de tijden gezwommen in de reeksen). 
 
BKZWCAT 01.5. De wedstrijden voor de 15-16 jarigen, 17-18 jarigen en de 19+ jarigen worden gezwommen met reeksen en finales, 
behalve de lange afstanden 800m / 1500m vrij (rechtstreekse finale op tijd) 
 
BKZWCAT 01.6. Iedere zwemmer zwemt in zijn leeftijdscategorie. Categorieverhoging is niet toegelaten, ook niet voor de 
aflossingen, met uitzondering van art. BKZWCAT 01.5. 
 

Artikel BKZWCAT 02 - Data. 

BKZWCAT 02.1. De data kunnen slechts gewijzigd worden in geval van overmacht waarover geoordeeld en beslist wordt door de 
Sportcommissie Zwemmen of door de Sportcel Zwemmen, op aanbeveling van de Sportcommissie Zwemmen. 
 

Artikel BKZWCAT 06 - Toekenning van de banen. 

BKZWCAT 06.1. De Sportcommissie Zwemmen kent de zwembanen toe voor de schiftingen. 
 
BKZWCAT 06.1. De toekenning van de zwembanen, zowel voor de schiftingen als de rechtstreekse finales, gebeurt door het 
secretariaat van de Sportcommissie Zwemmen zodra de inschrijvingen aanvaard zijn. 
 
BKZWCAT 06.2. De clubafgevaardigde moet uiterlijk een halfuur nadat de samenstelling van de finales officieel werd 
bekendgemaakt door de speaker, de forfaits van hun zwemmers meedelen. 
Deze regel is ook van toepassing voor de aangeduide reserves. 
 
BKZWCAT 06.3. De toekenning van de zwembanen voor de finales gebeurt door het aangestelde jurysecretariaat volgens de FINA 
reglementen SW 3.1.2.  
 

Artikel BKZWKB 07 – Schiftingen en finales. 

BKZWKB 07.1. De kwalificaties voor de finales gebeuren op basis van het aantal zwembanen volgens de bepalingen van de 
Sportcommissie Zwemmen. 
Elke finale van een individuele wedstrijd moet minstens 6 zwemmers met de Belgische nationaliteit hebben.  
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Indien het zwembad niet over acht banen beschikt, zal het minimum aantal deelnemers met de Belgische nationaliteit in de finale 
gelijk zijn aan het aantal banen min 1. 
BKZWKB 07.2. Indien meerdere zwemmers in aanmerking komen voor de laatste finaleplaats, dan wordt overgegaan tot een 
bijkomende schiftingswedstrijd tussen de betrokken zwemmers na de zwemsessie. 
 

Artikel BKZWCAT 08 – Forfaits, terugtrekking of afwezigheid 

BKZWCAT 08.1. De bedragen van de administratieve kosten voor forfait, terugtrekking of afwezigheid worden ieder jaar vastgelegd 
door het Bestuursorgaan. 
 

Artikel BKZWCAT 09 - Limiettijden. 

BKZWCAT 09.1. De te realiseren limiettijden voor deelname van alle categorieën aan de kampioenschappen worden ieder jaar 
voorgesteld door de Sportcommissie Zwemmen en bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen.  
De limiettijden moeten voor aanvang van de kampioenschappen gezwommen worden. op de dag van de kampioenschappen. 
 
BKZWCAT 09.2. Er is geen boete bij overschrijding van de limiettijden op de dag van de kampioenschappen Elke overschrijding 
van de limiettijd wordt bestraft met een reglementaire boete. 
 
BKZWCAT 08.3. Elke overschrijding van de limiettijd wordt bestraft met een reglementaire boete. 
 

Artikel BKZWCAT 10 – Medailles en diploma’s. 

BKZWCAT 10.1. Voor elke individuele wedstrijd bij de 11-12 jarigen en 13-14 jarigen en 15-16 jarigen voorziet de KBZB drie medailles 
per leeftijdsjaar, zijnde de drie snelste zwemmers op basis van de reeksen.  
Voor elke individuele wedstrijd bij de categorie 15-16 jarigen voorziet de KBZB drie medailles per leeftijdsjaar, zijnde de drie 
snelste zwemmers in de finale.  
Voor elke individuele wedstrijd bij de categorie 17-18 jarigen en bij de categorie 19+-jarigen voorziet de KBZB drie medailles per 
leeftijdscategorie, zijnde de drie snelste zwemmers in de finale. op basis van de reeksen. 
 

HOOFDSTUK V – BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN / KORTE BAAN 

 

Artikel BKZWKB 02 - Data. 

BKZWKB 02.1. De data kunnen slechts gewijzigd worden in geval van overmacht waarover geoordeeld en beslist wordt door de 
Sportcommissie Zwemmen of door de Sportcel Zwemmen, op aanbeveling van de Sportcommissie Zwemmen. 
 

Artikel BKZWKB 09 - Limiettijden. 

BKZWKB 09.1. De te realiseren limiettijden voor deelname aan de kampioenschappen worden ieder jaar door de Sportcommissie 
Zwemmen en bekrachtigd door de Sportcel Zwemmen.  
De limiettijden moeten voor aanvang van de kampioenschappen gezwommen worden. op de dag van de kampioenschappen. 
 
BKZWKB 09.2. Er is geen boete bij overschrijding van de limiettijden op de dag van de kampioenschappen Elke overschrijding van 
de limiettijd wordt bestraft met een reglementaire boete. 
BKZWKB 09.3. Elke overschrijding van de limiettijd wordt bestraft met een reglementaire boete. 
 

Artikel BKZWKB 10 – Medailles en diploma’s. 

BKZWKB 10.1. Voor elke individuele wedstrijd voorziet de KBZB drie medailles. De medailles worden enkel toegekend aan 
zwemmers met de Belgische nationaliteit.  
De buitenlandse atleten zullen een aandenken ontvangen enkel een medaille indien ze het podium halen. 
 

HOOFDSTUK VII - BELGISCHE WATERPOLOKAMPIOENSCHAPPEN  

 

Artikel BKWP 02 - Gemengde of homogene ploegen. 

BKWP 02.2. De deelname van gemengde ploegen, meisjes en jongens, in de leeftijdscategorieën U11, U13 en U15 is toegelaten. 
Het is Dames toegelaten om te spelen in de reserveploegen van de “Seniores Heren” maar enkel indien de betrokken club geen 
Damesploeg in competitie heeft, en slechts tot en met het seizoen 2019-2020 2020-2021. 
De deelname van gemengde ploegen, meisjes en jongens, in de leeftijdscategorie U17 is uitzonderlijk toegelaten tot en met het 
2019-2020 2020-2021.  
Vanaf het seizoen 2020-2021 2021-2022 geldt er een verbod op alle gemengde waterpoloactiviteiten in alle leeftijdscategorieën 
vanaf de leeftijd van 16 jaar (de leeftijdscategorie U17). 
 
BKWP 02.3. De wedstrijden worden afzonderlijk georganiseerd voor Dames/Meisjes en Heren/Jongens, voor zover er voldoende 
ingeschreven ploegen zijn. 
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Een leeftijdscategorie U20, exclusief voorbehouden aan speelsters, treedt in competitie vanaf het seizoen 2018-2019. 
De speelsters van de leeftijdscategorieën U15, U17 en de speelsters van het eerste jaar seniores kunnen eveneens deelnemen 
aan deze competitie. 
Deze competitie wordt georganiseerd onder tornooivorm of onder vorm van een Belgisch Kampioenschap en vanaf het jaar 2017 
onder tornooivorm. 
Vanaf het seizoen 2018-2019 wordt een Belgisch kampioenschap georganiseerd op voorwaarde dat er voldoende inschrijvende 
teams in competitie treden, zoniet dringt de organisatie onder tornooivorm onder auspiciën van de KBZB zich op. 
 
BKWP 02.5 Een speler U19 is toegelaten om te spelen bij een andere club – telkens dezelfde en zonder een licentie te nemen bij 
deze club – op voorwaarde dat de jeugdcategorie – met inbegrip van U21 – niet aangeboden wordt door zijn club. 
Een club mag maximum twee (2) spelers komende van een andere club aanvaarden.  
Indien er in een club meer dan 2 spelers van dezelfde jeugdcategorie wensen te spelen bij een andere club, geldt de verplichting 
tot vorming van een tijdelijke ploegeenheid.  
 
Deze maatregel mag eveneens toegepast worden in de categorie Dames zonder leeftijdsbeperking, zonder beperking qua aantal 
en zonder beperking van club maar moet in overeenstemming zijn met de richtlijnen uitgevaardigd door de Sportcommissie in de 
algemene principes van het kampioenschap. 
 

Artikel BKWP 03 - Inschrijvingen. 

BKWP 03.11. Elke club, die in competitie uitkomt, is verplicht een jeugdploeg in te schrijven, zoniet wordt een reglementaire boete 
opgelegd.  
De leeftijdscategorieën van U11 tot en met U21 worden beschouwd als “jeugdploegen”.  
In geval van inschrijving van 2 of meer jeugdploegen per club wordt een korting op het inschrijvingsgeld toegekend: 

- € 200 bij inschrijving van 4+ jeugdploegen; 
- € 150 bij inschrijving van 3 jeugdploegen; 
- € 100 bij inschrijving van 2 jeugdploegen. 

 

Artikel BKWP 04 – Inschrijvingsgelden en federale bijdragen waterpolospelerslicenties spelerscontributies. 

Het inschrijvingsgeld, met uitzondering van de nationale ploeg, voor de Belgische Kampioenschappen Waterpolo en voor de Beker 
van België Waterpolo, wordt ieder jaar vastgelegd door het Bestuursorgaan (zie Bijlage 1 van het bondsreglement). 
Naar aanleiding van de invoering van het digitaal competitieplatform “Waterpolo Online” wordt vanaf het waterpoloseizoen 2017-
2018 ieder jaar door het Bestuursorgaan een algemene contributie per individuele waterpolospeler vastgelegd.  
 
Vanaf het waterpoloseizoen 2020-2021 zal het Bestuursorgaan federale bijdragen vastleggen en innen per individuele 
gelicentieerde waterpolospeler.  
De financiële afrekening gebeurt jaarlijks op het einde bij aanvang van het waterpoloseizoen op basis van de officiële registratie 
in het Waterpolo Online-systeem van de spelerslijsten van alle ingeschreven clubs en teams. 
, die aangeleverd worden door de beide regionale zwemfederaties. 
 

Artikel BKWP 06 – Speelgerechtigheid  

BKWP 06.4. De speler vanaf de categorie U17 “Senior”, ongeacht de afdeling, die in de loop van het kampioenschap wordt 
ingeschreven, mag niet hebben deelgenomen aan het kampioenschap met een andere club of in een andere afdeling, evenmin in 
een kampioenschap in het buitenland tijdens de duur van de Belgische Kampioenschappen, met uitzondering van de nationale 
ploegen in competitie. 
 
BKWP 06.7. Het opsturen van de verblijfsvergunning voor meerderjarige (=18 jaar en ouder) niet-communautaire (*) spelers (=niet 
E.U. en niet E.E.R.) is verplicht. 
(*) Europese Unie = België – Denemarken – Duitsland – Luxemburg – Nederland – Frankrijk – Ierland – Groot-Brittannië – Italië – 
Spanje – Portugal – Griekenland – Oostenrijk – Finland – Zweden – Tsjechië – Estland – Cyprus – Letland – Litouwen – Hongarije 
– Malta – Polen – Slovenië – Slowakije – Roemenië – Bulgarije - Kroatië. 
 
BKWP 06.8. Van in het begin van het kampioenschap worden de spelers gekwalificeerd om uit te komen in de afdeling waarin hun 
ploeg deelneemt, achteraf is het hen niet meer toegelaten te spelen in een ploeg van een lagere afdeling, met uitzondering van 
de nationale ploegen in competitie. 
Iedere speler “Senior” die op een wedstrijdblad van een Afdeling wordt ingeschreven, zal daarna niet meer op een wedstrijdblad 
van een lagere Afdeling ingeschreven kunnen worden. 
Bij de clubs die twee Seniores ploegen bezitten met minstens één reserveploeg, zijn de spelers gekwalificeerd om opgesteld te 
worden in een ploeg van een welbepaalde afdeling, waarna ze niet meer mogen spelen in een lagere afdeling tijdens het lopende 
kampioenschap, met uitzondering van de nationale ploegen in competitie. 
Voor de clubs zonder reserveploeg en die twee Seniores ploegen hebben in twee verschillende afdelingen: 
Een speler van deze club mag zonder onderscheid spelen in de beide ploegen. Wanneer hij geregistreerd is bij 50% van de ploeg 
in de hoogste afdeling, mag hij niet meer spelen voor de ploeg in de lagere afdeling. 
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Om te kunnen deelnemen aan de play-offs of de eindronden met de ploeg uit de lagere afdeling moet hij geregistreerd zijn voor 
minstens 50% van de wedstrijden van de ploeg uit de lagere afdeling. 
 
BKWP 06.12. Clubs die meer dan één “Seniores” ploeg – in de laagste afdeling - hebben zullen vóór het begin van het 
kampioenschap via WP Online aan het secretariaat van de Sportcommissie de namen van de spelers “Seniores” vanaf de categorie 
U17 per ploeg meedelen die aan het kampioenschap zullen deelnemen. Deze spelers zullen niet van ploeg kunnen veranderen 
tijdens de loop van dit kampioenschap. 
Op elk moment in het seizoen, zal de club een “Senior” speler vanaf de categorie U17 in één van beide ploegen weer kunnen 
toevoegen voor zover deze speler niet heeft deelgenomen aan het kampioenschap met een ploeg van een hogere afdeling of een 
andere club. 
Om te kunnen deelnemen aan de play-offs of de eindronden met de ploeg “B” moet hij geregistreerd zijn voor minstens 50% van 
de wedstrijden van de ploeg “B”. 
BKWP 06.13. Indien een club meerdere jeugdploegen opstelt in dezelfde leeftijdscategorie zijn de volgende regels van toepassing: 
De club zal: 
- de lijst van kernspelers spelers/speelsters die de ploegen vormen opsturen naar het secretariaat van de Sportcommissie vóór 
het begin van het kampioenschap; 
- deze spelers/speelsters mogen gedurende het volledige kampioenschap enkel spelen in de opgegeven ploeg waarvoor zij 
werden aangeduid. spelen  
- Een zelfde speler/speelster mag niet ingeschreven zijn bij de twee ploegen. 
- Tijdens het kampioenschap mag de club een nieuwe speler/speelster toevoegen in één van de betrokken ploegen. 
Dit artikel is eveneens van toepassing wanneer een club inschrijft in dezelfde leeftijdscategorie en een ploeg en een tijdelijke 
ploegeenheid in SD. 
 

Artikel BKWP 09 - Organisatie. 

BKWP 09.2. De definitieve rangschikking van de ploegen wordt in elke afdeling of reeks opgemaakt volgens de hierna vermelde 
regels in deze volgorde: … 
 
In het geval er meer dan twee ploegen hetzelfde aantal punten hebben, zal de ploeg die de meeste wedstrijden heeft gespeeld 
het minst beste klassement krijgen na in acht name van de geldende regel voor de rechtstreekse confrontatie met de voorgaande 
ploeg die hetzelfde aantal punten heeft, alsook de forfait-resultaten betreffende de betrokken ploegen zullen niet in aanmerking 
genomen worden. 
 
De play-offs worden beschouwd als een nieuwe competitie en de resultaten en klassementen van het regulier lopende 
kampioenschap zullen niet in aanmerking genomen worden.  
 

Artikel BKWP 10 – Aanvraag voor wijziging of uitstel van wedstrijden. 

BKWP 10.1. Geen enkele wedstrijd kan uitgesteld worden uitgenomen de gevallen van overmacht als dusdanig erkend en aanvaard 
door de Sportcommissie Waterpolo. 
Schoolexamens worden nooit aanvaard als geldige reden tot wijziging of uitstel. 
 
BKWP 10.4. Als de “bezochte” club door een technisch probleem of omwille van de onbeschikbaarheid van het zwembad onmogelijk 
de “bezoekende” club kan ontvangen, dient zij per gecertifieerde mail, met bevestiging per post, aan de secretaris van de 
Sportcommissie en aan de club van de tegenstander het bewijs hiervan te leveren. Dit document moet door de verantwoordelijke 
van het zwembad of de gemeente ondertekend worden. 
Om de nieuwe datum van de wedstrijd te bepalen dient de procedure voor uitstel van wedstrijden, zoals uitgewerkt door de 
Sportcommissie, nageleefd te worden. 
 
BKWP 10.5. Na verschijning van de definitieve kalender zal er geen enkele wijziging meer aanvaard worden, behalve om het 
aanvangsuur van de wedstrijd te wijzigen, mits onderling akkoord door de club van de tegenstander. 
Na de opmaak van de kalender U11/U13 kunnen wijzigingen aanvaard worden op voorwaarde dat die in hetzelfde weekend blijven 
en mits onderling akkoord door de club van de tegenstander. 
 

Artikel BKWP 16 - Clubafgevaardigden. 

BKWP 16.9. Aan het einde van de wedstrijd, nadat de scheidsrechters een eventuele sanctie hebben betekend en voordat deze 
laatste het wedstrijdblad definitief ondertekenen, zullen de clubafgevaardigden het blad in het vakje daartoe ondertekenen en 
zullen aanduiden of de club al dan niet klacht indient met betrekking tot een wedstrijdfeit.  
(Enkel bij gebruik van een wedstrijdblad ten gevolge van een defect van DWF). 
 

Artikel BKWP 17 – Forfaits. 

BKWP 17.3. Elk forfait wordt gesanctioneerd met:  
- reglementaire boete ten voordele van de KBZB; 
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- betaling van een forfaitair bedrag van € 250,00 aan de benadeelde club; de waarde van 7 treinbiljetten (2de klas) aan de 
benadeelde club met een minimum van € 25; 
- betaling van de verplaatsings- en forfaitaire wedstrijdkosten van de scheidsrechter(s). 
 
BKWP 17.5. De “bezochte” club die forfait geeft, wordt gesanctioneerd met: 
- reglementaire boete ten voordele van de KBZB; 
- de gemiddelde scheidsrechterskosten voor een wedstrijd in de betrokken afdeling of leeftijdscategorie – dit wordt berekend op 
het einde van het kampioenschap en opgenomen in de jaarlijkse afrekening.  
 

HOOFDSTUK VIII - SPORTREGLEMENT MASTERS 

 

Artikel SRMA 02 - Indeling van de zwemmers in categorieën. 

SRMA 02.2. De ouderdomscategorieën (verplichtend in schijven van 5 jaar) zijn voor individuele wedstrijden de volgende: 
 2019 2020 2021 

A 25/29 94/90 95/91 96/92 

B 30/34 89/85 90/86 91/87 

C 35/39 84/80 85/81 86/82 

D 40/44 79/75 80/76 81/77 

E 45/49 74/70 75/71 76/72 

F 50/54 69/65 70/66 71/67 

G 55/59 64/60 65/61 66/62 

H 60/64 59/55 60/56 61/57 

I 65/69 54/50 55/51 56/52 

J 70/74 49/45 50/46 51/47 

K 75/79 44/40 45/41 46/42 

L 80/84 39/35 40/36 41/37 

M 85/89 34/30 35/31 36/32 

N 90/94 29/25 30/26 31/27 

 

HOOFDSTUK IX - BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN MASTERS ZWEMMEN  

 

Artikel BKMZW 01 - Programma. 

BKMZW 01.1. De Belgische Kampioenschappen Zwemmen Masters worden jaarlijks georganiseerd in drie afzonderlijke dagen of 
tijdens 1 weekend (2 dagen) volgens een vast programma (zie artikel BKMZW 01.2.) opgesteld door de Sportcommissie Masters, 
goedgekeurd door het Bestuursorgaan en in overeenstemming met het geldende lastenboek. 
 

Artikel BKMZW 04 - Organisatie. 

BKMZW 04.2. De drie organisatiedagen van de kampioenschappen worden beschouwd als drie afzonderlijke wedstrijden.  
 

Artikel BKMZW 08 - Limiettijden. 

BKMZW 08.2. De bedragen van de boetes voor overschrijding van de limiettijden worden ieder jaar vastgelegd door het 
Bestuursorgaan. 
 

Artikel BKMZW 09 - Medailles en diploma's. 

BKMZW 09.1. Voor elke individuele wedstrijd voorziet de KBZB drie medailles voor de zwemmers met de Belgische nationaliteit.  
De medailles worden enkel toegekend aan zwemmers met de Belgische nationaliteit.  
De atleten met buitenlandse nationaliteit krijgen enkel een medaille indien ze eindigen in de top 3 van het eindklassement in 
hun leeftijdscategorie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8

BIJLAGE 1: INSCHRIJVINGSGELDEN EN BOETETABEL VAN HET BONDSREGLEMENT  

BOETES – INSCHRIJVINGSGELDEN  

Nr. Art. Omschrijving 
Van toepassing vanaf 
01.01.2020, tenzij anders 
bepaald. 

 ZWEMMEN BEDRAG (€) 

BKZWO 9.3 Overschrijding van limiettijden  
50m / 100m         200m                  400m (ind./afl.)     800m /1500m (ind/afl)      
0.01s > 1.00s      0.01s > 2.00s      0.01s > 4.00s         0.01s > 8.00s 
1.01s > 2.00s      2.01s > 4.00s      4.01s > 8.00s         8.01s > 15.00s 
+ 2.00s               + 4.00s               + 8.00s                  + 15.00s 

 
 
5 
10 
50 

BKZWCAT 05.5 Inschrijvingsgeld Belgische Kampioenschappen Zwemmen per categorie 
- individueel 
- aflossing 

 
6 8 
8 10 

BKZWCAT 09.3 Overschrijding van limiettijden  
50m / 100m         200m                  400m (ind./afl.)     800m /1500m (ind/afl)      
0.01s > 1.00s      0.01s > 2.00s      0.01s > 4.00s         0.01s > 8.00s 
1.01s > 2.00s      2.01s > 4.00s      4.01s > 8.00s         8.01s > 15.00s 
+ 2.00s               + 4.00s               + 8.00s                  + 15.00s 

 
 
5 
10 
50 

BKZWKB 9.3 Overschrijding van limiettijden  
50m / 100m         200m                  400m (ind./afl.)     800m /1500m (ind/afl)      
0.01s > 1.00s      0.01s > 2.00s      0.01s > 4.00s         0.01s > 8.00s 
1.01s > 2.00s      2.01s > 4.00s      4.01s > 8.00s         8.01s > 15.00s 
+ 2.00s               + 4.00s               + 8.00s                  + 15.00s 

 
 
5 
10 
50 

 WATERPOLO BEDRAG (€) 

BKWP 04 Inschrijvingsgeld per seniorploeg voor Belgische Kampioenschappen Waterpolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijvingsgeld per ploeg voor Beker van België Waterpolo 
 
Algemene Federale licentiebijdrage contributie per individuele waterpolospeler per 
waterpoloseizoen (cat. SH, cat. SD en cat. U21 U24/U20) 
Federale licentiebijdrage per individuele waterpolospeler per waterpoloseizoen 
(categorie U17) 
Algemene Federale licentiebijdrage contributie per individuele waterpolospeler per 
waterpoloseizoen (categorieën SD, U17, U15 & U13) 
Algemene contributie bijdrage per individuele waterpolospeler per waterpoloseizoen 
(categorie U11) 

SH I: 500 600 
SH II / SH I RES: 250 400 
SH III / SH IV / SH II RES: 
150 300 
SH II RES / SH III RES / SH IV 
RES: 300 
SD / U21 / U19: 300 
U17: 250 
U15: 200 
U13: 15 
U11: 100 
SH: 50 
SD: 25 
15 40 
 
20 
 
10 15 
 
gratis 10 

BKWP 17.3 
BKWP 17.4 
BKWP 17.5 

Forfait van een wedstrijd: 
 

100 aan de KBZB 
250 aan de benadeelde club 
+ toepassing van art. BKWP 
17.3 & art. BKWP 17.4 of 17.5. 

TCWP 03.1. Verbaal geweld / Rode kaart: 
- 1e inbreuk 

 
- Voor elk geval van herhaling 
- Voor leden met een officiële functie wordt slecht 1 boetetarief toegepast 
Fysiek geweld / Brutaliteit (ongeacht de functie of de hoedanigheid): 
- 1e inbreuk 
- Voor elk geval van herhaling 
- Voor leden met een officiële functie wordt slecht 1 boetetarief toegepast 

 
50 speler / 100 officiële 
functie 
100 speler / 200 officiële 
functie 
100 
100 250 
250 500 
250 

 ARTISTIEK ZWEMMEN BEDRAG (€) 

BKAZ 09.2 Boete per overschrijding limietpunten  20 30 

 


