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ALGEMEEN REGLEMENT  
SPORTCOMMISSIE WATERPOLO 
 

Artikel SCWP 01 - Samenstelling. 
 
SCWP 01.1. De Sportcommissie Waterpolo bestaat uit vier leden, paritair samengesteld uit de verkozen leden van de Sportcomités 
van hun respectieve regionale federatie. 
 
SCWP 01.2. De Bestuursorgaan behoudt zich het recht twee bijkomende leden (al dan niet met stemrecht) te coöpteren.  
 
SCWP 01.3. Om de twee jaar kiest de commissie uit de verkozen leden een voorzitter. 
 
SCWP 01.4. Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter. 
 
SCWP 01.5. De commissie verkiest eveneens een ondervoorzitter, met een andere taalaanhorigheid dan de voorzitter uit de 
verkozen leden. 
 
SCWP 01.6. De functie van secretaris van de Sportcommissie Waterpolo wordt waargenomen door de verantwoordelijke 
coördinator voor de nationale waterpolocompetities van de KBZB, aangeduid door het Bestuursorgaan. 
 
SCWP 01.7. De nationale waterpolocoördinator, de voorzitter van de Tuchtcommissie Waterpolo en de voorzitter van de 
Scheidsrechterscommissie kunnen worden uitgenodigd op de vergaderingen als raadgevers (zonder stemrecht). 
 

Artikel SCWP 02 - Onverenigbaarheden. 
 
In geen geval mogen de leden van de Sportcommissie Waterpolo lid zijn van een ander federaal orgaan.  
 
Het is toestaan om als lid van de Sportcommissie Waterpolo een actief waterpoloscheidsrechter te zijn, op voorwaarde dat hij niet 
wordt aangeduid in alle afdelingen met zijn eigen club. 
 

Artikel SCWP 03 – Bevoegdheden en taken. 
 
SCWP 03.1. De bevoegdheden van de Sportcommissie Waterpolo zijn de volgende: 

a) advies geven over de sporttechnische aangelegenheden inzake waterpolo; 
b) advies geven aan de Sportcel Waterpolo tot aanpassing van de bestaande sportreglementen;  
c) instaan voor de jaarlijkse waterpolohandleiding. 
d) instaan voor de organisatie en het beheer van de nationale kampioenschappen en de bekercompetities, ondermeer het 

opstellen van de kalender, de deelnemende clubs uitnodigen voor de kalenderzitting, de uitslagen inzamelen en 
bekrachtigen, het goede verloop van de wedstrijden controleren (bv. speelgerechtigheid), het opstellen en controleren 
van de klassementen van alle afdelingen en het samenstellen van de diverse afdelingen met de daarin behorende clubs; 

e) aanduiden van officials, uitgezonderd de scheidsrechters, voor de internationale ontmoetingen die in België plaatsvinden, 
voor de testwedstrijden en voor de eindrondes van de kampioenschappen; 
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f) samenwerken met de Tuchtcommissie Waterpolo en de Centrale Scheidsrechterscommissie Waterpolo; 
g) rapporteren aan de Sportcel Waterpolo over het verloop van de nationale waterpolocompetitie; 
h) advies vragen aan de waterpoloclubs, wanneer de Sportcommissie Waterpolo dit onontbeerlijk of wenselijk acht; 
i) de sportieve voorbereiding, activiteiten en planning van de nationale ploegen ondersteunen en faciliteren; 
j) advies geven aan de Sportcel Waterpolo over de omkadering en de begeleiding van de nationale ploegen; 
k) de nodige medewerking verlenen bij de nationale bijscholing van trainers en waterpolo-officials (colloquia, cursussen, 

enz.). 
 

SCWP 04 – Beslissingen 
 
SCWP 04.1. De Sportcel Waterpolo of het Bestuursorgaan kan gemotiveerd de beslissingen van de Sportcommissie Waterpolo 
goedkeuren, wijzigen of vernietigen.  
De Sportcel Waterpolo of het Bestuursorgaan heeft het recht haar beslissing in de plaats te stellen van de vernietigde beslissing.  
 
SCWP 04.2. Alle beslissingen van de Sportcommissie Waterpolo moeten minstens door twee leden van elke regionale federatie 
goedgekeurd worden. 
 
SCWP 04.3. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar zonder doorslaggevende stem.  
 
SCWP 04.4. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen. Onthoudingen en blanco stemmen 
worden niet in aanmerking genomen. 
 
SCWP 04.5. In geval een lid van een regionale federatie verhinderd is, zal hij een volmacht geven aan een ander lid van de 
Sportcommissie Waterpolo. 
 
SCWP 04.6. In geval van staking van stemmen, dan wordt de zaak verwezen naar de Sportcel Waterpolo of het Bestuursorgaan. 
 
SCWP 04.7. De beslissingen, hun datum, motieven, doelstellingen, de datum van inwerkingtreding, worden genotuleerd in een 
proces-verbaal van de zitting. Het proces-verbaal wordt ondertekend door een aangestelde van de leden van de Sportcommissie 
Waterpolo 
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ALGEMEEN REGLEMENT  
TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO 
 

Artikel TCWP 01 – Samenstelling 
 
TCWP 01.1. De Tuchtcommissie Waterpolo is paritair samengesteld uit vier effectieve leden en twee reserveleden, aangeduid 
door het Bestuursorgaan. 
 
TCWP 01.2. Het Bestuursorgaan behoudt zich het recht voor leden te coöpteren. 
 
TCWP 01.3. De Tuchtcommissie wordt bijgestaan door een juridische adviseur die aangeduid wordt door het Bestuursorgaan.  
De juridische adviseur wordt uitgenodigd op vraag van de Tuchtcommissie indien de dagorde dit vereist. 
 
TCWP 01.4. Om de twee jaar kiest de commissie uit de verkozen leden een voorzitter. 
 
TCWP 01.5. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. 
 
TCWP 01.6. Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter. 
 
TCWP 01.7. De commissie verkiest eveneens een ondervoorzitter, met een andere taalaanhorigheid dan de voorzitter, uit de 
verkozen leden. 
 
TCWP 01.8. De secretaris-generaal wordt toegevoegd als verslaggever zonder stemrecht. 
 

Artikel TCWP 02 – Onverenigbaarheden 
 
In geen geval mogen de leden van de Tuchtcommissie Waterpolo lid zijn van een ander federaal orgaan. 
 
Het is toestaan om als lid van de Tuchtcommissie Waterpolo een actief waterpoloscheidsrechter te zijn, op voorwaarde dat hij 
niet wordt aangeduid in alle afdelingen met zijn eigen club of actief is als waterpoloscheidsrechter in senioren competities. 
 

Artikel TCWP 03 – Bevoegdheden en taken 
 
TCWP 03.1. De bevoegdheden van de Tuchtcommissie Waterpolo zijn de volgende: 

a) in eerste aanleg beslissen over tuchtrechtelijke aangelegenheden ontstaan ter gelegenheid van een officiële 
waterpolowedstrijd en het opleggen van boetes zoals vastgelegd in het bondsreglement; 

b) instaan voor de redactie, de inhoud en alle aanpassingen aan de tabel van de automatische sancties; 
c) indien de commissie het nuttig acht, overleg plegen met de Sportcommissie Waterpolo en/of de Centrale 

Scheidsrechterscommissie. 
 
 

http://www.belswim.be/
mailto:info@


www.belswim.be – info@belswim.be 

BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE69 2100 6904 7278 BIC GEBABEBB 

BELFIUS IBAN BE93 0682 3274 5867 BIC GKCCBEBB 

SECRETARIAT GENERALE – ALGEMEEN SECRETARIAAT : 

BOULEVARD JOSEPH TIROU, 203/12 6000 CHARLEROI 

  

FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION 

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND 
 

 

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF                    AFFILIEE A LA F.I.N.A – L.E.N ET C.O.I.B. 

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK                     AANGESLOTEN BIJ DE F.I.N.A – L.E.N ET B.O.I.C. 

FONDEE EN 1902 – GESTICHT IN 1902                           ONDERNEMINGSNR. 409.395.428 N°D’ENTREPRISE

          

 

    
  
  
  
    
 

4 
 
TCWP 03.2. De secretaris-generaal stelt een volledig tuchtdossier op dat hij overmaakt aan alle betrokken partijen en de leden 
van de commissie. 
 

Artikel TCWP 04 – Beslissingen 
 
TCWP 04.1. Alle beslissingen van de Tuchtcommissie treden in voege in overeenstemming met artikel RS 08. 
 
TCWP 04.2. Hoger beroep is mogelijk in overeenstemming met artikel RS 09. 
 

Artikel TCWP 05 – Communicatie 
 
De secretaris deelt de beslissingen van de tuchtcommissie zo spoedig mogelijk mee aan de clubs, de verantwoordelijken van de 
clubs en alle scheidsrechters. 
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ALGEMEEN REGLEMENT  
CENTRALE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
 

Artikel CSC 01 - Samenstelling. 
 
CSC 01.1. De Centrale Scheidsrechterscommissie bestaat uit zes leden paritair benoemd door het Bestuursorgaan maar kan 
uitgebreid worden met de juridische adviseur.  
De duur van het mandaat van de benoemde leden wordt vastgelegd op twee jaar en is hernieuwbaar. 
 
CSC 01.2. Om de twee jaar kiest de commissie een voorzitter uit de benoemde leden. 
 
CSC 01.3. Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter. 
 
CCS 01.4. De commissie verkiest eveneens uit de benoemde leden een ondervoorzitter, met een andere taalaanhorigheid dan de 
voorzitter, een secretaris en een verantwoordelijke voor de scheidsrechters aanduidingen (maandelijkse voorstellen, 
vervangingen, statistieken). 
 
CSC 01.5. Iedere scheidsrechter of voormalige scheidsrechter kan zich kandidaat stellen voor een mandaat in de schoot van de 
Centrale Scheidsrechterscommissie. De individuele kandidaturen moeten gericht worden aan het Algemeen Secretariaat van de 
KBZB, vergezeld van een sportief CV en ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de club waar de kandidaat is 
aangesloten. 
Prioritair worden leden benoemd uit de kandidaturen van voormalige scheidsrechters die niet meer actief zijn. 
 

Artikel CSC 02 – Bevoegdheden en taken. 
 
CSC 01.1. De bevoegdheden van de Centrale Scheidsrechterscommissie zijn de volgende: 

a) de scheidsrechters aanduiden die gelast zijn met de leiding van al de wedstrijden van het kampioenschap, de 
vriendschappelijke wedstrijden, de wedstrijden van de tornooien, de oefenwedstrijden en internationale wedstrijden van 
de nationale ploegen; 

b) een scheidsrechterscollege aanstellen dat gelast is met het organiseren van examens voor de kandidaten die 
scheidsrechter of waterpolo-official willen worden. Ieder jaar worden er examens gehouden.  

c) in eerste aanleg beslissen over klachten van clubs betreffende scheidsrechterlijke beslissingen met het eventueel verzoek 
om de wedstrijd te herspelen; 

d) in eerste aanleg klachten inzake tucht beslissen betreffende een scheidsrechter, ook als hij speler, official of toeschouwer 
is, en eventueel een sanctie (bv. Schorsing) opleggen; 

e) in eerste aanleg een schorsing opleggen als scheidsrechter voor de gevallen opgenomen in punten c) en d); 
f) aan de Tuchtcommissie Waterpolo een bijkomende sanctie voorstellen ten overstaan van de betrokken scheidsrechter 

in zijn hoedanigheid als speler, official of toeschouwer; 
g) advies uitbrengen bij de Sportcommissie Waterpolo en de Tuchtcommissie Waterpolo over de juiste toepassing van de 

waterpolospelregels; 
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h) minstens eenmaal per jaar de scheidsrechters evalueren om de leiding van de wedstrijden te verbeteren. Hiertoe kan de 
Centrale Scheidsrechterscommissie zich laten bijstaan door scheidsrechters en voormalige scheidsrechters die ze zelf 
aanduidt; 

i) voorstellen tot reglementswijzigingen indienen. 
 

Artikel CSC 03 – Uitnodigingen buitenland. 
 
Elke uitnodiging gericht aan een scheidsrechter om in het buitenland waterpolowedstrijden te leiden, dient aan de Centrale 
Scheidsrechterscommissie ter goedkeuring voorgelegd te worden (zonder financiële gevolgen voor de KBZB). 
De aanduidingen van de LEN en de FINA gericht aan de KBZB en rechtstreeks aan de Belgische internationale scheidsrechters 
worden voor niet-bindend advies aan de Centrale Scheidsrechterscommissie voorgelegd. 
 

Artikel CSC 04 – Beslissingen. 
 
CSC 04.1. De beslissingen van de Centrale Scheidsrechterscommissie zijn geldig indien de helft van de benoemde leden aanwezig 
is tijdens de beraadslaging. 
 
CSC 04.2. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar zonder doorslaggevende stem.  
 
CSC 04.3. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen. Onthoudingen en blanco stemmen worden 
niet in aanmerking genomen. 
 
CSC 04.4. In geval van staking van stemmen, dan wordt de zaak verwezen naar het Bestuursorgaan. 
 

Artikel CSC 05 – Belet. 
 
Elke scheidsrechter die aangeduid werd om een wedstrijd te leiden maar die belet is, moet de verantwoordelijke van de 
Scheidsrechterscommissie hiervan verwittigen minstens acht kalenderdagen voor de wedstrijd, zo niet kunnen er sancties 
getroffen worden tegen de betrokken scheidsrechter. In geval van ziekte verwittigt de aangeduide scheidsrechter de 
verantwoordelijke zo snel mogelijk. 
 

Artikel CSC 06 - Jaarlijkse vergadering. 
 
Alle scheidsrechters worden minstens eenmaal per jaar uitgenodigd op een jaarlijkse vergadering en hun aanwezigheid is verplicht. 
De mogelijkheid bestaat om in elk district een afzonderlijke vergadering te houden. In elk geval worden de 
verplaatsingsvergoedingen van deze jaarlijkse vergadering, hetzij nationaal, hetzij provinciaal. niet terugbetaald. 
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Artikel CSC 07 – Federale vrijkaart 
 
Elke scheidsrechter verkrijgt een vrijkaart waarop zijn identiteit en zijn hoedanigheid vermeld staan. 
Dit bewijs geeft vrije toegang tot alle waterpolowedstrijden in België. 
 

Artikel CSC 08 – Communicatie 
 
De secretaris deelt beslissingen over sancties van de Centrale Scheidsrechterscommissie zo spoedig mogelijk mee aan de clubs, 
de verantwoordelijken van de clubs en alle scheidsrechters. 
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SPORTREGLEMENT WATERPOLO 
 

Artikel SRWP 01 - Indeling van de spelers volgens FINA-categorieën. 
 
SRWP 01.1. “U15” is de speler of speelster van 15 jaar of jonger in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
 
SRWP 01.2. "Youth" is de speler of speelster van 18 jaar of jonger in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
 
SRWP 01.3. "Junior" is de speler of speelster van 20 jaar of jonger in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
 
SRWP 01.4. Er is geen minimum of maximum leeftijdslimiet voor de FINA-categorieën “Men” & “Women”. 
 

Artikel SRWP 02 - Indeling van de spelers volgens LEN-categorieën. 
 
SRWP 02.1. “U15” is de speler of speelster tot 15 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
 
SRWP 02.2. “Junior” is de speler of speelster tot 17 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
 
SRWP 02.3. “U19” is de speler of speelster tot 19 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt. 
 
SRWP 02.4. Er is geen minimum of maximum leeftijdslimiet voor de LEN-categorieën “Men” & “Women”. 
 

Artikel SRWP 03 - Indeling van de spelers volgens KBZB-categorieën. 
 
SRWP 03.1. U11-“Eendje” is de speler of speelster van minstens 8 jaar tot 11 jaar in het jaar dat de competitie eindigt. 
 
SRWP 03.2. U13-“Benjamin” is de speler of speelster van 13 jaar oud of jonger in het jaar dat de competitie eindigt. 
 
SRWP 03.3. U15-"Miniem" is de speler of speelster van 15 jaar oud of jonger in het jaar dat de competitie eindigt. 
 
SRWP 03.4. U17-"Cadet" is de speler of speelster van 17 jaar of jonger in het jaar dat de competitie eindigt. 
 
SRWP 03.5. U19-"Junior"  is de speler of speelster van 19 jaar of jonger in het jaar dat de competitie eindigt. 
 
SRWP 03.6. SD-"Senior Dame" is de speelster ouder dan 19 jaar. 
 
SRWP 03.7. SH-"Senior Heer" is de speler ouder dan 19 jaar. 
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Artikel SRWP 04 - Waterpoloreglement. 
 
SRWP 04.1. Het reglement dat toegepast wordt in België voor alle Belgische kampioenschappen, alle open internationale 
wedstrijden of internationale wedstrijden op uitnodiging is het FINA-reglement en de officiële gepubliceerde FINA-interpretaties. 
 
SRWP 04.2. Voor alle andere in België gespeelde wedstrijden gelden deze regels en de FINA-interpretaties als basisreglement. Zij 
worden indien nodig, hetzij nader verklaard, hetzij aangevuld met eigen nationale of regionale inbreng en toevoegingen met 
betrekking tot alle atleten of officials die een vergunning hebben bij één van regionale federaties. Het volledige FINA-reglement, 
met de interpretaties, nationale of regionale aanvullingen, samen met de organisatorische en administratieve richtlijnen voor alle 
wedstrijden in België, wordt bepaald in de "Handleiding voor Officiële Waterpolowedstrijden in België". 
 
SRWP 04.3. De redactie, de inhoud en het aanpassen van de handleiding valt onder de bevoegdheid van de Sportcommissie 
Waterpolo.  
De handleiding moet integraal beschikbaar zijn vóór de afsluitingsdatum van de inschrijvingen voor het volgend waterpoloseizoen. 
 
SRWP 04.4. Elke regionale federatie kan eigen specifieke regels of bijzonderheden toevoegen in een afzonderlijk hoofdstuk aan 
de handleiding voor zover ze niet in tegenspraak zijn met het FINA-reglement of met de handleiding zelf. 
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BELGISCHE WATERPOLOKAMPIOENSCHAPPEN 
 

Artikel BKWP 01 - Programma. 
 
BKWP 01.1. Ieder jaar organiseert de KBZB de Belgische Kampioenschappen Heren en Dames volgens de leeftijdscategorieën 
bepaald in artikel SRWP 03, voor zover er voldoende inschrijvende ploegen zijn. 
 
BKWP 01.2. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van de kampioenschappen zal de Sportcommissie Waterpolo de volgende 
inlichtingen verstrekken aan de clubs: 

- de samenstelling van de afdelingen; 
- de wedstrijdmodaliteiten; 
- de regels inzake promotie en degradatie; 
- het reglement van de eindrondes. 

 
BKWP 01.3. Minstens één maand voor de aanvang van de kampioenschappen zal de volledige kalender medegedeeld worden aan 
de clubs. 
 
BKWP 01.4. Deze kampioenschappen worden gespeeld volgens de van kracht zijnde FINA- en LEN-sportreglementen.  
Bij tegenstrijdigheid is het FINA-reglement altijd doorslaggevend. 
 

Artikel BKWP 02 - Gemengde of homogene ploegen. 
 
BKWP 02.1. Dames mogen niet uitkomen in officiële waterpolowedstrijden voor Heren en omgekeerd tenzij in geval van 
uitzonderingen die door de FINA of door de KBZB worden toegelaten. 
Elke overtreding wordt met een forfaitscore en een reglementaire boete bestraft. 
 
BKWP 02.2. De deelname van gemengde ploegen, meisjes en jongens, in de leeftijdscategorieën U11, U13, U15 en U17 is 
toegelaten. 
Dames mogen in de reserveploegen van "Senior Men" spelen. 
 
BKWP 02.3. De wedstrijden worden afzonderlijk georganiseerd voor Dames/Meisjes en Heren/Jongens, voor zover er voldoende 
ingeschreven ploegen zijn. 
 
BKWP 02.4. De oprichting van een “vereniging van jeugd- of damesploeg” samengesteld uit meerdere clubs en/of gelicentieerde 
spelers, is toegelaten volgens de modaliteiten vastgelegd in het “Handboek voor officiële Waterpolowedstrijden in België”.  
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BKWP 02.5 Een speler of en speelster 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 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 03.1. Bij de inschrijving is de club verplicht de data en de uren op te geven wanneer hij over het zwembad beschikt en 
wanneer de wedstrijden kunnen gespeeld worden. 
 
BKWP 03.2. Elke club, uitgezonderd de nationale ploeg, die voor de Belgische Kampioenschappen slechts één ploeg inschrijft, 
ongeacht de categorie (Seniores, Jeugd, Dames), moet minstens over een beschikbare scheidsrechter beschikken. 
 
BKWP 03.3. Elke club die voor de Belgische Kampioenschappen twee ploegen inschrijft ongeacht de categorie (Seniores, Jeugd, 
Dames), moet minstens over twee scheidsrechters beschikken: een beschikbare scheidsrechter en een actieve scheidsrechter, 
uitgezonderd de nationale ploeg in competitie. 
 
BKWP 03.4. Elke club die voor de Belgische Kampioenschappen meer dan twee ploegen inschrijft ongeacht de categorie (seniores, 
jeugd, dames), moet minstens over twee beschikbare scheidsrechters beschikken of een beschikbare scheidsrechter en twee 
actieve scheidsrechters. In dit tweede geval wordt elke actieve scheidsrechter voor 50% opgenomen in de vereiste 
scheidsrechtersquota van hun club en de eventuele boetes. 
 
BKWP 03.5. De scheidsrechters die niet beantwoorden aan 70% van hun aanduidingen op het einde van het seizoen, zullen in 
mindering gebracht worden van het quota voorgesteld door hun club in het begin van het volgende seizoen met toepassing van 
de reglementaire boete in geval door dit feit het verplichte aantal scheidsrechters niet langer gerespecteerd is. 
 
BKWP 03.6. De scheidsrechters, die in de loop van het seizoen geschorst werden door de CSC of die tijdelijk verlof hebben 
genomen, worden in vermindering gebracht van het quota van hun club voor het lopende seizoen. De boete wordt onmiddellijk 
toegepast in evenredigheid van de duur van de schorsing of verlof voor zover het aantal vereiste scheidsrechters niet nageleefd 
is. 
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BKWP 03.7. Als deze verplichting niet werd nageleefd voor aanvang van de competitie zullen de volgende boetes toegepast 
worden per ontbrekende scheidsrechter: 

- een reglementaire boete het eerste jaar; 
- een dubbele reglementaire boete voor het tweede jaar; 
- een driedubbele reglementaire boete voor de volgende jaren. 

Indien de club kan aantonen dat dit een gevolg is van het ontbreken van een mogelijkheid tot examens, wordt de club vrijgesteld 
voor deze boete. Het is de taak van de CCS om jaarlijks een examen te organiseren. 
 
BKWP 03.8. De club, die in gebreke is met het vereiste aantal scheidsrechters, zal op de dag van de aanvang van de competitie 
gehouden door de Sportcommissie Waterpolo, het bewijs moeten voorleggen van de betaling van de opgelopen boete. 
 
BKWP 03.9. De inschrijvingen van de club, die niet betaald heeft, worden geschrapt in evenredigheid met het vereiste aantal 
scheidsrechters dat niet werd voorgedragen en het aantal ingeschreven ploegen. 
 
BKWP 03.10. De club, die zich voor de allereerste keer inschrijft voor de Belgische Kampioenschappen, zal over een periode van 
twee jaar beschikken om in orde te zijn met het vereiste aantal scheidsrechters. 
 
BKWP 03.11. Elke club, die in competitie uitkomt, is verplicht een jeugdploeg in te schrijven, zo niet 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. 

 
BKWP 03.12. Elke club, die deelneemt aan de kampioenschappen is verplicht alle richtlijnen, voorgeschreven door de 
Sportcommissie Waterpolo, stipt na te leven, zo niet wordt een reglementaire boete opgelegd. 
 
BKWP 03.13. Elke nieuwe club (met nieuw immatriculatienummer) of de club, die een nieuwe ploeg inschrijft of opnieuw inschrijft 
in de categorie SH, kan dit alleen doen in de laagste afdeling van het kampioenschap. 
 
BKWP 03.14. Een promoverende ploeg moet het volgende seizoen ingeschreven worden in de hogere afdeling waarvoor ze 
gekwalificeerd was, zo niet worden artikels BKWP 03.12 en BKWP 03.15 toegepast. 
 
BKWP 03.15. Na afloop van het kampioenschap en overeenkomstig de regels die in de “Richtlijnen van het Kampioenschap” 
bepaald worden, zal elke club die weigert om naar de hogere afdeling te stijgen een boete krijgen die overeenkomt met het 
drievoud van het inschrijvingsgeld van de hogere afdeling met uitzondering van de clubs van afdeling SH II die niet beschikken 
over de vereiste infrastructuur om te promoveren naar de “Super Liga”. 
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Artikel BKWP 04 – Inschrijvingsgelden en federale deelnamerechten waterpolospelers. 
 
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 van het bondsreglement). 
 
Vanaf het waterpoloseizoen 2020-2021 zal het Bestuursorgaan federale deelnamerechten vastleggen en innen per individuele 
geregistreerde waterpolospeler.  
De financiële afrekening gebeurt jaarlijks bij het einde van het waterpoloseizoen op basis van de officiële registratie in het 
Waterpolo Online-systeem van de spelerslijsten van alle ingeschreven clubs en teams. 
 

Artikel BKWP 05 - Terugtrekking van inschrijvingen. 
 
BKWP 05.1. De inschrijvingen moeten naar de secretaris van de Sportcommissie verstuurd worden voor de afsluitingsdatum 
vastgelegd door de Sportcommissie. 
 
BKWP 05.2. De club, die na de sluitingsdag van de inschrijvingen maar nog voor de kalenderzitting zijn ploeg terugtrekt, wordt 
bestraft met een boete jaarlijks vastgelegd door het Bestuursorgaan. 
 
BKWP 05.3. Een club mag slechts één of meerdere ploegen terugtrekken na de federale overgangsperiode (01 juni – 31 augustus) 
per emailbericht met ontvangstbevestiging (of andere schriftelijke kennisgeving) aan de Secretaris-generaal van de KBZB met het 
bewijs dat vijf (5) spelers van dezelfde leeftijdscategorie hun overgang naar een andere club hebben aangevraagd of ontslag 
hebben genomen. 
Deze terugtrekking zal niet met een boete bestraft worden. 
 
BKWP 05.4. De terugtrekking van een ploeg na de kalenderzitting maar voor de aanvang van het kampioenschap wordt niet meer 
toegelaten, en boven op de voorziene boete (zie artikelen BKWP 03.2. / 03.3. / 03.4. / 03.5. / 03.6.) zal de club bestraft worden 
met de reglementaire boete (zie artikel BKWP 17 – 1ste alinea) voor alle voorziene wedstrijden. 
 
BKWP 05.5. De terugtrekking van een ploeg na de aanvang van het kampioenschap wordt niet meer toegelaten, en bovenop de 
voorziene boete (zie artikelen BKWP 03.2. / 03.3. / 03.4. / 03.5. / 17.2.) zal de club bestraft worden met de reglementaire boete 
en toepassing van de forfaitprocedure (zie het ganse artikel BKWP 17) voor elk resterende wedstrijd. 
 
BKWP 05.6. De club die niet bij machte is om hetzelfde aantal “Seniores” ploegen in te schrijven als het vorige seizoen moet zijn 
ploeg van de laagste afdeling terugtrekken en dient het secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo daarvan op de hoogte 
brengen voor de vastgelegde datum. 
 
BKWP 05.7. Ingeval van terugtrekking of vereffening wordt het inschrijvingsrecht niet terugbetaald. 
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Artikel BKWP 06 – Speelgerechtigheid 
 
BKWP 06.1. Elk jaar zal de Sportcommissie Waterpolo de speelgerechtigheid van de spelers bepalen in overeenstemming met 
artikelen ASR 01 / 02 / 03 / 04. 
 
BKWP 06.2. Elke speler die op het wedstrijdformulier van een officiële wedstrijd wordt ingeschreven, moet een bewijs van 
identiteit voorleggen. 
Kan geldig worden voorgelegd als een bewijs van identiteit: 

- elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie; 
- een vervangdocument met foto, afgeleverd door de politiediensten in geval van verlies of diefstal van de identiteitskaart 

of elk ander officieel document. 
 
BKWP 06.3. Indien een speler die op het papieren wedstrijdblad staat zijn bewijs van identiteit niet kan voorleggen, mag hij niet 
deelnemen aan de wedstrijd en zijn naam wordt doorstreept op het wedstrijdblad.  
 
BKWP 06.3. Bis. Indien een speler die op het digitaal wedstrijdformulier staat zijn bewijs van identiteit niet kan voorleggen, mag 
hij niet deelnemen aan de wedstrijd en zijn naam wordt verwijderd op het digitaal wedstrijdformulier. 
 
BKWP 06.4. De speler vanaf de categorie U17, ongeacht de afdeling, die in de loop van het kampioenschap wordt ingeschreven, 
mag niet hebben deelgenomen aan het kampioenschap met een andere club, evenmin in een kampioenschap in het buitenland 
tijdens de duur van de Belgische Kampioenschappen, met uitzondering van de nationale ploegen in competitie. 
 
BKWP 06.5. De clubs uit alle afdelingen samen moeten telkens bij het begin van het kampioenschap en bij de aansluiting van 
nieuwe spelers bij het Secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo een lijst indienen met de gegevens van de betrokken 
“buitenlandse” en/of “professionele” spelers. 
 
Deze lijsten moeten vermelden: de naam, de voornaam, de geboortedatum, de nationaliteit, n° van vergunning en het statuut van 
de speler (Amateur of Beroepsspeler). 
 
Uiterlijk daags voor de eerste wedstrijd van een officiële nationale competitie (kampioenschap of beker) moeten de clubs de 
gegevens van de spelers invoeren bij de ploegen opgenomen in het programma WP Online. 
 
Een speler kan pas deel uitmaken van een ploeg vanaf het ogenblik dat hij speelgerechtigd is, m.a.w. dat aan alle wettelijke en 
reglementaire verplichtingen is voldaan i.v.m. de verblijfsvergunning, de arbeidsvergunning, de vrijgave (indien van toepassing), 
de aansluiting (competitievergunning) of de mutatie. 
 
BKWP 06.6. De club moet een arbeidsovereenkomst afsluiten met spelers opgegeven als “beroepsspeler” (speler / club). 
Het opsturen naar de KBZB van een kopij van de arbeidsovereenkomst is verplichtend voor de registratie. 
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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 – Italië – Spanje – Portugal – 
Griekenland – Oostenrijk – Finland – Zweden – Tsjechië – Estland – Cyprus – Letland – Litouwen – Hongarije – Malta – Polen – 
Slovenië – Slowakije – Roemenië – Bulgarije - Kroatië. 
 
Europese Economische Ruimte = Europese Unie + IJsland – Noorwegen - Liechtenstein 
 
BKWP 06.8. Bij de clubs die twee Seniores ploegen bezitten of meer, 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. 
 
Een week vóór het begin van het kampioenschap delen de clubs aan de Sportcommissie een lijst mee van «Seniorspelers» voor 
elke ploeg. 
Op elk moment in het seizoen, zal de club een «Seniorspeler» 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 aan de Play-Offs of de Testmatch te kunnen deelnemen, moeten Senior spelers op 31-01 van het lopende jaar een licentie 
hebben. 
Deze regel geldt niet voor een speler die zijn vergunning in dezelfde club vernieuwt. 
De andere situaties zullen beoordeeld worden door de Sportcommissie. 
 
BKWP 06.9. Elk seizoen bepaalt de Sportcommissie de minimumleeftijd om aan het “Senior” Kampioenschap (Mannen en Dames) 
deel te nemen. 
 
BKWP 06.10. Vrij verkeer van de “Jeugd” (tem. U19 inbegrepen): 
U19 spelers mogen onbeperkt in beide «Seniorenteams» spelen in hetzelfde weekend. 
 
BKWP 06.11. Elke jeugdspeler mag aantreden in hogere leeftijdscategorieën uitgezonderd in de categorie “U11” die mogen alleen 
in de hogere categorie “U13” opgesteld worden. 
 
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 «Senior» 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 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. 
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BKWP 06.13. Indien een club meerdere jeugdploegen – Entente inbegrepen - opstelt in dezelfde leeftijdscategorie zijn de volgende 
regels van toepassing: 
De club zal: 

- vóór het begin van het kampioenschap een lijst van de beste 09 spelers, die enkel in de ploeg van "Afdeling 1" tijdens het 
volledige kampioenschap kunnen spelen, aan het secretariaat van de Sportcommissie bezorgen; 

- In geval van overmacht (verwonding, ongeval, ...) tijdens het seizoen, kan de betrokken club een gemotiveerd verzoek 
indienen bij de Sportcommissie om een speler van de lijst van 09 door een andere speler te laten veranderen; 

- 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 
vereniging in SD. 
 

Artikel BKWP 07 - Kwalificatie van de scheidsrechters. 
 
BKWP 07.1. Een scheidsrechter wordt als actief beschouwd indien hij of zij gevolg heeft gegeven aan minimum 70% van de 
aanduidingen van de Centrale Scheidsrechterscommissie tijdens het vorige seizoen. 
 
BKWP 07.2. Een scheidsrechter wordt als "beschikbaar" beschouwd indien de actieve scheidsrechter zijn functie in voorrang 
uitoefent ten overstaan van andere functies zoals speler, trainer, coach of official, met andere woorden, degene die ter 
beschikking staat van de Scheidsrechterscommissie op de dagen wanneer de ploegen van zijn club spelen. 
 
BKWP 07.3. De scheidsrechters ouder dan 60 jaar bij aanvang van het seizoen, die verder wensen te arbitreren, moeten jaarlijks 
en uiterlijk twee weken voor de kalenderzitting een aanvraag indienen voor een afwijking bij de CSC. De scheidsrechters, die deze 
afwijking hebben bekomen, worden opgenomen in het quotum van hun club. 
 
BKWP 07.4. Jaarlijks en ten laatste 2 weken voor de kalendervergadering zal de CCS de lijst met actieve en beschikbare 
scheidsrechters, zoals voorzien volgens de quota van de clubs, publiceren. Deze lijst zal via de secretaris van de SCWP aan de 
betreffende clubs worden meegedeeld. 
 

Artikel BKWP 08 – Technische voorwaarden. 
 
BKWP 08.1. In overeenstemming met de speelveldafmetingen bepaald in de reglementen WP 1.2 en WP 1.3 zijn de clubs 
gehouden hun wedstrijden te laten plaatsvinden in speelvelden die voldoen aan de maximale afmetingen van het van kracht zijnde 
FINA-reglement. 
 
BKWP 08.2. De Sportcommissie Waterpolo kan echter een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen van het bad met 
uitzondering van de Super Liga waar de minimum diepte 1,80m moet zijn. 
 
BKWP 08.3. De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet veranderen uitgezonderd in gevallen 
van overmacht. De Sportcommissie oordeelt zonder verhaal over de geldigheid van het overmachtsmotief. 
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BKWP 08.4. De speeltijd alsook de tijd van balbezit dienen voor iedereen duidelijk zichtbaar te zijn.  
 
BKWP 08.5. De temperatuur van het water moet in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde FINA-reglementen- 26°C +/- 
1°C - (Water-polo Facilities 18.1.4.) en de wedstrijden moeten gespeeld worden in stilstaand water. 
 
BKWP 08.6. Het lichtniveau in het zwembad moet in overeenstemming zijn met het huidige FINA-reglement - Min. 600 Lux (Water-
polo Facilities 18.1.5.). 
 
BKWP 08.7. De organiserende club beschikt over het vereiste wedstrijdmateriaal en is er verantwoordelijk voor van de goede 
staat, zo niet wordt de club beboet. 
 
BKWP 08.8. De clubs van Afdeling SL en SH II zijn verplicht om in alle officiële wedstrijden te spelen met de officiële WP-ballen 
opgelegd door de KBZB en gepreciseerd in de Handleiding voor Officiële Waterpolowedstrijden van het lopende seizoen. 
 

Artikel BKWP 09 - Organisatie. 
 
BKWP 09.1. Het toekennen van punten in alle kampioenschappen wordt als volgt geregeld: 

- drie punten bij een overwinning; 
- een punt bij een gelijkspel; 
- nul punten bij een nederlaag. 

 
BKWP 09.2. De definitieve rangschikking van de ploegen wordt in elke afdeling of reeks opgemaakt volgens de hierna vermelde 
regels in deze volgorde: 

- 1° het hoogste aantal behaalde punten; 
- 2° het hoogste aantal overwinningen; 
- 3° het aantal punten behaald uit de wedstrijd(en) tussen de betrokken clubs; 
- 4° het verschil van gescoorde doelpunten uit de wedstrijd(en) tussen de betrokken clubs; 
- 5° het verschil van gescoorde doelpunten; 
- 6° het hoogste aantal gescoorde doelpunten; 
- 7° het team dat minder wedstrijden heeft gespeeld. 

 
In het geval dat twee of meer 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. 
 
Indien men met drie of meer clubs een gelijk aantal punten en overwinningen heeft, zal een mini-rangschikking gemaakt worden 
tussen de drie of meer ploegen rekening houdend met het resultaat van de wedstrijden van de betrokken ploegen. 
 
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. 
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BKWP 09.3. De uitslagen worden gecommuniceerd door de secretaris van de Sportcommissie. De uitslagen zullen bekrachtigd 
moeten worden tijdens de vergadering van de Sportcommissie als deze in het bezit is van het wedstrijdblad. 
 
De clubs dienen alle uitslagen aan de secretaris van de Sportcommissie te communiceren volgens de richtlijnen zoals bepaald in 
de “Handleiding voor officiële waterpolowedstrijden in België”. Elke inbreuk wordt bestraft met een reglementaire boete (BKWP 
03.12). 
 
BKWP 09.4. Elke wedstrijd die een eindresultaat moet hebben, wordt gespeeld volgens de van kracht zijnde FINA-regel WP 4.3. 
 

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, schoolvakanties en/of schoolreisjes, gebrek aan spelers/speelsters worden nooit aanvaard als geldige reden tot 
wijziging of uitstel. 
 
BKWP 10.2. Echter kan een club een verzoek tot wijziging van wedstrijd (datum - uur - plaats) indienen binnen de 30 kalenderdagen 
na de kalendervergadering en dit met de toestemming van de andere betrokken club. (Zonder administratieve kosten) 
 
BKWP 10.3. Na de publicatie van het definitieve speelschema wordt een wijziging slechts aanvaard indien deze uiterlijk 15 
kalenderdagen voor de wedstrijd en met instemming van de tegenpartij wordt aangebracht. Na dit tijdstip worden de wijzigingen 
niet geaccepteerd en wordt de wedstrijd gespeeld of wordt de forfaitprocedure toegepast op het verzoekende team in 
overeenstemming met artikel BKWP 17. 
 
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. (Zonder administratieve kosten) 
 
BKWP 10.4. Voor elke vraag tot wijziging van een wedstrijd (datum, uur, plaats) ingediend na de publicatie van het definitieve 
speelschema zal de club, die het verzoek indient, een administratieve kost aangerekend worden (Zie tabel “Bijdragen en boetes”). 
 
BKWP 10.5. Een verandering van datum, tijdstip en/of plaats in hetzelfde weekend kan tot 05 kalenderdagen voor de wedstrijd 
worden ingevoerd en dit met instemming van de tegenpartij. Hieraan zijn geen administratieve kosten verbonden. 
 
BKWP 10.6. 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 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. 
 
 

http://www.belswim.be/
mailto:info@


www.belswim.be – info@belswim.be 

BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE69 2100 6904 7278 BIC GEBABEBB 

BELFIUS IBAN BE93 0682 3274 5867 BIC GKCCBEBB 

SECRETARIAT GENERALE – ALGEMEEN SECRETARIAAT : 

BOULEVARD JOSEPH TIROU, 203/12 6000 CHARLEROI 

  

FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION 

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND 
 

 

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF                    AFFILIEE A LA F.I.N.A – L.E.N ET C.O.I.B. 

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK                     AANGESLOTEN BIJ DE F.I.N.A – L.E.N ET B.O.I.C. 

FONDEE EN 1902 – GESTICHT IN 1902                           ONDERNEMINGSNR. 409.395.428 N°D’ENTREPRISE

          

 

    
  
  
  
    
 

19 
 

Artikel BKWP 11 - Herspelen van wedstrijden. 
 
BKWP 11.1. De Sportcommissie Waterpolo beslist waar en wanneer een wedstrijd herspeeld wordt. 
 
BKWP 11.2. Indien een wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden, dan mogen de clubs zonder verplichtingen hun ploegen vrij 
samenstellen. Behalve indien anders geadviseerd door de Sportcommissie Waterpolo 
 
BKWP 11.3. Om deel te nemen aan de te herspelen wedstrijd moeten de spelers de kwalificatie bezitten die vereist was voor de 
geannuleerde wedstrijd.  
 
BKWP 11.4. Spelers/trainers die op het moment van de geannuleerde wedstrijd geschorst waren, mogen ook niet deelnemen aan 
de te herspelen wedstrijd 
 

Artikel BKWP 12 – Uitslagen - Medailles. 
 
BKWP 12.1. De uitslagen en de rangschikkingen worden tijdens de kampioenschappen bekrachtigd en bekendgemaakt door de 
Sportcommissie Waterpolo. 
 
BKWP 12.2. Iedere overwinnende ploeg van elke afdeling seniores en dames krijgt 20 medailles en eventueel de geschonken 
wisselbekers. 
 
BKWP 12.3. Voor de winnende clubs van elke leeftijdscategorie worden de volgende series van medailles voorzien (20 goud, 15 
zilver en 15 brons). 
 

Artikel BKWP 13 - Aanvang van de wedstrijden. 
 
BKWP 13.1. Het speelveld en de wedstrijdtafel (formulieren en chrono’s) moeten minstens vijftien minuten voor de aanvang van 
de wedstrijd operationeel zijn. 
 
BKWP 13.2. Elke ploeg is verplicht zich aan te melden bij de scheidsrechter minstens tien minuten voor de aanvang van de 
wedstrijd. 
 
BKWP 13.3. Bij een laattijdige aankomst van een ploeg zal de scheidsrechter de opgegeven reden noteren op het 
wedstrijdformulier en het laten ondertekenen door de clubafgevaardigde of de kapitein van de ploeg. 
 
BKWP 13.4. De opgegeven reden van de laattijdige aankomst van een ploeg zal achteraf onderzocht worden door de 
Sportcommissie Waterpolo die een boete zal opleggen ingeval van onjuist opgegeven reden voor de laattijdige aankomst. 
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BKWP 13.5. Vijftien minuten na het officiële aanvangsuur moet de scheidsrechter de eventuele afwezigheid van een ploeg 
vermelden op het wedstrijdformulier en de gebruikelijke formaliteiten verder afhandelen met de organiserende club. De artikelen 
BKPW 17.1 en 17.3 zullen van toepassing zijn. Echter indien de afwezige ploeg hun laattijdige aankomst doorgegeven heeft aan 
de organiserende club, en overeenkomen om toch nog te spelen, en enkel als de organiserende clubafgevaardigde en 
scheidsrechters akkoord gaan, zal dit niet leiden tot de sancties volgens artikelen BKPW 17.1 en 17.3 
 
BKWP 13.6. Om een wedstrijd te kunnen aanvangen zijn er minimum vijf (5) spelers / speelsters nodig, zo niet wordt artikel BKWP 
17.4. toegepast. 
 

Artikel BKWP 14 - Openbaarheid van de wedstrijden. 
 
BKWP 14.1. Indien het gedrag van het publiek een normaal verloop van de wedstrijd heeft verhinderd, dan kan de Sportcommissie 
Waterpolo, op grond van het verslag van de scheidsrechter, de organiserende club verplichten zonder publiek te spelen gedurende 
een bepaalde termijn en een reglementaire boete opleggen.  
 
BKWP 14.2. In geval een wedstrijd definitief werd stilgelegd om de reden aangehaald in artikel BKWP 14.1, zal de Sportcommissie 
Waterpolo zelf de officiële einduitslag bepalen. 
 

Artikel BKWP 15 - Ordehandhaving van de wedstrijden. 
 
BKWP 15.1. De officiële afgevaardigde van de organiserende club is een lid van de club en moet in het bezit zijn van een licentie. 
Hij/zij wordt op het wedstrijdblad vermeld als afgevaardigde aan de scheidsrechters en dient permanent aanwezig te zijn tijdens 
de wedstrijd(en). Hij/zij is verantwoordelijk voor de ordehandhaving voor, tijdens en na de wedstrijd(en). 
De afgevaardigde aan de scheidsrechters mag geen andere functie hebben tijdens de wedstrijd. 
 
BKWP 15.2. De organiserende club moet ervoor zorgen dat het publiek en de spelers geen toegang krijgen tot de neutrale zone 
voorbehouden aan de scheidsrechters en officials. 
 
BKWP 15.3. Wanneer de spelers het water verlaten moet de ordedienst van de organiserende club hen begeleiden naar de 
kleedkamers. 
 
BKWP 15.4. Deze ordedienst moet de nodige schikkingen treffen om te verhinderen dat het publiek toegang zou krijgen tot de 
kleedkamers van de spelers, scheidsrechters en officials. 
 

Artikel BKWP 16 - Clubafgevaardigden. 
 
BKWP 16.1. De clubs zijn verplicht om één van hun leden af te vaardigen rondom het zwembad tijdens de volledige duur van de 
wedstrijd. 
 
BKWP 16.2. Deze officiële clubafgevaardigden houden zich permanent ter beschikking van de scheidsrechter. 
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BKWP 16.3. De wedstrijdsecretaris vermeldt op het wedstrijdformulier de naam van de officiële clubafgevaardigden. 
 
BKWP 16.4. De officiële afgevaardigden zijn minstens 18 jaar oud en moeten tevens in het bezit zijn van een geldige vergunning, 
met uitzondering van de nationale ploegen in competitie waar een afgevaardigde door het Bestuursorgaan wordt aangeduid. 
 
BKWP 16.5. Uitzonderlijk kan de officiële afgevaardigde van de bezoekende club de kapitein van het team zijn, of voor de 
jeugdploegen de trainer, op voorwaarde dat artikel BKWP 16.4 wordt nageleefd. 
 
BKWP 16.6. De clubafgevaardigden en alle personen die een functie bekleden en die op het wedstrijdformulier vermeld staan 
moeten de beslissingen van de scheidsrechters naleven. 
 
BKWP 16.7. De plaats van de officiële afgevaardigde van de bezoekende club, wanneer hij geen speler of geen trainer is, is naast 
de tafel van de officials. 
Hij zal zich slechts tijdens de rustperiode tussen de periodes twee en drie kunnen verplaatsen. 
 
BKWP 16.8. De rol van de officiële afgevaardigde van de bezoekende club is op niet-inmengende wijze de werking van de tafel 
controleren en aan de scheidsrechter, bij het stilleggen van het spel, alle afwijkingen melden die men zou vastgesteld hebben.  
In geen enkel geval kan hij de wedstrijden onderbreken behalve wanneer zijn club een “time-out” vraagt die de scheidsrechter(s) 
niet heeft (hebben) opgemerkt. 
 
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 17.1. De forfaitscore is vastgelegd op 15-0 cijfers. 
 
BKWP 17.2. De forfaitscore zal op de eerstvolgende vergadering van de Sportcommissie, na de wedstrijd in kwestie, bekrachtigd 
moeten worden. 
 
BKWP 17.3. Elk forfait wordt gesanctioneerd met:  

- reglementaire boete ten voordele van de KBZB; 
- betaling van een forfaitair bedrag van € 250,00 aan de benadeelde club; 
- betaling van de verplaatsings- en forfaitaire wedstrijdkosten van de scheidsrechter(s). 
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BKWP 17.4. De “bezoekende” club die forfait geeft en die zich niet verplaatst heeft, wordt gesanctioneerd met: 

- reglementaire boete ten voordele van de KBZB; 
- compensatievergoeding van € 75,00 aan de “ontvangende” club; 
- 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.  
Wat gedebiteerd wordt bij de club die forfait geeft, wordt gecrediteerd bij de club die benadeeld wordt door het forfait. 
 
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.  
 
BKWP 17.6. Het forfait wordt automatisch uitgesproken in de volgende gevallen: 

- bij terugtrekking van een ploeg na de sluitingsdatum van de inschrijvingen; 
- bij algemene terugtrekking van een ploeg tijdens het kampioenschap; 
- bij afwezigheid van een ploeg op een officiële wedstrijd van het kampioenschap of van de beker; 
- bij opstelling van een ploeg met minder dan 5 spelers; 
- bij het verlaten van het speelveld door alle spelers voor het einde van de wedstrijd; 
- bij opstelling van een niet-gekwalificeerde speler of official; 
- bij opstelling van een speler die een licentie bezit bij een andere club; 
- in andere specifieke gevallen uitgesproken door de Sportcommissie Waterpolo. 

 

Artikel BKWP 18 - Scheidsrechters. 
 
BKWP 18.1. De scheidsrechters worden minstens 15 kalenderdagen voor de wedstrijd aangeduid door de Centrale 
Scheidsrechterscommissie uitgezonderd voor de wedstrijden van de eindronden. 
 
BKWP 18.2. Geen enkele club heeft het recht een scheidsrechter te wraken. 
 
BKWP 18.3. De leiding van een wedstrijd kan waargenomen worden door een of twee scheidsrechters die minstens 30 minuten 
aanwezig moeten zijn voor de aanvang van de wedstrijd. 
 
BKWP 18.4. De scheidsrechter, die te laat toekomt, mag de plaats niet innemen van zijn vervanger tijdens de wedstrijd, tenzij op 
vraag van de vervanger. 
 
BKWP 18.5. De aangeduide scheidsrechters moeten neutraal zijn, met andere woorden, niet behoren tot één van de deelnemende 
clubs.. 
 
BKWP 18.6. De aangeduide scheidsrechters mogen geen familielid zijn tot de tweede graad van één van de spelers die tegen 
elkaar uitkomen. 
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Artikel BKWP 19 - Verplaatsingskosten van de scheidsrechters. 
 
BKWP 19.1. Het tarief voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten wordt jaarlijks aangepast voor aanvang van elk seizoen. 
Het bedrag van de kilometervergoeding is deze in werking op 1 september voor de federale overheidsdiensten. 
 
BKWP 19.2. De verplaatsingskosten worden in een algemene afrekening opgenomen en evenredig verdeeld over alle 
deelnemende clubs op het einde van het kampioenschap. 
 
BKWP 19.3. De verplaatsingskosten van de scheidsrechters worden maandelijks betaald per overschrijving door de KBZB.  
De scheidsrechters noteren hun vergoeding op het wedstrijdblad alvorens af te tekenen of af te sluiten. 
 

Artikel BKWP 20 - Afwezigheid van de scheidsrechters. 
 
BKWP 20.1. Alle afwezigheden van de scheidsrechters worden onderzocht door de Centrale Scheidsrechterscommissie. 
 
BKWP 20.2. In geval van niet gerechtvaardigde afwezigheid zal de Centrale Scheidsrechterscommissie maatregelen nemen tegen 
de overtredende scheidsrechter. 
 
BKWP 20.3. In geval van afwezigheid van een of twee scheidsrechters zijn de beide clubs verplicht beroep te doen op elke 
aanwezige scheidsrechter uiteraard bij voorkeur neutraal. 
 
BKWP 20.4. Indien de clubs niet akkoord gaan over de keuze tussen aanwezige scheidsrechters, dan zal een lottrekking beslissen 
wie van die scheidsrechters de wedstrijd zal leiden. 
 
BKWP 20.5. Aangezien de wedstrijd altijd moet doorgaan zal een official of desgevallend een toeschouwer de wedstrijden leiden 
indien er absoluut geen scheidsrechters aanwezig zijn. 
 
BKWP 20.6. Deze vervanger dient of vervangers dienen zich ook neutraal te gedragen. 
 

Artikel BKWP 21 - Tijdopnemers en doelrechters. 
 
De organiserende club zorgt voor de aanduiding van de tijdopnemers en de doelrechters die allen vergunninghouders moeten 
zijn. 
 

Artikel BKWP 22 – Digitale wedstrijdformulieren. (van toepassing vanaf 01/09/2018) 
 
BKWP 22.1. Het gebruik van het programma “Digitaal Wedstrijd Formulier” is verplicht voor alle officiële wedstrijden 
(Kampioenschap en Beker) met inbegrip van U11 en U13 maar met uitzondering van de tornooien.  
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BKWP 22.2. De kapitein of de clubafgevaardigde van de beide ploegen zullen uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd 
aan de wedstrijdsecretaris de namen van hun spelers doorgeven om in te voeren in het digitaal wedstrijdformulier en een bewijs 
van identiteit van de spelers voorleggen. 
 
BKWP 22.3. Het digitaal wedstrijdformulier moet behoorlijk en volledig ingevuld worden door de wedstrijdsecretaris. 
Na het einde van de wedstrijd, controleert (controleren) de scheidsrechter(s) het digitaal wedstrijdformulier en sluit(en) dit af 
volgens de geldende procedure. 
 
BKWP 22.4. Elk scheidsrechtersverslag over gebeurtenissen tijdens de wedstrijd moet vermeld staan op het wedstrijdformulier. 
 
BKWP 22.5. De scheidsrechtersverslagen moeten elektronisch binnen een termijn van 48u na de wedstrijd opgestuurd worden 
naar het Algemeen Secretariaat 
 
BKWP 22.6. De digitale wedstrijdformulieren worden wekelijks gecontroleerd door de aangeduide verantwoordelijke van de 
Sportcommissie Waterpolo. 
De aangeduide verantwoordelijke beschikt over een termijn van twee weken om de club te verwittigen over de vastgestelde 
onregelmatigheden. 
Achteraf zal de Sportcommissie Waterpolo tijdens haar eerstvolgende vergadering de forfaitscore eventueel toepassen. 
De onregelmatigheden die het onderwerp zijn van een ingediende klacht worden reglementair afgehandeld. 
 

Artikel BKWP 22 Bis – Wedstrijdformulieren. 
 
BKWP 22b.1. Het gebruik van de officiële vijfvoudige wedstrijdformulieren is verplicht behalve voor de wedstrijden U11, U13 en 
tornooien. 
 
BKWP 22b.2. De kapitein of de clubafgevaardigde van de beide ploegen zullen het wedstrijdformulier invullen met de namen van 
hun spelers 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd en een bewijs van identiteit van de spelers voorleggen.. 
 
BKWP 22b.3. De wedstrijdformulieren moeten behoorlijk en volledig ingevuld worden door de wedstrijdsecretaris. 
Na de wedstrijd worden die eerst ondertekend door de clubafgevaardigden en daarna door de scheidsrechters. 
 
BKWP 22b.4. De wedstrijdformulieren in drievoud moeten binnen de twee kalenderdagen opgestuurd worden door de 
organiserende club naar de aangeduide verantwoordelijke, zo niet wordt de club bestraft met een reglementaire boete. 
 
BKWP 22b.5. Elk scheidsrechtersverslag over gebeurtenissen tijdens de wedstrijd moet vermeld staan op het wedstrijdformulier. 
 
BKWP 22b.6. De scheidsrechtersverslagen moeten elektronisch binnen een termijn van 48u na de wedstrijd opgestuurd worden 
naar het Algemeen Secretariaat.  
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BKWP 22b.7. Enkel de scheidsrechtersverslagen, die een verdere juridische afhandeling inhouden worden gekopieerd en naar het 
Algemeen Secretariaat, naar de Tuchtcommissie Waterpolo, naar de Sportcommissie Waterpolo, naar de Centrale 
Scheidsrechterscommissie en naar de betrokken clubs gestuurd. 
 
BKWP 22b.8. De clubs en de scheidsrechters moeten erover waken dat het wedstrijdformulier behoorlijk is ingevuld (datum, 
wedstrijdnummer, aanvangsuur, zwembad, naam en voornaam van de spelers, naam van de afgevaardigden, van de kapiteins, 
van de tijdopnemers, van de doelrechters, uitsluitingen, uitslag, handtekeningen, enz.) zo niet zou een gebeurlijke klacht als 
onontvankelijk kunnen beschouwd worden op grond van onvolledigheid van het wedstrijdformulier en bestraft worden met een 
reglementaire boete. 
De bezochte club zal aan de scheidsrechter een envelop overhandigen waarin de scheidsrechter de naar behoren gecontroleerde 
en ondertekende wedstrijdbladen zal steken. Hij zal de envelop verzegelen en deze aan de achterkant over het befje 
ondertekenen. 
 
BKWP 22b.9. De zorg over het wedstrijdformulier na de wedstrijd valt onder de verantwoordelijkheid van de organiserende club. 
 
BKWP 22b.10. De wedstrijdformulieren worden wekelijks gecontroleerd door de aangeduide verantwoordelijke van de 
Sportcommissie Waterpolo. 
De aangeduide verantwoordelijke beschikt over een termijn van twee weken om de club te verwittigen over de vastgestelde 
onregelmatigheden. 
Achteraf zal de Sportcommissie Waterpolo tijdens haar eerstvolgende vergadering de forfaitscore eventueel toepassen. 
De onregelmatigheden die het onderwerp zijn van een ingediende klacht worden reglementair afgehandeld. 
 

Artikel BKWP 23 - Klachten (bij gebruik van het digitaal wedstrijdformulier) 

 
BKWP 23.1. In geval van klacht moet de officiële afgevaardigde van de ploeg na de afloop van de wedstrijd en voordat de 
scheidsrechter(s) het digitaal wedstrijdformulier afsluit(en) op het formulier vermelden dat er een klacht wordt neergelegd, zo 
niet wordt ze beschouwd als onontvankelijk. 
De klacht wordt op elektronische drager met ontvangstbevestiging (of andere schriftelijke kennisgeving) opgestuurd binnen de 5 
kalenderdagen, gericht aan het Algemeen Secretariaat van de KBZB, zo niet wordt ze beschouwd als onontvankelijk. 
 
BKWP 23.2. De klacht wordt behandeld zoals beschreven in Hoofdstuk VI van het Bondsreglement. 
 
Artikel BKWP 23 Bis – Klachten 
 
BKWP 23b.1. In geval van klacht moet de officiële afgevaardigde van de ploeg na de afloop van de wedstrijd op het blad vermelden, 
zoniet wordt ze beschouwd als onontvankelijk:  

- dat er een klacht wordt neergelegd; 
- de scheidsrechters moeten tekenen voor kennisneming. 

De klacht wordt nadien per emailbericht met ontvangstbevestiging (of andere schriftelijke kennisgeving) opgestuurd binnen de 5 
kalenderdagen, gericht aan het Algemeen Secretariaat van de KBZB, zo niet wordt ze beschouwd als onontvankelijk. 
 
BKWP 23b.2. Vervolgens wordt de klacht behandeld, zoals beschreven in Hoofdstuk VI van het Bondsreglement. 
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