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Wedstrijdreglement  
 

Artikel 1  Toepassingsgebied 

Dit Wedstrijdreglement regelt de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van alle 

partijen die deelnemen aan en betrokken zijn bij de voorbereiding en organisatie van de 

door het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en de Koninklijke Belgische Handbalbond 

(KBHB) georganiseerde competitie voor heren.  

 Daar waar gesproken wordt over BENE-League Handball wordt hierna ‘BNL’ genoemd. 

 De reeks van wedstrijden “BENE-League Handball” wordt hierna ‘competitie’ genoemd.  

 Daar waar gesproken wordt over 'BENE-League Raad van Toezicht’ wordt hierna ‘RvT’ 

genoemd’. 

 Daar waar gesproken wordt over het “BENE-League management” wordt hierna 

‘management’ genoemd.  

 

Artikel 2  De competitie  

1. De competitie vindt elk jaar plaats. 

2. De officiële aankondiging van de competitie wordt gedaan door de aangesloten 

nationale bond: het NHV en de KBHB. 

3. De competitie wordt georganiseerd door het management onder toezicht van de RvT.  

4. De wedstrijden worden vastgesteld door de competitieleider. 

5. De BENE-League activiteiten bestaan uit: 

 De competitie (de "BENE-League Handbal Competitie"); en 

 Het Final Four toernooi (de "BENE-League Handbal Final Four"). 

 

Artikel 3  Fair play 

De principes van fair play moeten door de deelnemende verenigingen in alle wedstrijden 

worden nageleefd. Elke deelnemende vereniging van het NHV of de KBHB, die deelneemt 

aan de competitie of BENE-League Final Four, dient: 

 de spelregels en het reglement voor deelname aan de competitie in acht te nemen; 

 alle deelnemers (spelers, officials, toeschouwers, mediavertegenwoordigers etc.) te 

respecteren; 

 de geest van sportiviteit te bevorderen en de culturele missie na te streven. 

 

Artikel 4  Toepassing reglementen 

1. Alle IHF, EHF en BNL reglementen, handleidingen, richtlijnen en circulaires die van 

toepassing zijn op de BNL (zonder beperking) vormen een integraal onderdeel van het 

huidige wedstrijdreglement. 

2. Gevallen die niet onder dit reglement vallen, worden door de RvT bepaald. 

3. Een lid van de RvT mag niet deelnemen aan stemmingen en beraadslagingen over 

zaken waarbij het lid van de RvT een persoonlijk direct belang heeft. Het betrokken lid zal 

zich in dit geval onthouden van inmenging. 
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Artikel 5  Taken en verantwoordelijkheden verenigingen 

 

5.1 Taken van de verenigingen 

1. Bij deelname aan de competitie dienen de verenigingen en haar leden: 

a) zich te houden aan de IHF- en BNL reglementen, inclusief spelregels IHF;  

b) de principes van fair-play zoals gedefinieerd in de statuten van de EHF te 

respecteren; 

c) de belangen van de BNL en/of van het handbal in het algemeen niet te schaden; 

d) alle andere verplichtingen te aanvaarden en na te komen die de RvT aangaat of 

besluit in naam van of namens de deelnemers aan de competitie; 

e) alle beslissingen met betrekking tot de competitie die door de RvT, het management 

of enig ander bevoegd orgaan worden genomen en naar behoren worden 

gecommuniceerd (via de officiële website of per e-mail, na te leven; 

f) de nationale veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen in acht te nemen voor alle 

wedstrijden van de competitie indien de RvT dat nodig acht; 

g) verplicht alles te doen wat in hun macht liggen voor, tijdens en na de wedstrijd om de 

orde te handhaven en de persoonlijke veiligheid van alle aanwezigen te garanderen. 

De RvT kan elke vereniging regels opleggen om de orde te handhaven tijdens 

wedstrijden, evenals het aanwijzen van personen die belast zijn met de controle op 

de naleving van dit reglement; 

       h)  de RvT te beschermen, verdedigen en vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden,  

verplichtingen, verliezen, schade, boetes, vorderingen, acties, boetes en kosten van 

welke aard dan ook die voortvloeien uit, of te wijten zijn aan het niet naleven van dit 

BNL Wedstrijdreglement door de deelnemende clubs of één van hun spelers, officials, 

werknemers of hun vertegenwoordigers. 

 

5.2 Verantwoordelijkheden van de vereniging 

1. De verenigingen zijn wettelijk en financieel verantwoordelijk tegenover de RvT met 

betrekking tot hun vertegenwoordiging en het team dat deelneemt aan de competitie. 

In het bijzonder zijn de verenigingen verantwoordelijk voor het gedrag van hun spelers, 

officials, andere vertegenwoordigers, supporters en van elke persoon die een functie in 

de vereniging heeft en/of een functie tijdens een wedstrijd uitvoert namens de 

vereniging. De verenigingen en/of hun leden kunnen dienovereenkomstig worden 

bestraft door hun nationale bond.   

2. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde voor, 

tijdens en na de wedstrijd. De thuisspelende vereniging kan ter verantwoording worden 

geroepen voor incidenten van welke aard dan ook. 

  

5.3 Bijkomende verantwoordelijkheden 

1. Het management informeert de verenigingen, respectievelijk haar vertegenwoordigers 

die deelnemen aan de competitie, over alle verdere richtlijnen of besluiten met 

betrekking tot de competitie  die in acht moeten worden genomen en verstrekt hen tijdig 

alle relevante documenten. 
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Artikel 6  Marketing en mediarechten 

1. De RvT is eigenaar van en heeft als enige het recht om de marketing- en mediarechten 

te exploiteren, waaronder de televisie-, radio-, film-, DVD-, internet-, multimedia-, 3G-, 4G- 

en publiciteitsrechten van de BNL en alle aanverwante activiteiten (wedstrijd, openings- 

en sluitingsceremonies). 

2. De RvT heeft het exclusieve recht om televisie-, radio-, internet- en multimediale 

uitzendrechten en filmrechten (incl. DVD) met betrekking tot de BNL en reclamerechten 

in de speelzalen van de BNL toe te kennen. De RvT mag haar recht om deze rechten te 

exploiteren naar eigen goeddunken en op universele basis uitoefenen. De RvT 

respecteert in deze zaak de exclusieve rechten van de aangesloten nationale bond. 

3. De RvT heeft het recht om tijdens alle wedstrijden van de competitie en Final 4 gratis tot 

1/3 van de advertentieruimte op de vloer (4 stickerposities waarvan de middelste cirkel) 

en rond het veld te benutten binnen het door de tv-camera's bestreken bereik. Bij gebruik 

van roterende panelen betekent dit één rotatie op drie, bij gebruik van LED of LCD 

boarding betekent dit 1 minuut op 3. 

4. Indien de RvT gebruik wenst te maken van zijn marketingrechten zoals vermeld onder 

artikel 6.3. dient het de thuisspelende vereniging uiterlijk drie (3) weken voor het begin 

van de wedstrijd te informeren en is het management verantwoordelijk voor de 

aanlevering van het reclamemateriaal. De thuisspelende vereniging  is verantwoordelijk 

voor de opstelling en correcte uitvoering. 

5. Elke vereniging moet ervoor zorgen dat haar partners, al dan niet commercieel, geen 

gebruik maken van of op andere wijze direct of indirect gebruik maken van marketing- of 

mediarechten van de BNL zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de 

RvT, die naar eigen goeddunken kan worden verleend of ingehouden. 

6. De RvT erkent de aangesloten verenigingen als de belangrijkste interface naar de 

publieke omroepen (NOS, VRT, RTBF) sportbeat en/of lokale televisie en zal geen contact 

opnemen met deze laatsten zonder voorafgaande toestemming/aanwezigheid van de 

aangesloten verenigingen. 

 

6.1 Verplichtingen 

1. Alle deelnemende verenigingen verlenen de RvT het recht (vrij van royalty's) om foto's en 

grafisch materiaal van spelers en officials, alsmede de namen van de verenigingen, 

logo’s en verenigingstenue te gebruiken in het kader van de competitie voor niet-

commerciële doeleinden. 

2. Alle deelnemende verenigingen verlenen de RvT het recht (vrij van royalty's) om elke foto, 

elk materiaal (drukwerk, advertenties, internet, productpresentatie, video etc.) 

geproduceerd voor/tijdens de wedstrijden te gebruiken voor promoties van de 

competitie en voor sportontwikkeling (training, onderwijs, etc.). 

3. De RvT heeft het recht om deze bovengenoemde gebruiksrechten over te dragen aan 

een marketingpartner voor dezelfde doeleinden.  

4. Elke deelnemende vereniging garandeert de toestemming van de respectievelijke 

spelers en officials zoals hierboven gedefinieerd. Elke deelnemende vereniging moet de 

RvT en haar partners vrijwaren van elke aansprakelijkheidsactie van een speler met 

betrekking tot de foto van de speler. Videoregistraties zijn hier onderdeel van. 

5. Bij deelname aan de competitie mogen alle clubs video-opnamen maken van de 

wedstrijden voor les- en trainingsdoeleinden.  
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6. Verenigingen zijn verplicht om wedstrijden te streamen via livestream op het internet. 

Deze verplichting geldt alleen voor de thuisspelende vereniging. Deze streams moeten 

minstens 12 maanden beschikbaar blijven op het internet. 

7. Video-opnames kunnen door beide teams worden gemaakt, met behulp van één of 

meer camera's. Deze video-opnames mogen alleen worden gebruikt voor live streaming 

naar het internet, het BNL logo dient links- of rechtsboven in het scherm te verschijnen, 

en/of voor intern gebruik (training en wedstrijdvoorbereiding). Het gebruik van de video-

opnamen voor andere doeleinden, waaronder commerciële exploitatie, is verboden. 

Indien er geen plaats is voor twee camera's dan maakt de thuisspelende vereniging 

opnames. Deze opnames worden gratis ter beschikking gesteld aan het bezoekende 

team. Verenigingen die deelnemen aan de BENE-League kunnen onderling 

overeenkomen om dit soort video's te delen. 

8. In verband met ruimtebeperkingen in een sporthal kunnen er door de thuisspelende 

verenigingen beperkingen worden opgelegd aan de video-opnamen. Dergelijke 

beperkingen moeten worden overeengekomen met de BNL management/RvT. 

9. Alle intellectuele eigendomsrechten voor het materiaal dat voor dergelijke doeleinden is 

opgenomen moeten schriftelijk worden overgedragen aan de RvT en indien de RvT 

hierom verzoekt, moet een kopie van al het relevante gefilmde materiaal aan de RvT 

worden verstrekt binnen de door de RvT gestelde termijn. Na de wedstrijd moet(en) de 

thuisspelende verenigingen ervoor zorgen dat de TV-gastheer het management gratis 

voorziet van DVD's van wedstrijden die door de BNL zijn vastgesteld.  

 

Artikel 7  BENE-League Handbalsponsors/Partners exclusiviteit 

1. De exclusiviteit van de BNL-sponsors (als zodanig) tijdens de BNL competitie moet worden 

gerespecteerd door alle verenigingen, leden, BNL-vertegenwoordigers die deelnemen 

aan de competitie. 

2. De namen en de respectievelijke categorieën van producten/diensten van de BNL 

partners en sponsors, alsook de nodige maatregelen en beperkingen die moeten worden 

genomen door alle verenigingen, leden, BNL vertegenwoordigers die deelnemen aan de 

competitie worden door het management te zijner tijd voor de aanvang van de 

competitie gecommuniceerd. 

3. Het niet naleven van de vereiste maatregelen en beperkingen met betrekking tot de 

sponsoren van de BNL of enige andere vorm van overtreding van de BNL reglementen 

tijdens de competitie kan worden bestraft  in overeenstemming met de reglementering 

van de nationale bond waarvan de overtreder deel uitmaakt. Daarnaast kan de 

betreffende persoon/vereniging  verplicht worden om alle geleden schade te 

vergoeden. 

 

Artikel 8  Doping 

1. Dopingcontroles kunnen voor, tijdens en na de wedstrijd plaatsvinden in 

overeenstemming met de IHF- en nationale antidopingverordeningen. 

2. De IHF- en nationale antidopingvoorschriften, de bijlagen ervan en de antidopingcode 

van het WADA, inclusief de lijst van verboden middelen, vormen een integraal onderdeel 

van deze BNL reglementering. 

3. In geval van overtreding van de antidopingregels zal het management een disciplinaire 

procedure starten tegen de overtreders en de juiste disciplinaire maatregelen nemen in 

overeenstemming met de wettelijke regels van de nationale bond waar het team deel 

van uitmaakt. Dit kan het opleggen van voorlopige maatregelen inhouden. 



 
 

Versie 3.0   01-10-2020 

 

4. Nationale bonden moeten het BNL management onmiddellijk op de hoogte brengen 

van elke beslissing op nationaal niveau om een speler te bestraffen voor doping (met 

inbegrip van voorlopige maatregelen en/of voorlopige uitsluiting). Een kopie van de 

beslissing moet aan het BNL management worden gestuurd. De door de IHF-antidoping 

eenheid bevestigde besluiten van de aangesloten nationale bond inzake doping zullen 

automatisch door de RvT worden overgenomen. 

 

Artikel 9  Aantal deelnemende teams 

1. De competitie wordt gespeeld met een vooraf bepaald aantal teams.  

 

Artikel 10  Automatische kwalificatie voor deelname aan de competitie 

1. De teams die als eerste eindigt in de nationale competitie, komt automatisch in 

aanmerking voor de BNL competitie van het volgende seizoen, behoudens de 

beperkingen die (kunnen) worden opgelegd door de Licentiecommissie van de 

nationale bond.  

 

Artikel 11  Speelperiodes/wedstrijddata/aanvangstijden 

1. De speelperiode van de competitie is van oktober tot eind april (of later).  

2. In principe zijn de aanvangstijden op zaterdag tussen 16.00 - 20.30 uur en op zondag 

tussen 14.00 - 16.00 uur. 

3. De laatste twee speelrondes van de competitie worden verplicht gespeeld op zaterdag 

om 20.00 uur stipt, om voordelen bij het spelen te vermijden terwijl men het resultaat van 

andere wedstrijden kent. Alleen de Live uitzending op een nationale publieke zender kan 

een oorzaak zijn van verplaatsen naar een later moment. 

4. De exacte data en de aanvangstijd van elke wedstrijd zijn afhankelijk van de coördinatie 

tussen het management, de verenigingen en, indien relevant, de BNL marketing partner 

en de televisie.   

5. De eindbeslissing over de data en aanvangstijd van de wedstrijden ligt bij het 

management. 

6. De exacte data van de wedstrijden worden door het management tijdig voor de start 

van de competitie aan de deelnemende verenigingen meegedeeld. 

7. Elk team moet minstens achttien (18) uur rust hebben tussen twee gespeelde wedstrijden. 

8. Wijzigingen in de speelkalender zijn alleen mogelijk op onderstaande voorwaarden; 

a) Europacupwedstrijden: 

I. De wedstrijd zal worden verplaatst, naar een midweek wedstrijd, in de periode 

tussen (2) weken voor of twee (2) weken na de geplande wedstrijd, in 

overeenstemming tussen de betrokken verenigingen (goedkeuring per e-mail is 

voldoende) en moet worden bevestigd door het management; 

II. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zal het management de 

uiteindelijke beslissing nemen. Aanvangstijd is tussen 20.00u en 21.00u; 

III. De wedstrijd kan enkel naar een latere dag verplaatst worden op een 

gemotiveerd verzoek, en heeft de formele goedkeuring van het management 

nodig. 

      b)  TV-uitzending: 

            Een TV-uitzending kan enkel een reden zijn om de speeldag en -tijd te verschuiven in  

 geval van een live TV-uitzending door een nationale publieke omroep, of door een  

 private of regionale omroep in het kader van een algemene overeenkomst met de  

 BNL. 
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      c)  Het niet beschikbaar zijn van een sporthal zal nooit een reden zijn om de wedstrijd niet  

 te spelen op de oorspronkelijk vastgestelde dag en tijd zonder de voorafgaande  

 goedkeuring van het management. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk  

 voor het vinden van een andere sporthal. 

d) In onderling overleg. 

Wedstrijden kunnen in onderling overleg en alleen met wederzijds goedvinden 

verplaatst worden. Is de tegenstander niet akkoord, dan blijft de wedstrijd op de 

oorspronkelijke datum en tijd staan. 

Voorwaarden: 

I. Wedstrijden moeten binnen (vier) 4 competitie rondes van de originele datum 

gespeeld worden. 

II.  Wedstrijden die vallen in de voorlaatste en laatste speelronde mogen niet 

verplaatst worden.  

III. Wedstrijden mogen niet naar een datum later dan de voorlaatste speelronde 

worden verplaatst. 

IV. Een verplaatsing dient uiterlijk (vier) 4 werkdagen vóór de oorspronkelijke 

speeldatum van de wedstrijd gemeld te worden via een email aan 

mj.de.koning@handbal.nl   

V. Verplaatsing naar een datum eerder dan de oorspronkelijk speeldatum dient 

minimaal (vier) 4 werkdagen vóór aanvang van de nieuwe speeldatum 

gemeld te worden. 

VI. Verzoeken voor het verplaatsen van wedstrijden in de BENE-League dienen 

altijd door het management geaccordeerd te worden.  

VII. Het management behoudt ten alle tijden het recht een wijzigingsverzoek af te 

wijzen. 

VIII. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de wedstrijd niet 

verplaatst. 

e) Het spelen van een vastgestelde wedstrijd kan door het Management in zeer 

bijzondere gevallen worden uitgesteld. Het management is bevoegd aanvullende 

voorwaarden te stellen.  

9. Het management heeft het recht om in bijzondere gevallen, op redelijk verzoek of op 

eigen initiatief, van een vastgestelde wedstrijd af te wijken. Eventuele kosten kunnen 

worden opgelegd aan de partij die verantwoordelijk is voor het verschil. Deze kosten 

kunnen onder meer bestaan uit: 

a) kosten voor het verblijf en de kost van de teams en de scheidsrechters; 

b) vergoeding voor extra huur van locaties; 

c) compensatie voor extra vervoerskosten; 

d) Een administratieve vergoeding van maximaal € 1.000,-; 

e) in geval van aansprakelijkheid, alle andere naar behoren vastgestelde verliezen of 

kosten. 

10. Het management onderstreept het verzoek alleen als de RvT van mening is dat dit de 

belangen van derden niet schaadt. 

11. De kosten voor het verplaatsen van de geplande wedstrijden en/of de aanvangstijd 

kunnen aan beide verenigingen in rekening worden gebracht. 

12. Het officiële speelschema is onderdeel van dit reglement en zal uiterlijk 1 juni beschikbaar 

zijn.  

 

 

mailto:competitie@handbal.nl
mailto:mj.de.koning@handbal.nl
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Artikel 12  Registratie 

 

12.1 Registratiedocumenten 

1. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de competitie moet de vereniging aan 

de volgende criteria voldoen: 

a) Zij moet schriftelijk bevestigen dat de vereniging zelf, haar spelers en officials en elk 

bestuurslid akkoord gaan met het respecteren van het reglement van de BNL. 

b) Het moet de officiële inschrijvingsdocumenten invullen die door het management 

moeten worden ontvangen binnen de door het management vastgestelde termijn 

en die te zijner tijd aan alle clubs moeten worden meegedeeld. 

c) Het moet één vast postadres, e-mailadres en naam van de contactpersoon die 

verantwoordelijk is voor alle interne correspondentie in de BNL vermelden. 

2. Inschrijvingen die na de gestelde termijn worden ingediend, kunnen in principe niet 

worden aanvaard indien zij de technische voorbereiding en de uitvoering van de 

competitie en de nationale bond(en) nadelig beïnvloeden. Laattijdige toezending van 

documenten wordt beboet volgens de lijst van sancties. 

 

12.2 Nationaliteit en gerechtigd om te spelen 

1. De wedstrijden worden gespeeld als zijnde internationale wedstrijden. Spelers van een 

team dat deelneemt aan de BNL moeten in het bezit zijn van een geldige spelerslicentie 

van de nationale bond. Voor deelname aan de BNL is een bewijs van nationaliteit (geldig 

paspoort of nationale identiteitskaart) vereist. Een speler die op verzoek van een BNL 

official geen geldig paspoort of nationale identiteitskaart of geldige spelerslicentie kan 

overleggen, komt niet in aanmerking om deel te nemen aan een wedstrijd. Betrokken 

officials maken hier een aantekening van in het DWF, waardoor het management 

geïnformeerd wordt.   

2. Een speler die reeds voor een team van een club heeft gespeeld in de competitie en/of 

Final Four) mag niet in dezelfde competitie spelen voor het team van een andere 

vereniging. 

 

12.3 Teamopgave 

1. De verenigingen moeten de lijst van de spelers en teamofficials ("Official Squad List") die 

de basis van hun team zullen vormen tijdens de competitie schriftelijk indienen bij de 

nationale bond en het BNL management voor 1 september van het lopende jaar. 

2. De lijst van spelers en teamofficials mag maximaal vijfendertig (35) spelers bevatten 

("Official Squad"). De spelers (35 of minder) op de Official Squad List zijn de enige spelers 

die in aanmerking komen om deel te nemen aan de competitie. 

3. Aanvullingen, conform de regels van de nationale bond, op de Official Squad List zijn het 

hele competitiejaar toegestaan.  

4. In geval van een internationale transfer moet het bewijs van de ITC aanvraag tenminste 

drie (3) wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie worden ingediend. 

5. Het aantal teamfunctionarissen in de Official Squad List is niet beperkt en is niet definitief; 

wijzigingen/inschrijvingen van teamfunctionarissen zijn nog steeds mogelijk tot de 

technische meeting de start van de wedstrijd. 

6. De volgende informatie moet samen met de officiële teamlijst worden ingediend: 

a. Nummer van elk van de spelers die op de lijst staan (van 1 tot 99). 

b. Voornaam, achternaam, geboortedatum, lidnummer nationale bond en nummer 

paspoort / nationale identiteitskaart. 
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c. Kleuren van de eerste en het tweede volledige tenue (donkere kleuren tenue / lichte 

kleuren tenue), met duidelijke vermelding van de kleuren van de shirts en shorts en de 

kleuren van de eerste en tweede tenue voor de keepers. 

d. Foto van de eerste en tweede volledige team tenue (spelers en keepers tenue; 

originele  tenue voor gebruik tijdens de competitie). 

e. De voornamen, achternamen en de functie van de team officials.  

7. Indien de officiële teamlijst niet binnen de gestelde termijn door het management en de 

nationale bonden wordt ontvangen, wordt de club dienovereenkomstig beboet en 

worden de eerste achtentwintig (28) (of minder) spelers die op de voorlopige lijst van 

spelers en teamfunctionarissen van het team staan, door het management beschouwd 

als de definitieve officiële teamlijst van deze club. 

 

12.4 Het wedstrijdformulier (definitieve spelers- en officialslijst) 

1. Het wedstrijdformulier bevat de namen en het rugnummer van de zestien (16) spelers en 

vier (4) teamleden. Het wedstrijdformulier wordt opgesteld en één (1) uur voor aanvang 

van de wedstrijd tijdens de technische vergadering overhandigd aan de BNL waarnemer 

en de scheidsrechters. Het aantal spelers kan worden aangevuld tot één uur voor het 

begin van de wedstrijd. 

2. Alleen de vier (4) officials van het wedstrijdformulier kunnen op de wisselbank 

plaatsnemen.  

 

12.5 Deelname van geschorste en/of niet in aanmerking komende spelers 

1. Wanneer een team gebruik maakt van een speler die geschorst is en/of niet in 

aanmerking komt om te spelen in een wedstrijd, zal dit team de wedstrijd met 10-0 

verliezen en een boete krijgen van (zie sanctielijst) 

 

Artikel 13  Financiële bijdrage en vergoedingen 

 

13.1 Financiële bijdrage nationale bond 

1. Elke nationale bond neemt deel aan de BNL met een financiële bijdrage van € 7.500,--, 

die vóór 1 juli van het lopende jaar op de BNL-rekening moet zijn ontvangen. 

 

13.2 Inschrijfgeld verenigingen 

1. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de competitie moet een vereniging 

een bedrag aan inschrijving van € 2.500,-- betalen aan de BNL organisatie, dat vóór 1 

september van het lopende jaar op de BNL rekening moet zijn ontvangen. 

2. Het inschrijfgeld wordt eenmalig door de deelnemende vereniging betaald voor de 

gehele competitie (competitie en Final Four). 

3. Indien de betaling niet op de vervaldag door het management is ontvangen, wordt de 

vereniging automatisch beboet voor een bedrag van € 1.000,--. 

4. Indien het inschrijfgeld niet binnen vier (4) weken na de aangekondigde deadline is 

ontvangen, gaat het borgbedrag voor deelname aan de competitie verloren ten gunste 

van de BNL organisatie en kan het management: 

a. alle wedstrijden van betrokken team als verloren beschouwen tot het moment van  

    betaling van het inschrijfgeld; 

b. het team uitsluiten van deelname aan de competitie; 

c. het team voor maximaal vijf (5) jaar uitsluiten voor deelname aan de competitie. 
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13.3 Depositobetaling verenigingen 

1. Alle verenigingen die een team willen laten deelnemen aan de competitie moeten een 

borg van € 2.500,-- betalen als garantie voor de deelname en het nakomen van 

verplichtingen aan de BNL , die vóór 1 juli van het lopende jaar op de BNL rekening moet 

worden ontvangen. 

2. Boetes worden in mindering gebracht op de borgsom indien deze niet binnen een 

maand is betaald. Het management kan beslissen dat het betrokken team van een 

vereniging na die termijn alle wedstrijden als verloren worden beschouwd, als de borg 

niet opnieuw wordt betaald. 

 

13.4 Resterende fondsen 

1. Indien na afloop van de competitie middelen overblijven na definitieve goedkeuring van 

de begroting door de RvT, blijft 30% van die middelen bij de organisatie van de BNL, om 

de kosten voor het volgende jaar of de investering te dekken. 

2. De resterende 70% zal vóór 1 juli worden gerestitueerd aan de verenigingen en de 

nationale bonden. De verenigingen en de RvT hebben besloten deze middelen 

gezamenlijk in te zetten voor nog nader te bepalen doeleinden. 
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Artikel 14  Kosten 

 

14.1 Reiskosten 

1. De verenigingen moeten het reizen van en naar de speellocatie zelf organiseren en 

betalen. 

 

14.2 Verblijfs- en organisatiekosten uitspelende vereniging 

1. Alle kosten die door de thuisspelende vereniging worden gemaakt om een wedstrijd te 

organiseren, moeten door de thuisspelende vereniging worden gedragen. 

2. De thuisspelende vereniging is verplicht om na afloop van de wedstrijd een maaltijd te 

verzorgen en te voorzien voor de bezoekende vereniging voor een maximum van 22 

personen en voor de scheidsrechters en de waarnemer. Met wederzijds goedvinden van 

de teams, de scheidsrechters en de waarnemer wordt anders bepaald. Alle extra 

personen worden door de thuisspelende vereniging in rekening gebracht aan de 

bezoekende vereniging. De bezoekende vereniging moet de thuisspelende vereniging 

ten minste 48 uur van tevoren informeren over het aantal extra personen. De 

thuisspelende vereniging moet de bezoekende vereniging binnen 24 uur op de hoogte 

brengen van de prijs per bijkomende persoon indien deze prijs hoger is dan € 15,-- pp. 

 

14.3 Kosten officials 

1. De BNL draagt de volgende kosten en uitgaven voor BNL officials, op basis van de 

richtlijnen van het management (definitie onder artikel 22.1) met uitzondering van de 

medewerkers nationale bonden, scheidsrechters (thuisspelende vereniging) en 

waarnemer (nationale bond): 

a. Reiskosten van en naar de plaats van spelen (vergoeding op vertoon van een 

ontvangstbewijs/bewijs van aankoop van een ticket) op basis van deze criteria: 

1.  Reizen per trein/bus/boot: Vergoeding van retourtickets in tweede klas voor de 

trein/bus/boot. 

2.  Voor reizen met de auto kan € 0,19 per gereden kilometer worden gedeclareerd. 

3.  Reizen met de auto van de woonplaats (van en naar het vliegveld of treinstation): 

kan worden aangerekend met € 0,19 per gereden kilometer. 

b.  De verblijfskosten (redelijke kost van maaltijden en overnachting) voor de duur van 

hun werkzaamheden tijdens de wedstrijden, die een verlengd verblijf vereisen.  

  

14.4 Kosten scheidsrechters 

1. De thuisspelende vereniging moet de volgende kosten en uitgaven van de BNL 

scheidsrechter dragen: 

a) Reiskosten van en naar de plaats van spelen kunnen met € 0,19 per kilometer in 

rekening worden gebracht. Er wordt rekening gehouden met: de snelste weg 

(www.mappy.com) van huis van de scheidsrechter die het verst van de speelhal naar 

de speelhal woont. 

b) Alle klachten die voortvloeien uit de door de scheidsrechters in rekening gebrachte 

kosten worden door het management afgehandeld.  

c) Wedstrijdkosten van € 80,-- per scheidsrechter. 

2. De reiskosten worden aan het einde van de competitie met alle verenigingen gedeeld. 
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14.5 Kosten van de waarnemer  

1. De nationale bonden dragen de kosten en uitgaven van de waarnemer. 

2. De kosten en uitgaven worden betaald door middel van een declaratie. 

 

14.6 Verblijfs- en organisatiekosten Final Four 

1. Indien de plaats waar Final Four gespeeld wordt door het management wordt bepaald, 

worden alle kosten door de BNL betaald. Zo niet, dan is deze regel niet van toepassing. 

2. De organiserende vereniging van de BNL Final Four is verplicht om voor alle 

deelnemende teams en officials twee maaltijden per wedstrijddag (zaterdag-diner en 

zondag-lunch) te verzorgen en te betalen. 

3. Het management is verplicht een hotelovernachting inclusief ontbijt voor (2) twee van de 

vier (4) bezoekende teams, (acht (8) tweepersoons kamers en vijf (5) eenpersoonskamers 

te verzorgen en te betalen voor de nacht tussen de twee wedstrijddagen, alleen als de 

afstand tussen de locatie van de BNL Final Four en de officiële speelhal van de 

deelnemende verenigingen meer dan 50 kilometer bedraagt. 

4. Het management betaalt de kosten van de scheidsrechters en de waarnemers: hotel en 

ontbijt en diner in eenpersoonskamers, wedstrijdbedrag en reiskosten. De lunch wordt 

genoten in de pauze tijdens de BNL Final Four. 

5. Alle teams en officials zijn verantwoordelijk voor hun extra's (minibar, internetgebruik, 

enz.). 

 

Artikel 15  Verzekering 

 

15.1 Algemene principes 

1. Iedereen die betrokken is bij de BNL is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen verzekering. 

 

15.2 Verenigingen 

1. De deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor en verbinden zich ertoe alle 

noodzakelijke en adequate verzekeringen af te sluiten, inclusief ongevallen- en 

ziektekostenverzekering, voor hun bestuursleden, inclusief spelers, technisch personeel en 

werknemers, op eigen kosten voor de gehele duur van de competitie. 

 

15.3 Thuisspelende vereniging 

1. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de verzekering van alle 

accommodaties die gebruikt worden voor de competitie inclusief zaal, faciliteiten en 

officiële zones. Indien de thuisspelende vereniging niet de eigenaar is/zijn van de 

gebruikte zaal, zijn zij er ook verantwoordelijk voor dat de eigenaar en/of huurder van de 

zaal in kwestie een volledige aansprakelijkheidsverzekering afsluit, inclusief 

aansprakelijkheid van derden en schade aan eigendommen. 

2. Naast de artikelen 21.1 en 21.2 moeten de thuisspelende vereniging die een wedstrijd 

organiseert op eigen kosten een adequate verzekering afsluiten (inclusief 

annuleringsverzekering) voor alle risico's die voortvloeien uit het organiseren van de 

wedstrijden, in overeenstemming met hun verantwoordelijkheden. De verzekering moet 

voldoen aan de minimumvoorwaarden die zijn vastgelegd in de 

organisatieovereenkomst tussen de BNL en de thuisspelende vereniging en die door de 

BNL dienovereenkomstig zijn gecommuniceerd. 
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15.4 BENE-League Handball organisatie 

1. De nationale bonden is/zijn verantwoordelijk voor de wettelijke aansprakelijkheids-, 

ongevallen- en ziektekostenverzekering van de door hen benoemde BNL officials voor de 

duur van hun werkzaamheden. 

 

15.5 Verdere vereisten 

1. Alle verzekeringen moeten de volledige periode van de competitie dekken, inclusief de 

voorbereidings- en na afloop competitiefase. 

2. Schadeclaims tegen de RvT zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Een ieder die betrokken is bij de 

competitie dient de RvT en het management te vrijwaren van alle aanspraken op 

aansprakelijkheid in verband met de wedstrijden. 

 

Artikel 16  Toegangsprijs 

1. Tijdens de wedstrijd heeft de thuisspelende vereniging het recht om toegangsprijs te 

hanteren. Tijdens de BNL Final Four heeft de organiserende vereniging het recht om een  

toegangsprijs te hanteren. 

2. Personen die gebruik maken van een officiële BNL pas (officials / pers / scheidsrechters, 

enz.) hebben gratis toegang. 

3. Personen die gebruik maken van een officiële perskaart hebben vrije toegang. 

 

Artikel 17  Verplichte vrije toegang 

1. De thuisspelende vereniging en de organiserende vereniging van de BNL Final Four zijn 

verplicht om gratis toegang te verlenen aan: 

a. Personen die gebruik maken van een officiële BNL bondspas (officials/Press/overige 

personen);  

b. Personen die gebruik maken van een officiële perskaart, afgegeven door een 

bevoegde nationale autoriteit; een voorbeeld van de identiteitskaart zal door het 

management worden verstrekt aan de verenigingen voor de start van de competitie.  

c. Elk bezoekende en deelnemende vereniging, tot een maximum van tweeëntwintig 

(22) personen per team (zestien (16) spelers en zes (6) officials). 

 

Artikel 18  Spelregels 

 

18.1 Reglementering 

1. Wedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de toepasselijke spelregels die 

door de IHF zijn uitgevaardigd, met inachtneming van de volgende specificaties: 

a. Teams kunnen met maximaal zestien (16) spelers spelen. 

 

18.2 Secretaris/tijdwaarnemer 

1. De gekwalificeerde secretaris en de tijdwaarnemer worden door de thuisspelende 

vereniging aangesteld en staan onder het gezag van de waarnemer.  

2. De secretaris en de tijdwaarnemer moeten in het bezit zijn van het scheidsrechters 

diploma van de nationale bond of de workshop secretaris / tijdwaarnemer van de 

nationale bond hebben gevolgd.  

3. De secretaris en de tijdwaarnemer hebben de taken en bevoegdheden die hen door het 

de IHF-spelregels zijn toegekend. 
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Artikel 19  Tenue 

 

19.1 Vereisten voor tenue 

1. Elk team moet voor zijn veldspelers en keepers bij elke wedstrijd minstens één (1) set tenue 

in lichte kleuren en één set tenue donkere kleuren bij zich hebben. Blauw en rood worden 

beschouwd als donkere kleuren. In het geval van meerkleurige shirts in een van de 

volledige tenues, kan slechts één van de kleuren - en niet de hoofdkleur - worden 

herhaald in het andere volledige tenue. 

2. De keepers set moet zowel in de donkere kleur als in de lichte kleur van de set verschillen 

van de set voor de veldspelers.  

3. De kleuren en de foto's van de volledige teamtenues (minstens één (1) lichte kleuroptie 

en één (1) donkere kleuroptie) moeten voor het begin van de competitie aan het 

management binnen de door deze gestelde termijn worden verstrekt en te zijner tijd aan 

de andere deelnemende verenigingen worden meegedeeld. "Reclame" illustraties van 

de volledige team tenues worden niet aanvaard als foto's. 

4. Wijzigingen die door het management worden verzocht na het zenden van de kleuren 

en foto's van het volledige team tenue door de verenigingen, om te voldoen aan de 

hierin gestelde eisen, moeten door de betrokken verenigingen binnen de door het 

management gestelde termijn worden gezonden en te zijner tijd aan de respectieve 

verenigingen worden meegedeeld. 

5. De volledige team tenues die door het management zijn goedgekeurd, zijn de enige die 

gedurende de gehele competitie zijn toegestaan. 

6. De waarnemer mag bij elke wedstrijd het bezoekende team verzoeken te spelen in een 

andere goedgekeurd tenue, indien de waarnemer van mening is dat de kleuren van het 

voorgeschreven tenue van het team voor verwarring kunnen zorgen.  

 

19.2 Spelersnummers  

1. Elk spelersnummer dat tijdens de technische vergadering wordt medegedeeld, moet op 

de achterkant en de voorkant van het shirt van de betreffende speler worden 

aangebracht. Het nummer moet duidelijk leesbaar zijn, moet variëren van 1 tot 99 en 

moet minstens 20 cm hoog zijn op de rug en minstens 10 cm hoog op de voorkant. De 

kleur van het nummer moet duidelijk contrasteren met de kleur van het shirt. 

 

19.3 Aanvullende eisen 

1. Tijdens de opstelling van het team moet het hele team identieke kleding dragen, ofwel 

het volledig goedgekeurde tenue te dragen tijdens de wedstrijd of trainingspakken (met 

uitzondering van keepers). 

2. Tijdens de wedstrijden: 

a.  De basisspelers en de keepers moeten het goedgekeurde tenue dragen die in het  

respectievelijke tenueopgave staat vermeld of die door de waarnemer  is 

aangevraagd. De achternaam en het nummer van elke speler moeten op hun shirts 

staan. 

b.  Spelers mogen thermo-trousers dragen zolang de kleur dezelfde is als die van de short. 

c. De teamfunctionarissen op de bank moeten kleding dragen met een duidelijk andere 

kleur(en) dan de kleur(en) van het tenue van de tegenstander. 
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19.4 Reclame op spelersshirt 

1. Onder voorbehoud van de hieronder vermelde beperkingen is reclame op spelerstenue 

toegestaan. 

2. Reclame met betrekking tot drugs, pornografie of alcohol is strikt verboden op het tenue. 

3. Voor elke reclame op het tenue tijdens een wedstrijd moeten de bepalingen en 

beperkingen die zijn vastgelegd in het reglement inzake reclame op kleding van de 

nationale bond waartoe de vereniging behoort, worden gerespecteerd. 

4. Elke vertegenwoordiger moet zich houden aan alle verdere reclamebeperkingen die de 

RvT tijdig voor de aanvang van de competitie aan de deelnemende verengingen 

mededeelt. 

5. De nationale bond moet het management tijdig vóór het begin van de competitie op de 

hoogte brengen van elke lokale beperking of verbod op reclame. 

 

19.5 Logo’s voor mouwen 

1. Badges / BNL logo's die op de rechtershirt mouwen van de spelers moeten worden 

aangebracht, worden tijdig voor het begin van de competitie aan de deelnemende 

verenigingen verstrekt. 

2. De deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor het bevestigen van de badges 

/ BNL logo's die op de mouwen van de shirts van hun teamspelers worden aangebracht. 

3. De verantwoordelijke teamfunctionaris(sen) moet(en) ervoor zorgen dat de 

mouwbadges / BNL-logo's tijdig voor elke wedstrijd op het shirt van elke speler wordt 

aangebracht. 

 

 

19.6 Het niet naleven van de bepalingen 

1. Het niet naleven van één of meer van de hierboven vermelde bepalingen en/of van de 

nationale voorschriften inzake reclame op kleding kan worden beboet in 

overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de nationale bond waartoe de 

vereniging behoort. Daarnaast kan de betreffende vereniging verplicht worden om alle 

opgelopen schade te vergoeden. 

2. Het niet naleven van de BNL mouwreclame zal worden bestraft met een boete, en de 

boete zal worden toegepast voor elke volgende wedstrijd na de eerste officiële 

kennisgeving, zolang het niet naleven duurt. 

 

Artikel 20  Locaties / sporthallen 

 

20.1 Algemene bepalingen 

1. De thuisspelende vereniging(en) die een wedstrijd organiseert (organiseren) is (zijn) 

verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de hal en de opstelling volgens de eisen 

van de RvT. 

 

20.2 Klevende middelen 

1. De thuisspelende vereniging en de haleigenaren moeten het gebruik van zelfklevende 

middelen, waaronder hars, toestaan. Indien slechts één soort lijm is toegestaan, is de 

thuisspelende vereniging verplicht om voldoende hoeveelheid van het toegestane 

product ter beschikking te stellen aan het bezoekende team. 
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20.3 Keuze van de hal/hallen 

1. De hallen worden door de thuisspelende voorgedragen aan het management. 

2. De RvT heeft het recht om, op voorstel van het management, een sporthal te weigeren.  

3. Onder voorbehoud van het voorgaande moeten de sporthallen voor elke wedstrijd als 

volgt worden ingericht: 

 

20.4 Wedstrijdtafel 

1. Een wedstrijdtafel voor vier (4) personen (waarnemer, secretaris, tijdwaarnemer en 

speaker) moet aanwezig zijn en worden geplaatst in de sporthal.  

2. De door de IHF voorgeschreven eisen met betrekking tot de positie met betrekking tot de  

wedstrijdtafels zijn van toepassing op BNL wedstrijden. 

 

20.5 Tijdregistratie en scoreapparatuur 

1. Voor alle wedstrijden moeten de sporthallen uitgerust zijn met een elektrische 

tijdregistratie (0 tot 30 minuten voor elke helft) en scorebord die zonder problemen 

kunnen worden afgelezen en bediend vanaf de wedstrijdtafel. Het is de officiële 

tijdregistratie en moet voor en tijdens de wedstrijden volledig operationeel zijn. 

 

20.6 Reserveklok 

1. Als back-up moet een grote klok (ca. 25 cm in diameter) met minuut- en secondewijzer 

beschikbaar zijn op de wedstrijdtafel.  

 

20.7 Wedstrijdkaarten 

1. a. Er moet een voldoende aantal kaarten (formaat A4), voorzien van het BNL logo ter    

beschikking staan van de secretaris/tijdwaarnemer voor het noteren van de nummers 

van de tijdelijk uitgesloten spelers en het einde van de uitsluitingsperiode. Deze 

kaarten moeten op de wedstrijdtafel worden geplaatst, waar ze zichtbaar zijn en in 

een verticale positie, duidelijk leesbaar voor beide spelende teams. 

b.  Een voldoende aantal kaarten (maat A4) voor "geblesseerde speler" moet ter  

beschikking staan van de secretaris/tijdwaarnemer om het nummer van de geblesseerde 

speler te   noteren die van het speelveld moet blijven tijdens drie aanvallen van zijn team. 

2. Twee sets van drie groene kaarten met in grote letters "T1, T2 en T3" moeten ter 

beschikking staan van de tijdwaarnemer voor de time-outs van het team. Ze worden aan 

het begin van elke helft van de reguliere speeltijd overhandigd aan één van de 

teamofficials van de respectievelijke teams. 

 

20.8 Speelvloer 

1. Voor TV-uitzendingen kan door het management een specifieke handbalvloer worden 

gevraagd. 

 

20.9 Antidopingvoorziening 

1. In alle sporthallen moet een anti-dopinginfrastructuur worden opgezet, die voldoet aan 

de WADA-antidopingcode die op de datum van de wedstrijd van toepassing is. 

 

20.10 Overige 

1. De thuisspelende vereniging moet voldoen aan en/of uitvoering geven aan alle andere 

eisen met betrekking tot de organisatie van de wedstrijden die door de het management 

zijn vastgesteld en/of gecommuniceerd. 
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Artikel 21  Officials 

 

21.1 Definitie 

1. Officials zijn: 

a) leden van de RvT; 

b) BNL vertegenwoordigers; 

c) waarnemers; 

d) scheidsrechters; 

e) medewerkers;  

f) alle andere personen die door de RvT of het management in relatie tot de BNL zijn 

aangesteld. 

2. De taken en bevoegdheden van deze functionarissen worden in dit reglement of bij elke 

individuele aanwijzing door de RvT vastgesteld. 

 

21.2 Gedragscode 

1. Elke BNL Official die aangesteld is om deel te nemen aan een BNL activiteit moet de BNL 

Code of Conduct ondertekenen. De BNL officials zijn tijdens hun opdracht gebonden aan 

de reglementaire verplichtingen van de BNL Code of Conduct en het toepasselijke BNL 

Reglement. 

 

Artikel 22  Scheidsrechters 

 

22.1 Aanstelling 

1. Voor elke wordt één (1) scheidsrechters koppel ingedeeld. 

2. De scheidsrechters worden ingedeeld door de medewerker arbitrage, op voordracht van 

de werkgroep scheidsrechters, van het management. 

 

22.2 Niet beschikbaar 

1. Als één van de scheidsrechters ziek is of door omstandigheden niet beschikbaar is voor of 

tijdens een wedstrijd en niet in staat is om de wedstrijd te leiden, beslist de medewerker 

arbitrage van het management op voordracht van de werkgroep scheidsrechters, over 

de vervanging. Een dergelijke beslissing is definitief en een klacht tegen de persoon of de 

nationaliteit van de scheidsrechter is niet toegestaan. 

2. Wanneer een wedstrijd niet wordt begonnen of niet kan worden voortgezet, vanwege de 

afwezigheid of blessure van een door het management aangewezen scheidsrechter, 

kunnen de kosten van de clubs niet worden geclaimd bij de RvT. 

 

22.3 Aanvullende rapportage 

1. In geval van directe diskwalificaties of incidenten moet de scheidsrechter een 

aanvullend gedetailleerd rapport schrijven en dit onmiddellijk na afloop van de wedstrijd 

naar het management (tuchtrecht@handbal.nl) sturen. 

2. De scheidsrechters rapporteren in hun rapport zo gedetailleerd mogelijk over eventuele 

incidenten voor, tijdens en na de wedstrijd, zoals: 

 wangedrag van spelers dat leidt tot directe diskwalificatie; 

 onsportief gedrag van officials, leden, supporters of personen die namens een 

vereniging of nationale bond een functie tijdens een wedstrijd uitoefenen; 

 alle andere incidenten. 

mailto:tuchtrecht@handbal.nl
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3. Niettegenstaande het voorgaande verhindert het ontbreken van een melding van een 

incident niet dat de nationale bonden of het management een procedure inleiden. 

 

Artikel 23  Waarnemer 

 

23.1 Aanstelling 

1. Voor elke wedstrijd stelt de medewerker arbitrage van het management, op voordracht 

van de werkgroep scheidsrechters, minstens één (1) waarnemer aan. 

2. In principe worden de waarnemers van het NHV aangesteld voor de wedstrijden in 

Nederland en worden de waarnemers van de KBHB aangesteld voor de wedstrijden in 

België. 

3. Indien er geen waarnemer wordt aangesteld, beschikbaar is of aanwezig is, zal de 

nationale bond waartoe de waarnemer behoort een boete van € 500,- aan de BNL 

betalen, tenzij bewezen is dat er sprake is van overmacht. 

4. De aanstelling van een waarnemer voor de wedstrijden kan naar eigen goeddunken 

door het management, op voordracht van de werkgroep scheidsrechters, worden 

ingetrokken. 

5. De beslissingen van het management inzake de aanstelling van waarnemers voor de 

wedstrijden zijn definitief. 

 

23.2 Niet beschikbaar 

1. De aangewezen waarnemers moeten de medewerker arbitrage c.q. de werkgroep 

scheidsrechters onverwijld in kennis te stellen van elke niet beschikbaarheid.   

2. In dit geval stelt de medewerker arbitrage van het management c.q. de werkgroep 

scheidsrechters een vervanger aan.  

 

23.3 Algemene verantwoordelijkheid 

1. De waarnemer vertegenwoordigt de BNL. 

2. De waarnemer dient tijdens zijn inzet altijd een exemplaar van het BNL 

Wedstrijdreglement en de IHF Rules of the Game bij zich te hebben. 

3. De waarnemer houdt toezicht op het verloop van de wedstrijd en voorkomt elke 

gebeurtenis die kan voordoen, die kan leiden tot een klacht of het opnieuw spelen van 

een wedstrijd overeenkomstig  het Wedstrijdreglement. Indien nodig treedt de 

waarnemer op als bemiddelaar. 

4. De waarnemer begeleidt en ondersteunt de scheidsrechters en observeert en 

beoordeelt hun prestaties. De waarnemer is echter geen hoofdscheidsrechter. De 

verantwoordelijkheid voor het speelveld ligt uitsluitend bij de scheidsrechters. 

5. Desalniettemin dient de waarnemer de wedstrijd zo nodig te onderbreken en fouten die 

kunnen leiden tot een klacht bij het management onder de aandacht van de 

scheidsrechters te brengen. In deze context bedoelde fouten verwijzen niet naar 

beslissingen van de scheidsrechters op basis van hun feitenvaststelling De waarnemers 

mogen geen beslissingen nemen, maar alleen aanbevelingen doen. 

6. De waarnemer moet altijd aan de wedstrijdtafel zitten om op elk moment een goed zicht 

te hebben op de wisselzone en om in te kunnen grijpen als dat nodig is. 
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23.4 Rapportage 

1. De waarnemer dient toe te zien op de naleving van het BNL Wedstrijdreglement en alle 

andere op de BNL toepasselijke reglementen door alle deelnemende entiteiten en 

personen. 

2. Indien een overtreding van het BNL Wedstrijdreglement of een belangrijk incident wordt 

geconstateerd, dienen de waarnemers: 

 een dergelijke overtreding en/of incident direct na afloop van de wedstrijd schriftelijk 

melden bij het management (tuchtrecht@handbal.nl). 

3. De waarnemers rapporteren in hun verslagen zo gedetailleerd mogelijk over eventuele 

overtredingen/incidenten voor, tijdens en na de wedstrijd, zoals: 

 onjuiste line-up van de teams; 

 onjuiste spelerskleding (nummer, publiciteit); 

 vertraging van de beginworp van de wedstrijd;  

 onsportief gedrag van officials, leden, supporters of personen die namens een 

vereniging of nationale bond een functie in een wedstrijd uitoefenen; 

 alle andere incidenten. 

4. Niettegenstaande het voorgaande vormt het ontbreken van een opmerking op het 

wedstrijdformulier of van een verslag over het incident geen beletsel voor het opstarten 

van een tuchtrechtelijke procedure aangifte door de lid federatie.  

 

23.5 Wedstrijdformulier / rapport waarnemer 

1. De waarnemer is de eindverantwoordelijke voor het wedstrijdformulier  en het rapport 

van de waarnemer. 

2. De waarnemer dient er voor het begin van de wedstrijd voor te zorgen dat het 

wedstrijdformulier wordt bevestigd door een functionaris van elk spelend team. 

 

Artikel 24  BENE-League Handball competitie  

 

24.1 Samenstelling poule 

1. De competitie wordt gespeeld in een poule.  

 

24.2 Wedstrijdschema competitie 

1. De wedstrijden van deze /poule worden gespeeld met elk team, tegen alle 

tegenstanders in deze poule (Round Robin systeem). 

2. Alle wedstrijden van de competitie worden gespeeld in twee keer dertig (2 x 30) minuten 

met een pauze van tien (10) minuten (of vijftien (15) minuten na een desbetreffende 

beslissing van de RvT. Er is geen extra tijd. 

3. Er worden twee punten toegekend voor een overwinning, één punt voor een gelijkspel 

en geen punt voor een nederlaag. 

 

24.3 Gelijk eindigen tijdens en na afloop van de competitie  

1. Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de competitie en na afloop van de 

competitie, wordt de rangschikking als volgt bepaald: 

a) Hoogst aantal punten in alle wedstrijden; 

b) Onderlinge resultaat tussen de gelijk geëindigde teams. 

c) Indien meerdere teams gelijk eindigen geldt het doelsaldo van de onderling 

gespeelde wedstrijden (resultaat van het aantal gescoorde doelpunten (min) aantal 

doelpunten tegen); 

mailto:tuchtrecht@handbal.nl
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d) Doelsaldo in alle wedstrijden (het best gerangschikte team heeft het hoogste 

resultaat van het aantal gescoorde doelpunten (min) aantal doelpunten tegen); 

e) hoger aantal gescoorde doelpunten in alle wedstrijden (het best gerangschikte team 

heeft het hoogste aantal gescoorde doelpunten); 

f) Het loten wordt uitgevoerd door de competitieleider, indien mogelijk in aanwezigheid 

van de verantwoordelijke teamofficials . 

 

24.4 Final Four (plaatsen 1 tot 4) 

1. De teams die in de competitie als eerste, tweede, derde en vierde eindigen, kwalificeren 

zich automatisch voor de BNL Final Four indien die georganiseerd wordt. 

2. Indien de competitie niet volledig kan worden gespeeld, heeft het management van de 

BNL het recht om de strijd om de BENE-League titel op een andere wijze vorm te geven 

dan beschreven in artikel 24.4.4 en 24.4.5. 

3. Indien nodig kan het management de eindstand (conform artikel 24.7) van de reguliere 

competitie gebruiken om het hoogst geëindigde team in de rangorde tot winnaar van 

de BNL uit te roepen. 

4. In de halve finale speelt team 1 tegen 4 en team 2 tegen 3. 

5. Voor de Final Four is van toepassing: Op zaterdag begint de eerste halve finale (2 tegen 

3) om 13.30 uur. De tweede halve finale (1 vs. 4) begint om 16.00 uur, met die 

uitzondering dat bij wedstrijden die op de nationale TV worden uitgezonden, de 

aanvangstijden kunnen worden gewijzigd. 

6. Voor de Final Four is van toepassing: Op zondag begint de finale begint om 16.00 uur, 

met die uitzondering dat bij wedstrijden die op de nationale TV live worden live 

uitgezonden, de aanvangstijden kunnen worden gewijzigd. 

7. De BNL Final Four vindt plaats op: 

a) de locatie die door het management wordt bepaald. 

 

24.5 Zelfde aantal doelpunten in de Final Four  

1. De Final 4 wedstrijden worden gespeeld in twee keer dertig (2 x 30) minuten met een 

rustpauze van tien (10) minuten (of vijftien (15) minuten. Als gevolg van een beslissing van 

de het management of een beslissing van de waarnemer voor TV-doeleinden). 

2. Als het resultaat aan het einde van de normale speeltijd in de halve finale of de finale 

gelijk eindigt, wordt er na een pauze van vijf (5) minuten een verlenging van twee keer 

vijf (2 x 5) minuten gespeeld.  

3. Als het resultaat aan het einde van de eerste verlenging in de finale nog steeds gelijk 

eindigt, wordt er, na een pauze van vijf (5) minuten, een verlenging van tweemaal vijf 

(2x5) minuten gespeeld.  

4. Als de stand van de wedstrijd na de tweede verlenging in de finale of na de eerste 

verlenging in de halve finale nog steeds gelijk is, wordt de winnaar bepaald door het 

nemen van strafworpen.  

 

24.6 Regels voor het nemen van strafworpen 

1. De regels voor de uitvoering van strafgooien zijn in overeenstemming met de 

toepasselijke spelregels die zijn vastgesteld door de International Handball Federation 

(IHF). 
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24.7 Vroegtijdig beëindigen competitie 

1. Indien de competitie vroegtijdig wordt beëindigd, wordt de rangorde (eindstand) 

bepaald op de helft van het aantal vastgestelde wedstrijden in de competitie. Wanneer 

er in de competitie minder dan de helft van de wedstrijden is gespeeld, wordt de 

competitie als niet gespeeld beschouwd en zal er geen promotie en/of degradatie 

plaatsvinden. 

Daar waar wedstrijden voor promotie en/of degradatie noodzakelijk zijn om de rangorde 

te bepalen, wordt deze verkregen door het onderlinge resultaat. Indien meerdere teams 

gelijk eindigen geldt het doelsaldo van de onderling gespeelde wedstrijden. Indien 

doelsaldo gelijk is, het doelgemiddelde. 

Artikel 25  Technische bespreking 

1. Een technische bespreking wordt één (1) uur voor aanvang van elke wedstrijd in de 

competitie gehouden op de door de waarnemer voorgestelde locatie. 

2. Een technische bespreking wordt anderhalf uur (1,5) voor aanvang van de eerste 

wedstrijd in de BNL Final Four gehouden op de door de waarnemer aangekondigde 

locatie. 

3. Technische besprekingen moeten worden bijgewoond door ten minste één (1) 

teamfunctionaris van elke vereniging die deelneemt aan de betreffende wedstrijd. 

4. In de technische bespreking moet elke aanwezige vereniging: 

a. Zijn team opgeven dat bestaat uit maximaal zestien (16) spelers van de achtentwintig      

    (28) spelers van de Official Squad List en vier (4) teamfunctionarissen.  

b. Een geldig paspoort, nationale identiteitskaart of een geldige spelerslicentie tonen  

    voor elk van de spelers die als onderdeel van het team zijn opgegeven. 

c. Het volledige team tenue tonen. Een exemplaar van elke volledige team tenue (optie  

    donkere kleur en optie lichte kleur) moet worden getoond. De volledige team tenues  

    van elk team moeten de kleuren zijn die in een eerder stadium aan het BNL    

    management zijn opgegeven (met de nodige aanpassingen, indien van toepassing). 

5. De volledige team tenues  van elk team moeten door de waarnemer gecontroleerd 

worden tijdens de technische bespreking. 

6. Het wedstrijdformulier met de lijsten van spelers en teamleden die als team zijn 

geregistreerd moeten worden gecontroleerd met de spelerspaspoorten of nationale 

identiteitskaarten, en moeten worden goedgekeurd door ten minste één (1) waarnemer 

op het wedstrijdformulier. 

7. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de verspreiding van het ingevulde 

wedstrijdformulier aan de pers voor de wedstrijd. 

8. De waarnemer coördineert en is verantwoordelijk voor de procedure van het officiële  

goedkeuren van het wedstrijdformulier, bijgestaan door de competitieleider.  

 

Artikel 26  Wedstrijdprocedures 

 

26.1 Warming-up 

1. Ongeveer vijfenveertig (45) minuten voor aanvang van een wedstrijd wordt het speelveld 

ter beschikking gesteld aan de spelers van de twee spelende teams voor warming-up en 

speloefeningen. 
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26.2 Voor de opstelling van de teams 

1. Elke speler die op het speelveld is voor de warm-up moet onmiddellijk het speelveld 

verlaten op verzoek van de scheidsrechters (uiterlijk tien (10) minuten voor de 

beginworp).  

 

26.3 Teamsopstelling 

1. Elke speler van de teams moet klaar zijn voor de officiële line-up van de teams tien (10) 

minuten voor het begin van de wedstrijd.  

2. Voordat de spelers het speelveld, voorafgaande aan de van de officiële teamopstelling, 

betreden, tien (10) minuten voor aanvang, moeten ze zowel de instructies van de 

scheidsrechters als van de floormanagers opvolgen en zich verzamelen op het 

vastgestelde verzamelpunt (vooraf gedefinieerde hoek van het speelveld). 

3. Zodra de scheidsrechters de teams de instructie hebben gegeven om te verzamelen, 

mag geen van de spelers het speelveld verlaten. 

4. De spelers moeten het speelveld betreden door de respectievelijke scheidsrechter te 

volgen en het eventueel door kinderen gevormde pad. Zij moeten in het desbetreffende 

geval, dat ze met de kinderen aan beide zijden tegelijk met beide handen high-five 

slaan. De spelers van het team dat als tweede op het speelveld komt, moeten ook met 

de spelers van het andere team op de handen slaan voordat ze hun opstelling innemen. 

 

26.4 Voorafgaande aan de wedstrijd 

1. Het gedetailleerde pre-match procedure schema van de competitie en de Final Four 

wedstrijden is het volgende: 

 8:00 Vlag, mascottes, scheidsrechters, teams klaar op de plaats van binnenkomst; 

Spelersbegeleiding (kinderen) uit de tunnel 

 07:00 Opstelling van Team A 

 06.30 Opstelling van Team B 

 06:00 Introductie van Team A - spelers en officials 

 06:00 Introductie van Team B - spelers en officials 

 03:00 Voorstellen van de scheidsrechters, secretaris/tijdwaarnemer en waarnemer 

 Er worden geen volksliederen gespeeld. 

 02:00 Laatste wedstrijdvoorbereidingen van de teams 

 Aangeven start wedstrijd door waarnemer  

2. Nadere details en informatie over de pre-match procedure wordt aan de teams  

verstrekt vóór het begin van de competitie en vóór elke wedstrijd tijdens de technische 

vergadering. De verstrekte informatie kan wijzigingen bevatten in het schema vermeld 

onder artikel 19.7 omwille van de praktische aspecten van elke locatie en elke wedstrijd. 

3. Instructies met betrekking tot de pre-match procedure gegeven door de floor manager 

en/of de waarnemer in de sporthall voor elke wedstrijd hebben voorrang en moeten in 

ieder geval worden opgevolgd door elke persoon die betrokken is bij de pre-match 

procedure. 

4. Elk spelend team en elke persoon die een vertraging veroorzaakt bij (begin-/half-time-

/timeout-) worpen van een wedstrijd is aansprakelijk voor eventuele schade en kan door 

het management hierop worden aangesproken.  

5. De speaker zorgt ervoor dat de presentatie van de teams op een neutrale wijze 

plaatsvindt. 
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26.5 Procedure na afloop van de wedstrijd (niet tijdens het bestrijden van het coronavirus) 

1. Onmiddellijk na afloop van een wedstrijd moeten de spelers een informele handdruk 

uitvoeren met de spelers van de tegenstander en de teamfunctionarissen zullen een 

informele handdruk uitvoeren met de teamfunctionarissen van de tegenstander. 

 

26.6 Wedstrijdverslag 

1. Elke club is verplicht om een journalistiek wedstrijdverslag te sturen op de tijd en de wijze, 

bepaald door het management. Het journalistieke verslag vermeldt minstens het 

spelverloop en de doelpuntenmakers van beide teams. 

 

26.7 Media en promotie 

1. Na de finalewedstrijd moet de winnaar van de BNL op verzoek van het management 

beschikbaar zijn voor media- en promotiedoeleinden. 

 

26.8 Verenigingsfotograaf 

1. Elke vereniging heeft een clubfotograaf. 

2. De foto's van elke wedstrijd moeten op een specifieke clubwebsite worden geplaatst. 

 

Artikel 27  Trofee 

1. De winnaar van de Final Four ontvangt van de RvT een trofee. De trofee blijft bij de BENE-

League, die te allen tijde eigenaar blijft. De winnaar ontvangt te allen tijde een kopie van 

de trofee.  

2. De andere finalist van de Final Four ontvangt van de RvT een trofee in een andere vorm 

dan de trofee van de winnaar. De trofee blijft te allen tijde in het bezit van de 

betreffende vereniging. 

 

Artikel 28  Terugtrekken van team, niet spelen en soortgelijke gevallen 

1. Een team dat zich terugtrekt uit de competitie of een wedstrijd niet speelt (met 

uitzondering van gevallen van overmacht) zal worden beboet overeenkomstig het 

sanctieoverzicht en kan worden uitgesloten voor deelname aan de volgende BNL 

competitie met inbegrip van de respectieve BNL kwalificatie. Bovendien is het team 

verplicht om de BNL compensatie te betalen voor extra kosten die voortvloeien uit het 

terugtrekken.  

2. Indien een team zich terugtrekt uit de competitie of nalaat een wedstrijd te spelen, wordt 

bovendien het inschrijfgeld en het forfaitaire voorschot verbeurd ingehouden en komt 

toe aan de BNL, wat verdere actie van de nationale bond waartoe het team behoort 

niet uitsluit.. 

3. Indien een team zich terugtrekt of uitgesloten wordt tijdens de competitie, worden de 

resultaten van al zijn wedstrijden nietig verklaard en de toegekende punten ongeldig 

verklaard. 

4. Indien een team dat zich heeft gekwalificeerd voor de BNL competitie zich terugtrekt of 

uitgesloten wordt, mag het management deze vervangen en zo ja, beslist welk team zijn 

plaats inneemt, op basis van de resultaten die het eerder uitgeschakelde team heeft 

behaald. Er hoeft geen wedstrijd gespeeld te worden. Als de terugtrekking na 1 juli 

plaatsvindt, is de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende nationale bond nodig. 

5. Een team dat zich terugtrekt, weigert te spelen of verantwoordelijk is voor het niet of niet 

volledig spelen van een wedstrijd verliest alle rechten op betalingen van de BNL. 

Bovendien wordt het inschrijvingsgeld gestort op de rekening van de BNL. 
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Artikel 29  Tenslotte 

1. Alle bijlagen maken integraal deel uit van dit reglement. 

2. Indien een Franse versie van dit reglement beschikbaar is en er een discrepantie is in de 

interpretatie tussen de Nederlandse of Franse versie, dan prevaleert de Nederlandse 

versie. 

3. De basisversie van dit reglement werd door alle deelnemers aan de BNL aangenomen en 

trad in werking op 20 augustus 2014. Het kan worden gewijzigd bij beslissing van de RvT, 

zolang het niet in strijd is met het contract tot oprichting van de BENE-League tussen de 

nationale bond, en alle wijzigingen dienen naar behoren te worden gecommuniceerd. 

Het reglement is voor het laatst gewijzigd door de Raad van Toezicht op 1 oktober 2020. 

4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, kan de RvT bijkomend beslissen.  


