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 KONINKLIJKE BELGISCHE IJSHOCKEY FEDERATIE VZW 

FEDERATION ROYALE BELGE DE HOCKEY SUR GLACE ASBL 
 
 

TRANSFER-REGLEMENT  
 

 
 
TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1:  
 

Een Transferreglement (hierna “NTR” genoemd) wordt hierbij door de KBIJF vzw krachtens Artikel 8 
van het Wedstrijdreglement in het leven geroepen.  
Dit document geeft inzicht in de manier waarop de KBIJF transfer aanvragen zal behandelen en de 
procedure die hierbij gevolgd dient te worden voor een niet professionele sportbeoefenaar. 
 

 
Artikel  2:  
 

Als grondslag van dit document dienen de volgende richtlijnen en procedures in acht te worden genomen: 
- Statuten en Reglementen van de IIHF  
- Het Vlaams Sportdecreet voor een niet Professionele Sportbeoefenaar 
- Statuten van de KBIJF vzw 
  
Wij onderscheiden hierbij: 
 
- Nationale Transfer ( NaT ) 
- Internationale Transfer ( InT ) 
  

 
Artikel 3:  Aansprakelijkheid 
 

Contracten en afspraken tussen spelers en clubs welke in strijd zijn met dit reglement zijn voor de KBIJF 
nietig. 
 
 

Artikel 4:  Bepaling 
 

Elke speler mag maar 1 keer per seizoen transfereren van club. 
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TITEL II NATIONALE TRANSFER 
 
 

Artikel 5:  Omschrijving 
 
Er is sprake van een NaT indien een Belgische speler wenst te transfereren van - of naar een Belgische 
club waarbij als voorwaarde geldt dat de speler “toebehoort” aan de KBIJF vzw. 
 
 

Artikel 6:  Transferperiode 
 

De transferperiode voor een NaT is vastgesteld gedurende 1 mei tot 31 mei. 
Tijdens deze periode is elke speler, lid van de KBIJF vzw, vrij om van club te veranderen indien de 
daarvoor geldende procedure is gevolgd.   
 
 

Artikel 7:  Bepaling 
 

Elke speler die een overeenkomst heeft met een club welke langer duurt dan 1 jaar en waarbij geen 
invulling is gegeven aan artikel 6, is in strijd met dit reglement en zodoende nietig voor de KBIJF vzw. 
De KBIJF vzw zal deze overeenkomst dan ook als een maximaal 1 jarige overeenkomst beschouwen 
welke eindigt op 1 mei van het eindigend seizoen. 
 
 
 

TITEL III PROCEDURE NATIONALE TRANSFER 
 
 
Artikel 8:  Bevoegdheid 
 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de vrijgave van een speler en doet dit door het al of niet  
toekennen van een licentie. 
 
 

Artikel 9:  Procedure 
 
Indien een speler wenst te transfereren van club A naar club B dan dient de speler enkel en alleen via een 
aangetekend schrijven zijn aanvraag voor transfer te richten aan het Bondsecretariaat (BS) van de KBIJF 
vzw met vermelding van: Naam, Voornaam, Geboortedatum, Adres, Licentienummer, Club die men wenst 
te verlaten en de club waar men zich bij wenst aan te sluiten. 
Deze laatst vermelde club dient de aanvraag voor akkoord mee te ondertekenen. 
Het versturen van het aangetekend schrijven dient te gebeuren in de maand mei (postzegel van kracht). 
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Vanaf het moment waarop het BS het aangetekend schrijven van de speler heeft ontvangen, dient het BS 
onmiddellijk de twee betrokken partijen schriftelijk op de hoogte te brengen van de ontvangst van het 
aangetekend schrijven. Middels dit schrijven zal het BS de oorspronkelijke club vragen een vrijgave te 
geven voor deze transfer.  
Een transfer kan enkel en alleen geweigerd worden indien de club, welke de speler wenst te verlaten, kan 
bewijzen dat deze laatste nog een schuld heeft tegenover hen of nog in het bezit is van materiaal dat hen 
toebehoord.   
Openstaande schulden om een vrijgave voor transfer te weigeren kan alleen bestaan uit en dit gelimiteerd 
tot: 
- Persoonlijke leningen ( getekend en erkend ) 
- Ontvangen roerende goederen als uitrusting( getekend voor ontvangst ) 
 
Eventuele additionele contractuele bepalingen kunnen niet aangegrepen worden om een vrijgave te 
weigeren. Alle andere overeengekomen vergoedingen ( zoals verbrekingsvergoeding, tickets, 
transfergelden etc… ) zijn voor de Raad van Bestuur geen reden om een licentie toekenning te weigeren.  
De Raad van Bestuur is bevoegd om ingeval van weigering door de club vanwaar de speler vertrekt te 
“overrulen” indien volgens de Raad van Bestuur niet voldaan is aan bovenstaande elementen. 
 
Verzet tegen een transferaanvraag kan slechts gebeuren tot 5 werkdagen na de kennisgeving door het BS. 
Hiervoor moet de protesterende club een gemotiveerd aangetekend schrijven (datum postzegel van 
kracht), vergezeld van de benodigde bewijsstukken, richten aan het BS, die aan de speler die de transfer 
aanvraagt hiervan een copij verstuurd.  
Bij gebrek aan bewijsstukken is het verzet niet ontvankelijk. Binnen een redelijke termijn zal de Raad van 
Bestuur over het protest beslissen waarbij de Raad van Bestuur kan beslissen toch een licentie toe te 
kennen ondanks het verzet van de oude club, indien niet aan de hierboven beschreven voorwaarde is 
voldaan. 
 

 
Artikel 10:  Beroep 
 

Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur kan in beroep gegaan worden bij het BOIC. Gedurende het 
hoger beroep zal de uitspraak van de Raad van Bestuur bindend zijn. 
 
 

Artikel 11:  Bepalingen 
 

Een transfer kan ambtshalve geannuleerd worden als de club, waar men zich bij wil aansluiten, zijn 
verplichtingen (niet gelimiteerd tot financiële verplichtingen) niet tijdig voldoet t.o.v. de KBIJF vzw. 
Een vrije transfer is niet toegestaan. 
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TITEL IV INTERNATIONALE TRANSFER 

 
 

Artikel 12:  Omschrijving 
 
Er is sprake van een InT indien een speler wenst te transfereren naar een buitenlandse club en komende 
van een Belgische club. Tevens is er sprake van een InT indien een speler wenst te transfereren van een 
buitenlandse club naar een Belgische club. Als voorwaarde geldt dat de speler niet toebehoort aan dezelfde 
federatie waaraan de club die de speler verlaat en waarna de speler wenst te transfereren dezelfde is. 
 
 

Artikel 13:  Transferperiode 
 

De transferaanvraag voor een InT voor een startend of lopend seizoen mag aangevraagd worden tot 20 
december van dat lopend seizoen. 
 
 

Artikel 14:  Bepaling 
 

Elke speler die een InT transfer aanvraagt kan dit doen door een gelimiteerde of een niet-gelimiteerde 
transfer aan te vragen. Het verschil tussen een gelimiteerde – en een niet gelimiteerde transfer bestaat erin, 
dat de speler voor die specifieke periode of voor een niet gelimiteerde periode, gaat toebehoren tot de 
federatie die de transfer aanvraagt.  
Clubs en Spelers mogen zich niet langer binden (afspraken of contacten) dan de duur van de InT die werd 
aangevraagd. In geval dit zich mocht voordoen zal de periode langer dan de InT periode nietig zijn. 
Tevens dient men artikel 6 van dit reglement te respecteren betekende dat ook een InT gedurende de 
genoemde periode vrij moet zijn om te transferen. Indien dit niet gebeurt zal ook hier artikel 7 van 
toepassing zijn. 
 
 
 

TITEL V PROCEDURE INTERNATIONALE TRANSFER 
 
 
Artikel 15:  Bevoegdheid 
 

De Raad van Bestuur  is verantwoordelijk voor de vrijgave van een speler en doet dit door het al of niet  
toekennen van een licentie of door de internationale transferkaart te tekenen voor akkoord. 
 
 

Artikel 16:  Procedure 
 
Indien een speler wenst internationaal te transfereren van club A naar club B dan dient de procedure van 
het internationaal transferreglement van de IIHF te worden gevolgd. 
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Een transfer kan enkel en alleen geweigerd worden indien de club, welke de speler wenst te verlaten, kan 
bewijzen dat deze laatste nog een schuld heeft tegenover hen of nog in het bezit is van materiaal dat hen 
toebehoord.   
Openstaande schulden om een vrijgave voor transfer te weigeren kan alleen bestaan uit en dit gelimiteerd 
tot: 
- Persoonlijke leningen ( getekend en erkend ) 
- Ontvangen roerende goederen als uitrusting( getekend voor ontvangst ) 
 
Eventuele additionele contractuele bepalingen kunnen niet aangegrepen worden om een vrijgave te 
weigeren. Alle andere overeengekomen vergoedingen ( zoals verbrekingsvergoeding, tickets, 
transfergelden etc… ) zijn voor de Raad van Bestuur geen reden om vrijgave van een speler toe te staan. 
De Raad van Bestuur is bevoegd om ingeval van weigering door de club vanwaar de speler vertrekt te 
“overrulen” indien volgens de Raad van Bestuur niet voldaan is aan bovenstaande elementen. 
 
Verzet tegen een transferaanvraag kan slechts gebeuren tot 5 werkdagen na de kennisgeving door het BS. 
Hiervoor moet de protesterende club een gemotiveerd aangetekend schrijven (datum postzegel van 
kracht), vergezeld van de benodigde bewijsstukken, richten aan het BS, die aan de speler die de transfer 
aanvraagt hiervan een copij verstuurd.  
Bij gebrek aan bewijsstukken is het verzet niet ontvankelijk. Binnen een redelijke termijn zal de Raad van 
Bestuur over het protest beslissen. 
 

 
Artikel 17:  Beroep 
 

Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur kan in beroep gegaan worden bij het BOIC. Gedurende het 
hoger beroep zal de uitspraak van de Raad van Bestuur bindend zijn. 
 
 

Artikel 18:  Bepalingen 
 

Een transfer kan ambtshalve geannuleerd worden als de club, waar men zich bij wil aansluiten lid is van 
de KBIJF vzw, zijn verplichtingen (niet gelimiteerd tot financiële verplichtingen) niet tijdig voldoet t.o.v. 
de KBIJF vzw. 
Een vrije transfer is niet toegestaan. 

 
  

 
DIT TRANSFERREGLEMENT  VERVANGT ALLE  VOORGAANDE  TRANSFERREGLEMENTEN  


