REGLEMENTERING REGIO COMPETITIE OOST-WEST 2020-2021
Alle bondsreglementen die in dit reglement NIET vermeld zijn, blijven van toepassing op ALLE
Regio wedstrijden.
Wij dringen aan op fair-play bij alle ploegen. Oneerlijke praktijken zullen streng bestraft worden.
1. BEHEER VAN DE COMPETITIE
A. Financiële bijdragen
(1) Alle inschrijvingsgelden worden via de factuur VHV geïnd.
(2) Ploegen uit andere regio’s die deelnemen aan regionale competities georganiseerd door
Regio Handbal Oost-West betalen echter 50% van het aangerekend bedrag de andere
50% gaat via de VHV factuur naar hun eigen regio.
B. Beheer
(1) De Regionale competities bij de senioren en bij de jeugd, staan onder beheer van Regio
Handbal Oost-West.
(2) Er is geen leveringsplicht van scheidsrechters voor jeugdploegen. Voor seniorenploegen
heren en dames geldt de leveringsplicht wel, onafhankelijk van de inschrijving als
competitie of niet competitieve ploeg.
(3) Er fungeert een competitieleider voor wat betreft de wedstrijden van de senioren evenals
voor de wedstrijden van de jeugd.
(4) De uitslagen en rangschikking worden gepubliceerd op het internet: www.handbal.be en
www.handbaloostwest.be
(5) Beroepen dienen te worden ingediend volgens de vigerende VHV-reglementen.
DAMES SENIOREN
i. Er wordt gespeeld in een reeks onder beheer van Regio Handbal Oost-West.
ii. ALLE uitslagen worden in rekening genomen om de rangschikking op te maken. Dit staat
hieronder ook bij rangschikking
iii. Voor de P-ploegen worden hun onderlinge uitslagen in rekening genomen om te kunnen
promoveren volgens de geldende VHV regels.
HEREN SENIOREN
i. Er wordt gespeeld in een reeks onder beheer van Regio Handbal Oost-West.
ii. ALLE uitslagen worden in rekening genomen om de rangschikking op te maken.
Dit staat hieronder ook bij rangschikking
iii. Voor de P-ploegen worden hun onderlinge uitslagen in rekening genomen om
te kunnen promoveren volgens de geldende VHV regels.
J18
i. Er wordt gespeeld in twee reeksen onder beheer van Regio Handbal Oost-West .
Een reeks Oost en een reeks West .
ii. ALLE uitslagen worden in rekening genomen om de rangschikking op te maken.
Dit staat hieronder ook bij rangschikking
iii.Voor de P-ploegen worden hun onderlinge uitslagen in rekening genomen om
de rangschikking te bepalen.
iv. Er wordt een nacompetitie gespeeld tussen de beide reeksen ingedeeld volgen
sterkte volgens het principe PO PD

v. Na deze competitie volgen VHV tornooien onder het beheer van de VHV waar de 3
sterkste ploegen aan deelnemen . .

M17
i. Er wordt gespeeld in een reeks Oost West samen met AVB onder beheer van
Regio Handbal Oost-West en AVB.
ii. Na deze competitie volgen VHV tornooien onder het beheer van de VHV.
J16
i.
Er wordt gespeeld in twee reeksen onder beheer van Regio Handbal Oost-West.
ii. ALLE uitslagen worden in rekening genomen om de rangschikking op te maken.
Dit staat hieronder ook bij rangschikking
ii. Voor de P-ploegen worden hun onderlinge uitslagen in rekening genomen om
de rangschikking te bepalen.
iii. Er wordt een nacompetitie gespeeld tussen de beide reeksen ingedeeld volgens
sterkte volgens het principe PO PD
iv. Na deze competitie volgen VHV tornooien onder het beheer van de VHV waar de 3
sterkste ploegen aan deelnemen . .

M15
i. Er wordt gespeeld in een reeks handbal Oost West samen met AVB onder beheer van
Regio Handbal Oost-West en AVB.
ii. Na deze competitie volgen VHV tornooien onder het beheer van de VHV.

J14
i. Er wordt gespeeld in twee reeksen onder beheer van Regio Oost-West.
ii. ALLE uitslagen worden in rekening genomen om de rangschikking op te maken.
Dit staat hieronder ook bij rangschikking
iii. Voor de P-ploegen worden hun onderlinge uitslagen in rekening genomen om
de rangschikking te bepalen.
iv. Er wordt een nacompetitie gespeeld tussen de beide reeksen ingedeeld volgens
sterkte volgens het principe PO PD
v. Na deze competitie volgen VHV tornooien onder het beheer van de VHV waar de 3
sterkste ploegen aan deelnemen . .
M13
i. Er wordt gespeeld in een reeks onder beheer van Regio Handbal Oost-West.
ii. Er wordt gespeeld met verlaagde doelen. ( zie ook VHV reglementering )

J/M12
i. Er wordt gespeeld in twee reeksen onder beheer van Regio Handbal Oost-West.
ii. ALLE uitslagen worden in rekening genomen om de rangschikking op te maken.
Dit staat hieronder ook bij rangschikking
iii. Deelname aan deze competitie is niet verplicht.
iv. Op het einde van het seizoen wordt een groot tornooi georganiseerd waarop vrij kan

worden ingeschreven.
v. Er wordt gespeeld met verlaagde doelen.
Tornooien J/M12, J/M10 en J/M8 (zie ook afzonderlijk reglement )
i. Maandelijks worden er diverse tornooien georganiseerd telkens voor J/M12,
J/M10 en J/M8.
ii. Hier wordt minihandbal gespeeld. Het afzonderlijk reglement hiervoor is terug te
vinden op de regio Website www.handbaloostwest.be.
iii. De organisatoren worden tijdig bekend gemaakt evenals de deelnemers aan elk
tornooi.
iv. Het is de tornooileiding die tijdig het programma opmaakt en verspreidt aan de
betrokken clubs en secretariaat en de webmaster.
Uitslagen worden na het tornooi zo snel mogelijk medegedeeld aan de
competitieleider , de VHV en de regio webmaster (termijn als voor gewone
competitiewedstrijden) en de secretarissen van de deelnemende clubs. Hiervoor dient
het ter beschikking gestelde document op de regiosite te worden gebruikt!
www.handbaloostwest
v. Er wordt geen rangschikking opgemaakt. Volledige meisjesploegen moeten
afzonderlijk worden vermeld. De uitslagen verschijnen wel op de Regio website
www.handbaloostwest.be.
vi. Clubs die zich ingeschreven hebben op een bepaald tornooi MOETEN aanwezig zijn
zie, volgend punt.
vii. Afwezigheid wordt beboet volgens forfaitregeling ( zie regelement U12 U10 en U8
tornooien) .
viii. Aan de organisator wordt gevraagd om voor aanvang een briefing met alle trainers,
jeugdscheidsrechters eventueel met de spelers te voorzien. Hier komt aan bod hoe
er gespeeld wordt.
2. RANGSCHIKKING
(1) ALLE uitslagen worden in rekening genomen om de rangschikking op te maken.
Uitgezonderd J14, M13 en J/M12: derde speeltijd wordt NIET in REKENING GENOMEN
(2) De rangschikking wordt opgemaakt volgens de VHV reglementen.
i. De ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van wedstrijden
in haar reeks.
ii. Bij gelijke punten de ploeg met het meeste aantal overwinningen.
iii. Bij nog steeds gelijke stand wordt de uitslag van de onderlinge confrontaties in
aanmerking genomen.
iv. Voor alle volgende plaatsen wordt hetzelfde principe toegepast.
(3) Voor reeksen waar sommige ploegen buiten competitie spelen, wordt hun naam gevolgd
door (B) of R bij de jeugd .
3. STIJGERS
(1) Wat betreft de reeks HEREN SENIOREN: wordt bepaald door VHV.
(2) Wat betreft de reeks DAMES SENIOREN: wordt bepaald door VHV.
(3) Bij de reeks J18 , J16 J14, M17 en M15 worden de eerste drie (afhankelijk van het VHV
reglement ) P ploegen na de nacompetitie afgevaardigd naar de VHV-eindrondetornooien ,
4. BOETES
(1) De lijst van de 'Administratieve' boetes wordt afzonderlijk gepubliceerd.
(2) Forfaitregeling:
i. ALGEMEEN FORFAIT meer dan 15 dagen voor de 1ste wedstrijd: € 200,00.

ii. ALGEMEEN FORFAIT minder dan 15 dagen voor de 1ste wedstrijd: € 300,00
+desgevallend kosten van de benadeelde ploeg(en).
iii. FORFAIT voor een bepaalde wedstrijd: € 75,00 + desgevallend kosten van de
benadeelde ploeg. Bij herhaling verhoogt het bedrag telkens met € 25,00
iv. FORFAIT voor een welpentornooi tornooi J/M12, J/M10 en J/M8 het sportcomité (Sportief
Comité Regio Handbal Oost-West)( Zie afzonderlijk reglement )plus desgevallend kosten
voor de organisatie. Zie ook hoger
v. FORFAIT VOOR OVERBLIJVENDE WEDSTRIJD: € 100,00 per wedstrijd met een max.
van € 300,00 + desgevallend kosten benadeelde ploeg.
vi. GEEN vermindering voor jeugd, WEL kunnen verzachtende omstandigheden in rekening
gebracht worden bij beslissing Sportief Comité Regio Handbal Oost-West.
vii. Verplaatsingskosten per ploeg worden bepaald volgens de VHV regelementen.
(3) Het niet betalen van deze bijdragen en/of boetes kan aanleiding geven tot schrapping van
de club.
5. REGLEMENT VAN DE COMPETITIE
A. Spelgerechtigdheid
(1) Leeftijd van de spe(e)l(st)er: SEIZOEN 2020-2021 ( zie ook tabel op het einde )
i. Senioren: zie VHV-reglement.
ii.J18: jongens die nog geen 17 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen.
iii.M17: meisjes die nog geen 16 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen.
iv.J16: jongens die nog geen 15 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen.
v.M15: meisjes die nog geen 14 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen
v.J14: jongens die nog geen 13 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe
seizoen.
vi.M13: meisjes die nog geen 12 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen.
vii.J/M12: jongens die nog geen 11 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen. Meisjes die nog geen 12 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de
start van het nieuwe seizoen.
vii. J/M10: jongens die nog geen 9 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de start van het
nieuwe seizoen. Meisjes die nog geen 10 j. zijn op 1 januari voorafgaand aan de
start van het nieuwe seizoen.
(2) Volledige meisjesploegen kunnen een samengestelde ploeg vormen en toch deelnemen
aan de eindronde, en Vlaamse finale, zie VHV reglement.
(3) Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door het regiobestuur Sportief Comité Regio
handbal Oost-West, indien er een schriftelijke aanvraag is. De club speelt automatisch
buiten competitie indien een spe(e)l(st)er te oud is. In de kalender wordt deze ploeg
voorzien van een (B) (R). Indien geen toelating is gegeven en een overtreding wordt
vastgesteld, wordt de spe(e)l(st)er als NIET SPELGERECHTIGD beschouwd.
(4) Naast de lijst met aansluitingsnummers moeten ALLE spe(e)l(st)ers hun identiteitskaart
kunnen voorleggen op vraag van officials en/of scheidsrechters.
Weigering wordt beboet.
De controle van de aansluitingsnummers en identiteitskaarten gebeurt in principe door de
scheidsrechter. Het is de tegenstrever evenwel toegelaten deze te controleren.

Een controle van de op het wedstrijdblad vermelde personen is te allen tijde (tijdens de
wedstrijd) mogelijk door een lid van het Regiobestuur.
(5) Opstellen van een oudere spe(e)l(st)er kan slechts in jeugdwedstrijden indien er op
voorhand een schriftelijke toestemming werd gegeven door het Regiobestuur. Deze
toestemming dient bij de lijst met aansluitingsnummers gevoegd te worden. Staat al
grotendeels onder punt (3)
(6) Opstellen van een te jonge speler bij de senioren kan slechts na schriftelijke toelating van
het regiobestuur.( zie ook VHV regelement )
(7) Jeugdspelers mogen steeds spelen bij een andere jeugdploeg bij de leeftijdscategorie net
boven zijn eigen leeftijdscategorie.
(8) Het spelen met twee ploegen in dezelfde reeks
• Indien een club met 2 ploegen in dezelfde reeks of leeftijdsgroep uitkomt, zijn de
spe(e)l(st)ers voor de rest van het lopende seizoen gebonden aan de ploeg
waarmee zij hun eerste competitiewedstrijd hebben gespeeld, tenzij een ploeg een
B-team of R-team is
M.a.w. : wisselen van ploeg is in principe niet meer toegelaten vanaf het moment
dat een spe(e)l(st)er voor één ploeg is uitgekomen.
Hiervoor krijgen ze een forfaitscore toegewezen.
6. COMPETITIEKALENDER
(1) De competitiekalender wordt opgesteld door de competitieleiders. Zij houden zoveel
mogelijk rekening met de vragen van de clubs.
(2) De kalender ligt vast per 15 aug en kan slechts in uitzonderlijke gevallen gewijzigd worden.
Voor wedstrijdwijzigingen na deze datum worden administratieve kosten aangerekend,
zoals vermeld in de boetelijst.
(3) Indien voor bepaalde wedstrijden de gegevens nog niet gekend zijn per 15 aug, wordt dit
beschouwd als een wijziging.
(4) Voor wijzigingen aan de officiële kalender qua datum moet het schriftelijke akkoord van
beide ploegen aan de competitieleider verstuurd worden minstens 15 dagen voor de
wedstrijd. Wanneer het enkel een uur wijziging betreft, dient de bezoeker zich niet
schriftelijk akkoord te verklaren. De termijn van 15 dagen blijft echter gehandhaafd.
(5) Het Regiobestuur beslist over de uiteindelijke verplaatsing van de wedstrijd (zie hieromtrent
de VHV reglementen Hoofdstuk 6 KAMPIOENSCHAPPEN).
(6) Voor ALLE reeksen worden wedstrijdwijzigingen zonder opgave van nieuwe datum
beschouwd als zijnde forfait INDIEN DE NIEUWE DATUM NIET GEKEND IS VOOR DE
AANVANKELIJK GEPLANDE WEDSTRIJD.

7. WEDSTRIJDEN
A. Organistatie
(1) Alle wedstrijden worden in principe in sporthallen gespeeld.
(2) Ballen: er wordt gespeeld met officiële wedstrijdballen. Met de maat voorgeschreven door
de VHV regelementen. (M17 samen met AVB: maat 2)
(3) De bezochte ploeg is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van kleedkamers en
zorgt voor verfrissing.
(4) De bezoekende ploeg zorgt dat zij in de mogelijkheid is van shirt te wisselen indien de
thuisploeg met dezelfde kleur speelt. DIT OP VOORWAARDE DAT DE THUISPLOEG
SPEELT IN DE OPGEGEVEN KLEUREN OP DE WEBSITE VHV OF DE LAATSTE
WIJZIGING IN HB7. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS ,VERANDERT DE THUISPLOEG

(5) Elke club zorgt voor een verantwoordelijke voor de aanduiding van zijn
jeugdscheidsrechters. Deze moet gekend zijn bij het regiobestuur
(6) Bij alle jeugdwedstrijden telt de wedstrijdchrono af. Bij het invullen van het
wedstrijdblad noteert men de minuut die op het scorebord staat, telt dus ook af.
(7) Duur van de wedstrijden
i. Senioren: 2 x 30 min met 10 min rust.
ii. J18: 2 x 25 min met 10 min rust.
Er is slechts één team time out voorzien per set van 25 min.
3 strafworpen worden genomen door 3 verschillende spelers voor aanvang van elke set
en het resultaat hiervan is de beginstand van elke set. (Er worden dus 2 maal
strafworpen genomen)
Alle straffen lopen verder gedurende de volledige speeltijd. Een speler die op het einde
van set 1 een 2’ straftijd krijgt en zijn 2’ zijn nog niet afgelopen kan aan het begin van set
2 geen strafworp nemen.
Twee punten per set, maximum van 4 punten per ontmoeting.
Bij de J18 wordt met een bal maat 2 en zonder hars gespeeld.
iii. M17: 2 x 25 min met 10 min rust.
Er is slechts één team time out voorzien per set van 25 min.
Bij de M17 wordt met een bal maat 2 en zonder hars gespeeld. ( de score loopt door )
iv. J16: 2 x 25 min met 10 min rust.
Er is slechts één team time out voorzien per set van 25 min.
3 strafworpen worden genomen door 3 verschillende spelers voor aanvang van elke set
en het resultaat hiervan is de beginstand van elke set. (Er worden dus 2 maal strafworpen
genomen)
Alle straffen lopen verder gedurende de volledige speeltijd. Een speler die op het einde
van set 1 een 2’ straftijd krijgt en zijn 2’ zijn nog niet afgelopen kan aan het begin van set
2 geen strafworp nemen.
Twee punten per set, maximum van 4 punten per ontmoeting.
Bij de J16 wordt met een bal maat 2 en zonder hars gespeeld.
v. M15: 2 x 25 min met 10 min rust.
Er is slechts één team time out voorzien per set van 25 min.
Bij de M15 wordt met een bal maat 1 en zonder hars gespeeld.
vi. J14: 3 x 15 min met 5 min rust .
Er is 1 team time-out voorzien over het geheel van de wedstrijd dit wil zeggen je als team
kan kiezen ofwel in set 1 ofwel in set 2
1° set en 2° set zijn van tel voor de rangschikking.
3° set: uitslag telt niet mee voor de rangschikking.
Twee punten per set, maximum van 4 punten per ontmoeting.
Voor wat betreft bestraffingen wordt het geheel beschouwd als één wedstrijd.
Bij de J14 wordt met een bal maat 1 en zonder hars gespeeld.
vii.M13 :3 x 15 min met 5 min rust .
Er is 1 team time-out voorzien over het geheel van de wedstrijd dit wil zeggen je als team
kan kiezen ofwel in set 1 ofwel in set 2
1° set en 2° set zijn van tel voor de rangschikking.
3° set: uitslag telt niet mee voor de rangschikking.
Twee punten per set, maximum van 4 punten per ontmoeting.
Voor wat betreft bestraffingen wordt het geheel beschouwd als één wedstrijd.
Bij de M13 wordt met een bal maat 0 en zonder hars gespeeld.
Er wordt gespeeld met verlaagde doelen 1.7m hoogte Zie VHV reglement.

viii. J/M12: 3 x 15 min met 5 min rust .
Er is 1 team time-out voorzien over het geheel van de wedstrijd dit wil zeggen je als team
kan kiezen ofwel in set 1 ofwel in set 2
1° set en 2° set zijn van tel voor de rangschikking.
3° set: uitslag telt niet mee voor de rangschikking.
Twee punten per set, maximum van 4 punten per ontmoeting.
Voor wat betreft bestraffingen wordt het geheel beschouwd als één wedstrijd
Er wordt gespeeld met verlaagde doelen 1.7m hoogte
Bij de J/M12 wordt met een bal maat 0 en zonder hars gespeeld.
(a) J12/J10 tornooivorm op miniterreinen / Tornooien J/M12, J/M10 en J/M8
met minidoelen en zachte of streethandballen
spe(e)l(st)ers: 3+1 of 4+1 afhankelijk van de afmetingen van het terrein.
(8) Alle wedstrijden worden in principe geleid door 2 officiële scheidsrechters.
Wedstrijden van J/M14 ,M13 en J/M12 worden in principe geleid door
'jeugdscheidsrechters' van de thuisploeg. Indien deze geen dergelijke
jeugdscheidsrechters bezit, worden op vraag van de club officiële scheidsrechters
aangeduid door het Regio .Sch.C.OW voor de J14 , M13 en J/M12.
Het Regio sch.C.OW zal voor de J16 minimum één off scheidsrechter aanduiden, de
thuisclub kan een jsr laten meeleiden.
Het Regio sch.C.OW en AVB zal voor de M17 minimum één off scheidsrechter aanduiden,
de thuisclub kan een jsr laten meeleiden. Voor AVB twee scheidsrechters met begeleiding.
Het Regio sch.C.OW zal voor de J18 twee off scheidsrechters aanduiden, de thuisclub kan
een jsr (J16) laten meeleiden indien slechts een off sr aanwezig is.
(9) Bij elke wedstrijd MOET zowel de thuisploeg als de bezoeker een officiële tafel officieel
leveren. Voor wedstrijden in de regio volstaat de regiocursus.
(10)
Jeugdwedstrijden dienen aan te vangen voor 18.00 Hr.
B. Wedstrijdblad
(1) De wedstrijdbladen van de VHV worden door ALLE ploegen gebruikt (uitz. tornooien
J/M12, J/M10 en J/M8 ). Zij worden duidelijk (drukletters) en volledig (wedstrijdgegevens,
uitslag, enz.) ingevuld. Aantal gemaakte doelpunten moet niet ingevuld worden bij de
jeugd.
(2) Het wedstrijdblad dient min. 15 min voor aanvang van de wedstrijd ingevuld te zijn en
samen met de VHV-lidkaarten en identiteitskaarten overhandigd te worden aan de
scheidsrechter(s) indien gevraagd.
(3) Het origineel wedstrijdblad wordt gescand (dit document heeft als naam enkel het
wedstrijdnummer) en verstuurd per email naar:
Het secretariaat van de tegenstrever (zie website vhv)
De competitieleider en naar de controleur van de wedstrijdbladen:
gmoeyersoons@gmail.com en tim.holvoet@yahoo.com
Voor de M17 en M15 wordt deze scan ook verzonden naar secretariaat regio AVB
wedstrijdbladen@handbal-avb.be
De beoordelingen van de jeugdscheidsrechters worden met het wedstrijdblad
meegestuurd naar de regio , als bewijs voor het jeugdsportfonds ook naar het
JSF VHV.
(4) Eén exemplaar wordt meegegeven aan de tegenstrever.
(5) De wedstrijdbladen MOETEN binnen de drie (3) dagen verstuurd worden.

(6) Een wedstrijdblad dat na één (1) maand niet is toegekomen bij de competitieleider en
controleur wordt beschouwd als NIET verzonden.
C. Uitrusting van de spe(e)l(st)er
(1) Hiervoor zijn het spelreglement (4:7) en de VHV-reglementen van toepassing.
D. Klachten
(1) Klachten MOETEN volgens het VHV-reglement worden ingediend samen met het bewijs
van storting van de borgsom.
(2) Alle klachten aangaande Regio aangelegenheden, worden door de desbetreffende comités
van de Regio die verantwoordelijk is voor de competitie behandeld.
E. Uitslagen Centrale
(1) Uitslagen centrale
SMS naar 0496985100 met vermelding van wedstrijdnr. en uiteraard uitslag.
(2) De uitslagen van de wedstrijden gespeeld voor zaterdag dienen medegedeeld te worden
voor ZONDAG 12.00 Hr.
(3) De uitslagen van de resterende wedstrijden dienen ONMIDDELLIJK na de wedstrijd
medegedeeld te worden.
(4) Maandagmorgen na 07.00 uur wordt beschouwd als zijnde te laat.
8. UITSLAGEN WEDSTRIJDBLADEN
(1) Het regiobestuur zorgt voor de volledige invulling van de website. De uitslagen staan
vermeld op de website ten laatste op maandagavond.
(2) Boetes worden geïnd door het VHV en vervolgens doorgestort aan de desbetreffende
Regio.
9. BRIEFWISSELING
(1) Email is wettelijk aanvaard als schriftelijke brief. Enkel indien afzender de clubsecretaris
(2) Indien vereist door VHV reglementen, wordt een zending aangetekend verstuurd via
CERTIPOST.
10. OVERIGE
(1) Bij gezamenlijke competities wordt een ‘comité’ opgericht bestaande uit 2 man van elke
Regio. De Regio houdt zich, als overkoepelend orgaan, bezig met alle onregelmatigheden
die zich eventueel zouden voordoen.
HET VHV REGELEMENT IS INTEGRAAL VAN TOEPASSING OP DE REGIONALE TORNOOIEN
EN COMPETITIES TENZIJ HET REGIOREGLEMENT ER EXPLICIET VAN AFWIJKT. IN DAT
LAATSTE GEVAL IS HET REGIOREGLEMENT VAN TOEPASSING.
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