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TITEL I – DE CLUBS 

ART. 201 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE CLUBS 

 
1. De rekrutering van de scheidsrechters zal gedaan worden door de clubs. 

 

2. Iedere club zal ten minste: 
a. één scheidsrechter (waarde 2 punten) ter beschikking stellen per begonnen schijf van twee seniorenploegen, 

reserveploegen inbegrepen, die ingeschreven waren voor de competitie en dat ook nog zijn op de startdatum van de 
competitie, dewelke bepaald is in de jaarkalender. Bij een oneven aantal ingeschreven seniorenploegen wordt de 
laatste schijf vervolledigd met een jeugdploeg (die dan bij de berekening voor de jeugd niet meer meegeteld wordt). Deze 
regel is niet van toepassing op de recreatieve ploegen 

b. één scheidsrechter (waarde 2 punten) ter beschikking stellen per begonnen schijf van twee jeugdploegen in de 
categorieën U21, U18/U19, U16, U14 die ingeschreven waren voor de competitie en dat ook nog zijn op de startdatum 
van de competitie, dewelke bepaald is in de jaarkalender. 

Voor de berekening van het aantal punten dat een club ter beschikking heeft, zal 1 punt per scheidsrechter worden toegekend aan de 
huidige club van aansluiting en 1 punt aan de club van aansluiting op het ogenblik dat de scheidsrechter aan de lijst der 
scheidsrechters werd toegevoegd. 

 
3. Er zal een bonus, (per punt) voorzien in de TTB, worden toegekend aan de clubs die meer scheidsrechters dan de vastgestelde 

normen ter beschikking stellen. 
Het aantal bonuspunten wordt beperkt tot 6. Deze bonus zal bekend gemaakt worden door het DS die het doorgeeft aan het 
DC voor maandelijkse uitvoering. 

 

4. Een club die geen jeugdploeg inschrijft heeft geen recht op een bonus. 

 

5. Bij de inschrijving van een nieuwe club zal deze club onmiddellijk een kandidaat scheidsrechter ter beschikking moeten stellen 
en binnen de drie jaar vanaf de datum van de inschrijving aan de gestelde normen moeten voldoen. 

 
6. Bij de niet-naleving van deze bepalingen, legt de DS, per ontbrekende scheidsrechter een boete op, voorzien in de TTB, en 

geeft deze door aan het DC voor maandelijkse uitvoering. 
 

7. In het geval van een kandidaat scheidsrechter tijdens de cursus of tijdens het eerste jaar dat hij fungeert opgeeft, zal aan de 
club gevraagd  worden  te  voorzien  in  een  nieuwe  kandidaat  voor  de  volgende  cursus.Voor  het  berekenen  van  het  
aantal scheidsrechters, komen wedstrijdcommissarissen en alle categorieën van scheidsrechters in aanmerking. (Uitgezonderd 
junior en youth official). 

 
8. Clubleden die deel uitmaken van een Departement, een Raad of een Groep van Afgevaardigden komen voor de 

toepassing van dit artikel, als actieve scheidsrechters in aanmerking. In de beschreven berekening tellen zij echter steeds voor 
2 punten ten gunste van de huidige club van aansluiting. 

 

9. Deze leden zullen in aanmerking genomen worden voor de berekening van de bonus vanaf de maand die volgt op hun 
benoeming. 

  Eén persoon kan slechts éénmaal als scheidsrechter gerekend worden. 

 
10. In de maanden juni en juli wordt geen boni uitgekeerd noch boetes aangerekend. De referentiedatum voor art. CD 201 is deze 

van 30/06/2014. (Beslissing AV 28/03/2015) 
 

11. Bijkomend zal vzw Basketbal Vlaanderen uit het batig saldo van CD 201 (inkomsten minus werkingskosten) in uitkeringen of 
dienstverlening naar de recruterende clubs voorzien en wel als volgt: voor elke nieuwe scheidsrechter krijgt de club van 
aansluiting, op het moment van het slagen in de cursus, een subsidie, evenwel gespreid over de eerste drie seizoenen 
(afrekening telkens in mei): 
a. een bedrag indien de scheidsrechter in het seizoen waarin de cursus gevolgd werd  actief was en dat met een activiteit 

van minstens het (vóór aanvang van het seizoen) door DS te bepalen aantal wedstrijden op seizoenbasis; 
b. een bedrag indien de scheidsrechter in het 1ste seizoen volgend op datgene waarin de cursus gevolgd werd nog steeds 

actief was en dat met een activiteit van minstens het (vóór aanvang van het seizoen) door DS te bepalen aantal 
wedstrijden op seizoenbasis; 
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c. een bedrag indien de scheidsrechter in het 2de seizoen volgend op datgene waarin de cursus gevolgd werd nog steeds 
actief was en dat met een activiteit van minstens het (vóór aanvang van het seizoen) door DS te bepalen aantal 
wedstrijden op seizoenbasis. 

Indien een club fusioneert, zullen de rechten op een vergoeding over gaan naar de overnemende club. 

Indien een club ophoudt te bestaan zullen de gelden waar deze recht had opgenomen worden in het batig saldo 

 

12. Indien tijdens een zelfde seizoen een scheidsrechter bij drie opeenvolgende aanduidingen zonder afschrijving of vijf niet 
opeenvolgende aanduidingen zonder geldige reden afwezig is, ontslag neemt als scheidsrechter of voor ten minste dr ie 
maanden geschorst wordt, dan komt hij niet in aanmerking voor de toepassing van artikel CD 201.  De belanghebbende clubs 
dienen door het bevoegd departement/commissie/sectie hierover ingelicht te worden. 
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TITEL II – DE OFFICIALS 

HOOFDSTUK I – ALGEMEENHEDEN 

ART. 203 – OFFICIELE FUNCTIES 

 
Alleen de houders van een vergunning van vzw Basketbal Vlaanderen mogen een functie van official vervullen. Officiële functies zijn deze 
die in rechtstreeks verband staan met het verloop van een officiële wedstrijd. Bijgevolg worden volgende functies als officiële functies 
beschouwd: speler, scheidsrechter, coach, assistent-coach, wedstrijdcommissaris, tafelofficieel, terreinafgevaardigde, 
ploegbegeleider. Zij die een functie van junior official, youth official, scheidsrechter, aantekenaar, tijdopnemer, 24" operator, 
wedstrijdcommissaris of terreinafgevaardigde vervullen, mogen tijdens dezelfde wedstrijd geen andere functies bekleden. De 
terreinafgevaardigde moet toegewezen zijn aan de club waarvoor hij als terreinafgevaardigde optreedt. 
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HOOFDSTUK II – SCHEIDSRECHTERS 

ART. 204 – CATEGORIEEN 

 
Traject van een scheidsrechter:  

Niveau 1:  Junior official: online cursus + test – fluiten van U8  

Niveau 2a:  Youth official: cursus 4u – fluiten van U10/U12  

Niveau 2b: Youth official Plus: extra cursus 2u – fluiten van U10/U12 en U14 of U16  

  (onder begeleiding van een provinciaal scheidsrechter)  

Niveau 3:  Provinciaal scheidsrechter: cursus 20u – fluiten van provinciale seniors / jeugd alle categorieën  

Niveau 4:  Landelijk scheidsrechter: op basis van evaluaties, voorgedragen door werkgroep evaluaties DS en specifieke stagedag 
gevolgd – fluiten van provinciale en landelijke seniors / jeugd alle categorieën (kaderscheidsrechter)  

Niveau 5:  Nationaal scheidsrechter: op basis van evaluaties – fluiten van nationale, landelijke en provinciale seniors / jeugd alle 
categorieën (kaderscheidsrechter)  

Niveau 6:  Pro League scheidsrechter: geselecteerd door PBL – fluiten van pro league, nationale, landelijke en provinciale seniors/ 
jeugd alle categorieën (kaderscheidsrechter) arbeidsovereenkomst met PBL  

Niveau 7:  FIBA scheidsrechter: geselecteerd door FIBA – fluiten van FIBA, Pro League, nationale, landelijke en provinciale senior 
wedstrijden / jeugd alle categorieën (kaderscheidsrechter)  

 

Op het einde van het kampioenschap zendt het Departement Scheidsrechters aan al de scheidsrechters een vragenlijst (inclusief  
verwantschapslijst) die voor 30 juni ingevuld, én vergezeld van een medisch attest, moet teruggestuurd worden naar voormeld 
Departement.  

 

Administratief worden de scheidsrechters in 2 categorieën onderverdeeld:  

❑ de kaderscheidsrechters: zij die op hun informatieblad geen enkele beperking van sportieve aard vermelden  
❑ alle andere scheidsrechters.  

 

De normen waaraan minstens moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor de toepassing van artikel 201 zullen ieder jaar 
opgesteld worden door het Departement Scheidsrechters, en, na goedkeuring door het Bestuursorgaan, in het Officieel Orgaan (website 
van Basketbal Vlaanderen) worden gepubliceerd. Deze publicatie moet gebeuren vóór de verzending van de vragenlijsten. Voor de 
scheidsrechters, die op zicht van hun antwoorden niet zouden voldoen, worden de belanghebbende clubs ingelicht.  

 

Elke scheidsrechter moet jaarlijks voldoen aan de fysieke proeven bepaald per categorie door het Departement Scheidsrechters. Tevens 
heeft het Departement Scheidsrechters het recht om jaarlijks een theoretische test van elke scheidsrechter af te nemen.  

 

Bij meerdere (minstens 2) negatieve beoordelingen (D-score) door verschillende evaluatoren bij de laagste senioreswedstrijden of 
jeugdwedstrijden kan het Departement Scheidsrechters een scheidsrechter voor onbepaalde tijd op non-actief zetten, zoals beschreven 
in het artikel 52 van het Intern Reglement.  

 

Indien het Departement Scheidsrechters van oordeel is dat een scheidsrechter niet meer voldoet aan de minimale criteria om te fungeren 
als scheidsrechter, dan dient het Departement Scheidsrechters het Bestuursorgaan te informeren met een omstandig en gefundeerd 
rapport. Op basis van deze gegevens kan het Bestuursorgaan de scheidsrechter horen en daarna op basis van artikel 207 van het 
Intern Reglement zijn benoeming definitief intrekken. 

 

Een scheidsrechter die ook speler (voorkomend op de spelerslijst of opgesteld geweest zijn in het lopende competitiejaar) en/of coach 
en/of bestuurslid is mag niet fungeren als scheidsrechter in de reeks van een competitie met stijgen en dalen waarin hij speelt en/of 
coacht en/of bestuurslid is van een club die uitkomt in dezelfde reeks.  

 

Uitzondering: voor de afdelingen vanaf 2de Provinciale en lager (seniors dames en seniors heren), niveau 3 en lager (jeugd jongens) en 
niveau 2 en lager (jeugd meisjes) is geen enkele beperking wat betreft het mogen fungeren als scheidsrechter van toepassing; deze 
uitzondering is tevens van toepassing op de bepalingen van artikel 205 van dit Intern Reglement. 
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De scheidsrechters hebben de plicht om de jaarlijkse algemene vergadering, die voor hen georganiseerd wordt bij te wonen op straffe 
van boete, voorzien in de TTB. 
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ART. 205 – JUNIOR OFFICIAL / YOUTH OFFICIAL / YOUTH OFFICIAL PLUS 

 
Het department scheidsrechters voorziet een online cursus voor junior officials. Na het studeren van de syllabus moet de kand idaat 
junior official een vragenreeks online invullen. Bij het lukken van deze test is de kandidaat junior official. Hij kan fungeren als junior 
official in de reeks U8. 
 

Jaarlijks zal het departement scheidsrechters cursussen inrichten voor youth officials  (plus), volgens de modaliteiten bepaald door 
het DS. Om als youth official (plus) aanvaard te worden moet men: 

1. hetzij de aangepaste lessen, ingericht door het departement scheidsrechters hebben gevolgd, hetzij de opleiding Initiator 
of Instructor B van de Vlaamse Trainersschool en voldoen op theorie (A-score) en op de praktijk tijdens het tornooi U10 

2. ten minste 14 jaar oud zijn, 

 

De federatie voorziet voor elke geslaagde deelnemer een bewijsstuk, diploma om te fungeren als youth official in de categor ieën U10 
en U12. De youth official kan wedstrijden leiden tot en met de categorie U12 waarvoor door de bevoegde aanduider geen 
scheidsrechters werden aangeduid. Bij dergelijke wedstrijden heeft zowel de thuisploeg als de bezoekende club het recht een youth 
official af te vaardigen. Dit mag zowel een youth official zijn als een scheidsrechter behorend tot één van de andere categorieën. Indien 
één van beide clubs verzaakt aan het recht om een official te leveren, mag diens plaats worden ingenomen door een tweede official 
behorend tot de andere club, of door een neutrale (geen bindingen) scheidsrechter behorend tot een andere categorie dan junior of 
youth official. Deze laatste heeft in dat geval voorrang en kan niet worden geweigerd. Een expliciet akkoord met de gekozen Youth 
Official is niet vereist, noch van de coaches, noch van de kapiteins. Die keuze kan voor de betrokken ploegen geen reden zijn om te 
weigeren de wedstrijd te spelen, ook niet in het geval dat beide Youth Officials door de thuis spelende ploeg aangeleverd worden. Indien 
er geen Youth Officials beschikbaar zijn, is de regelgeving van artikel CD 222 van toepassing. 

 

De youth official Plus heeft dezelfde bevoegdheid als de youth official. Hij kan evenwel ook aangeduid worden samen met een officiële 
scheidsrechter voor de categorie U14 en U16. Geen van beide ploegen heeft dan het recht om de youth official Plus te weigeren.  
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ART. 207 – PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER 

 
Om provinciaal scheidsrechter te zijn en er de kaart van te ontvangen, moet men: 

1. de officiële scheidsrechtercursus bijgewoond hebben bepaald door het Departement Scheidsrechters; 
2. geslaagd zijn voor het theoretisch examen; 
3. geslaagd zijn voor het praktisch examen; 
4. ten minste 14 jaar oud zijn; 
5. minstens 20 wedstrijden leiden in het seizoen waarin de cursus gevolgd werd en de daarop volgende 2 jaren; 
6. vanaf het 4de jaar minstens 45 wedstrijden leiden en het aantal jeugdwedstrijden dient minstens in gelijkwaardige verhouding 

te zijn met het aantal gefloten senioreswedstrijden.  

 

Het Departement Scheidsrechters stelt de provinciaal scheidsrechter ter benoeming voor aan het Bestuursorgaan. 
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ART. 208 – LANDELIJK SCHEIDSRECHTER 

 
Om landelijk scheidsrechter te zijn en er de kaart van te krijgen, moet men: 

1. ten minste één jaar als provinciaal scheidsrechter gefungeerd hebben; 
2. door werkgroep evalutaties DS voorgedragen worden; 
3. de stage ingericht door het Departement Scheidsrechters hebben bijgewoond; 
4. bij het Departement Scheidsrechters geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de fysieke proef; 
5. Minstens 45 wedstrijden leiden en het aantal jeugdwedstrijden dient minstens in gelijkwaardige verhouding te zijn met het 

aantal gefloten seniorswedstrijden;  
6. Kaderscheidsrechter zijn. 

 

Iedere landelijk scheidsrechter, die geen aanduiding heeft gekregen op het competitieve niveau, blijft ter beschikking voor het 
recratieve niveau. 

 

Het Departement Scheidsrechters stelt de landelijk scheidsrechters ter benoeming voor aan het Bestuursorgaan. 
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ART. 209 – NATIONAAL SCHEIDSRECHTER 

 
Om nationaal scheidsrechter te zijn en er de kaart van te krijgen, moet men: 

1. ten minste één jaar als landelijk scheidsrechter gefungeerd hebben; 
2. De scheidsrechters moeten jaarlijks geslaagd zijn in de theoretische examens en fysieke proeven zoals die georganiseerd 

worden voor hun categorie volgens de voorschriften van het Departement Scheidsrechters in samenwerking met de AWBB; 
3. Minstens 45 wedstrijden leiden en het aantal jeugdwedstrijden dient minstens in gelijkwaardige verhouding te zijn met het 

aantal gefloten seniorswedstrijden; 
4. Kaderscheidsrechter zijn. 

 

Iedere nationale scheidsrechter, die geen aanduiding heeft in de nationale reeksen, blijft ter beschikking van het Departement 
Scheidsrechters.  
 

Het Departement Scheidsrechters stelt de nationale scheidsrechters ter benoeming voor aan het Bestuursorgaan. 
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ART. 210 – PRO LEAGUE SCHEIDSRECHTER 

 
Om nationaal scheidsrechter van de PBL te zijn en er de kaart van te krijgen, moet men: 

1. ten minste één jaar als nationaal scheidsrechter gefungeerd hebben; 
2. De scheidsrechters moeten jaarlijks geslaagd zijn in de theoretische examens en fysieke proeven zoals die georganiseerd 

worden voor voor hun categorie volgens de voorschriften van de Pro Basketball League; 
3. Minstens 45 wedstrijden leiden en het aantal jeugdwedstrijden dient minstens in gelijkwaardige verhouding te zijn met het 

aantal gefloten seniorswedstrijden;  
4. Kaderscheidsrechter zijn. 

 

Iedere Pro League scheidsrechter, die geen aanduiding heeft van de PBL,blijft ter beschikking van het Departement Scheidsrechters. 

 

Het Departement Scheidsrechters stelt de official PBL ter benoeming voor aan het Bestuursorgaan. 
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ART. 211 – FIBA SCHEIDSRECHTER 

 
1. Om FIBA scheidsrechter te worden moet men door de Raad van Bestuur van Basketball Belgium, na gunstig advies van het 

Bestuursorgaan van vzw Basketbal Vlaanderen, aan de FIBA voorgedragen worden en aan de voorwaarden van de FIBA 
voldoen. 
 

2. Een FIBA scheidsrechter moet voldoen aan de bepalingen van Art CD 209 en/of CD 210 
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ART. 212 – SCHEIDSRECHTERSKAART EN DISTINCTIEF TEKEN 

 
I.   SCHEIDSRECHTERSKAART 

a. Uitreiking 

Zodra hij aanwezig was op de verplichte algemene vergadering voor scheidsrechters, wordt aan de scheidsrechter een kaart 
uitgereikt die geldig is voor het lopend seizoen. 

b. Intrekking 

De scheidsrechterkaart kan steeds door het Departement Scheidsrechters worden ingetrokken als een scheidsrechter de 
oproepingen niet stipt beantwoordt of door Rechterlijke Raden wanneer er een laakbare houding was hetzij als kapitein van 
een ploeg, hetzij als speler, hetzij als official, hetzij als clubleider of als gewone toeschouwer. 

c. Voordelen 

  De scheidsrechterkaart geeft recht op: 

1. Vrije toegang tot alle speelvelden van de aangesloten clubs bij Basketbal.Vlaanderen voor alle nationale, landelijke en 
provinciale competitiewedstrijden. 

2. Een in de TTB bepaalde vermindering bij plaatsbespreking voor de internationale wedstrijden die door Basketbal 
Vlaanderen georganiseerd worden. 

 

II.   DISTINCTIEF TEKEN 

De scheidsrechters zullen het embleem van Basketbal.Vlaanderen dragen. 
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ART. 213 – ERESCHEIDSRECHTER 

 
Op voorstel van het Departement Scheidsrechters mag het Bestuursorgaan de titel van Erescheidsrechter verlenen, indien de 
kandidaat gedurende ten minste 15 jaar als scheidsrechter fungeerde en momenteel inactief is. 

 

De Erescheidsrechter ontvangen een bestendige uitnodigingskaart die hun identiteit vermeldt. Deze kaart geeft recht op: 

1. Vrije toegang tot alle speelvelden van de aangesloten clubs bij Basketbal Vlaanderen voor alle nationale, landelijke en 
provinciale competitiewedstrijden; 

2. Een in de TTB bepaalde vermindering bij plaatsbespreking voor de internationale wedstrijden die door vzw Basketbal 
Vlaanderen georganiseerd worden. 
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ART. 214 – ONBEDRIJVIGE SCHEIDSRECHTER 

 
 
Een scheidsrechter kan uit eigen beweging éénmaal gedurende één jaar inactiviteit aanvragen. Herneemt hij zijn activiteit niet na één 
jaar dan wordt hij als ontslagnemend beschouwd. 

 

Een landelijk scheidsrechter zal in dit geval zijn hoedanigheid van landelijk scheidsrechter niet verliezen. Alvorens hij herneemt zal hij 
wel moeten voldoen aan de vereisten van theoretisch examen en fysieke proef voorzien voor deze kwalificatie. 

 

Een scheidsrechter die uit eigen beweging 13 maanden inactief blijft wordt als ontslagnemend scheidsrechter beschouwd 
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ART. 215 – WEDEROPNEMING VAN ONBEDRIJVIGE OF GESCHORSTE SCHEIDSRECHTERS 

 
Indien een scheidsrechter inactief was of geschorst werd gedurende een periode langer dan één jaar, kan hij, op zijn verzoek, zijn activiteit 
hervatten, na het lukken van een examen afgelegd voor de bevoegde instantie. 

 

Indien het gaat over een periode langer dan 4 jaar, dan dient betrokkene de officiële scheidsrechters cursus terug te volgen.  

 

Een scheidsrechter waarvan de inactiviteit of schorsing minder dan of gelijk aan één jaar is, mag het beoefenen van de arbitrage 
hervatten. 

 

Een persoon met de kwalificatie van scheidsrechter, die van een andere federatie of vereniging komt en lid wordt van vzw 
Basketbal.Vlaanderen, kan als scheidsrechter fungeren bij vzw Basketbal Vlaanderen na aanvaarding door het Bestuursorgaan 
op voorstel van het Departement Scheidsrechters. Tevens adviseert het Departement Scheidsrechters op welk niveau de scheidsrechter 
kan, mag fungeren, na een evaluatiemoment. 
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ART. 216 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SCHEIDSRECHTERS 

 
1. De scheidsrechters moeten minimum dertig minuten vóór het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd ter plaatse zijn. 

 
2. Bij zijn aankomst deelt de hoofdscheidsrechter de officiële tijd mede, geldig voor de hele duur van de wedstrijd, aan 

de terreinafgevaardigde van de bezochte club. 
 

3. Alleen de scheidsrechter kan, na het te hebben vastgesteld, een speelveld onbespeelbaar verklaren. 
 

4. De scheidsrechter die verscheidene opeenvolgende wedstrijden op hetzelfde terrein moet leiden, mag ze niet allemaal 
tegelijk afgelasten. 
 

5. Alhoewel beslist werd een wedstrijd af te lasten, moet de scheidsrechter: 
a. het wedstrijdformulier van de bezochte of organiserende club eisen  
b. er de namen en nummers van de aanwezige spelers laten op schrijven 
c. de reden waarom de wedstrijd afgelast wordt op het wedstrijdformulier vermelden 
d. de vergunningen van de aanwezige spelers eisen en nazien evenals eventueel de lijst(en) van de ingeschreven spelers 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier moet dit ingevuld worden met de namen van de spelers en opgestart te 
worden. Daarna wordt het digitaal wedstrijdformulier afgesloten met vermelding van de reden als opmerking.  

 
6. De scheidsrechter moet één minuut na het officiële aanvangsuur de afwezigheid of onvolledigheid van één of beide ploegen 

noteren. 
 

7. De scheidsrechter die een wedstrijd afgelast heeft wegens guur weer of onbespeelbaarheid van het veld mag de spelers 
niet verplichten hun wedstrijdkledij aan te trekken en zich naar het speelveld te begeven. 
 

8. Bij twijfel (het veld is bespeelbaar en het weer is aan de beterhand), moet de scheidsrechter 15 minuten na het aanvangsuur 
een beslissing nemen. Ofwel laat hij de wedstrijd doorgaan ofwel last hij de wedstrijd af. 
 

9. Alleen de scheidsrechter mag beslissen dat het speelveld of het materieel niet conform zijn aan de geldende richtlijnen. 
 

10. Alleen de scheidsrechter heeft het recht en de plicht opmerkingen op het wedstrijdformulier (verso) te schrijven. Bij het gebruik 
van het digitaal wedstrijdformulier mag enkel de scheidsrechter een opmerking ingeven in die functie.  
 

11. Een scheidsrechter mag NOOIT een officieel document van een club meenemen, zelfs wanneer dit schijnbaar vervalst zou 
zijn. Hij moet wel een verslag opmaken en dit opsturen naar de bondscoördinator. Hij moet het document, dat schijnbaar vervalst 
is, dateren en handtekenen in bijzijn van twee meerderjarige getuigen, die mede ondertekenen. Hij vermeldt dit in zijn 
verslag. De club zal gedurende de ganse duur van de procedure het aldus gemerkte document ter beschikking houden van 
de bevoegde instanties. Bij ontstentenis van het document op gelijk welk ogenblik van de procedure wordt van ambtswege 
aangenomen dat het opzet om te vervalsen bewezen is en worden de sancties voorzien bij JD art. 478 toegepast. 
 

12. Elke scheidsrechter en de officieel aangeduide tafelofficiëlen zijn gehouden het wedstrijdformulier voor ontvangst van 
de wedstrijdvergoeding en de verplaatsingskosten te ondertekenen. 
Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier dient hij de ontvangst te bevestigen via zijn pincode. 
 

13. Een opgeroepen scheidsrechter die niet aanwezig kan zijn moet het Departement Scheidsrechters via zijn verantwoordelijke 
hiervan verwittigen en dat ten minste 72 uren vóór aanvang van de wedstrijd. 
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ART. 217 – ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VOOR DE WEDSTRIJD 

 
1. De scheidsrechter controleert voor de aanvang van de wedstrijd: 

a. De  vergunning  van  alle  personen  die  op  het  wedstrijdformulier  vermeld  staan  (aantekenaar,  tijdopnemer,  operator  
24", terreinafgevaardigden, coach, assistent-coach, spelers). 

(1) de jaarlijks uitgereikte verplichte technische vergunning van coaches en assistent-coaches  

(2) met uitzondering van het geval voorzien in CD art. 278, 279, 280 en 295 bis en voor de recreatieve ploegen moeten 
de spelers toegewezen zijn aan de club waarvoor zij spelen. 

(3) de terreinafgevaardigden moeten toegewezen zijn aan de club die zij vertegenwoordigen. 

 Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier dienen de scheidsrechters enkel de identiteit te verifiëren van de 
personen die op het wedstrijdformulier vermeld staan.  

b. De vergunning van alle andere personen met speciale verantwoordelijkheden, voorzien in de Officiële Basketbalregels 
onder Art.4 , en die zich in het gebied van de spelersbank bevinden. Zij moeten niet noodzakelijk toegewezen zijn aan de 
clubs welke de wedstrijden betwisten maar moeten in het bezit zijn van een vergunning. Indien één van deze personen 
geen vergunning kan voorleggen, zal de scheidsrechter de betrokkene verbieden plaats te nemen in het gebied van de 
spelersbank. 

c. De identiteit vaststellen van alle spelers, ongeacht hun leeftijd, die deelnemen aan een wedstrijd vanaf de categorie U16, 
de coaches, assistent-coaches, de terreinafgevaardigde en van de andere personen die plaats nemen in het gebied 
van de spelersbank (zie b) 

Om de identiteit van een lid te kunnen controleren moet het lid zijn lidkaart met officiële pasfoto,  ofwel zijn 
geldige identiteitskaart, ofwel zijn geldig paspoort, ofwel zijn geldige elektronische verblijfsvergunning, ofwel een tijdelijk 
geldig vervangend document met pasfoto voorleggen. 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier mag de identiteit digitaal geverifiëerd worden via de pasfoto die daarin 
opgenomen is.  

d. Het medisch attest van de spelers en dit cfr.art. CD 235. Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier is de speler 
vrijgesteld van het fysiek voorlegen van het medisch attest bij aanvang van de wedstrijd op voorwaarde dat dit op het 
formulier vermeld staat. 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier is de speler vrijgesteld van het fysiek  voorleggen van het medisch attest 
bij aanvang van de wedstrijd op voorwaarde dat dit op het formulier vermeld staat.  

e. De lijst van de ingeschreven spelers en dit enkel voor de resultaatgebonden wedstrijden. Bij het gebruik van het digitaal 
wedstrijdformulier dient de lijst van ingeschreven spelers niet voorgelegd te worden.  

f. Alle bovengenoemde documenten, met uitzondering van de identiteitskaart of het paspoort, mogen desgewenst 
digitaal worden voorgelegd. 

  Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier is de uitzondering van toepassing zoals vermeld in punt 1.c. 

 
2. Indien de vergunning ontbreekt van een persoon die op het wedstrijdformulier is ingeschreven, dan noteert de scheidsrechter 

een “L” naast de naam van de betrokkene en zal deze laatste zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats op de keerzijde 
van het wedstrijdformulier noteren en zijn handtekening plaatsen. 
Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier controleert de scheidsrechter bij de persoon waarvan de vergunning 
ontbreekt of de naam en geboortedatum correct zijn ingegeven in het formulier.  

Indien na controle door het bevoegd Departement blijkt dat de betrokkene een vergunning heeft, maar deze niet kon 
voorleggen, dan wordt er een boete, voorzien in de TTB, opgelegd voor deze wedstrijd, maar niet voor hen, die hun tijdig 
aangevraagde vergunning nog niet ontvingen. 

Indien na controle door het bevoegd Departement blijkt dat de betrokkene een speler en/of coach en/of assistent-coach is, die 
geen vergunning heeft, dan wordt er bijkomend een forfait, voorzien in de TTB, opgelegd voor deze wedstrijd. 

Indien de vergunningen van alle spelers ontbreken, dan noteert de scheidsrechter een “ L ” naast de naam van de 
betrokkenen. Enkel de kapitein noteert zijn naam, voornaam, geboortedatum en – plaats op de keerzijde van het 
wedstrijdformulier en plaatst zijn handtekening. 

Indien de kapitein de coaching waarneemt en geen geldige technische vergunning kan voorleggen dan noteert hij zijn naam, 
voornaam, geboortedatum en -plaats op de keerzijde van het wedstrijdformulier. De scheidsrechter tekent de vasstelling van 
het ontbreken van de technische vergunning. 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier controleert de scheidsrechter of de kapitein die geen geldige technische 
vergunning kan voorleggen, correct zijn naam en geboortedatum heeft ingegeven in het formulier.  
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3. Indien een lid zijn identiteit niet kan staven, zal de scheidsrechter een “I” noteren naast de naam van de betrokkene en deze 
zal zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats op de keerzijde van het wedstrijdformulier noteren en zijn handtekening 
plaatsen. De boete voorzien in de TTB zal toegepast worden. 
Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier geeft de scheidsrechter een opmerking in bij de desbetreffende speler en 
vermeldt “I”. 
 

4. Indien het medisch attest ontbreekt of niet volledig is (zie 1 d.) zal de scheidsrechter een “A” noteren naast de na am van 
de betrokkene. Indien het medisch attest niet bestaat zal een boete worden opgelegd, zoals voorzien in de TTB. Het medisch 
attest wordt beschouwd als niet-bestaande indien het niet wordt voorgelegd bij de eerste resultaatgebonden wedstrijd 
van betrokken speler. Indien de medische attesten van alle spelers ontbreken, dan noteert de scheidsrechter een “A” 
naast de naam van de betrokkenen. Enkel de kapitein noteert zijn naam, voornaam en geboortedatum op de keerzijde 
van het wedstrijdformulier en plaatst zijn handtekening. Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier geeft de 
scheidsrechter een opmerking in bij de desbetreffende speler(s) en vermeldt “A”.  

Indien de medische attesten van alle spelers ontbreken, dan noteert de scheidsrechter een “A ” naast de naam van de 
betrokkene. Enkel de kapitein noteert zijn naam, voornaam en geboortedatum op de keerzijde van het wedstrijdformulier en 
plaatst zijn handtekening. 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier geeft de scheidsrechter een opmerking in bij de desbetreffende speler en 
vermeldt “A”. 
 

5. Indien de lijst van de ingeschreven spelers van de ploeg die de wedstrijd betwist ontbreekt, dan noteert de scheidsrechter een 
“R” vóór  de naam van de club. De kapitein van de betrokken club noteert op de keerzijde van het wedstrijdformulier «de lijst 
van de ingeschreven spelers ontbreekt », plaatst zijn handtekening en noteert zijn naam, voornaam en geboortedatum. 

Indien een speler, ongeacht de leeftijd, niet voorkomt op bedoelde lijst, dan noteert de scheidsrechter een “R”  vóór de naam 
van de betrokkene. 

Indien na controle door het bevoegd Departement blijkt dat de lijst van de ingeschreven spelers van de ploeg die de wedstrijd 
betwistte niet bestaat of de speler niet op de lijst voorkomt of niet voorkomt op de lijst van een lagere afdeling (eventueel 
niveauoverschrijdend) van betrokken club volgens de bepalingen van CD 253 pt 6a, met uitzondering van de jeugdspelers 
zoals bepaald in CD 253 pt 6b die op geen enkele lijst zijn ingeschreven, dan wordt een forfait uitgesproken en een boete 
voorzien in de TTB opgelegd voor deze wedstrijd. 

Indien na controle door het bevoegd Departement blijkt dat bedoelde lijst wel degelijk bestaat, maar deze enkel nie t 
voorgelegd werd, dan wordt enkel een boete voorzien in de TTB opgelegd. 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier is de vrijstelling tot voorlegging voorzien in 1.e. van toepassing. 

 
6. Voor de vergunningen, medische attesten en de lijst van de ingeschreven spelers zijn kopieën toegelaten. (zie ook hoger pt. 

1.f.) 
 

7. Ingeval van buitenlandse spelers noteert de scheidsrechter een “E” voor de naam van de speler. Bij het gebruik van het digitaal 
wedstrijdformulier dient er niets genoteerd te worden bij een buitenlandse speler.  
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ART. 218 – SCHEIDSRECHTER DIE DE OPROEPING DOOR HET DEPARTEMENT OF DE BEVOEGDE COMMISSIE WIJZIGT 

 
Een opgeroepen scheidsrechter mag slechts een beroep doen op een collega-scheidsrechter (dubbele arbitrage) nadat hij het akkoord 
ontving van de beide kapiteins, en van de bezochte club of organisator van een tornooi. 
 

In geval van akkoord wordt aan beide scheidsrechters de wedstrijdvergoeding uitbetaald. 

 

Het akkoord moet op de keerzijde van het wedstrijdformulier genoteerd worden en getekend door de beide kapiteins. Bij het gebruik van 
het digitaal wedstrijdformulier moet dit akkoord als opmerking vermeld te worden voor beide clubs.  
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ART. 220 – VERSLAGEN VAN SCHEIDSRECHTERS 

 
1. Uiterlijk de derde werkdag na de wedstrijd, waarbij de verzendingsdatum als bewijs geldt, moet elke scheidsrechter verslag 

uitbrengen over elke uitsluiting en/of incident. 

Als een scheidsrechter geen getuige is van de feiten, zal hij in zijn verslag enkel vermelden dat hij niets gezien heeft. De 
scheidsrechters mogen naar aanleiding van eventuele incidenten tijdens een wedstrijd, alle betrokken personen uitsluiten of 
laten verwijderen. 

 

2. Deze verslagen worden in één exemplaar opgemaakt en verzonden naar de Bondscoördinator. De verzendkosten van deze 
verslagen zijn terug te storten aan de scheidsrechters en komen ten laste van de verliezende partij. 

 

3. Indien het groene exemplaar van het wedstrijdformulier niet wordt ingestuurd samen met het verslag van de scheidsrechters, 
kan er van niet-ontvankelijkheid van het verslag geen sprake zijn. De Rechterlijke Raad moet in dat geval zelf zorgen dat 
hij zo snel mogelijk het groene wedstrijdformulier in zijn bezit krijgt. Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier kan het 
verslag van het wedstrijdformulier opgevraagd worden bij het Secretariaat-Generaal.  
 

4. Deze verslagen zullen alle nuttige inlichtingen vermelden: 
 

5. Juiste naam en voornamen van de uitgesloten of verwittigde spelers. 
 

6. In geval van stopzetten van de wedstrijd, het juiste ogenblik waarop hij gestopt werd, en de score op dat ogenblik. 
 

7. Alle gegevens die de scheidsrechter nuttig acht. 

Bij een verslag dat laattijdig verstuurd werd zal de Bondsprocureur beslissen over de opportuniteit van het er aan te geven gevolg. 

Iedere overtreding van deze voorschriften heeft voor de scheidsrechter de toepassing van een boete voor gevolg, die gelijk is aan het 
bedrag van de vergoeding die hem wordt toegekend. 
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ART. 221 – AFWEZIGHEID VAN DE OPGEROEPEN SCHEIDSRECHTER 

 
1. Indien er twee scheidsrechters opgeroepen werden en één ervan aanwezig is, dan moet de wedstrijd op het officiële uur 

doorgaan met één enkele scheidsrechter. Deze laatste mag zich nochtans door een collega laten bijstaan, mits de 
voorschriften van CD art. 222 in acht genomen worden. 

 

2. Indien er op het officiële vastgestelde uur geen enkele scheidsrechter aanwezig is, moeten de clubs uitzien naar een of twee 
scheidsrechters overeenkomstig de voorschriften van CD art. 222. In dat geval mag de wedstrijd slechts met 16 minuten 
vertraging beginnen. 
 

3. Indien één of twee opgeroepen scheidsrechters zich aanmelden vooraleer de 16 minuten verstreken zijn moeten zij de 
wedstrijd leiden, ook al werden er reeds plaatsvervangers gevonden. 
 

4. Indien de bezochte club of organisator van een tornooi geen 16 minuten wacht, zal de opgeroepen scheidsrechter: 
a. het feit op het wedstrijdformulier vermelden, en ondertekenen. Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier, vult de 

scheidsrechter dit in als opmerking. 
b. eisen dat zijn plaatsvervanger zich bij zijn aankomst terugtrekt. 

 
5. Enkel de scheidsrechters die een wedstrijd geleid hebben, mogen de voorgeschreven vergoeding in ontvangst nemen. De 

officieel opgeroepen scheidsrechters hebben bovendien recht op de terugbetaling van de reiskosten. 
 

6. Een wedstrijd mag niet doorgaan indien geen plaatsvervanger uit een der in CD art. 204 opgesomde categorieën gevonden 
wordt, tenzij het gaat om een wedstrijd van de jeugdcompetitie of een landelijke of provinciale competitie zonder stijgen en/of 
dalen. In de praktijk mag een wedstrijd nochtans geleid worden door een niet-gekwalificeerde, maar in dat geval wordt geen 
enkele klacht betreffende de bevoegdheid van de scheidsrechter aanvaard. Het spelen van de wedstrijd betekent dat de clubs 
de plaatsvervanger aanvaard hadden. 
 

7. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is en er geen plaatsvervanger gevonden wordt: zal de terreinafgevaardigde van de 
bezochte ploeg, op straffe van een in de TTB bepaalde boete, volgende formaliteiten moeten vervullen: 
 
a. op het wedstrijdformulier de namen van de aanwezige spelers inschrijven. 
b. de vergunningen, medische attesten en identiteitsbewijzen en desgevallend de lijst van de ingeschreven spelers nazien.  
c. de reden vermelden waarom de wedstrijd niet kon doorgaan. 
d. het wedstrijdformulier door de kapiteins laten ondertekenen. 

 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier dienen de vergunningen niet gecontroleerd te worden. De wedstrijd wordt opgestart 
en de reden waarom de wedstrijd niet kon doorgaan wordt als opmerking genoteerd. De afgevaardigde van de thuisspelende clube sluit 
het wedstrijdformulier af met zijn pincode.  
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ART. 222 – REGELS TER VERVANGING VAN EEN AFWEZIGE SCHEIDSRECHTER 

 
1. Uitzien naar een scheidsrechter die tot geen van beide clubs behoort (neutrale arbitrage). 

a. Indien het een internationale, nationale of landelijk scheidsrechter is, moet hij door beide kapiteins aanvaard worden. 
Zijn er verscheidene scheidsrechters van deze drie categorieën aanwezig, dan moet de bezochte kapitein de 
scheidsrechter aanvaarden die door de bezoekende club gekozen wordt. 

b. Wedstrijden van landelijk niveau mogen slechts geleid worden door provinciale scheidsrechters mits toestemming van 
beide kapiteins. 
Deze toestemming hoeft niet formeel gegeven, wel de eventuele weigering. Door de wedstrijd te spelen wordt er formeel 
van uit gegaan dat de instemming door beide kapiteins gegeven werd en er dus geen weigering was. Die weigering van 
een kapitein kan enkel vastgesteld worden door dit formeel te vermelden op de achterzijde van het wedstrijdformulier, te 
tekenen door de betrokken kapitein(s). 
Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier moet deze weigering als opmerking vermeld worden voor beide clubs.  

 

2. Indien er geen neutrale scheidsrechter gevonden wordt dan mag de bezoekende club er een voorstellen: kan hij dat niet dan 
mag de bezochte club een scheidsrechter voorstellen. De gekozen scheidsrechter mag de wedstrijd echter niet leiden indien 
minstens één van beide kapiteins de aanduiding schriftelijk geweigerd heeft door vermelding ervan op het wedstrijdformulier. 
Als er geen akkoord bereikt wordt dan moet de wedstrijd opnieuw geprogrammeerd worden. Betrokken clubs moeten in 
onderling overleg een nieuwe datum voorstellen binnen de 5 werkdagen. Indien er geen onderling akkoord bereikt wordt dan 
legt het departement competitie datum en uur vast. 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier moet de weigering als opmerking vermeld worden voor beide clubs. 

Wordt de wedstrijd gespeeld zonder dat een weigering van een kapitein vermeld staat op het wedstrijdformulier dan wordt er 
verondersteld dat de instemming door beide kapiteins gegeven werd. 

 

3. De wedstrijden van provinciale afdelingen die geen aanleiding geven tot stijgen en dalen of van de jeugdafdelingen op niveau 
3 en 4 moeten altijd gespeeld worden, ook al is er geen enkele officiële scheidsrechter aanwezig. 

Kapiteins die in dit geval niet akkoord zijn met de gekozen scheidsrechters dienen dit expliciet te vermelden op het 
wedstrijdformulier. Een ploeg die weigert te spelen wordt bestraft met een verloren verklaarde wedstrijd en de boete die in de 
TTB vermeld staat (CD 274). Wel kunnen de betrokken clubs in overleg de wedstrijd laten verplaatsen naar een latere datum 
mits ze per mail het departement competitie hiervan binnen de 48 uur op de hoogte te brengen. Wordt het departement 
competitie te laat op de hoogte gesteld van de vraag om de wedstrijd uit te stellen, dan kan deze de betrokken teams 
sanctioneren met een verloren verklaarde wedstrijd en de boete die in de TTB vermeld is (CD 274) 
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ART. 223 – GEVOLGEN VAN DE AFWEZIGHEID VAN DE SCHEIDSRECHTER 

 
De scheidsrechter die afwezig is of zich na het verloop van de termijn, voorzien in CD art. 221 aanmeldt, verliest zijn vergoeding. 

Overmacht zal beoordeeld worden door het bevoegd Departement of de bevoegde Commissie, dat aan de betrokken scheidsrechter de 

reiskosten zal terugbetalen, zo het oordeelt dat de overmacht bewezen werd. 

 

De scheidsrechter die zonder reden afwezig is, wordt beboet met een bedrag dat gelijk is aan de vergoeding die hij had moeten 
ontvangen. 

 

Een scheidsrechter die in laatste instantie de wedstrijd waarvoor hij opgeroepen werd niet kan leiden, heeft het recht zich d oor een 
collega te laten vervangen, op voorwaarde: 

a. dat de plaatsvervanger, vóór de wedstrijd, beide kapiteins verwittigd heeft en hij door hen aanvaard werd 

b. dat de reden van de verwisseling op het wedstrijdformulier geschreven werd. 

Bij het digitaal wedstrijdformulier wordt de reden als opmerking toegevoegd.  
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HOOFDSTUK III – PERSONEN DIE DE SCHEIDSRECHTERS BIJSTAAN IN HUN FUNCTIE 

ART. 224 – EXAMENS – KAARTEN 

 
Het  bevoegd Departement zal  jaarlijks cursussen en  examens voor  tafelofficial organiseren.  
 

Indien er zich echter wezenlijke reglementswijzigingen voordoen dienen de gekwalificeerde tafelofficials deel te nemen aan de door het 
DS ingerichte jaarlijkse algemene vergadering voor de scheidsrechters. De gekwalificeerde tafelofficials zullen hiervoor dan ook 
uitgenodigd worden. Bij niet deelname worden zij geschrapt van de lijst van gekwalificeerde tafelofficials 
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ART. 225 – OPROEPING 

 
Het bevoegd Departement, kiest aantekenaars, tijdopnemers en 24” operators onder de personen aan wie de kaart van gekwalificeerde 
tafelofficial (Art. CD 224) werd uitgereikt en roepen ze op voor belangrijke wedstrijden, op verzoek van de bezochte of organiserende club. 
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ART. 226 – RECHTEN EN PLICHTEN 

 
De tafelofficiëlen hebben gratis toegang tot de wedstrijden waarvoor zij werden opgeroepen. 
 

Op alle wedstrijden moeten de tafelofficiëlen zich wederzijds controleren. Een onregelmatigheid, of een onderlinge onenigheid, moet 
aan de scheidsrechter medegedeeld worden zodra ze zich voordoet, en niet na de wedstrijd. 

 

Bij afwezigheid van een zichtbare (muur)klok, dienen zij de coaches in te lichten over de nog te spelen tijd en de 24 -secondenregel en 
dit zo dikwijls als zij het verlangen, maar alleen tijdens een spelonderbreking. 

 

Een tafelofficieel moet ten minste 14 jaar oud zijn. 
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ART. 227 – KEUZE – HANDELSWIJZE 

 
Behalve voor de wedstrijden waarvoor de gekwalificeerde tafelofficiëlen, door het bevoegd Departement of Commissie opgeroepen 
worden, zullen de voorschriften van het addendum aan de spelregels betreffende de keuze van de officials aan de aantekentafel van 
kracht zijn. 
 

Wanneer de officials aan de tafel vertegenwoordigers zijn van de club, zal de BEZOEKENDE vertegenwoordiger de functie van 
aantekenaar vervullen. 
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ART. 228 – WEDSTRIJDCOMMISSARIS 

 
1. Te vervullen voorwaarden: 
 

a. Door het Bestuursorgaan benoemd worden op voorstel van het Departement Scheidsrechters. 
 

b. Nog enkel actief scheidsrechter zijn in het kader van de opleiding, op landelijk en provinciaal niveau, van jonge scheidsrechters.  

c. De verplichte stages en cursussen voor nationale scheidsrechter volgen. 

d. Geen lid van het Bestuursorgaan, een Rechterlijke Raad of een Onderzoekscommissie zijn. 
 

e. In het speeljaar volgend op de wijzigingen aan de spelregels door de FIBA bij het Departement Scheidsrechters geslaagd zijn 
in een nieuw theoretisch examen. 

 
 
2. Opdracht en bevoegdheid: 
 

a. Aanwezig zijn 45 minuten voor de wedstrijd aanvangt. 
 

b. Alle administratieve formaliteiten vervullen die de wedstrijd aanbelangen. 
 

c. De aantekenaar, tijdopnemer en 24"- operator niet enkel controleren maar ook helpen door aanwijzing van wat er op het terrein 
gebeurt. 

 
d. In aanwezigheid van de scheidsrechter en de beide kapiteins mogelijke vergissingen van aantekenaar en tijdopnemer 

vermelden op het ogenblik dat de scheidsrechter het wedstrijdformulier afsluit door er zijn handtekening op te zetten. Enkel de 
lopende score mag zonder verder gevolg gewijzigd worden. 

 
e. Beslissingen nemen omtrent de geldigheid van aanvragen voor vervangingen en dode tijden. Deze te weigeren wanneer ze 

niet ten gepaste tijde werden gedaan. Kan, wegens herhaalde ongelegen vragen, de scheidsrechter verzoeken een TF op te 
leggen aan de betrokken club, tijdens een dode tijd. 

 
f. Er over waken dat de officiële niet worden gehinderd door de toeschouwers. 

 
g. De wedstrijdcommissaris zal een verslag opmaken telkens als hij het nodig oordeelt en wanneer er incidenten gebeuren.  

h. Met de scheidsrechters het sportief gedrag op de spelersbank controleren. 

i. De hoofdscheidsrechter adviseren of het gelukte doel al dan niet geldig is bij het einde van een spelperiode. 
 

j. Door een constant visueel contact, prompt reageren op de signalen en tekens van de scheidsrechters om alzo een vlot verloop 
van de wedstrijd te verzekeren. 

 
k. Een wedstrijdcommissaris mag NOOIT een officieel document van een club meenemen, zelfs wanneer dit schijnbaar vervalst 

zou zijn. Hij moet wel een verslag opmaken en dit opsturen naar de bevoegde Rechterlijke Raad (cfr. Juridisch deel). Hij moet 
het document dat schijnbaar vervalst is, dateren en handtekenen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen die mede 
ondertekenen. Hij vermeldt dit in zijn verslag. De club dient gedurende de ganse duur van de procedure het aldus gemerkte 
document ter beschikking te houden van de bevoegde instanties. Indien het document afwezig is op eender welk ogenblik in 
de procedure, is de intentie om te vervalsen ambtshalve bewezen en zijn de sancties voorzien in JD art. 478 van toepassing. 

  



Intern Reglement − Deel Competitie 

33 
 

ART. 229 – TERREINAFGEVAARDIGDEN 

 

1. Op straffe van de in de TTB voorziene boete: 

a. zullen de bezochte en bezoekende clubs ieder, vóór de wedstrijd, een aangesloten meerderjarige verantwoordelijke 
terreinafgevaardigde, dewelke is toegewezen aan de club waarvoor hij als terreinafgevaardigde optreedt, ter beschikking van 
de scheidsrechters stellen, die in geen andere functie op het wedstrijdformulier voorkomt en dit op straffe van boete volgens 
de voorzieningen van artikel 217.2. 
 

b. moeten de terreinafgevaardigden een armband dragen met de kleuren van de club waaraan zij toegewezen zijn en steeds ter 
beschikking van de scheidsrechter blijven. 
 

c. voor alle wedstrijden, samen met de scheidsrechters, de controle van de documenten, geciteerd in artikel CD 217, uitvoeren 
20 minuten voor aanvang van de wedstrijd. 

Bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier kan de controle van de documenten uitgesteld worden tot het beëindigen van een 
voorgaande wedstrijd indien hiervoor hetzelfde toestel gebruikt wordt. De scheidsrechters zullen in dit geval een redelijke termijn in acht 
nemen voor het opstarten en invullen van het formulier.  

 

2. De terreinafgevaardigden zullen o.m.: 

- waken over de veiligheid en het comfort van de scheidsrechters, officials en spelers en zal de bezochte club daarenboven de 
nodige schikkingen treffen om op het speelveld de aanwezigheid te bekomen van de politie tot na het vertrek van de officials en 
de bezoekers. Indien zij die aanwezigheid niet bekomt, moet zij zelf alle maatregelen treffen om incidenten te vermijden. 

 
- onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de scheidsrechters, o.m. wat het verwijderen van personen uit de neutrale zone 

of uit het publiek betreft. 
 

- in staat zijn de scheidsrechters in te lichten over de houding van hun eigen supporters en de identiteit van een rustverstoor 
der onmiddellijk bekend te maken. 

 
- iedere bezetting van het speelveld zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd te voorzien en te beletten. 

 
- op verzoek van de scheidsrechters moeten zij bij incidenten de plaats innemen die hen werd aangeduid. 

 
- Indien de terreinafgevaardigde zijn opdracht niet behoorlijk uitvoert mag de scheidsrechter zijn vervanging eisen. 

 
- Als de terreinafgevaardigde in geval van incidenten onvindbaar of afwezig is kan, behalve de toepassing van CD art. 249 ook 

nog de gevolgen van een verloren verklaarde wedstrijd tegen een ploeg uitgesproken worden op grond van CD art. 274 
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ART. 229 BIS – ONTVANGST VAN DE SCHEIDSRECHTERS 

 
De bezochte club of de inrichter stelt een meerderjarig aangesloten lid ter beschikking voor de ontvangst en de begeleiding van de 
scheidsrechters voor de wedstrijd. 
 

Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd moet deze persoon de sleutels van de kleedkamers aan de scheidsrechters 
overhandigen om deze na de wedstrijd terug in ontvangst te nemen. 
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HOOFDSTUK IV – COACHES – LANDELIJKE EN PROVINCIALE TRAINERS 

DE COACHES 

ART. 230 – TECHNISCHE VERGUNNING EN KWALIFICATIE 

 
Iedere club heeft de verplichting om voor de eerste resultaatgebonden wedstrijd van het lopende seizoen voor elke coach van elk 
team een technische vergunning aan te maken via de onlineapplicatie die ter beschikking staat bij vzw Basketbal Vlaanderen  

Deze technische vergunning die telkens geldig is voor één seizoen kan enkel aangevraagd worden als men aangesloten is bij vzw 
Basketbal Vlaanderen of AWBB, verzekerd is aan het tarief “speler” en minstens 16 jaar oud is en de nodige kwalificaties bezi t.  

Een lid van een inactieve club mag een technische vergunning aanvragen op voorwaarde bij vzw Basketbal Vlaanderen verzekerd te 
zijn als speler. 

Een coach kan meerdere technische vergunningen hebben en bij verschillende clubs coachen per seizoen, maar dient rekening te 
houden met de beperkingen inzake cumul vervat in artikel 233. 

Het Departement Trainers maakt jaarlijks de tabel op welke kwalificatie en welke voorwaarden binnen elke leeftijdscategorie per niveau 
vereist zijn. Na goedkeuring door het Bestuursorgaan zal deze tabel gepubliceerd worden op de website. 

De kosten van de technische vergunning wordt gedebiteerd aan de club die de technische vergunning heeft aangevraagd. 

 

1. vzw Basketbal Vlaanderen onderscheidt volgende technische vergunningen: 
 

❑ Technische Vergunning A:  
wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een Trainer A-diploma van de VTS of gelijkgesteld of een trainer A in opleiding 
(maximum 4 opeenvolgende seizoenen). De trainer A in opleiding dient minstens ingeschreven te zijn en deel te nemen aan 
de examens van de algemene module van trainer A.  

❑ Technische Vergunning B1: 
wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een Trainer B-diploma van de VTS of gelijkgesteld en aan de persoon die 
een getuigschrift B’ ervaringsdeskundige verwierf en aan de bezitter van een stagevergunning B1.  

❑ Technische Vergunning B2:  
uitgereikt aan de persoon in het bezit van een instructeur-B-diploma of gelijkgesteld en aan de bezitter van een 
stagevergunning B2.  

❑ Technische Vergunning C:  
wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een Initiator-diploma van de VTS of gelijkgesteld en aan de persoon die een 
getuigschrift C’ ervaringsdeskundige verwierf en aan de bezitter van een stagevergunning C.  

❑ Technische Vergunning Z:  
de Z-vergunning wordt uitgereikt aan de persoon die een ploeg wenst te coachen waarvoor geen diploma vereist is.  

 

2. Getuigschrift van ervaringsdeskundige 

Aan een aantal coaches, die al jaren als coach actief waren, werd in 2005 een getuigschrift van ervaringsdeskundige uitgereikt dat hen 
de kans biedt officieel te coachen in vzw Basketbal Vlaanderen-competitie. Het gaat om het getuigschrift C’ of B’. Dit getuigschrift vervangt 
niet het gelijknamige V.T.S. - diploma (daarom C’ en B’) maar biedt deze coaches de mogelijkheid om in de Vlaamse competitie te 
coachen op het niveau dat op hun getuigschrift vermeld staat en waarvoor zij de blijken van competentie gegeven hebben. 

De geldigheid van dit getuigschrift moet jaarlijks verlengd worden op basis van het volgen van een bijscholing, goedgekeurd door vzw 
Basketbal Vlaanderen.  

./.. 

3. Stagevergunning 

De stagevergunning kan voor alle ploegen aangevraagd worden en laat toe te coachen: 

❑ op niveau B1 met een stagevergunning B1; 
❑ op niveau B2 met een stagevergunning B2; 
❑ op niveau C met een stagevergunning C. 

De sporttechnische staf van vzw Basketbal Vlaanderen o.l.v. de Manager Sport zal jaarlijks de voorwaarden bepalen inzake toekenning 
van een stagevergunning. Na goedkeuring door het Bestuursorgaan zullen deze voorwaarden gepubliceerd worden op de website. 

De controle van de stagevergunninghouders is in handen van de sporttechnische staf van vzw Basketbal Vlaanderen. 

Een stagevergunning kan gevraagd worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. 
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De Manager Sport beslist of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. 

 

4. Vorming 

De cursussen die leiden tot het bekomen van de kwalificatie Trainer-A, Trainer B, Instructeur B en Initiator worden vastgelegd door 
Sport Vlaanderen en georganiseerd door de VTS (Vlaamse Trainersschool). 

 

5. Bijscholing 

Elke jeugdcoach moet per basketbalseizoen (vanaf seizoen 2019-2020) minstens 1 bijscholing volgen om een technische vergunning 
in een welbepaalde,categorie kosteloos te kunnen verkrijgen. De bijscholing moet erkend zijn door vzw Basketbal Vlaanderen of  de 
Vlaamse Trainersschool. Het departement zal deze bijscholingen en categorieën kenbaar maken via de website. Voor andere 
bijscholingen moet goedkeuring gevraagd worden bij de Manager Sport.  

  



Intern Reglement − Deel Competitie 

37 
 

ART. 232 – RECHTEN EN PLICHTEN 

 

De rechten en plichten van de coach voorzien in de Officiële Basketbalregels (art. 7) van de FIBA zijn van toepassing. 

 

De door vzw Basketbal Vlaanderen erkende coaches leiden de ploegen van een club die hen aangeworven heeft. Het is hun taak te 
waken over de correcte houding van de spelers zowel op als buiten het terrein. Hun houding moet tot voorbeeld strekken. 

 

Indien de coach in de onmogelijkheid verkeert zijn functie te blijven uitoefenen tijdens een wedstrijd, mag hij vervangen worden door de 
assistent-coach, op voorwaarde dat deze over een geldige technische vergunning beschikt om in deze wedstrijd als coach te fungeren, 
tenzij de noodzakelijke vervanging van de coach te wijten was aan overmacht. Hij wordt daardoor in rechten en plichten gelijkgesteld 
met de coach. 

 

De in de FIBA regels voorziene uitzondering (art. 7.9) waarbij een ploegkapitein de functie van coach mag waarnemen indien er geen 
coach aanwezig is bij aanvang van de wedstrijd en deze ploegkapitein niet beschikt over een door  vzw Basketbal Vlaanderen 
afgeleverde technische vergunning, is tevens beperkt tot gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt de onmogelijkheid om te 
coachen verstaan omwille van niet-toerekenbare omstandigheden die zich voordoen tussen maximaal 24 uur vóór de wedstrijd en het 
einde van de wedstrijd. 

 

Het bevoegde orgaan zal de bepalingen beschreven in CD 217/2 en CD 234 uitvoeren. Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend 
worden bij de Rechterlijke Raden, alwaar het bewijs van overmacht dient voorgelegd te worden. 

 

De coaching door de assistent-coach of door een ploegkapitein die zonder geldige techniche vergunning de functie van coach invult 
nadat de oorspronkelijke coach omwillen van scheidsrechtelijke beslissingen deze taak niet meer kan waarnemen, wordt niet als 
onregelmatig beschouwd. Deze bepaling is slechts geldig tot de categorie U16. Vanaf de categorie U14 en lager moet de coaching van 
de wedstrijd overgenomen worden door een persoon, aangesloten bij vzw Basketbal Vlaanderen, die minstens 17 jaar oud is.  
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ART. 233 – CUMUL 

 
Het is een coach niet toegelaten cumulerend twee of meerdere ploegen, welke in dezelfde reeks uitkomen te coachen. Een speler bij 
een ploeg kan geen coach zijn bij een andere ploeg in dezelfde reeks. 
 

Op voorwaarde dat men de functie, coach, niet meer uitoefent in zijn vorige ploeg kan men een nieuwe ploeg uit dezelfde reeks 
opeenvolgend coachen tijdens hetzelfde seizoen. Het schriftelijk bewijs van ontslag (van de club of coach) moet opgestuurd wor den 
naar het Secretariaat-Generaal van vzw Basketbal Vlaanderen. 
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ART. 234 – OVERTREDINGEN 

 
Iedere overtreding van artikel CD 232 zal aanleiding geven tot een verloren verklaarde wedstrijd voor een onregelmatig gecoachte 
ploeg en de toepassing van de door de TTB voorgeschreven boete. 
 

De overtredingen van de coaches en assistent-coaches, andere dan het niet administratief in orde zijn, zijn van dezelfde orde als deze 
waaraan eender welk lid van vzw Basketbal Vlaanderen zich kan schuldig maken en worden berecht door de Rechterlijke Raden. 
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ART. 235 – MEDISCH ONDERZOEK 

 

Iedere speler en scheidsrechter moet periodiek een medisch onderzoek ondergaan en geschikt worden bevonden voor de 
competitiesport alvorens te kunnen deelnemen aan een officiële wedstrijd. 

 

De aard, periodiciteit, geldigheidsduur en inhoud van het medisch attest wordt bepaald door het Bestuursorgaan na advies van de 
medische commissie en zal na goedkeuring door de Algemene Vergadering worden gepubliceerd in het Officieel Orgaan.  

 

Het attest zal via elektronische weg gelinkt worden aan het lidmaatschap. Bij ontstentenis ervan zal het attest voorgelegd moeten worden 
bij aanvang van de wedstrijd. (zie artikel CD 217). 

 

De sanctionering bij het ontbreken van de nodige documenten bij wedstrijden wordt verduidelijkt in artikel CD 217. 
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ART. 238 – SCHORSING VAN COACH EN ASSISTENT-COACH 

 
Wanneer een coach of assistent-coach geschorst is en hij de wedstrijden van zijn ploeg bijwoont, moet hij plaatsnemen in de ruimte 
die aan de overzijde van de spelersbank aan de toeschouwers voorbehouden is, of indien dit niet mogelijk is, in het gedeelte 
voorbehouden aan de toeschouwers achter de bank van de tegenpartij. Het is hem verboden, hoe dan ook, te coachen. 
 

De terreinafgevaardigde moet de voorschriften doen eerbiedigen. 

 

Iedere overtreding vanwege de geschorste coach of assistent-coach zal worden gelijkgesteld met een onregelmatige coaching en zal 
beboet worden zoals de onder artikel CD 234 vermelde boete in de TTB. 
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DE LANDELIJKE EN PROVINCIALE TRAINERS 

 

ART. 239 – COACHES EN STAFLEDEN BIJ SELECTIES 

 

Coaches en stafleden die werkzaam zijn binnen selecties waarover Basketbal Vlaanderen bevoegdheid heeft, worden door het 
Bestuursorgaan benoemd op voordracht van de Technisch Directeur Topsport. 

 

Zij onderschrijven en werken volgens de filosofie en richtlijnen bepaald door de Topsportcommissie en worden door de Technisch 
Directeur Topsport aangestuurd. 
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TITEL III – DE WEDSTRIJDEN  

HOOFDSTUK I – ALGEMEENHEDEN 

ART. 241 – ALGEMENE BEPALINGEN 

 
A. Looptijd van een seizoen 

  Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. 

 

B. vzw Basketbal Vlaanderen organiseert en geeft zijn toestemming voor: 
a. alle resultaatgebonden wedstrijden voor seniors, en jeugd alle niveaus, beker en recreatief niveau inbegrepen 
b. wedstrijden in het buitenland. 
c. oefenwedstrijden voor landelijke selectieploegen en van de Topsportschool. 
d. tornooien, vrienden-, liefdadigheid- en propagandawedstrijden.  

 

C. Aankondiging van de wedstrijden 

Aanplakbiljetten, programma's, kaarten of andere publiciteitsmiddelen moeten verplicht vermelden dat de wedstrijden onder 
toe zicht van vzw Basketbal Vlaanderen gespeeld worden. 

 

D. Beschikking over speelvelden 

  Het Bestuursorgaan mag vragen om over de speelvelden van de clubs te beschikken: 

A. om er trainingen van de nationale en landelijke ploeg te organiseren. 
B. om er interland- of andere wedstrijden te laten spelen. 

 

E. Leiding van de wedstrijden 

De wedstrijden moeten aan het vigerend tarief geleid worden door scheidsrechters opgeroepen door het bevoegd 
Departement (zie ook CD art. 222). 

  De wedstrijden van de werkende clubs mogen slechts geleid worden door scheidsrechters die een vergunning hebben. 

 

F. Speciale toelatingen 

Zonder toestemming van het Bestuursorgaan mogen de clubs niet deelnemen aan organisaties die niet onder toezicht van vzw 
Basketbal Vlaanderen staan. 

 

G. Geval van overmacht 

In geval van overmacht waarover het vrij oordeelt, kan het bevoegd Departement er in toestemmen dat een club een of 
meer wedstrijden op een ander speelveld dan het zijne laat doorgaan. 

 

H. Verbandkist 
a. De verplichte inhoud van de verbandkist dient jaarlijks op de website te worden gepubliceerd.     
b. Het telefoonnummer van de clubarts of het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis dient ter beschikking te 

zijn. 
c. De afwezigheid van de verbandkist vóór de aanvang van de wedstrijd(en) wordt gesanctioneerd met een boete zoals 

opgenomen in de TTB. 
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ART. 246 – VERPLICHTINGEN VAN DE BEZOCHTE CLUB OF ORGANISATOR VAN EEN TORNOOI 

 
De bezochte club of organisator van een tornooi moet: 

 

1. Alle nodige maatregelen treffen om de volledige veiligheid van de scheidsrechters, officials, spelers en begeleiders van de 
bezoekende club te waarborgen, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd, en dit tot op het ogenblik dat ze zich veilig in hun 
vervoermiddel bevinden. Indien de omstandigheden dit vereisen zullen de scheidsrechters, officials, spelers en begeleiders 
van de bezoekende club zo vlug mogelijk vertrekken. 

 

2. Op straf van boete voorgeschreven door de TTB, de scheidsrechter vóór de wedstrijd en op onopvallende wijze vergoeden 
volgens het tarief dat voorkomt in de TTB. 

 

3. De doelpalen tot op een hoogte van 2 meter, evenals de onderzijde van het bord met een buigzaam materiaal bekleden. 
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ART. 248 – WEDSTRIJDFORMULIER 

 
Het wedstrijdformulier moet op straffe van boete voorzien in de TTB, verstuurd worden ten laatste de eerste werkdag die volgt op het 
einde van de wedstrijd (poststempel of tijdstempel bij elektronische verzending geldt als bewijs). Het  niet  binnensturen van  het 
wedstrijdformulier aan het Departement Competitie zal beboet worden volgens de normen bepaald in de TTB. Indien betrokken club in 
gebreke blijft kan het bevoegd departement een forfait uitspreken en de voorziene boetes toepassen. 
 

Het verzenden van het wedstrijdformulier geschiedt: 

1. door tussenkomst van de bezochte club indien de wedstrijd plaats had of bij verloren verklaarde wedstrijd ten nadele van 
de bezoekers. 
 

2. door tussenkomst van de door het bevoegde Departement aangestelde organisator indien de wedstrijd op neutraal terrein 
werd georganiseerd. 
 

3. door tussenkomst van de bezoekende club bij verloren verklaarde wedstrijd ten nadele van de bezochte club. 
Indien het wedstrijdformulier ontbreekt, moeten de belanghebbenden een voorlopige lijst opmaken, en ze door de kapiteins en 
de scheidsrechters laten ondertekenen. 

 
Als er zich technische problemen voordoen bij het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier zal de thuisspelende club ten laatste de 
eerstvolgende werkdag contact opnemen met het Secretariaat-Generaal.   
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ART. 249 – VERBAAL GEWELD, WANORDELIJKHEDEN, INCIDENTEN 

 
Indien er zich verbaal geweld, wanordelijkheden of incidenten op of rond het speelveld van een club hebben voorgedaan, voor, tijdens of 
na een wedstrijd, kunnen de Rechterlijke Raden de voorziene normen der sancties en de door de TTB voorgeschreven boetes 
toepassen. 
 

De boetes kunnen ook toegepast worden op clubs waarvan de supporters dergelijke daden veroorzaakten gedurende een wedstrijd op 
het speelveld van een andere club. 

 

Als verbaal geweld wordt beschouwd, niet limitatief: 

1. Het vernederen, het discrimineren of het denigreren van een persoon, op een manier die de menselijke waardigheid 
aantast, omwille van zijn ras, kleur, godsdienst, etnische afstamming, geaardheid, anders-validiteit. 

 

2. Het ontrollen van spandoeken door supporters, waarop discriminerende woorden of symbolen vermeld staan. 

 

3. Het dragen van aanstootgevende kledij zoals beschreven in de bundel van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
voor Racismebestrijding (CGKR) 

 

4. Het aannemen van een aanstootgevende houding of het tonen van gelijkaardige gebaren. 
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ART. 249 BIS – WEDSTRIJD MET GESLOTEN DEUREN 

 
Het gebruik van een speelveld kan voor een bepaalde tijd ontzegd worden en de bevoegde Rechterlijke Raad heeft ook het recht te 
bepalen dat de wedstrijden die erop voorzien zijn zullen doorgaan, zonder toegang voor het publiek. 
 

De sanctie houdt in dat de gestrafte club de ontvangsten uit inkomgelden derft. De rechtstreekse of onrechtstreekse uitzending van 
beelden van die wedstrijden is derhalve eveneens verboden. De boete zoals voorzien in de TTB zal eveneens toegepast worden. 

 

Wanneer een wedstrijd met gesloten deuren afgelast wordt of over te spelen is, wordt de sanctie automatisch overgedragen op d e 
volgende thuiswedstrijd die de gestrafte club in dezelfde afdeling speelt. 

 

Zo nodig mag de bevoegde Rechterlijke Raad beslissen dat de wedstrijden met gesloten deuren zullen gespeeld worden op een veld 
dat hij zal aanwijzen. 

 

Behalve de spelers en personen met een officiële functie conform CD 203, krijgen slechts volgende personen toegang tot de installaties ter 
gelegenheid van een wedstrijd met gesloten deuren: 

1. De bestuursleden van beide clubs conform AD63. 

 

2. De coaches, de assistent-coaches en de ploegbegeleiders zoals voorgeschreven in de Officiële Basketbalregels. 

 

3. De leden die houder zijn van een officiële kaart van vzw Basketbal Vlaanderen (leden van departementen, afgevaardigden, 
raden en scheidsrechters). 

 

4. Journalisten op vertoon van hun kaart afgeleverd door de B.B.S. 
De kosten van rechterlijke raadsleden, die een (controle)opdracht vervullen, vallen ten laste van de gestrafte club. De 
rechterlijke raden zullen dit telkens vermelden in hun beslissing. 
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HOOFDSTUK II – KAMPIOENSCHAPPEN 

ART. 253 – DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 

 
1. Een club mag één of meerdere ploegen inschrijven voor heren- en/of dameskampioenschappen die aanleiding geven tot 

stijgen en/of dalen. 

Deze ploegen zullen eenzelfde naam moeten dragen met toevoeging van een letter, waarbij de ploeg die in de hoogste 
afdeling (niveauoverschrijdend) aantreedt, ongeacht of dit vzw Basketbal Vlaanderen-dan wel de nationale competitie betreft, 
de A-ploeg is en de lager gekwalificeerde ploegen een lettertoevoeging krijgen in alfabetische volgorde naarmate de afdeling 
(niveauoverschrijdend) lager is. Aldus is de B-ploeg net onder de A-ploeg gekwalificeerd enz. 

Ditzelfde principe is ook van toepassing op de jeugdploegen in de landelijke, provinciale en gewestelijke afdelingen. 

Voor de seniorploeg die deelneemt aan het recreatief basketbal zal steeds de letter Z toegevoegd worden, de Z-ploeg dus. De 
Z- ploeg wordt binnen de club in deze context beschouwd als de ploeg met het laagste niveau en afdeling. 

Wat verder in onderhavig artikel aan bod komt betreft NIET de Z-ploeg tenzij anders vermeld. 

 

2. Een ploeg die voor het eerst aan het kampioenschap deelneemt, start in de laagste provinciale afdeling. 
 

3. De ploegen van éénzelfde club kunnen in dezelfde afdeling spelen, maar in verschillende reeksen met uitzondering van het 
geval vermeld in punt 5. Indien twee clubs van een afdeling die slechts één reeks telt, wensen te fuseren, dan zal de tweede 
ploeg van de nieuwe club dalen naar de onmiddellijk lagere afdeling en is er een supplementaire stijger uit deze afdeling. 
 

4. Voor aanvang van de eerste resultaatgebonden wedstrijd van elke ploeg moet de club die meer dan één eerste ploeg heeft 
de lijsten van ingeschreven spelers van 21 jaar en ouder op 31 december invullen via de toepassing die daartoe door vzw Basketbal 
Vlaanderen ter beschikking gesteld wordt. Deze lijsten blijven vervolgens publiek consulteerbaar op de website. Voor de Z-
ploeg dient een register opgemaakt en gepubliceerd te worden door het secretariaat-generaal van vzw Basketbal Vlaanderen 
(manuele handeling). Enkel de spelers die op dit register voorkomen en al de spelers die aangesloten zijn bij de club mogen 
aan de wedstrijd deelnemen. 
 

5. In de laagste provinciale afdeling is het mogelijk te spelen in dezelfde reeks met het recht tot stijgen en dalen op voorwaarde 
dat er slechts één reeks kan samengesteld worden (maximum 16 ploegen) en de clubs van de desbetreffende reeks op de 
Algemene Provinciale Vergadering van de Clubs met een gewone meerderheid akkoord gaan om die ploeg(en) met het recht 
tot stijgen, te laten spelen. 
Indien er geen akkoord is van de APVC dan kan/kunnen die ploeg(en) enkel buiten klassement deelnemen. 
 

6. Zijn gerechtigd te spelen: 
 
a. Alle seniorspelers die aan de competitie deelnemen behoren tot de ploeg waarvoor zij op de lijst voorkomen. Zij mogen 

enkel opgesteld worden in die ploeg én in wedstrijden van een hoger spelende ploeg. 

Een ploeg mag per wedstrijd met in totaal maximum twee spelers uit een ploeg (of ploegen) van een lagere afdeling 
(eventueel niveauoverschrijdend) aangevuld worden. 

Een speler op de lijst van de hoger spelende ploeg mag met een lager spelende ploeg spelen mits nog niet te hebben 
deelgenomen aan resultaatgebonden wedstrijden van de hoger spelende ploeg en onder voorwaarde van het indienen 
van een verzoek tot schrapping op de lijst van de hoger spelende ploeg en aanvulling van de lijst van de lager spelende 
ploeg. Deze beperking is niet van toepassing op het register van een Z-ploeg. 

Voor een speler, die in de loop van het seizoen aansluit moet een verzoek tot aanvulling van de lijst van zijn ploeg van 
bestemming ingediend worden. 

Een speler die vermeld staat op een lijst van de ploeg die in een lagere afdeling speelt, kan ten definitieve titel opgesteld 
worden in de ploeg die speelt in een hogere afdeling, onder voorbehoud van inschrijving op de desbetreffende lijst na 
hiervoor een aanvraag te hebben ingediend bij het secretariaat-generaal. Van zodra de lijst wordt aangevuld met de 
betrokken speler is hij niet meer gerechtigd om te spelen voor de ploeg uit de lagere afdeling, dit met uitzondering van de 
Z-ploeg. 

Een club die met één of meerdere ploegen aantreedt in de nationale competitie, dient de door vzw Basketbal Vlaanderen 
ingestelde hiërarchie van de inschrijving der spelers - en de daaraan verbonden beperkingen - te respecteren, ook over 
de grens van de organisatorische verantwoordelijkheden heen. 
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Per wedstrijd kunnen meerdere overtredingen in verband met de lijst van de ingeschreven spelers per ploeg 
vastgesteld worden. De benadeelde club – de tegenstrever - kan klacht indienen zoals voorzien in artikel 444 van het 
Intern Reglement.  

b. voor de jeugdspelers is CD art.292 van toepassing. Zij mogen in de verschillende ploegen (A,B,C...) opgesteld worden.  

 

c. alle spelers die volgens hun leeftijd gerechtigd zijn voor het spelen van een seniorwedstrijd, en aangesloten zijn bij een 
club, mogen worden opgesteld in de verschillende reserveploegen van die club. 

De scheidsrechters wordt verzocht CD art 217 punt 6 toe te passen (vergelijking van de namen op het wedstrijdformulier 
met deze die voorkomen op de lijst/register die de club voorlegt en die een correcte weergave moet zijn van de officiële 
lijst/register zoals gepubliceerd op de website van vzw Basketbal Vlaanderen. (Alles wordt in het werk gesteld om deze 
lijsten/registers te publiceren vóór de aanvang van de competitie). 

Toe te passen boete: bedragen identiek aan deze die voortvloeien uit een overtreding van CD art 217 punt 6 en die bij 
dat artikel in de TTB opgenomen zijn. 

  Opmerking: Reeksen van eenzelfde afdeling worden beschouwd als zijnde van hetzelfde niveau. 

 

7. Indien het Departement Competitie bij controle de naam van een niet ingeschreven speler aantreft op het wedstijdformulier 
van een resultaatgebonden wedstrijd dan wordt deze in functie van bovenstaand punt 6a beschouwd als gekwalificeerd voor 
het laagst spelende team van de betrokken club (of het desbetreffende team indien er meerdere binnen één club zijn). De 
in de TTB voorziene boete zal aangerekend worden en als het een overtreding betreft tegen bovenstaand punt A zal de 
forfaitscore (CD art. 274) eveneens uitgesproken worden. 

Als het Departement een vermoeden heeft dat de overtreding opzettelijk is gebeurd dan zal het Departement de 
Bondscoördinator hierover inlichten om er verder gevolg aan te geven.(JD art. 478); 

 

8. Een club mag in een recreatieve wedstrijd geen speler opstellen die toegewezen is aan een andere club, zonder schriftelijke 
toestemming van deze laatste. Sancties worden in CD Art. 287 aangegeven. 

Op basis van deze toelating zal de speler op het register van de Z-ploeg geplaatst worden. Het register moet elke wedstrijd, 
samen met een kopij van de aansluitingskaart en het medisch attest, voorgelegd worden. 

Toelating verlenen en toevoegen aan het register kan op eender welk moment gebeuren. 

 

9. Opmerking 

De daling van de ploeg die uitkomt in de hoogste afdeling van vzw Basketbal Vlaanderen heeft altijd voorrang op het recht van 
eventuele promotie van een ploeg die in een lagere afdeling van vzw Basketbal Vlaanderen evolueert. De daling van de 
oorspronkelijk hoger geklasseerde ploeg naar een lagere afdeling van vzw Basketbal Vlaanderen kan eventueel een daling 
veroorzaken voor de ploeg die in de onmiddellijk lagere afdeling van vzw Basketbal Vlaanderen evolueerde. 

 

10. NOTA 

De term “opgesteld” in de zin van een speler opgesteld in een bepaalde ploeg betekent: op het wedstrijdformulier vermeld staan, 
maar spelen is niet noodzakelijk. 
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ART. 254 – OPSOMMING VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN VOOR SENIORS 

 

A. Kampioenschap voor Seniors 
 

1. Landelijk 

a. Een afdeling I met één reeks van ten hoogste 14 ploegen. 

b. Een afdeling II met reeksen van ten hoogste 14 ploegen. 

NOTA 

Het Bestuursorgaan kan in afdeling I een afwijkend aantal ploegen toelaten en een afwijkende competitievorm organiseren 
indien het noodzakelijk blijkt ten gevolge van de regelgeving omtrent deelname aan de competitie in Basketball Belgium. 

 

2. Provinciaal 

a. Een afdeling I met één reeks van ten hoogste 14 ploegen. 

b. Een afdeling II met reeksen van ten hoogste 14 ploegen. 

c. Een afdeling III met reeksen van ten hoogste 14 ploegen. 

d. Een afdeling IV met reeksen van ten hoogste 14 ploegen. 

e. Eén of meer recreatieve afdelingen van telkens ten hoogste 14 ploegen. 

NOTA 

De laagste afdeling mag meer dan 14 ploegen omvatten. Bij gebreke aan een recreatieve afdeling kunnen hiervoor ook 
recreatieve ploegen inschrijven. 

 

B. Andere competities 

 

Voor andere competities, o.m. de Bekers zijn het IR en de specifieke reglementen van kracht. Afwijkingen hieraan kunnen 
toegestaan worden mits toepassing van het CD art. 266. 

 

De in de jaarkalender voorziene competitiedagen hebben steeds voorrang op de bekerwedstrijden van de Beker van Vlaanderen en/of de 
Provinciale Beker. 

 

Voor de bekerwedstrijden geldt volgende volgorde: 

a. Beker van België 

b. Beker van Vlaanderen 

c. Provinciale Beker 
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ART. 255 – OPSOMMING VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN VOOR JEUGD 

 
A. Er worden kampioenschappen georganiseerd in diverse leeftijdscategorieën en diverse niveaus 

 
B. Het aantal ploegen per niveau wordt bepaald door het BO en voorgelegd ter goedkeuring telkens op de algemene 

vergadering van de maand maart 
 

C. Voor de categorieën U8 – U12 – U14 zijn gemengde ploegen, uitkomende bij de jongens, toegestaan. (zie ook CD 292 B3). 
Vanaf U16 betreft het ploegen met enkel meisjes of jongens. 

 
D. Andere competities 

 
Voor andere competities, o.m. de Bekers zijn het IR en de specifieke reglementen van kracht. Afwijkingen hieraan kunnen 
toegestaan worden mits toepassing van het CD art. 266. 

 

De in de jaarkalender voorziene competitiedagen hebben steeds voorrang op de bekerwedstrijden van de Beker van 
Vlaanderen en/of de Provinciale Beker.  
 
Voor de bekerwedstrijden geldt volgende volgorde: 

1) Beker van Vlaanderen 
2) Provinciale Beker 
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ART. 256 – INSCHRIJVINGEN EN VERBINTENISSEN 

 
1. FORMALITEITEN 

 
Het eerste team van de clubs van de afdelingen met stijgen en/of dalen, wordt ambtshalve ingeschreven voor het 
kampioenschap van de eerste teams en reserves. 
 

De clubs moeten het formulier ter bevestiging van hun inschrijving, behoorlijk ingevuld: 

❑ uiterlijk op 05 mei voor de seniors ( geen recreatieve ploegen) en de jeugdreeksen niveau 1 en 2; 
❑ uiterlijk op 15 mei voor de recreatieve seniorsploegen en voor de jeugdreeksen niveau 3 en 4. 

 

De club waarvan het inschrijvingsformulier niet binnen de gestelde termijn ingestuurd werd, zal een door de TTB 
voorgeschreve n boete opgelegd worden. 

 

Daarenboven heeft het Departement het recht het team waarvan de inschrijving slechts aankomt na publicatie van de reeksen 
in het blad voor de officiële mededelingen (de website van vzw Basketbal Vlaanderen), niet aan het kampioenschap te laten 
deelnemen. 

 
2. CONTROLE 

 
Het DC zal het SG van vzw Basketbal Vlaanderen uiterlijk op 15 september schriftelijk inlichten over de clubs die geen eerste 
of geen enkel team voor het kampioenschap ingeschreven hebben. 

 
3. AFSTAND 

 
a. Indien, van een club, een seniorploeg gerechtigd is op een plaats in een bepaalde afdeling en van dit recht afstand wil 

doen, dan daalt deze ploeg naar de laagste provinciale afdeling, ongeacht de afdeling waarin zij voordien aantrad. 
 

b. Een club die een plaats toegewezen krijgt in een hogere afdeling en deze niet inneemt daalt niet. 
 

c. Voor het stijgen van Landelijke naar Nationale en van 1ste provinciale naar de Landelijke afdelingen zijn speciale regels 
voorzien in het IR (zie CD art. 264). 
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ART. 257 – ORGANISATIE VAN DE JEUGDCOMPETITIES 

 
I. STRUCTUUR 

 

De jeugdcompetities op de diverse niveaus worden door het Departement Competitie georganiseerd.  

 

A. Structuur op het niveau van de clubs: Aantal ploegen 

 

1) Heren 

 

a. De clubs van vzw Basketbal Vlaanderen die met een seniorploeg aantreden in de Pro Basketball League (PBL) moeten 
minstens 4 jeugdploegen (jongens) naar keuze opstellen in de jeugdcompetities van vzw Basketbal Vlaanderen. 

b. De clubs van vzw Basketbal Vlaanderen die met een seniorploeg aantreden in TDM 1 (BB) moeten minstens 3 jeugdploegen 
(jongens) naar keuze opstellen. 

c. De clubs van vzw Basketbal Vlaanderen die met een seniorploeg aantreden in TDM 2 (BB) moeten minstens 2 jeugdploegen 
(jongens) naar keuze opstellen. 

d. De clubs die aantreden in de Landelijke afdelingen vzw Basketbal Vlaanderen moeten minstens 2 jeugdploegen (jongens) 
naar keuze opstellen. 

e. De clubs uit de reeksen van 1ste Provinciale afdelingen vzw Basketbal Vlaanderen moeten minstens 1 jeugdploeg (jongens) 
naar keuze opstellen. 

 

NOTA 

De verplichting tot het opstellen van jeugdploegen is niet cumulatief d.w.z. enkel de verplichting van de hoogst spelende seniorploeg 
(heren) zal in aanmerking genomen worden. 

 

2) Dames 

 

a. De clubs van vzw Basketbal Vlaanderen die met een seniorploeg aantreden in TDW 1 (BB) moeten minstens 3 jeugdploegen 
(meisjes) naar keuze opstellen. 

b. De clubs van 1ste  en 2de  Landelijke afdeling vzw Basketbal Vlaanderen moeten minstens 2 jeugdploegen (meisjes) naar 
keuze opstellen. 

c. De clubs van de 1ste Provinciale afdeling vzw Basketbal Vlaanderen moeten minstens 1 jeugdploeg (meisjes) naar keuze 
opstellen. 

 

NOTA 

De verplichting tot het opstellen van jeugdploegen is niet cumulatief d.w.z. enkel de verplichting van de hoogst spelende seniorploeg 
(dames) zal in aanmerking genomen worden. 

Voor clubs die zowel met een seniorploeg heren als met een seniorploeg dames aantreden blijven de hierboven vermelde nota’s zowel 
voor heren als voor dames afzonderlijk van toepassing. 

NB. Elke club uit 1ste provinciale die stijgt naar een landelijke afdeling moet in orde zijn vanaf het 2de competitiejaar in de landelijke 
afdeling 

 

B. Organisatie van de competitie 

 

Het Departement Competitie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle jeugdcompetities van alle niveaus. Het zorgt voor  het 
samenstellen van de reeksen en de opmaak van de diverse kalenders. 

De teams die deelnemen aan het kampioenschap Niveau 1 strijden om de titel “Kampioen van Vlaanderen”. 

Een club kan slechts 1 team inschrijven in niveau 1 of 2. * 

* Gezien de specificiteit van de jeugdcompetitie voor meisjes kan het Bestuursorgaan beslissen om een 2de team toe te laten op 
niveau 2. 

* Een tweede team kan via een systeem van sportief stijgen wel op niveau 2 aantreden na de eerste ronde indien het eerste team 
actief is op niveau 1. 
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Alle wedstrijden moeten gespeeld, ook als er geen officiële scheidsrechters aangeduid zijn of als een aangeduide scheidsrechter afwezig 
is.  

 

II. SANCTIES 

 

Indien de bepalingen betreffende de verplichte opstelling van jeugdploegen niet nageleefd worden, zullen de clubs, per ontbrekende 
ploeg een boete, vastgesteld in de TTB oplopen. 

 

Het Algemeen Forfait wordt met niet-inschrijving gelijkgesteld. 
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ART. 258 – INSCHRIJVING IN AFDELING RESERVEN 

 
Er zijn geen reserveploegen in de Landelijke Afdelingen. 
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ART. 259 – JAARKALENDER 

 
Het Bestuursorgaan is gehouden een jaarkalender op te stellen waarin alle belangrijke basketactiviteiten vermeld zijn. 
 

De data van het landelijk, het interprovinciaal en het provinciaal kampioenschap evenals de landelijke jeugdbekers zullen voorgesteld 
worden op de AV van de maand maart voor het komende seizoen op voorstel van het Departement Competitie. 

 

Indien een kampioenschapswedstrijd geherprogrammeerd wordt op dezelfde dag of weekend voorzien voor de Beker van Vlaanderen, 
heeft deze laatste altijd voorrang en moet de kampioenschapswedstrijd verplaatst worden na overleg met de betrokken clubs. 
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ART. 260 – KALENDER 

 
A. KALENDER VAN HET SEIZOEN 

 
De kalender van de landelijke afdelingen seniors en de diverse jeugdcompetities wordt opgemaakt door en onder 
verantwoordelijkheid van het Departement Competitie. 

Het doet hierbij het nodige om te vermijden dat de eerste ploegen van twee clubs uit dezelfde gemeente tezelfdertijd 
thuiswedstrijden zouden spelen of, indien dit niet mogelijk is, om de last van de concurrentie billijk te verdelen. 

Vooraleer tot het opstellen van de kalenders over te gaan, zullen de reeksindelingen medegedeeld worden aan de 
deelnemende teams waarbij ze hun opmerkingen kunnen melden aan het Departement Competitie. 

De samenstelling van de reeksen zal door het Departement Competitie meegedeeld worden aan het Bestuursorgaan ten 
laatste op 15 juni.  

De kalender wordt uiterlijk op 1 juli door het Departement Competitie gepubliceerd.  
 

B. WIJZIGINGEN AAN DE KALENDER 
 

Elke aanvraag vanwege een club tot wijziging van locatie, uur en /of dag van een wedstrijd opgenomen in de definitieve kalender 
moet gebeuren via SportBeheerOnline, behalve bij  de specifieke gevallen beschreven in artikel CD 272. De aanvraag met 
akkoord van de tegenstrever moet ten laatste 10 dagen voor de voorziene wedstrijddatum aangeboden worden ter goedkeuring 
via het berichtencentrum aan de bevoegde instantie. 

Elke club is verplicht om binnen de 7 kalenderdagen een goedkeuring of afwijzing te geven op de aanvraag tot 
kalenderwijziging via SportBeheerOnline. Als een club welke een aanvraag tot kalenderwijziging indiende via 
SportBeheerOnline voor een wedstrijd en geen antwoord ontvangt van zijn tegenstrever dan moet de club de bevoegde 
instantie hierover informeren. Deze zal uiteindelijk definitief b eslissen over de aanvraag. 

Het bevoegde Departement kan de wijziging toestaan of weigeren. De melding van de genomen beslissing gebeurt via het 
berichtencentrum van SportBeheerOnline. 

Als een aanvraag wordt toegestaan door de bevoegde instantie voor alle geprogrammeerde wedstrijden door een ploeg te 
betwisten tijdens het seizoen, zal er een forfaitair bedrag voorzien in de TTB aangerekend worden. 

De goedgekeurde kalenderwijziging van locatie, uur en /of dag verschijnt automatisch op de kalender van vzw Basketbal 
Vlaanderen. 
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ART. 261 – DAGEN VAN DE KAMPIOENSCHAPWEDSTRIJDEN 

 
1. Definities 

 
a. Weekend: begint op vrijdag om 18:00 uur en eindigt de zondagavond 23:59 uur.  

b. Weekdagen: dagen (of momenten) die niet tot het weekend behoren 

c. Feestdagen: dagen dewelke door de nationale of gewestelijke overheden officieel erkend zijn als feestdag, al dan 
niet samenvallend in het weekend of op een weekdag. 

 
 

2. Seniorwedstrijden in het weekend 
 

a. op vrijdag: Resultaatgebonden seniorwedstrijden mogen niet voor 20:00 uur noch na 21:00 uur beginnen zonder het 
akkoord van de bezoekende ploeg. 

 
b. op zaterdag: Resultaatgebonden seniorwedstrijden mogen niet vóór 16:00 uur noch na 21:00 uur beginnen zonder het 

akkoord van de bezoekende ploeg. 
 

c. op zondag: Resultaatgebonden seniorwedstrijden mogen niet voor 10:00 uur noch na 18:00 uur beginnen zonder het 
akkoord van de bezoekende ploeg. 

 
 

3. Seniorwedstrijden op feestdagen 
 

a. indien de feestdag een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag betreft kunnen resultaatgebonden seniorwedstrijden 
niet voor 11:00 uur noch na 18:00 uur beginnen zonder het akkoord van de bezoekende ploeg. 

 
b. indien een feestdag op een vrijdag of een zaterdag valt kunnen resultaatgebonden seniorwedstrijden niet voor 11:00 uur 

noch na 21:00 uur beginnen zonder het akkoord van de bezoekende ploeg. 
 

c. indien de feestdag op zondag valt, dan is bepaling van 2c van toepassing. 
 
 

4. Seniorwedstrijden op weekdagen 
 

Wedstrijden die op weekdagen gespeeld worden, mogen niet vóór 20:00 uur, noch na 21:00 uur beginnen zonder akkoord van 

de bezoekende ploeg. 

 

5. De jeugdwedstrijden  
 

a. Voor resultaatgebonden jeugdwedstrijden. 
 

a) op weekdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag kunnen nooit doorgaan zonder het akkoord 
van de bezoekende ploeg. 

 
b) op zaterdag of zondag of op feestdagen mogen niet voor 09:00 uur beginnen. De jeugdwedstrijden niveau 1 en 2 

mogen niet voor 10:00 uur beginnen zonder akkoord van de bezoekende ploeg. De  jeugdwedstrijden mogen 
niet na 17:00 uur beginnen zonder het akkoord van de bezoekende ploeg. 

 
c) voor de reeks U21 jongens en U19 meisjes mogen op zaterdag, niet later dan 13:00 uur (niveau 1 en 2 12:00 uur) 

beginnen, zonder het akkoord van de bezoekende ploeg. 
 

b. Voor niet-resultaatgebonden wedstrijden is sowieso altijd het akkoord van de bezoekende ploeg vereist. 
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ART. 262 – HET SPEELVELD EN DE UITRUSTING 

 
a. Alle competitie- en bekerwedstrijden moeten in zaal gespeeld worden. Uitzonderingen kunnen mits gemotiveerde jaarlijkse 

aanvraag, in te dienen vóór 15 april op  het SG, door het BO toegestaan worden. 
 

b. Deze wedstrijden dienen betwist te worden op een door het departement competitie gehomologeerd speelveld. 
 

c. Het volledige reglement betreffende het speelveld en de uitrusting is terug te vinden op de Website van vzw Basketbal 
Vlaanderen onder de rubriek “Competitie”. Bij overtreding van dit reglement is een in de TTB voorzien boete van toepassing. 

Interpretaties en afwijkingen op het Fiba-reglement moeten door de AV met een 2/3de meerderheid goedgekeurd worden. 
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ART. 263 – RECLAME OP HET TERREIN VAN DE CLUBS DIE AANTREDEN IN LANDELIJKE HEREN EN DAMES 

 
Het aanbrengen van reclame op de terreinen (zie Art. 2 van de Officiële Basketbalregels) is onderworpen aan een voorafgaandelijke 
toelating van het Bestuursorgaan van vzw Basketbal Vlaanderen. 
 

Indien deze toelating niet gevraagd werd, is de boete zoals vermeld in de TTB van toepassing. 
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ART. 264 – VORMING VAN DE AFDELINGEN 

 
A. DALEN HEREN  

 

A.1  Nationaal Heren 

Het dalen uit een Nationale Reeks naar een Landelijke Reeks geschiedt volgens de normen voorzien in het competitieboek van 

Basketball Belgium. 

 

A.2  Landelijk Heren 

1) Zullen dalen uit Landelijke 1 
❑ de clubs die dertiende en veertiende gerangschikt zijn in 1ste Landelijke afdeling heren naar een lagere reeks. 
❑ afhankelijk van het aantal dalers uit TDM 2 (Basketball Belgium) zullen ploegen die 12de, 11de eindigen dalen 

naar een lagere afdeling. 
 

2) Zullen dalen uit de Landelijke II 
❑ de clubs die twaalfde, dertiende en veertiende gerangschikt zijn in beide reeksen van de II de Landelijke afdeling 

heren naar een lagere reeks. 
❑ afhankelijk van het aantal dalers uit Landelijke I zullen er bijkomende dalers zijn; eventueel aan te duiden via 

testwedstrijden. 

N.B.: Clubs die algemeen forfait verklaren volgens de bepalingen van CD artikel 275 zullen steeds dalen naar de laagste provinciale 
afdeling. 

Ook de bepalingen van AD artikel 66 blijven volledig van kracht. 

 

B. STIJGEN HEREN  

 

B.1. Nationaal 

Zijn gerechtigd te stijgen naar TDM 2 (Basketball Belgium) de clubs die als eerste en tweede gerangschikt staan in Landelijke I. 

 

B.2. Landelijke I Heren 

Zijn gerechtigd te stijgen naar Landelijk I de clubs die als eerste gerangschikt staan in de beide reeksen van Landelijke II. Bijkomende 
stijgers zullen steeds via eindrondes of testrondes bepaald worden. 

 

B.3. Landelijke II Heren 

Zijn gerechtigd te stijgen naar Landelijk II de clubs die als eerste gerangschikt staan in de Eerste Provinciale Afdeling van de 5 
Vlaamse Provincies en de tweede gerangschikte van de provincie die aan de beurt is volgens de opgestelde beurtrol “gerechtigde stijger”. 
Het volgende seizoen levert de volgens deze beurtrol volgende provincie de als tweede gerangschikte, gerechtigde stijger. Indien plaatsen 

vrij komen voor bijkomende stijgers, dan zullen deze toegewezen worden aan de overige tweede gerangschikte in volgorde van de 

beurtrol “bijkomende stijger heren”. 

Indien onvoldoende tweede gerangschikte clubs bereid zijn om de bijkomende plaatsen in te nemen, zullen deze toegewezen worden 
aan de derde gerangschikte clubs in volgorde van de beurtrol “bijkomende stijger heren” en zo verder, met uitsluiting van de verplicht 
dalende clubs. 

Het volgende seizoen begint de beurtrol “bijkomende stijger heren” na de provincie die het voorafgaande seizoen voorzag in de laatste 
bijkomende stijger. 

De volgorde van de beurtrollen ”gerechtigde stijger” en “bijkomende stijger heren” is vastgelegd in functie van het aantal ploegen dat de 
competitie in het seizoen 2003-2004 beëindigd heeft en zal ieder seizoen voor aanvang van de reguliere competitie door het 
Departement Competitie gepubliceerd worden op de website van vzw Basketbal Vlaanderen. 

Voor de provincies die op hun Algemene Provinciale Vergadering beslist hebben Play-offs in te richten in de eerste provinciale reeks, 
zal het in artikel CD 297 voorziene play-off reglement duidelijk bepalen hoe de finale rangschikking in deze reeks zal bepaald worden. 
Daardoor moet minstens duidelijk worden welke ploegen van deze provincie in aanmerking komen als gerechtigde stijger en als eerste 
bijkomende stijger. 
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C. DALEN DAMES  

 

C.1. Nationaal Dames 

Het dalen uit een Nationale Reeks naar een Landelijke Reeks geschiedt volgens de normen voorzien in het competitieboek van 
Basketball Belgium.  

 

C.2. Landelijk Dames 

1) Zullen dalen uit Landelijke 1 
❑ de clubs die dertiende en veertiende gerangschikt zijn in 1ste Landelijke afdeling dames naar een lagere reeks. 
❑ afhankelijk van het aantal dalers uit TDW 1 (Basketball Belgium) zullen ploegen die 12de, 11de eindigen dalen 

naar een lagere afdeling. 
 

2) Zullen dalen uit de Landelijke II 
❑ de clubs die dertiende en veertiende gerangschikt zijn in beide reeksen van de II de Landelijke afdeling Dames 

naar een lagere reeks. 
❑ de verliezer van de eindronde tussen de in beide reeksen als twaalfde gerangschikte ploegen naar een lagere 

reeks (Provinciale reeks). 

N.B.: Clubs die algemeen forfait verklaren volgens de bepalingen van CD artikel 275 zullen steeds dalen naar de laagste provinciale 
afdeling. 

Ook de bepalingen van AD artikel 66 blijven volledig van kracht. 

 

D. STIJGEN DAMES 

 
D.1. Nationaal 

Is gerechtigd te stijgen naar TDW 1 (Basketball Belgium) de club die als eerste gerangschikt staat in de 1ste Landelijke Afdeling. 

 

D.2. Landelijke I Dames 

Zijn gerechtigd te stijgen naar Landelijk I de clubs die als eerste gerangschikt staan in de beide reeksen van Landelijke II. Bijkomende 
stijgers zullen steeds via eindrondes of testrondes bepaald worden. 

 

D.3. Landelijke II Dames 

Zijn gerechtigd te stijgen naar Landelijk II de clubs die als eerste gerangschikt staan in de Eerste Provinciale Afdeling van de 5 Vlaamse 
Provincies. 

Indien plaatsen vrij komen voor bijkomende stijgers, dan zullen deze toegewezen worden aan de tweede gerangschikte in volgorde van 
de beurtrol “bijkomende stijger dames”. 

Indien onvoldoende tweede gerangschikte clubs bereid zijn om de bijkomende plaatsen in te nemen, zullen deze toegewezen worden 
aan de derde gerangschikte clubs in volgorde van de beurtrol “bijkomende stijger dames” en zo verder, met uitsluiting van de verplicht 
dalende clubs. 

Het volgende seizoen begint de beurtrol “bijkomende stijger dames” na de provincie die het voorafgaande seizoen voorzag in de laatste 
bijkomende stijger. 

De volgorde van de beurtrollen “bijkomende stijger dames” is vastgelegd in functie van het aantal ploegen dat de competitie in het seizoen 
2003-2004 beëindigt heeft en zal ieder seizoen voor aanvang van de reguliere competitie door het Departement Competitie gepubliceerd 
worden op de website van vzw Basketbal Vlaanderen. 

Voor de provincies die op hun Algemene Provinciale Vergadering beslist hebben Play-offs in te richten in de eerste provinciale afdeling, 
zal het in artikel CD 297 voorziene play-off reglement duidelijk bepalen hoe de finale rangschikking in deze reeks bepaald wordt. Daardoor 
moet minstens duidelijk worden welke ploegen van deze provincie in aanmerking komen als gerechtigde stijger en als eerste bijkomende 
stijger. 

 

E. AFSTAND DOEN VAN VERPLICHTING TOT STIJGEN 

 

Een club kan afstand doen van de verplichting om te stijgen. In dat geval wordt CD artikel 256 toegepast. Zie speciale regeling CD 264. 
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F. PROVINCIAAL HEREN EN DAMES 

 

Dalers en stijgers worden op het einde van het kampioenschap bepaald volgens de hoger vermelde principes: Met andere woorden: het 
aantal stijgers wordt bepaald naargelang het aantal dalers. 

 

G. VRIJGEKOMEN PLAATSEN 

 

1) Als gevolg van ontslag, schrapping, afstand of inactiviteit kunnen er bijkomend plaatsen vrijkomen. Indien er echter in een 
en dezelfde afdeling bijkomende dalers zouden zijn dan hebben deze voorrang op bijkomende stijgers om die vrijgekomen 
plaatsen in te vullen. 

Indien er in dezelfde afdeling meerdere reeksen zijn, kan na de competitie overgegaan worden tot de organisatie van 
testwedstrijden of eindrondes, naargelang de noodzaak. 

Plaatsen, die na 15 juni vrijkomen, worden niet meer aangevuld (noch verplicht, noch vrijwillig). 

 

2) Indien een reeks het hoogst aantal ploegen (CD 255) niet bereikt, mogen deze vrijblijvend aangevuld worden door (in 
vernoemde volgorde): 
- De bijkomende dalers (in volgorde, best geklasseerde eerst) uit deze reeks, 
- De verplichte dalers (in volgorde, best geklasseerde eerst) uit deze reeks, 
- Alle  andere  ploegen,  evenwel  beperkt  tot  één  afdeling  (niveauoverschrijdend) hoger  dan  dewelk  zij  in  bedoeld 

competitiejaar zouden uitkomen, 

Dit alles natuurlijk zonder strijdig te zijn met CD 253. 

 

H. SPECIALE REGELING VOOR STIJGERS VAN 1ste LANDELIJKE HEREN EN DAMES EN 1STE PROVINCIALE HEREN EN 
DAMES 

 

De gerechtigden moeten stijgen. 

Bij afstand moeten zij dalen naar de laagste afdeling tenzij een andere club de vrijgekomen plaats inneemt en wel volgens de 
volgende prioriteit: 

 

1) Clubs van 1ste Landelijke 
❑ de volgende clubs in het klassement van 1ste Landelijke afdeling behalve de dalende clubs. 
❑ de dalers uit de Nationale afdeling 

 

2) Clubs van 1ste Provinciale 

  De volgende clubs in het klassement van 1ste Provinciale afdeling behalve de dalende clubs. 

 

I. BIJZONDERE BEPALING: 

 

Indien een ploeg die gerechtigd is te stijgen, niet kan stijgen op basis van het feit dat een hoger spelende ploeg van dezelfde club al in 
die afdeling uitkomt, dan wordt deze plaats, onder dezelfde voorwaarden als van een bijkomende stijger, toegewezen aan de volgende 
ploeg in de rangschikking van die afdeling. 

Indien een ploeg die verplicht is te dalen daardoor uit zou komen in een afdeling waar een lager spelende ploeg van deze club al actief is, 
dan zal in voorkomend geval de lager spelende ploeg dalen naar de lagere afdeling. 

Uitzondering: Indien bedoelde afdeling uit meerdere reeksen bestaat dan heeft de club het recht om alsnog te promoveren of niet te 
dalen (CD 253.3). 
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ART. 265 – VORMING VAN DE REEKSEN 

 
Alvorens de reeksen gevormd worden mogen de clubs hun wensen aan het bevoegd Departement laten kennen. 
 

Het bevoegd Departement stelt zijn ontwerp op, publiceert het, ontvangt hierover eventuele opmerkingen en neemt dan een verantwoorde 
beslissing. 
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ART. 266 – WIJZIGING AAN DE FORMULE VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 

 
Opdat wijzigingen aan de formule van de kampioenschappen zouden aangenomen worden is niet alleen vereist dat ze op de AV 2/3 
van de stemmen behalen, maar ook dat 2/3 van de Afgevaardigden aanwezig zijn op het ogenblik van de stemming. 
 

De beslissing van het in voege gaan wordt door de AV genomen en dit met de gewone meerderheid. 
  



Intern Reglement − Deel Competitie 

66 
 

ART. 267 – MEDEDELING VAN DE UITSLAGEN 

 
De uitslagen van resultaatgebonden wedstrijden moeten alle dagen vóór 23.30 u door de bezochte of organiserende club of door de 
bezoekers bij afwezigheid van de eerstgenoemde, aan het bevoegde Departement medegedeeld worden via de daartoe voorziene 
webtoepassing. 
 

Iedere overtreding wordt beboet zoals in de TTB voorgeschreven. 
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ART. 268 – RANGSCHIKKING IN IEDERE REEKS 

 
Alle officiële kampioenschappen worden met uit en thuiswedstrijden gespeeld. 
 

Als de stand aan het einde van de tweede speelhelft gelijk is moet de wedstrijd worden voortgezet met een extra speeltijd van 5 
minuten, of zoveel speeltijden van 5 minuten als nodig blijken om de gelijke stand op te heffen. 

 

De maatregel betreffende de gelijke stand en verlengingen is alleen van toepassing op de kampioenschappen der senioren, die recht 
geven op stijgen en dalen. 

 

Voor al de jeugdcategorieën en reservecompetitie zijn er GEEN verlengingen. 

 

De klassering van de ploegen wordt bepaald op grond van de behaalde punten, overeenkomstig hun gewonnen, gelijkgespeelde en 
verloren wedstrijden, te weten 3 punten voor iedere gewonnen wedstrijd, 2 punten voor een gelijkspel, 1 punt voor een verloren 
wedstrijd en 0 punten voor een wedstrijd verloren met forfaitcijfers. 

 

1) Als twee ploegen gelijk eindigen in deze klassering, dan bepaalt het resultaat van de tussen hen onderling gespeelde 
wedstrijden de volgorde in de klassering. In geval dat het doelgemiddelde van de onderling gespeelde wedstrijden tussen beide 
ploegen gelijk is, dan wordt de volgorde bepaald door het doelgemiddelde van alle door hun beide gespeelde wedstrijden in 
hun reeks. 

2) Indien meer dan twee ploegen op gelijke hoogte staan in de klassering, dan wordt een tweede klassering gemaakt, waarbij 
alleen gelet wordt op resultaten van de onderling gespeelde wedstrijden van de betrokken ploegen tegen elkaar. In het geval 
dat er nog steeds ploegen gelijk staan in deze tweede klassering dan zal het gemiddelde (door deling) in beschouwing 
worden betrokken, waarbij alleen de resultaten van de onderling gespeelde wedstrijden tussen de betrokken ploegen zullen 
meetellen. 

Staan er dan nog twee ploegen op gelijke hoogte dan wordt de volgorde bepaald door het GEMIDDELDE van alle wedstrijden 
van de betrokken ploegen in hun reeks. 

Mocht op enig moment wanneer gebruik wordt gemaakt van de regeling genoemd in 2, de gelijke stand tussen meer dan 
twee 

ploegen worden gereduceerd tot een gelijke stand tussen twee ploegen, dan wordt automatisch de procedure als vermeld 
in 1 toegepast. 

Mocht het worden gereduceerd tot een gelijke stand waarbij meer dan twee ploegen betrokken zijn, dan wordt de procedure 
zoals vermeld in de eerste alinea van 2 herhaald. 

HET GEMIDDELDE DIENT ALTIJD TE WORDEN BEREKEND DOOR MIDDEL VAN DELING (het totaal van de gescoorde 
punten gedeeld door het totaal van de tegen gescoorde punten). 

Bij eventuele betwisting is het commentaar van de Officiële Basketbalregels van toepassing. 
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ART. 269 – HERZIENING VAN DE RANGSCHIKKING ALS GEVOLG VAN SCHRAPPING, ONTSLAG, ONBEDRIJVIGHEID OF 
ALGEMEEN FORFAIT 

 
Bij schrapping, ontslag, inactiviteit of het algemeen forfait tijdens de sportieve kalenderdagen, worden al de uitslagen van de 
gespeelde wedstrijden van de betrokken club vernietigd. 

 

Opmerking 

Met sportieve kalenderdagen wordt bedoeld al de vooropgestelde officiële wedstrijden. Indien een club ontslag neemt of geschrapt 
wordt na afloop van het kampioenschap heeft dit geen weerslag op de rangschikking. 
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HOOFSTUK III – AFGELASTEN VAN WEDSTRIJDEN 

ART. 270 – ALGEMEEN UITSTEL 

 

De bestuurder verantwoordelijk voor competitie kan beslissen tot een volledige of gedeeltelijke afgelasting van de wedstrijden van een 
speeldag. 

 

Mededelingen daarover verschijnen op de website van vzw Basketbal Vlaanderen uiterlijk om 17 uur daags voordien en zijn de enig geldige 
communicatie. 
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ART. 271 – AFGELASTE OF OVER TE SPELEN WEDSTRIJDEN EN KALENDERWIJZIGINGEN 

 

De clubs moeten ten minste 6 dagen op voorhand ingelicht worden over dag en uur waarop de wedstrijden die afgelast of over te 
spelen zijn, zullen doorgaan, alsook over de kalenderwijzigingen. 

 

Dit bericht moet door het bevoegd Departement per brief, fax of mail aan de secretaris van de betrokken club worden gezonden. 

 

Uitzondering bij algemene afgelasting omwille van weersomstandigheden in de eerste ronde, hier moeten de wedstrijden gespeeld 
worden op de eerstvolgende voorziene vrije speeldag zoals vermeld in de jaarkalender. Deze wedstrijden moeten niet betwist worden 
voor het begin van de 2de ronde. 

 

De wedstrijden die het voorwerp zijn van een kalenderwijziging in de tweede ronde van de kampioenschappen die aanleiding geven tot 
stijgen en/of dalen moeten betwist worden voor de twee laatste speeldagen van het kampioenschap. 

 

Uitzondering de competities die in 2 rondes gespeeld worden. Hier moet de uitgestelde wedstrijd gespeeld worden voor het einde van de 
eerste ronde. 
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ART. 272 – AFGELASTEN  VAN  EEN  WEDSTRIJD  DOOR  EEN  DEPARTEMENT OF  EEN SCHEIDSRECHTER 

 

Wanneer en club vraagt één van zijn wedstrijden af te gelasten in toepassing van onderhavig artikel, mag het bevoegd Departement 
niet overgaan tot een algemene afgelasting. 

 

Dit artikel is integraal toepasselijk voor alle afdelingen. 

 
Een wedstrijd mag in de volgende gevallen door het bevoegd Departement afgelast worden:  

A) ONBESCHIKBAARHEID VAN GESELECTEERDE SPELERS EN TRAINERS 

Indien een speler of trainer niet beschikbaar is omdat hij opgenomen werd in een door het Bestuursorgaan erkende selectie, of wegens 
interlandwedstrijden afgesloten door het Bestuursorgaan of door de legerstaf van het nationaal militaire team, moet zijn club de 
tegenstrever verwittigen en het DC, 72 uren vóór de wedstrijd, en de bewijsstukken voorleggen die haar vraag om uitstel 
rechtvaardigen. 

Een Belgische club die een speler opstelt van vreemde nationaliteit mag zich niet verzetten tegen de activiteit van belanghebbende in de 
nationale ploeg van zijn land. Het ter beschikking stellen van dergelijke speler zal het uitstellen van een of meer wedstrijden van zijn 
club van vzw Basketbal Vlaanderen niet als gevolg hebben. 

 
B) OVERMACHT 
 

1) Indien een club die weigerde een wedstrijd te spelen, zich kon rechtvaardigen voor het bevoegd Departement. 
2) Indien een team zich op het vastgestelde uur niet op het speelveld heeft kunnen aanmelden. De teams die zich per auto 

verplaatsen moeten hun gemeente tijdig verlaten om het speelveld van hun tegenstrevers ten minste een half uur vóór de 
opworp te bereiken. Zij zullen hiervoor rekening houden met een gemiddelde snelheid van 60 km/uur. Bij ongeval of vertraging 
moeten de clubs het bewijs leveren van hun goodwill en van de inachtneming van deze voorschriften. 

 
C) AFWEZIGHEID VAN SCHEIDSRECHTER 
 
Indien na toepassing van CD art. 222, een wedstrijd niet kon doorgaan. 

D) AFGELASTEN OF STILLEGGEN VAN DE WEDSTRIJD DOOR DE SCHEIDSRECHTER  

Een wedstrijd mag door de scheidsrechter afgelast of stilgelegd worden: 

1) wegens onbespeelbaarheid van het veld; 
2) indien hij van oordeel is dat de klimatologische omstandigheden veilig en verantwoord sporten in het gedrang brengen; 
3) wegens onvoldoende zichtbaarheid; 
4) wegens het breken van borden en/of ringen – zie JD art 455, 1, b; 
5) om welke andere reden dan ook die door de scheidsrechter als overmacht wordt beschouwd. 

Wanneer een wedstrijd door de scheidsrechter afgelast wordt op grond van dit artikel, mag de bezochte club voorstellen te spelen op 
een ander veld dat het zal aanwijzen. 

In dat geval, en voor zover de wedstrijd binnen het uur na de beslissing van de scheidsrechter kan aanvangen, kan het bezoekende 
team weigeren. 

Indien de bezoekende ploeg weigert, heeft zij geen recht op compensatie van de nieuwe reiskosten. De scheidsrechter noteert dit in 
zijn verslag. 

Indien een wedstrijd, om welke reden dan ook, door de scheidsrechter ter plaatse afgelast wordt betaalt men aan de scheidsrechters de 
reiskosten en een vaste vergoeding, vermeld in de TTB. 

Indien beslist wordt dat een wedstrijd dient herspeeld op kosten van de Federatie dan neemt vzw Basketbal Vlaanderen in geen geval 
extra-sportieve kosten ten laste doch doet zij dit wel, en uitsluitend, voor volgende wedstrijd gebonden kosten: 

a) de scheidsrechterkosten; 
b) de verplaatsingskosten van de bezoekende ploeg (4 wagens, elk voor de afgelegde afstand); 
c) de kosten voor het gebruik van de sportaccommodaties, dit op basis van een voor te leggen factuur of ander bewijsstuk. In 

ieder geval moet blijken dat het om een gebruikelijk bedrag gaat. Daarenboven wordt het maximum uitkeerbare bedrag hier 
beperkt tot 100 Euro voor één wedstrijd”. 
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HOOFDSTUK IV – VERLOREN VERKLAARDE WEDSTRIJDEN 

 

ART. 274 – GEVOLGEN VAN EEN VERLOREN VERKLAARDE WEDSTRIJD 

 

Het team dat om welke reden dan ook, van een verloren verklaarde wedstrijd geniet, wint de wedstrijd met de score aangegeven in de 
officiële basketbalregels. Behalve in geval van overmacht geeft iedere verloren verklaarde wedstrijd voor de club die hem ondergaat, 
aanleiding tot een door de TTB voorgeschreven boete. Deze boete verschilt naargelang het al dan niet een resultaatgebonden 
wedstrijd betreft. 

 

Anderzijds: 

1) Draagt de bezochte club die afwezig is de hierna vermelde lasten: 
a) de scheidsrechterskosten, en die van de wedstrijdcommissaris als er een voorzien is; 
b) een door de TTB voorgeschreven vergoeding aan de bezoekende club; 

 betaling aan de bezoekende club als tussenkomst in de reiskosten en dit in verhouding tot het aantal wagens vermeld in de 
 TTB. 

 
2) Draagt de bezoekende club die afwezig is, de volgende lasten: 

a) de scheidsrechterskosten, en die van de wedstrijdcommissaris als er een voorzien was, worden gestort in de compensatiekas of 
 terug betaald aan de bezochte club indien deze ze vereffende; 
b) een door de TTB voorgeschreven vergoeding aan de bezochte club. 

 
3) Indien beide clubs afwezig zijn, worden de scheidsrechterskosten en de eventuele kosten voor de wedstrijdcommissaris ten laste 

gelegd van de bezochte club. 
 

4) Wanneer een ploeg forfait verklaart tijdens een heenwedstrijd, moet ze verplicht een uitwedstrijd spelen tijdens de terugronde. 

Binnen de 3 weken die op het forfait volgen moet de benadeelde club schriftelijk aan het Departement Competitie en aan de 
tegenstrever bevestigen wanneer de zaal (of terrein) beschikbaar is in het weekend voorzien voor de returnwedstrijd. Wanneer 

aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, zal zij verplicht zijn de returnwedstrijd te spelen zoals het aanvankelijk op de kalender 

voorzien was. De tussenkomst in de reiskosten van 4 wagens per afgelegde kilometer wordt betaald door de tegenstrever en dit 
overeenkomstig het bedrag vermeld in de TTB. 

In beide gevallen is de thuisploeg gehouden de scheidsrechterskosten, en die van de wedstrijdcommissaris als er een voorzien is, 
ten laste te nemen. 

5) Wanneer de bezoekende club bij de returnwedstrijd forfait verklaart, zal deze aan de bezochte club de tussenkomst in de reiskosten 
betalen van 4 wagens per afgelegde kilometer overeenkomstig het bedrag vermeld in de TTB. 

 
6) Indien een reserveploeg forfait geeft, moet de tussenkomst in de reiskosten en vergoeding betaald worden (cfr 2b). 
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ART. 275 – ALGEMEEN FORFAIT 

 

In geval van algemeen forfait betaalt de uitvallende club een door de TTB voorgeschreven boete. 

 

NOTA'S 

 

1) Wanneer een nieuw opgerichte club, gedurende zijn eerste jaar van bestaan, algemeen forfait moet verklaren voor een van zijn 
teams, oordeelt het Departement Competitie of de boete al dan niet opgelegd wordt. 

 
2) CD art. 274 vervalt niet bij de aankondiging van het algemeen forfait, indien het falende team op dat ogenblik strafbaar was. De 

aankondiging moet ten minste tien dagen op voorhand toekomen. 
 
3) Een team dat nog maar drie of minder wedstrijden te spelen heeft, kan geen algemeen forfait verklaren. 
 
4) Het team dat drie opeenvolgende forfaits geeft wordt algemeen forfait verklaard, in een competitie met stijgen en dalen, behalve in 

geval 3 van dit artikel. 
 
5) Wanneer een club een seniorteams in het kampioenschap ingeschreven heeft, en deze inschrijving intrekt na een periode van 

acht dagen te beginnen op de donderdag volgend op de publicatie van de definitieve samenstelling van de reeksen in het OO (de 
website van vzw Basketbal Vlaanderen), zal voor dit team algemeen forfait verklaard worden. 

 
6) Een ploeg die aantreedt in een reeks met stijgen en dalen en waarvoor de club die algemeen forfait verklaart zal het volgend 

seizoen naar de laagste provinciale afdeling dalen. Eventuele andere seniorploegen van de betrokken club blijven hun sportieve 
rechten behouden. 

 
7) In de veronderstelling dat een club forfait geeft voor de tweede ronde, kunnen de ploegen die in de 1° ronde op het terrein van die 

club speelden niet genieten van de toepassing van CD art. 274 t.t.z. de terugbetaling van de gemaakte reiskosten. 
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ART. 276 – VERPLICHTINGEN VAN DE CLUB DIE OP VOORHAND FORFAIT VERKLAART 

 

De club die voor een van zijn teams forfait verklaart moet het Departement Competitie en de secretaris van zijn tegenstrever ten laatste 
72 uren vóór de wedstrijd hierover inlichten. 

 

De door CD art. 276 voorgeschreven sancties worden toegepast. 

 

Indien het Departement Competitie, de secretaris van de tegenstrever en de scheidsrechter minder dan 72 uren op voorhand verwittigd 
werden, dan treft de club een boete voorgeschreven in de TTB (Art. 274). Deze laatste kan echter, na onderzoek, door het Departement 
Competitie kwijtgescholden worden. 
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ART. 277 – VERLOREN VERKLAARDE WEDSTRIJDEN BIJZONDERE GEVALLEN 

 

Een wedstrijd wordt verloren verklaard met toepassing van CD art. 274: 

 

1) Voor het team dat een speler, een coach of een assistent-coach op het wedstrijdformulier vermeldt die niet voldoet aan de 
voorschriften van CD art. 217. 

 
2) Voor het bezochte team, indien de scheidsrechter oordeelt dat de wedstrijd niet regelmatig kan verlopen omdat het onontbeerlijk 

materiaal niet voorhanden is of ernstige gebreken vertoont, of indien het speelveld op onvoldoende wijze afgebakend is. 
 
3) Voor het team dat onder toepassing valt van de door de spelregels voorziene gevallen van verloren verklaarde wedstrijd. 
 
4) Voor het team dat wegens gebrek aan aantekenaar, tijdopnemer of 24" operator, het spelen van een wedstrijd verhindert. 
 
5) Voor het team dat onder toepassing valt van CD art. 238, CD art. 287 en JD art. 455. 

 

NOTA 
 
A) Het team dat zich op het officieel vastgestelde aanvangsuur niet in speelkledij op het terrein bevindt of dat vertraging veroorzaakt 

wordt beboet zoals voorgeschreven in de TTB op voorwaarde dat de wedstrijd is doorgegaan. 
 
B) Indien de wedstrijd niet is doorgegaan dan zal de bevoegde Rechterlijke Raad, mits een klacht tegen de administratieve beslissing 

werd ingediend, oordelen over de gegrondheid van de redenen die de vertraging veroorzaakt hebben. 
 

❑ Zijn de redenen aanvaardbaar, dan zal de wedstrijd opnieuw geprogrammeerd worden, behalve de wedstrijden van de 
reserveploegen. 

❑ Zijn deze redenen niet aanvaardbaar dan zal de bevoegde Rechterlijke Raad een forfait uitspreken en de boete voorzien in de 
TTB opleggen. 
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HOOFDSTUK V – TORNOOIEN – VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN -WEDSTRIJDEN TEGEN 
BUITENLANDSE TEAMS – INTERLANDENWEDSTRIJDEN 

ART. 278 – TORNOOIEN 

 

A)  VERPLICHTINGEN 
 

De organisator van een tornooi moet vooraf een verzoek aan het departement  competitie richten. Voor ieder tornooi schrijft de TTB een 
administratieve kost (verwerkingskost) voor. 

Alle voorschriften van CD Art. 229 – CD Art. 246 en CD Art 251 zijn van toepassing op de tornooiwedstrijden. 

 

B)  FORMALITEITEN 
 
Op straf van boete, voorgeschreven in de TTB, moet de organiserende club of vzw Basketbal Vlaanderen (indien zij het tornooi organiseert) 
ten minste twee (2) weken voor aanvangsdatum, in één (1) exemplaar op het officieel formulier ondertekend door de clubsecreta ris, 
een aanvraag indienen bij het departement competitie en één (1) exemplaar van het reglement bijvoegen. 

Betreft het een tornooi met een wisselbeker die jaarlijks opnieuw toegekend wordt, dan moet de houder ervan eventuele wijzigingen 
aan het reglement medeondertekenen. Is het tornooi voorbehouden aan Belgische ploegen dan moeten de laatste drie houders van de 
wisselbeker de eventuele wijzigingen aan het reglement medeondertekenen. 

Ingeval door één of meer clubs forfait verklaard wordt, dan moeten de namen van de vervangende clubs vóór aanvang van het tornooi 
medegedeeld worden aan het Departement dat de toestemming gaf op straffe van boete voorgeschreven in de TTB. 

Een club mag in een tornooi geen speler opstellen die toegewezen is aan een andere club, zonder schriftelijke toestemming van deze 
laatste. Sancties worden in CD Art. 287 aangegeven. 

Het bevoegd Departement publiceert de lijst van de tornooien waarvoor toestemming verleend werd. 
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ART. 279 – VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN 

 

Worden beschouwd als vriendschappelijke wedstrijden: 

❑ alle wedstrijden die, buiten de kampioenschappen, bekers of tornooien, betwist worden tussen twee teams van verschillende clubs 

❑ wedstrijden tussen een recreatieve ploeg en een competitieploeg in de laagste provinciale reeks. Deze wedstrijden worden 

opgenomen in de reguliere competitie, er zijn geen bijkomende verplichtingen of formaliteiten aan verbonden. De uitslagen 

van deze wedstrijden tellen niet mee voor het klassement. 

 

De volgende wedstrijden worden NIET als vriendschappelijk beschouwd: de wedstrijden die: 

❑ doorgaan tijdens de clubtrainingen, EN 
❑ niet voorzien of toegestaan werden door een bevoegd Departement, EN 
❑ niet geleid worden door een officieel opgeroepen scheidsrechter, EN 
❑ die niet volledig onderworpen zijn aan de Officiële Basketbalregels. 

 

A) VERPLICHTINGEN 
 
De organisator van een vriendschappelijke wedstrijd moet vooraf een verzoek aan het departement competitie richten, samen met het 
akkoord van beide clubs. 

Voor iedere vriendschappelijke wedstrijd schrijft de TTB een administratieve kost (verwerkingskost) voor. 

Alle voorschriften van CD Art. 229, Art. 246, Art 251, Art. 274 (met uitzondering van de punten 4 en 5) en Art. 276 zijn van toepassing op 
de vriendschappelijke wedstrijden. 

 

B) FORMALITEITEN 
 
Op straf van boete, voorgeschreven in de TTB, moet de organiserende club of vzw Basketbal Vlaanderen (indien zij de wedstrijd 
organiseert) ten minste tien (10) dagen voor aanvangsdatum, in één (1) exemplaar op het officieel formulier ondertekend door de 
clubsecretaris, een aanvraag indienen bij het departement competitie. 

Indien een officiële wedstrijd niet kan doorgaan omdat ten minste één van de twee teams onvolledig is, dan mogen ze een 
vriendschappelijke wedstrijd spelen zonder voorafgaande aanvraag. 

Wanneer alle wedstrijden van een speeldag afgelast worden, is het de clubs toegelaten vriendschappelijke wedstrijden te organiseren 
zonder voorafgaande aanvraag. 

Ingeval door een club forfait verklaard wordt, dan moeten de naam van de vervangende clubs vóór aanvang van de vriendschappelijke 
wedstrijd medegedeeld worden aan het Departement dat de toestemming gaf op straffe van boete voorgeschreven in de TTB. 

Een club mag in een vriendschappelijke wedstrijd geen speler opstellen die toegewezen is aan een andere club, zonder schriftelijke 
toestemming van deze laatste. Sancties worden in CD Art. 287 aangegeven. 

Als “oefenwedstrijden van  selectieploegen/Topsportschool” worden beschouwd oefenwedstrijden gespeeld door provinciale en 
landelijke selecties en ploegen van de Topsportschool/Middenschool waarin vzw Basketbal Vlaanderen-leden deelnemen in een officiële 
functie (speler, coach, begeleider, …) tegen een ploeg uit een vzw Basketbal Vlaanderen-club of een andere soortgelijke provinciale 
en landelijke selectie of Topsportschoolploeg. 

Het bevoegd Departement publiceert de lijst van de vriendschappelijke wedstrijden waarvoor toestemming verleend werd. 
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ART. 280 – WEDSTRIJDEN TEGEN EEN BUITENLANDS TEAM 

 

A) THUISWEDSTRIJDEN 

 
1) Op straffe van boete, voorgeschreven in de TTB, moet de organiserende club die een wedstrijd wil spelen tegen een 

buitenlands team, ten minste drie (3) weken voor aanvangsdatum, in één (1) exemplaar op het officieel formulier 
ondertekend door de clubsecretaris, een aanvraag indienen bij het departement competitie en alle stukken voorleggen 
die betrekking hebben op het aangegaan akkoord. 
Gaat een toegestane wedstrijd niet door, dan moet het SG van vzw Basketbal Vlaanderen binnen dezelfde termijn van 
14 dagen daarvan op de hoogte gebracht worden. 
 

2) Voor iedere wedstrijd tegen een buitenlands team schrijft de TTB een administratieve kost (verwerkingskost) voor. 
 

3) Alle voorschriften van CD Art. 229 – CD Art. 246 en CD Art. 251 zijn van toepassing op de wedstrijden tegen een 
buitenlands team. 

 
4) Een club mag in een wedstrijd tegen een buitenlands team geen speler opstellen die toegewezen is aan een andere club, 

zonder schriftelijke toestemming van deze laatste. Sancties worden in CD Art. 287 aangegeven. 

 

B) WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND 

 
1) Op straffe van boete, voorgeschreven in de TTB, en een eventueel verbod voor alle toekomstgerichte wedstrijden in het 

buitenland, moet een club of een selectie die een wedstrijd in het buitenland wil spelen, een aanvraag tot deelname aan 
een buitenlandse wedstrijd stellen bij het SG, ten minste drie (3) weken voor de wedstrijddatum. Na onderzoek van de 
toestand van de buitenlandse club ten opzichte van vzw Basketbal Vlaanderen neemt het SG de uiteindelijke beslissing 
en informeert de aanvragende club. 
 

2) Voor iedere wedstrijd in het buitenland schrijft de TTB een administratieve kost (verwerkingskost) voor. 
 
3) Op straffe van boete, het wedstrijdformulier en indien de wedstrijd aanleiding gaf tot incidenten of uitsluitingen ook een 

verslag, aan het SG doorsturen en dit uiterlijk 14 dagen na de wedstrijd. 
 
4) Een club mag in een wedstrijd tegen een buitenlands team geen speler opstellen die toegewezen is aan een andere club, 

zonder schriftelijke toestemming van deze laatste. Sancties worden in CD Art. 287 aangegeven. 
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ART. 281 – INTERLANDENWEDSTRIJDEN 

 

1. dient de organisator een zitplaats voor te behouden voor: 
❑ de leden van het Bestuursorgaan van vzw Basketbal Vlaanderen en Basketball Belgium; 
❑ de Bondsprocureur; 
❑ de Voorzitters van groep van Afgevaardigde. 

 

2. Hebben de houders van een kaart bedoeld in AD artikel 71 en CD artikel 213 recht op een zitplaats. Zij moeten een aanvraag 
hiervoor aan het SG van vzw Basketbal Vlaanderen richten ten minste 10 dagen voor de aanvang van de wedstrijd. Het SG 
van vzw Basketbal Vlaanderen verwittigt de organisatoren van het aantal te voorziene zitplaatsen. 
 

3. Hebben de voorzitters van de clubs die 1 of meer geselecteerde spelers hebben recht op een zitplaats. Zij dienen dezelfde 
procedure te volgen als punt A.2. 
 

4. Genieten de leden en de secretarissen van de andere Departementen, Commissies, Rechterlijke Raden en Afgevaardigden 
een prijsvermindering, vermeld in de TTB. 
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HOOFDSTUK VI – SPELERS 

ART. 287 – SPELERS ZONDER GELDIGE VERGUNNING 

 

1) Het is verboden spelers op te stellen die niet toegewezen zijn aan de club die ze opstelt (behalve voor wedstrijden van de 
recreatieve afdelingen), of die geschorst zijn, op straffe van boete zoals voorzien in de TTB. Dit verbod geldt ook voor 
vriendschappelijke wedstrijden en tornooien. Uitzonderingen op deze regel worden in CD art. 278, CD art. 279, CD art. 280 en 
CD art. 295 bis vermeld. 
 

2) De spelers die van club veranderen of zich aansluiten bij vzw Basketbal Vlaanderen, na de voorlaatste speeldag van de 
reguliere competitie met stijgen en dalen, zijn niet gekwalificeerd voor het verder verloop van de wedstrijden van de competitie, 
de play-off, de bekerwedstrijden, eindrondes en testwedstrijden van het lopende seizoen. 

 

OPMERKING 

Indien de competitie in twee fasen gebeurt (met een herschikking van de reeks of reeksen tussen de twee fasen) dan zal 
bovenvermelde regel toegepast worden op de eerste fase van de competitie. 

 

NOTA 

De term “opgesteld” in de zin van een speler opgesteld in een bepaalde ploeg betekent: op het wedstrijdformulier vermeld, maar spelen is 
niet noodzakelijk. 
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ART. 288 – BUITENLANDSE SPELERS 

 

Elke speler, ongeacht zijn nationaliteit, mag deelnemen aan elke competitie die aanleiding geeft tot stijgen en dalen op voor waarde 
dat hij het recht heeft in België te verblijven of daartoe de toelating bekomen heeft. 

 

Wordt geacht deze voorwaarde te vervullen: 

1) elke speler van Belgische nationaliteit die in het bezit is van een geldige elektronische identiteitskaart of geldig paspoort van 
Belg; 
 

2) elke niet-Belgische speler of speler van buitenlandse nationaliteit (niet Europese Unie) die in het bezit is van een 
geldige elektronische vreemdelingenkaart van een land dat deel uit maakt van de Europese Unie; 
 

3) elke speler die houder is van een geldige diplomatieke- of consulaire identiteitskaart en NAVO militairen die kunnen aantonen 
dat ze in België gekazerneerd zijn; 
 

4) elke speler die de nationaliteit bezit van een land behorende tot de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie en 
die in het bezit is van een geldige identiteitskaart of geldig paspoort van dat land. 

 

NOTA 

Buitenlandse spelers die aan de hand van een geldige bijlage 15 kunnen aantonen dat ze recht hebben op een elektronische 
verblijfsvergunning maar nog wachten op de verstrekking van de kaart genieten van dezelfde rechten voor de geldigheidsduur van de 
bijlage 15. 
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ART. 289 – BEPALING VAN DE HOEDANIGHEID VAN BELG 

 

a) Niet-Belgische spelers of spelers van vreemde nationaliteit zijn steeds gerechtigd te spelen voor zover zij voldoen aan 
de voorwaarden van aansluiting, toewijzing en kwalificatie. 
 

b) Om een vergunning van vzw Basketbal Vlaanderen te krijgen dienen zij te voldoen aan de reglementering van de FIBA. Zij 
moeten bovendien volgende documenten voorleggen aan het secretariaat-generaal alvorens aan de competitie te kunnen 
deelnemen: 
 
1. een aansluitingsformulier; 
2. een kopie van hun geldig paspoort of geldige identiteitskaart (voor- en achterzijde); 
3. spelers die geen houder zijn van de nationaliteit van een land dat deel uit maakt van de Europese Unie of de Europese 

Vrijhandelsassociatie en die geen geldige vergunning tot tewerkstelling als professioneel speler kunnen voorleggen 
dienen een kopie voor de te leggen van hun geldige elektronische vreemdelingenkaart (voor- en achterzijde) of van een 
geldige bijlage 15; 

4. ofwel een vrijgavebrief afgeleverd door de federatie waar betrokkene voor het laatst gespeeld heeft of door AWBB; ofwel 
alle documenten om te voldoen aan de voorschriften van FIBA betreffende de eerste aansluiting van spelers die niet de 
nationaliteit hebben van het land waar ze bij aansluiten. 

5. spelers  die  niet  de  nationaliteit  hebben  van  een  land  dat  deel  uit  maakt  van  de  Europese  Unie  of  de  Europese 
Vrijhandelsassociatie en die een geldige vergunning tot tewerkstelling als professioneel speler kunnen voorleggen dienen 
een kopie voor de te leggen van ofwel hun geldige elektronische vreemdelingenkaart (voor- en achterzijde),  ofwel een 
geldige bijlage 15, ofwel een geldige aankomstverklaring (bijlage 3). Bovendien dienen zij hun statuut als professioneel 
speler te bevestigen door een kopie voor te leggen van hun vergunning tot tewerkstelling of van hun arbeidskaart. 
 

c) Voor eenzelfde speler van vreemde nationaliteit dienen de formaliteiten inzake de vrijgavebrief slechts éénmaal vervuld te 
worden voor zover hij zonder onderbreking voor een vzw Basketbal Vlaanderen club speelt. 
 

d) Indien de verblijfsvergunning of het document dat deze tijdelijk staaft (bijlage 15 of aankomstverklaring) komt te vervallen wordt 
de vergunning van de speler de facto ongeldig. Bijgevolg is de speler op dat ogenblik niet meer speelgerechtigd (CD 287 is 
van toepassing). Voor spelers die houder zijn van de nationaliteit van een land dat deel uit maakt van de Europese Unie of de 
Europese Vrijhandelsassociatie is de geldigheid onbeperkt in tijd zolang hij ononderbroken lid blijft van vzw Basketbal 
Vlaanderen. 
 

e) De speler mag in competitie worden opgesteld na publicatie van zijn naam op de « lijst van buitenlandse spelers met toelating 
tot deelname aan de competities (CD 288) » in het officieel orgaan (website vzw Basketbal Vlaanderen). 
 

Overtredingen 

Elke overtreding van dit artikel wordt op grond van CD art. 274 van het IR bestraft met verloren verklaarde wedstrijd door forfait en de 
boete die in de TTB vermeld is. 

Clubs kunnen het Bestuursorgaan verzoeken om de straf om te zetten naar enkel de boete indien het gaat om een louter administratieve 
tekortkoming en de betrokken speler kan aantonen dat hij wel degelijk beschikte over de noodzakelijke vergunningen en documenten. 
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ART. 290 – STATUUT VAN POLITIEK VLUCHTELING 

 

De buitenlandse speler die het statuut van politiek vluchteling heeft,mag vanaf het ogenblik dat hij een attest van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft voorgelegd aan het SG van vzw Basketbal Vlaanderen, spelen als Belg in de reserve en jeugdcompetitie. 
De buitenlandse speler die het statuut van politiek vluchteling bekomt wordt beschouwd als Belg, in de zin van CD 289, op het einde van 
een periode van 36 maanden die volgen op het indienen van de asielaanvraag 
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ART. 291 – KWALIFICATIE ALS JEUGDSPELER 

 

A) STELREGEL 

In éénzelfde jeugdcategorie, zijn er verschillende niveaus van competitie: Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 en Niveau 5. 

Voor alle ploegen, behalve op niveau 5, die aan de jeugdcompetitie deelnemen bestaat de verplichting een spelerslijst in te dienen en 
n.a.v. wedstrijden ook voor te leggen. Deze lijsten moeten voor de eerste resultaatgebonden wedstrijd ingebracht worden via de 
toepassing die daartoe door vzw Basketbal Vlaanderen ter beschikking wordt gesteld. Ze zijn publiekelijk consulteerbaar.  

Op het wedstrijdformulier mogen maximum 2 spelers uit dezelfde jeugdcategorie vermeld worden die op de spelerslijst  staan van een 
op een lager niveau spelende ploeg of die niet op een spelerslijst vermeld staan bij de leeftijdscategorieën U14, U12, U10 en U8 (zie 
verder “Speciale maatregel voor de jeugdcategorieën: U12 en U14” en “Speciale maategel voor de jeugdcategorieën: U8 en U10”). 
Spelers die niet op een spelerslijst staan worden verondersteld gekwalificeerd te zijn voor het jeugdteam dat uitkomt op het laagste 
niveau van hun leeftijdscategorie. 

Het wedstrijdformulier mag verder ook nog aangevuld worden met  spelers uit een jongere leeftijdscategorie. 

Na de eerste fase van het kampioenschap mogen op de spelerslijst maximum 2 spelers geschrapt  worden. De geschrapte spelers 
kunnen worden toegevoegd aan de spelerslijst van een op een lager niveau spelende ploeg. Spelers mogen onbeperkt toegevoegd 
worden alsook verplaatst worden naar de lijst van een hoger spelende ploeg.   

Indien de geschrapte speler een dubbelspeler betreft op basis van CD 291 bis, dan vervalt de overeenkomst zoals beschreven in 
vernoemd artikel en kan de speler enkel nog aantreden bij de club van aansluiting. 

Speciale maatregel voor de jeugdcategorieën: U12 en U14: Ploegen ingeschreven op niveau 4 (of niveau 3 bij meisjesreeksen) dienen 
geen spelerslijst in te dienen, al blijft het verboden om spelers op het wedstrijdformulier te vermelden die op de spelerslijst staan van 
een hoger spelende ploeg. 

Speciale maatregel voor de jeugdcategorieën: U8 en U10: Voor deze ploegen dienen geen spelerslijsten ingediend te worden. Spelers 
mogen op het wedstrijdformulier geplaatst worden van om het even welke ploeg binnen hun club rekening houdend met de beperkingen 
van CD 292.. 

 

B) SANCTIES 

Indien bij controle van het wedstrijdformulier door het bevoegd Departement blijkt dat er overtredingen tegen de lijst werden gemaakt, 
wordt dit volgens CD art. 274 bestraft met verloren verklaarde wedstrijd en de boete die in de TTB wordt vermeld. 

C) TERM "OPGESTELD" 

De term "opgesteld" in de zin van een speler opgesteld in een bepaalde ploeg betekent: "op het wedstrijdformulier vermeld, maar 
spelen is niet noodzakelijk". 
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ART. 291 BIS – DUBBELE AANSLUITING VAN JEUGDSPELERS 

 

Een ‘”dubbelspeler” is een jeugdspeler die behoort tot de leeftijdscategorie U14, U16 , U18 of U21 of een jeugdspeelster die behoort tot 
de categorie U14, U16 of U19, welke mits akkoord van zowel de club van aansluiting als van één bepaalde andere club, kan aantreden 
in wedstrijden van de 2 clubs, met volgende beperkingen: 

 

Er bestaan 2 soorten dubbelspelers: 

 

a. Dubbelspelers op hoger niveau 

De club van aansluiting van de dubbelspeler heeft geen jeugdploeg op niveau 1 (of 2 bij jongens) van de categorie van de dubbelspeler in 
de competitie. De betrokken speler kan enkel uitkomen voor de seniorsploeg(en) van zijn club van aansluiting. Hij mag aan geen 
enkele resultaatgebonden wedstrijd van de jeugdploegen van zijn leeftijdscategorie bij zijn club van aansluiting deelnemen. 

De enige club waarmee de dubbelspeler én de club van aansluiting, samen, een overeenkomst afsluiten moet wel een jeugdploeg op  
niveau 1 (of 2 bij jongens) in competitie brengen van de leeftijdscategorie van de dubbelspeler. De dubbelspeler moet in die club op 
de spelerslijst geplaatst worden van de hoogst spelende ploeg van zijn leeftijdscategorie. Het maximum aantal wedstrijden per weekend 
dient gerespecteerd, cumulatief over de 2 clubs. Indien zijn club van aansluiting bij een hoger spelende leeftijdscategorie geen ploeg 
heeft op niveau 1 (of 2 bij jongens) mag hij als dubbelspeler ook deelnemen aan de wedstrijden van niveau 1 (of 2 bij jongens)van 
de hogere leeftijdscategorie. Hij dient in dit geval ook op de spelerslijst geplaatst te worden van de ploeg in de hogere leeftijdscategorie. 
Bij zijn club van aansluiting mag een dubbelspeler steeds deelnemen aan de wedstrijden van hogere leeftijdscategorieën. Dit alles 
rekening houdend met de beperkingen van CD 292. 

 

b. Dubbelspelers zonder ploeg van hun jeugdcategorie bij hun club van aansluiting 

De club van aansluiting van de dubbelspeler heeft geen jeugdploeg van zijn jeugdcategorie in de competitie. De betrokken speler kan 
enkel uitkomen voor de seniorploeg(en) van zijn club van aansluiting. Hij mag aan geen enkele resultaatgebonden wedstrijd van de 
jeugdploegen van zijn leeftijdscategorie bij zijn club van aansluiting deelnemen. 

De enige club waarmee de dubbelspeler én de club van aansluiting, samen, een overeenkomst afsluiten moet wel een jeugdploeg in 
competitie brengen van de jeugdcategorie van de dubbelspeler. Het maximumaantal wedstrijden per weekend dient gerespecteerd, 
cumulatief over de 2 clubs. Indien zijn club van aansluiting bij een hoger spelende leeftijdscategorie geen ploeg heeft, mag hij als 
dubbelspeler ook deelnemen aan de wedstrijden van de hogere leeftijdscategorie. Hij dient in dit geval op de spelerslijst geplaatst te 
worden van een ploeg in de hogere leeftijdscategorie. Bij zijn club van aansluiting mag een dubbelspeler steeds deelnemen aan de 
wedstrijden van hogere leeftijdscategorieën. Dit alles rekening houdend met de beperkingen van CD 292. 

Alvorens deze constructie uitvoering kan krijgen, dient door de 3 betrokken partijen – de club van aansluiting, de betrokken speler en de 
enige andere club - een overeenkomst ondertekend te worden waarin elkeen zijn akkoord bevestigt. Deze overeenkomst dient door het 
secretariaat-generaal geregistreerd te worden vóór de eerste deelname van de betrokken speler aan enige wedstrijd van de club, 
waar hij als dubbelspeler geregistreerd werd, evenwel vóór 31 december. Het secretariaat-generaal van vzw Basketbal Vlaanderen zal 
hiervoor een standaardformulier ter beschikking stellen. 

Op de website van vzw Basketbal Vlaanderen zal een lijst gepubliceerd en bijgehouden worden van alle dubbelspelers met vermelding 
van hun club van aansluiting en van de club waarmee een overeenkomst gemaakt werd. 

Het lidgeld voor de dubbelspeler evenals de kosten die voortvloeien uit beslissingen van een rechtelijke raad zijn steeds ten laste van de 
club van aansluiting. De club van aansluiting geniet de rechten die voortvloeien uit het jeugdfonds. Eventueel uitgesproken schorsingen 
zijn van toepassing voor beide clubs 
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ART. 292 – JEUGDCATEGORIEEN 

 
A) ALGEMEEN 

 
1) Een jeugdspeler mag slechts in zijn jeugdcategorie en deze er onmiddellijk boven gelegen, optreden. 
2) De jeugdcategorieën worden voorgesteld door de sporttechnische coördinator en ter goedkeuring voorgelegd aan de AV. 
3) Een speler is speelgerechtigd wanneer hij voldoet aan Artikel AD 73. 
4) Wanneer verschillende wedstrijden van één club op hetzelfde ogenblik plaatsgrijpen, kan een jeugdspeler nooit aan meer 

dan één wedstrijd deelnemen. 
5) Elke overtreding op dit artikel zal bestraft worden volgens CD art. 274 door het forfait en de boete voorzien in de TTB 

 

B) UITZONDERINGEN 
 

1) Zodra een speler ten volle 15 jaar is, mag hij in alle hogere categorieën opgesteld worden. Vermelding onder A1 is hier 
uitzonderlijk niet van toepassing. 

2) Zodra een speelster ten volle 14 jaar is, mag zij in alle hogere categorieën opgesteld worden. Vermelding onder A1 is hier 
uitzonderlijk niet van toepassing. 

3) Gemengde ploegen worden toegelaten in de jongenscategorieën U8, U10, U12 en U14. Zo is het ook toegelaten in deze 
categorieën met een volledig uit meisjes bestaande ploeg in een overwegend uit jongensploegen bestaande afdeling mee 
te spelen. 

4) Op voorstel van de Manager Sport kan, op vraag van de, met fysieke en/of mentale beperkingen belaste speler en zijn 
club OF op vraag van de laat mature speler (eerstejaars uit de categorieën U16, U18, U21 jongens en U16, U19 meisjes 
met een score van percentiel 3 of minder en zijn club, een uitzondering om aan te treden in een lagere categorie verleend 
worden voor de duur van één seizoen.  

Een speler die een uitzondering bekomt, kan enkel in deze lagere categorie aantreden en enkel in teams welke actief zijn 
op niveau 3 of lager.  

- Deze uitzondering is niet toepasbaar in bekerwedstrijden.     
- Er kunnen maximaal 2 uitzonderingen per team binnen hetzelfde seizoen verleend worden.  

De gemotiveerde aanvraag met toegevoegd attest van de CLB-arts én met toegevoegd attest van een erkend 
sportkeuringsarts dient uiterlijk 2 weken voor de eerste officiële wedstrijd waarin betrokkene wordt opgesteld worden 
overgemaakt.  

De Manager Sport beslist op basis van de gemotiveerde aanvraag en toegevoegde attesten of een uitzondering kan 
worden verleend. Indien de uitzondering wordt verleend, zal de sporttechnisch coördinator een attest afleveren aan de 
club om aan de verplichtingen in kader van artikel CD 217 van het Intern Reglement te kunnen voldoen.  

5) Op voorstel van de Manager Sport kan, op vraag van de transgender persoon en zijn/haar club een uitzondering om aan 
te treden in een bepaalde geslachtscategorie verleend worden op basis van de vigerende wetgeving in België. De 
gemotiveerde aanvraag dient uiterlijk 2 weken voor de eerste officiële wedstrijd waarin betrokkene wordt opgesteld 
worden overgemaakt. 

De Manager Sport beslist op basis van de gemotiveerde aanvraag of een uitzondering kan worden verleend. Indien de 
uitzondering wordt verleend zal de Manager Sport een attest afleveren aan de club om aan de verplichtingen in kader 
van artikel CD 217 van het Intern Reglement te kunnen voldoen. 

 

C) BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE JEUGDCOMPETITIES 
 

1) Categorieën U21, U18/U19, U16 en U14 

De bepalingen aangaande de spelregels voor seniorploegen zijn integraal van toepassing voor de categorieën U21, 
U18/U19, U16 en U14 op uitzondering dat het gelijkspel mogelijk is (geen verlenging). 

2) Categorieën U12, U10 en U8 

Specifieke regels in overeenstemming met de doelstelling van de opleiding van deze categorieën U12, U10 en U8 
zijn van toepassing. De regels worden door de Sporttechnisch Coördinator opgesteld, om goedgekeurd te worden op de 
AV. 

Deze specifieke regels staan vermeld in het Officieel Orgaan van Basketbal Vlaanderen. 
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ART. 293 – UITRUSTING VAN DE SPELERS 

 

a) De spelers moeten zich in behoorlijke kledij op het speelveld aanbieden en eenvormig gekleed zijn met de kleuren van hun 
club. 

  De ploegen mogen enkel de nummers 0 en 00 en van 1 tot 99 gebruiken. 
 

b) Wanneer twee clubs gelijkaardige kleuren hebben moet de bezochte ploeg met een andere kleur uitgerust zijn wanneer het 
een jeugdwedstrijd betreft doch moet de bezoekende ploeg met een andere kleur uitgerust zijn indien het om een 
seniorwedstrijd gaat. Gelijkaardige kleuren betekent niet dezelfde, doch kleuren die tijdens de wedstrijd aanleiding kunnen 
geven tot verwarring voor de spelers en de scheidsrechter. 

 
c) Iedere club moet de kledij die in de kalender vermeld wordt kunnen vervangen door een tweede reglementaire uitrusting. De 

clubs die de kleur van hun trui willen wijzigen in de loop van het seizoen, moeten dit melden aan het Departement Competitie. 
Het is echter slechts acht (8) dagen NA de publicatie in het blad voor officiële mededelingen (website van vzw Basketbal 
Vlaanderen) dat de wijziging effectief wordt. 

 
d) Om aan een wedstrijd deel te nemen moeten de spelers o.m. uitgerust zijn zoals hoger voorgeschreven en geen voorwerpen 

dragen die verwondingen kunnen veroorzaken. 
 

e) Grijze uitrustingen zijn verboden. 
 

f) De kleur van de zichtbare onderkleding (T-shirt en broek) moet identiek zijn aan de uitrusting (trui en broek).  

 
g) De voor- en achterzijde van de truien van de spelers moeten van een zelfde dominerende kleur zijn. 
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ART. 294 – DEELNAME AAN TWEE KAMPIOENSCHAPPEN TIJDENS EEN ZELFDE SEIZOEN 

 

Een speler die tijdens een seizoen deelgenomen heeft aan kampioenschapswedstrijden van een buitenlandse of afgescheurde Bond, of 
van een groepering die door een overeenkomst gebonden is, mag zonder bijzondere afspraak niet deelnemen aan resultaatgebonden 
wedstrijden van werkende clubs. 

 

Een Belgische speler die geldig was aangesloten en toegewezen aan een Vlaamse club voor hij naar het buitenland vertrok, mag voor 
deze club spelen bij zijn terugkeer, zelfs wanneer het resultaatgebonden wedstrijden betreft. 

Overtredingen worden bestraft, volgens CD art. 274, met verloren verklaarde wedstrijd en de boete die in de TTB vermeld wordt. 
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ART. 295 – GESELECTEERDE SPELERS 

 

1. De bepalingen in dit artikel welke betrekking hebben op het begrip ‘’selectie’’ zijn zowel van toepassing op de selecties 5 tegen 5 als 
deze van 3X3 

 

2. De secretaris van de club moet onmiddellijk geïnformeerd worden van zodra één van zijn spelers of coach wordt uitgenodigd voor 
een selectie (nationaal, landelijk of provinciaal) of een goedgekeurd project gevat door het beleidsplan. 

De speler of coach die uitgenodigd werd om deel te nemen aan een sportactiviteit van een selectie of een goedgekeurd project en 
niet wenst geselecteerd te worden, moet het SG van vzw Basketbal Vlaanderen hierover schriftelijk inlichten uiterlijk binnen de 3 
dagen na ontvangst van de uitnodiging. 

De speler mag met zijn club gedurende de periode waarvoor hij geselecteerd was geen wedstrijden betwisten tegen buitenlandse 
teams. Dit verbod wordt opgeheven zodra de betrokken speler zich opnieuw ter beschikking stelt van de selectieheer. 

Bij het afzien van een selectie worden geen sancties genomen tegenover de speler of coach. Een onaanvaardbare concurrentie 

tussen de club en vzw Basketbal Vlaanderen of een discriminerende situatie tussen clubs moet vermeden worden. Derhalve zal het 
aan een club, waarvan een of meerdere spelers verstek laten gaan, kunnen verboden worden een vriendschappelijke wedstrijd of 
een tornooi te betwisten tijdens de periode die gereserveerd was voor vzw Basketbal Vlaanderen. Het Bestuursorgaan is bevoegd 

om de redenen van verstek te beoordelen, na raadpleging van de betrokken manager. 

Elke officieel geselecteerde speler van de vertegenwoordigende ploegen van vzw Basketbal Vlaanderen mag tijdens de 3 dagen 
die de dag van de wedstrijd of de dag van de afreis voorafgaan niet deelnemen aan een wedstrijd of basketbalcompetitie die al dan 
niet door vzw Basketbal Vlaanderen georganiseerd wordt. 

Tijdens de periode die aan vzw Basketbal Vlaanderen voorbehouden is en de 24 uren die er op volgen, mogen alle 
resultaatgebonden wedstrijden waaraan die spelers moesten deelnemen, op vraag van betrokken club, worden afgelast. 

Spelers mogen met geen enkele selectie of goedgekeurd project gevat door het beleidsplan aantreden in de periode tijdens de 

welke ze geen lid zijn van vzw Basketbal Vlaanderen. 

Een geselecteerde speler die als coach fungeert bij een andere club, kan geen aanspraak maken op het uitstellen van wedstrijden 
van die club als gevolg van zijn selectie. 

Een coach die aangesteld is om aan een sportieve activiteit van een selectie of goedgekeurd project gevat door het beleidsplan deel 
te nemen kan aanspraak maken via de betrokken club om uitstel van resultaatgebonden wedstrijden te bekomen voor de ploegen 
waarvoor hij een technische vergunning heeft verkregen. 

 
3. Vanaf het ogenblik dat een speler aanvaard heeft om deel te nemen aan een sportieve activiteit van een selectie of een goedgekeurd 

project gevat door het beleidsplan, is hij gehouden deze uitnodiging uit te voeren. Zijn club mag hem dit niet beletten. 
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ART. 295 BIS – LEERLINGEN V/D TOPSPORTSCHOOL 

 

De spelers van de Topsportschool dienen bij aanvang van het seizoen aan hun club een éénmalige toelating te vragen om dat seizoen 
met de Topsportschool mee te spelen. Deze vrijgave geldt voor het ganse seizoen; echter wanneer de speler tegen zijn eigen club 
zou moeten uitkomen met de Topsportschool heeft de club de keuze met welke ploeg deze speler dient aan te treden. Deze keuze 
dient kenbaar gemaakt te worden ten laatste 14 dagen voor de wedstrijd. Bij ontstentenis van enige reactie van de club zal de speler 
automatisch geselecteerd zijn voor de Topsportschoolploeg. De bevoegde Rechterlijke Raad zal oordelen in geval van geschillen Op 
deze wedstrijden zijn de normale normen der sancties en de procedures zoals vervat in JD zowel voor de provinciale en landelijke 
selecties, Topsportschool en clubs van toepassing. 

 

Financiële gevolgen van de procedure zijn ten laste van vzw Basketbal Vlaanderen in geval de speler aantrad met een provinciale of 
landelijke selectie of met de Topsportschool. Beroep blijft mogelijk door het Departement Topsport/clubs (afhankelijk van eventuele 
nieuwe structuren) volgens de modaliteiten voorzien in JD. 
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HOOFDSTUK VII – DE EINDRONDEN 

ART. 296 – EINDRONDEN 

 

De eindronde wordt door het Departement Competitie georganiseerd. 

 

1) Ploegen uit verschillende reeksen van een zelfde afdeling kunnen niet gerangschikt worden door vergelijking van het aantal 
behaalde punten of overwinningen. Ze moeten een eindronde betwisten. 

2) Eindronden hebben enkel plaats voor afdelingen die aanleiding geven tot stijgen en/of dalen. 
3) De eindronde van een afdeling met twee reeksen wordt beslist met een wedstrijd op neutraal terrein. 
4) Indien een afdeling bestaat uit 3 reeksen, zullen de 3 betrokken ploegen elkaar ontmoeten - twee aan twee - op neutraal 

terrein. 
  De drie ontmoetingen kunnen op dezelfde dag plaatsvinden. De volgorde wordt bepaald door lottrekking. 

5) Wanneer een afdeling meer dan 3 reeksen omvat: 
a) Indien het gaat op een eindronde tussen de eerste van de reeks, zal deze wedstrijd plaatsvinden door directe uitschakeling 

op neutraal terrein. 
 

b) Indien het gaat om een eindronde om een bijkomende stijger aan te duiden, zal iedere ploeg de andere op een neutraal 
terrein ontmoeten. Voor de organisatie zal men erop letten dat geen enkele deelnemende ploeg 2 wedstrijden op een dag 
zal moeten betwisten. 

 
6) De deelneming aan de eindrondes is niet verplicht. Wanneer afdelingen (reeksen) moeten aangevuld worden, dan worden 

de deelnemers aan de eindrondes (conform CD art. 263) gerechtigd om te stijgen en dit in de volgorde van het klassement 
van de eindrondes. Een ploeg die weigert deel te nemen aan de eindrondes mag vervangen worden door een lager 
geklasseerde uit dezelfde afdeling (reeks) met uitzondering van de ploegen die moeten dalen. 

7) De kosten van de eindronden zijn ten laste van de organiserende club die de ontvangsten behoudt. 
 
Bijkomende onderrichtingen voor de eindronden 
 

Tijdens de maand januari zal het Departement Competitie in het blad voor de officiële mededelingen (de website van vzw Basketbal 
Vlaanderen) bekend maken voor welke plaatsen in het klassement van de verschillende afdelingen en reeksen eindronden zullen 
georganiseerd worden. 

De ploegen die op deze plaatsen de competitie beëindigen zijn ambtshalve ingeschreven voor de eindronden. 

Vermits de deelname niet verplicht is moeten de clubs die zouden kunnen in aanmerking komen en die niet wensen deel te nemen, 

uiterlijk zeven dagen voor het einde van de competitie het Departement Competitie hiervan verwittigen. 

Bij niet of laattijdig verwittigen, poststempel telt, zal de in de TTB voorziene boete toegepast worden. Deze wordt als vergoeding voor 
geleden verlies uitgekeerd aan de organisatoren. 
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ART. 297 – PROVINCIALE PLAY-OFFS 

 

Binnen de 28 dagen na de APVC die de organisatie van de provinciale play-offs en de bijbehorende modaliteiten heeft goedgekeurd, 
dient het departement competitie een aanvraag in bij het Bestuursorgaan van vzw Basketbal Vlaanderen om provinciale play-offs te 
mogen organiseren. 

 

Bij deze aanvraag dient het reglement gevoegd zowel op sportief als op juridisch vlak welke de provincie wenst toe te passen en dit 
overeenkomstig de afspraken gemaakt met de clubs tijdens de APVC. 

 


