KLACHTEN EN VOORBEHOUD
1. KLACHTEN
ADMINISTRATIE
ART. 424 - VORMVEREISTEN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Klachten, beroepen, verzet en voorzieningen in cassatie, worden slechts in aanmerking
genomen op voorwaarde dat :
a) Ze ingediend worden in 1 (één) exemplaar, behoorlijk ondertekend, of door de
Departementen, of door de Comités, of door de clubs, of door de leden, of door
de clubs voor hun toegewezen leden die het exemplaar moeten
medeondertekenen.
Op het exemplaar moeten de originele handtekeningen voorkomen van de
voorzitter of de secretaris of twee andere bestuursleden voorzien bij VAD art.
76. Voor de Departementen en de Comités zijn de handtekeningen van de
voorzitter en secretaris vereist of één van beiden met een ander lid.
b) Ze een bondige uiteenzetting van de feiten bevatten, teneinde de bevoegde
Raad in te lichten over de aard van het geschil en hem in staat te stellen alle
betrokkenen op te roepen.
c) Ze binnen de vereiste termijn aangetekend naar het SG van de VBL gestuurd
worden
d) De klacht, het beroep, het verzet of de voorziening in cassatie, van een lid mede
ondertekend is door namelijk de voorzitter, namelijk de secretaris, of twee
andere bestuursleden voorzien bij VAD art. 76. Indien dit niet het geval is, wordt
deze klacht of eis beschouwd als zijnde ingediend ten persoonlijke titel en moet
bij de formulering een bewijs van storting op de rekening nr. 290-0504800-33
van de VBL van een bedrag voorzien in de TTB worden gevoegd. De juridische
kosten worden gebeurlijk van de waarborg afgehouden.
Ieder indienen van een klacht, beroep of voorziening in cassatie door een club brengt
het debiteren van haar VBL-rekening van een bedrag vastgesteld in de TTB mee,
verschillend van het bedrag waarmee de club wordt gedebiteerd volgens VJD art. 429.
De waarborg wordt steeds verrekend en geeft na aftrek van de juridische en
administratieve kosten aanleiding tot creditering/debitering van het verschil.
Het niet naleven van de schikkingen in punt 1 heeft van ambtswege de nietontvankelijkheid tot gevolg. Wanneer bij een klacht, beroep, verzet of voorziening in
cassatie de handtekeningen niet gevolgd worden door de naam in drukletters kan van
een niet-ontvankelijkheid geen sprake zijn.
Bij niet-ontvankelijkheid geeft de waarborg verminderd met de juridische en
administratieve kosten aanleiding tot creditering/debitering van het verschil.
Indien een eis, tijdens het onderzoek door een Comité of Raad, afgewezen wordt zal de
waarborg zoals bepaald volgens punt 2 of gestort volgens punt 1.d. in ieder geval
verbeurd verklaard worden en zullen de juridische kosten voorzien in de TTB toegepast
worden.
Indien een aanvrager die een zaak verloor, gelijk krijgt in een hogere graad, zal (zullen)
de waarborg(en) terugbetaald worden. De juridische kosten en de vaste vergoeding van
de vorige instanties vallen ten laste van de verliezer in laatste aanleg.
Wanneer een zaak definitief afgehandeld werd, zal de instantie die het dossier het
laatste behandeld heeft, het(de) bewij(s)(zen) van storting aan de belanghebbende
terugsturen.
Wanneer een klacht, beroep of cassatie als onbeduidend of tergend wordt beoordeeld,
zal dit worden beboet met een som voorzien in de TTB. De termen “ onbeduidend” en
“tergend” zullen in de breedste zin van het woord worden opgevat.

8. Eventuele terugbetalingen moeten geschieden binnen een termijn van 90 dagen na
uitspraak.

WANNEER
ART. 425 - TERMIJNEN
Telkens er een termijn vermeld wordt :
1.

Vangt hij aan :
1. om 0 uur van de dag die volgt op de publicatie in het blad voor officiële
mededelingen (website van Basketbal Vlaanderen).
2. om 0 uur van de dag die volgt op de feiten die ertoe aanleiding geven.
3. om 0 uur van de dag zelf indien deze vermeld wordt.
4. om 0 uur van de dag die volgt op de datum van de poststempel.
2. Eindigt hij :
1. te middernacht van de vermelde dag
2. te middernacht van de laatste dag van de termijn.

GEVOLGEN
ART. 426 - RECHTSGEDINGEN
In geval van geschil omtrent welke betwisting dan ook met sportieve oorsprong, wil zeggen :
aangaande de spelreglementen, gaan de clubs en de leden van de VBL de verbintenis aan zich
te onderwerpen aan de beslissingen van de VBL vertegenwoordigd door zijn verschillende
jurisdicties, waarvan de oprichting en de bevoegdheid voorgeschreven worden in dit
Huishoudelijk Reglement van de VBL.
De leden die het slachtoffer worden van feitelijkheden mogen een beroep doen op de gewone
rechtbanken.
De verdediging van het slachtoffer voor een rechtbank zal waargenomen worden door een
advocaat van en op kosten van de VBL. (de bijdrage van de VBL in de kosten wordt tot
maximum van 1240 Euro beperkt, indien het slachtoffer zijn eigen advocaat voor zijn
verdediging kiest) en dit voor zover rekening gehouden wordt met volgende bepalingen :
1. Met een Basketbal Vlaanderen opdracht gelast is
2. Als slachtoffer erkend worden op VBL vlak en geen enkel deel van verantwoordelijkheid
op zich
gekregen te hebben in de uitspraak van de bevoegde Rechterlijke Raad en niet geheel
vergoed geweest OF aangewezen zijn door de tegenpartij als "verdachte".
Het bedrag van de kosten wordt geïndexeerd.
ART. 427 - INTREKKING VAN EEN EIS
Intrekking van een eis is altijd mogelijk.
In geval van intrekking van een eis, wordt de waarborg verbeurd verklaard en zijn eventuele
juridische kosten ten laste van de partij die de eis ingediend heeft.

ART. 428 - OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING
Verzet en/of beroep schort de tenuitvoerlegging van de beslissing op totdat de hogere
instantie uitspraak heeft gedaan.
Deze bepaling is niet van toepassing indien het gaat om :
1. Een voorstel tot schrapping of uitsluiting.
2. Een schorsing tot vrijwillige verschijning.
ART. 429 - ALGEMEENHEDEN
De klachten moeten aan de vormvereisten voldoen voorzien in VJD art. 424 en binnen de
termijnen voorzien bij VJD art. 430 opgestuurd worden. Het postmerk geldt als bewijs.
Elke klacht die alleen steunt op de interpretatie van de spelregels door de scheidsrechter, op
het gebruik van de rode pijl en op de toepassing van de tijdsduur der 8" en 24" regels, wordt
onontvankelijk verklaard en afgewezen. Zij heeft van rechtswege de verbeurdverklaring van de
waarborg en het aanrekenen van juridische kosten tot gevolg.
1. VOOR FEITEN DIE BETREKKING HEBBEN OP WEDSTRIJDEN

2. VOORBEHOUD
WAARVOOR EN WANNEER
A. Vergissing van de officials
Geven aanleiding tot het instellen van een onderzoek klachten steunend op :
1.

De vergissing van de scheidsrechter die aanleiding gaf tot het maken of het afkeuren
van een doelpunt.
2. De vergissing van de scheidsrechter, aantekenaar of tijdopnemer die de eindscore van
een wedstrijd heeft kunnen beïnvloeden.
Het protest moet, door de aanvoerder of de coach, bij de scheidsrechter uitgebracht worden
tijdens de eerste spelonderbreking die volgt op de vermoedelijke vergissing op een hoffelijke
en kalme wijze.
De scheidsrechter kan zijn beslissing verklaren en, indien nodig, het wedstrijdformulier, de
score en de speeltijd controleren.
Indien de desbetreffende ploeg nog steeds meent benadeeld te zijn dient de aanvoerder of de
coach het wedstrijdformulier te tekenen in de ruimte met “Captain’s signature in case of
protest” en zal de scheidsrechter in dezelfde ruimte de naam van de ploeg die protest
aantekent, de gespeelde tijd en de score vermelden.
De club die een protest laat inschrijven op het wedstrijdformulier zal automatisch gedebiteerd
worden voor het bedrag voorzien in de TTB.
B. Terrein – Technische tekortkomingen

Het protest moet vóór het begin van de wedstrijd bij de scheidsrechter uitgebracht worden.
Deze noteert de feiten op de achterkant van het wedstrijdformulier en laat de aanvoerder
ondertekenen.
Indien, tijdens de wedstrijd, de afbakening van het terrein, het materieel of de uitrusting van de
spelers niet meer zou beantwoorden aan de eisen van de spelregels, en het onmogelijk is aan
de abnormale toestand te verhelpen binnen de 30 volgende minuten, raadpleegt de
scheidsrechter beide aanvoerders.
Indien zij alsnog aanvaarden de wedstrijd verder te zetten, vermeldt de scheidsrechter het
akkoord op de achterzijde van het wedstrijdblad en laat de twee aanvoerders ondertekenen. In
dit geval is geen enkel protest in verband met deze punten toegelaten.
De bezochte club is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn verlichtingsinstallaties. In
geval van defect zal er aan de bezochte club een tijdsruimte van 30 minuten maximum worden
toegekend om het defect te herstellen.
Indien de herstelling binnen dit tijdstip niet is verwezenlijkt zal de bezochte club de
ontmoeting met forfaitscore verliezen tenzij het om een defect gaat in de sector of om een
plaatselijk defect dat niet kan hersteld worden niettegenstaande de door de bezochte club
getroffen maatregelen om ter plaatse een gekwalificeerd elektricien ter beschikking te hebben
en het noodzakelijke vervangingsmateriaal te bezitten. Indien er zich een stroom defect
voordoet, zal de wedstrijdcommissaris, of bij zijn afwezigheid, de verantwoordelijke
scheidsrechter waken over de eerbiediging van de hierboven neergeschreven voorwaarden. Hij
zal verslag uitbrengen bij het bevoegd Comité of Departement.
HET BREKEN VAN BORDEN
Indien de technische onmogelijkheid blijkt om binnen een redelijke tijdsspanne het euvel te
verhelpen, zal de wedstrijd stilgelegd worden en zullen de scheidsrechters een verslag van het
voorval opmaken en tijdig versturen. Enkel indien de Rechterlijke Raden een moedwillige actie
weerhoudt/weerhouden kan een forfaitscore uitgesproken worden. Zo niet, wordt de wedstrijd
opnieuw geprogrammeerd.
2. VOOR KWALIFIKATIE VAN EEN TOEGEWEZEN SPELER, COACH, ASSISTENT- COACH .
3. TEGEN ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN IN EERSTE AANLEG GENOMEN
Zonder verhoor van de betrokken partijen tijdens het onderzoek in eerste aanleg (medische
attesten, vergunningen, kwalificatie van spelers, verloren verklaarde wedstrijden, boeten, enz.).
4. TEGEN DE SCHORSING OF SANCTIE VAN EEN TOEGEWEZEN LID DOOR ZIJN CLUB

COMMENTAAR
1.

Wanneer krachtens dit artikel een club protest aantekent voor aanvang van de
wedstrijd en dat de scheidsrechter oordeelt dat :
1. De wedstrijd niet normaal kan doorgaan: hij stelt ze uit
2. De wedstrijd op normale wijze kan doorgaan, moeten de 2 ploegen spelen :
§ • De twee ploegen kunnen na de wedstrijd een klacht indienen
overeenkomstig VJD art. 430.
§ • Indien één der ploegen weigerde te spelen
§ - zal een verloren wedstrijd uitgesproken worden
§ als er geen klacht of indien deze niet gerechtvaardigd is
§ wanneer er een klacht is en de Rechterlijke Raad de
scheidsrechter gelijk geeft zal de wedstrijd opnieuw gespeeld

worden indien er een klacht is ingediend en de Rechterlijke Raad
de club, die een klacht heeft ingediend in het gelijk stelt.
2. Indien een verlenging onnodig gespeeld werd, moet de overbodige speeltijd als nietig
beschouwd worden, en blijft de stand bereikt vóór het ingaan van de overbodige
speeltijd behouden.
ART. 430 - TERMIJNEN VOOR HET INDIENEN
De termijn loopt vanaf 0 uur volgend op de feiten die aanleiding geven tot de klacht.
1. VOOR FEITEN DIE BETREKKING HEBBEN OP WEDSTRIJDEN

a)
b)

Binnen de 7 kalenderdagen die erop volgen.
Wanneer een club een vergissing van de aantekenaar vaststelt en voor zover hij bewijst
dat hij ze niet vroeger kon ontdekken, en bijgevolg onmogelijk een protest kon laten noteren mag hij geldig een klacht indienen binnen de 7 kalenderdagen na de desbetreffende wedstrijd.
2. VOOR KWALIFICATIE VAN EEN TOEGEWEZEN SPELER, COACH, ASSISTENT-COACH

a)
b)
c)

Binnen de 7 kalenderdagen die volgen op de wedstrijd
Binnen de 48 uren voor wedstrijden van tornooien en bekers
Binnen de 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf het verschijnen in het blad voor officiële
mededelingen ( website van de VBL) van de datum en de club van toewijzing.
Na die termijnen is de uitslag van de wedstrijd definitief.
De uiterste datum blijft in ieder geval vastgesteld op 30 juni volgend op het einde van de
kampioenschappen. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden zijn dus definitief verworven op
30 juni volgend op het einde van de kampioenschappen, voor zover de VBL vóór die datum niet
met een onderzoek begonnen is en er geen klacht werd ingediend.
3. TEGEN ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN IN EERSTE AANLEG GENOMEN
• Binnen de 7 kalenderdagen na de verzending van het aangetekend schrijven
4. TEGEN DE SCHORSING OF SANCTIE VAN EEN TOEGEWEZEN LID DOOR ZIJN CLUB
• Binnen de 7 kalenderdagen na verzending van het aangetekend schrijven.

BESLUITEN
Wat moet de scheidsrechter doen wanneer iemand voorbehoud wil aantekenen?
• ALTIJD AANVAARDEN DAT VOORBEHOUD WORDT AANGETEKEND Tot op welk ogenblik mag
voorbehoud worden aangetekend?
• TOT JUIST VOORALEER HET WEDSTRIJDBLAD WORDT AFGESLOTEN DOOR DE
HANDTEKENING VAN DE REFEREE

