Bijlagen Algemene Vergadering 30 maart 2019
4.1. Competitiehervorming Jeugd
ART. 204 – CATEGORIEEN
Traject van een scheidsrechter:
Niveau 1: Junior official: online cursus + test – fluiten van U8
Niveau 2: Youth official: cursus 4u – fluiten van U10/U12/bij uitzondering U14
Niveau 3: Provinciaal scheidsrechter: cursus 20u – fluiten van provinciale seniors / jeugd alle categorieën
Niveau 4: Landelijk scheidsrechter: op basis van evaluaties, voorgedragen door CPS 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
seniorswedstrijden / jeugd alle categorieën (kaderscheidsrechter)
Op het einde van het kampioenschap zendt het departement scheidsrechters of het comité provinciale scheidsrechters aan al de
scheidsrechters een vragenlijst die hem vóór 30 juni, behoorlijk ingevuld, én vergezeld van een medisch attest, dienen terug te sturen
naar voormeld departement of comité.
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 de Raad van Bestuur, 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.
De scheidsrechters moeten jaarlijks voldoen aan de fysieke proeven voorzien voor hun categorie volgens de voorschriften van het
Departement Scheidsrechters.
Een scheidsrechter die ook speler 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.
De scheidsrechters zijn gehouden de jaarlijkse algemene vergadering, die voor hen georganiseerd wordt verplicht bij te wonen op straffe
van boete, voorzien in de TTB.
Een scheidsrechter is ter beschikking van het Comité Provinciale Scheidsrechters van de provincie waartoe zijn club, waaraan hij is
toegewezen, behoort. Op provinciaal vlak moet hij zijn wedstrijden in die provincie leiden. Bij verblijf in een andere provincie mag hij
slechts reiskosten aanrekenen vanaf de provinciegrens.
Mits toelating van beide Comités Provinciale Scheidsrechters kan een scheidsrechter ter beschikking gesteld worden van het Comité
Provinciale Scheidsrechters van de provincie waar hij verblijft en moet hij dan, op provinciaal vlak, aldaar zijn wedstrijden leiden. Hij mag
zijn reiskosten aanrekenen vanaf zijn verblijfplaats. Hij behoudt de verworven rechten en graden zonder nieuwe examens te moeten
afleggen.
Een scheidsrechter, éénmaal ter beschikking gesteld van een bepaald Comité Provinciale Scheidsrechters en die, om eender welke
reden, op provinciaal vlak in een andere provincie dan waar hij verblijft wedstrijden zou leiden mag zijn reiskosten enkel aanrekenen
vanaf de provinciegrens.

ART. 242 – ALGEMENE BEPALINGEN
Basketbal Vlaanderen organiseert en geeft zijn toestemming voor:
a) Resultaatgebonden wedstrijden: kampioenschappen (landelijke- en provinciaale seniors, jeugd alle niveaus en recreatief niveau),
bekerwedstrijden (landelijk en provinciaal).
b) wedstrijden in het buitenland.
c) oefenwedstrijden voor landelijke en provinciale selectieploegen.
d) allerlei wedstrijden: tornooien, vrienden-, liefdadigheid- en propagandawedstrijden.
e) oefenwedstrijden voor de Topsportschool
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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.
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 HHReg 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 België
2) Beker van Vlaanderen
3) Provinciale Beker

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 de RvB en aan de AV voorgelegd ter goedkeuring telkens op de algemene
vergadering van de maand maart.
C) Voor de categorieën U8 – U10 – U12 – U14 zijn gemengde ploegen, uitkomend bij de jongens, toegestaan. (zie ook CD 292 B3).
Vanaf U16 betreft het ploegen met enkel meisjes of jongens.
D) Andere competitie
Voor andere competities, o.m. de Bekers zijn het HHReg 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

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, indienen volgens de opgelegde procedure:
 uiterlijk op 05 mei voor de seniors ( geen recreatieve ploegen) en de jeugdreeksen niveau 1 en 2;
 uiterlijk op 15 mei voor de recreatieve seniorploegen 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 voorgeschreven
boete opgelegd worden.
Daarenboven heeft het Departement of het Comité het recht het team waarvan de inschrijving slechts aankomt na publicatie van de
reeksen in het blad voor de officiële mededelingen (de website van Basketbal Vlaanderen), niet aan het kampioenschap te laten
deelnemen.
2) CONTROLE
De bevoegde Comités zullen het SG van 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 HHReg (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 Basketbal Vlaanderen die met een seniorploeg aantreden in de Euromillions League (PBL) moeten minstens 4
jeugdploegen (jongens) naar keuze opstellen in de jeugdcompetities van Basketbal Vlaanderen.
b) De clubs van Basketbal Vlaanderen die met een seniorploeg aantreden in TDM 1 (PromBas) moeten minstens 3 jeugdploegen
(jongens) naar keuze opstellen.
c) De clubs van Basketbal Vlaanderen die met een seniorploeg aantreden in TDM 2 (PromBas) moeten minstens 2 jeugdploegen
(jongens) naar keuze opstellen.
d) De clubs die aantreden in de Landelijke afdelingen Basketbal Vlaanderen moeten minstens 2 jeugdploegen (jongens) naar keuze
opstellen.
e) De clubs uit de reeksen van 1ste Provinciale afdelingen 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 Basketbal Vlaanderen die met een seniorploeg aantreden in TDW 1 (PromBas) moeten minstens 3 jeugdploegen
(meisjes) naar keuze opstellen.
b) De clubs van 1ste en 2de Landelijke afdeling Basketbal Vlaanderen moeten minstens 2 jeugdploegen (meisjes) naar keuze
opstellen.
c) De clubs van de 1ste Provinciale afdeling 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. Ze 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.*
* De Raad van Bestuur kan voor het seizoen 2019-2020 een overgangsmaatregel (2e team in niveau 2) voorzien voor die clubs die het
seizoen 2018-2019 beëindigd hebben met een team in zowel de nationale - als de landelijke U21 jongensreeks.
Alle wedstrijden dienen door te gaan, 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.

ART. 259 – JAARKALENDER
De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur 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 VCD 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
beslissen over de aanvraag.
Het bevoegde Departement of Comité 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 Basketbal Vlaanderen.

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 & 2 mogen niet
voor 10:00 uur beginnen zonder akkoord van de bezoekende ploeg. De jeugdwedstrijden mogen niet na 17:00 uur 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 & 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. 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.

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 Basketbal Vlaanderen ter beschikking wordt gesteld. Ze zijn publiekelijk consulteerbaar.
Op het wedstrijdblad mogen maximum 2 spelers uit dezelfde leeftijdscategorie vermeld worden die op de spelerslijst staan van een
op een lager niveau spelende ploeg.
Het wedstrijdblad mag verder ook nog aangevuld worden met spelers uit een jongere leeftijdscategorie.
Bij dit alles dient rekening gehouden met het maximumaantal wedstrijden waaraan een jeugdspeler per weekend mag deelnemen
zoals bepaald in CD292.
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 dienen geen spelerslijst in te dienen
al blijft het verboden om spelers op het wedstrijdblad 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 wedstrijdblad 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 wedstrijdblad door het bevoegd Departement blijkt dat de lijst van de ingeschreven spelers van een ploeg
niet bestaat, of 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.
Indien na controle door het bevoegd Departement blijkt dat bedoelde lijst wel degelijk bestaat maar deze enkel niet werd voorgelegd,
wordt enkel een boete zoals voorzien in de TTB opgelegd.
C) TERM "OPGESTELD"
De term "opgesteld" in de zin van een speler opgesteld in een bepaalde ploeg betekent: "op het wedstrijdblad 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 van de categorie van de dubbelspeler 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 op
niveau 1 of 2 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 maximumaantal 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 mag hij als dubbelspeler ook deelnemen aan de wedstrijden van niveau 1 of 2 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 CD292
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 CD292
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 Basketbal Vlaanderen zal
hiervoor een standaardformulier ter beschikking stellen.
Op de website van 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.

ART. 296 – EINDRONDEN
De eindronde wordt door het Departement Competitie georganiseerd.
1) Ploegen uit verschillende reeksen van eenzelfde 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 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.
6/15

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.

Nieuwe TTB :
CD 204 Afwezigheid scheidsrechter op scheidsrechtersvergadering

65,84

Inschrijving formaliteiten
CD256

landelijke afdelingen

52,67

provinciale afdelingen

26,33

jeugd

9,88

Aantal jeugdploegen

CD257

Heren

Euromillions League

3.950,20

Heren

TDM1

2.633,47

Heren

TDM 2

1.711,75

Heren

Landelijke I

921,71

Heren

Landelijke II

921,71

Dames

TDW

Dames

Landelijke I

329,18

Dames

Landelijke II

329,18

Andere afdelingen HH en DD

1.185,06

329,18

Kalenderwijzigingen (verwerkingskost)

CD260

Wijziging voor het volledig seizoen

32,92

1

seniors Landelijk per wijziging

26,33

1

jeugd Niveau 1 & 2 per wijziging

13,17

1

seniors Provinciaal per wijziging

13,17

1

jeugd Niveau 3 & 4 per wijziging

6,58

1

Jeugd Niveau 5 + recreatie, per wijziging

6,58

1

Datum implementatie: 01/07/2019
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4.2. Technische Vergunningen / Bijscholingsplicht
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 wedstrijdblad 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.
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.
d) Het medisch attest van de spelers. Elk medisch attest voorzien van de naam, handtekening en RIZIV nr. van een geneesheer,
is geldig op voorwaarde dat het dezelfde gegevens vermeldt als deze welke op het formulier van Basketbal Vlaanderen
opgenomen zijn.
e) De lijst van de ingeschreven spelers en dit enkel voor de resultaatgebonden wedstrijden
f) Alle bovengenoemde documenten, met uitzondering van de identiteitskaart of het paspoort, mogen desgewenst digitaal worden
voorgelegd.
2) Indien de vergunning ontbreekt van een persoon die op het wedstrijdblad 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.
Indien na controle door het bevoegd Departement of Comité 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 of Comité 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 vaststelling van het
ontbreken van de technische vergunning.
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.
4) Indien het medisch attest ontbreekt of niet volledig is (zie 1 d.) zal de scheidsrechter een “A” noteren naast de naam van de
betrokkene. Indien het medisch attest niet bestaat zal een boete worden opgelegd, zoals voorzien in de TTB. Indien het medisch
attest vergeten is, dan wordt enkel de boete opgelegd. 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 betrokkene. Enkel de kapitein noteert zijn naam, voornaam en,
geboortedatum op de keerzijde van het wedstrijdformulier en plaatst zijn handtekening.
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 of Comité 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 of Comité blijkt dat bedoelde lijst wel degelijk bestaat, maar deze enkel niet
voorgelegd werd, dan wordt enkel een boete voorzien in de TTB opgelegd.
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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.

ART. 230 – TECHNISCHE VERGUNNING EN KWALIFICATIE.
Iedere club heeft de verplichting om voor de eerste resultaatgebonden wedstrijd van het lopende seizoen van hun respectievelijke
ploegen de naam en kwalificatie van de coach op te geven via de online applicatie die ter beschikking staat bij Basketbal Vlaanderen.
Resultaatgebonden wedstrijden zijn al de wedstijden van de officiële competities en al de wedstrijden van de verschillende
bekercompetities op nationaal, landelijk en provinciaal niveau.
Een Technische vergunning, welke verplicht is om als coach te fungeren in onze competities, zal worden afgeleverd door het Secretariaat
Generaal van Basketbal Vlaanderen op aanvraag van de clubsecretaris van de club waar het lid als coach actief wil zijn. De houder van
een technische vergunning dient rekening te houden met de beperkingen inzake cumul vervat in artikel 233.
Deze Technische vergunning die telkens geldig is voor één seizoen moet aangevraagd worden via de online applicatie. Deze vergunning
kan aangevraagd worden als men aangesloten is bij Basketbal Vlaanderen of AWBB, verzekerd is aan het tarief ‘’speler’’ en minstens
17 jaar oud is en de nodige kwalificaties bezit. Vanaf 16 jaar kan een kwalificatie-stagevergunning bij jeugd aangevraagd worden. Het
Departement Trainers publiceert jaarlijks op de website welke kwalificatie en welke voorwaarden op welk niveau vereist zijn. Het
vergunningsrecht is afhankelijk van de reeks, de categorie en het behaalde diploma. Het deelnemen aan een erkende bijscholing per
basketseizoen zal verplicht zijn (**) om een technische vergunning te verkrijgen om te coachen in welbepaalde categorieën. Het
departement zal deze kenbaar maken.
De kosten van de technische vergunning worden gedebiteerd aan de club, die de Technische vergunning werd aangevraagd.
** De verplichting om een erkende bijscholing te volgen gaat in vanaf het seizoen 2019/2020
1) Basketbal Vlaanderen onderscheidt volgende technische vergunningen
Er bestaan vier soorten Technische Vergunningen:
 Technische Vergunning A: wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een 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 voor de
algemene module van de trainer A.
 Technische Vergunning B1: wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een B-diploma van de VTS of gelijkgesteld en aan de
persoon die een getuigschrift B’ ervaringsdeskundige verwierf..
 Technische Vergunning B2: wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een instructeur B diploma of gelijkgesteld.
 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.
 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 trainers, die reeds jaren met hun vak bezig waren, werd in 2005 een getuigschrift van ervaringsdeskundige uitgereikt dat
hen de kans biedt officieel te coachen in 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 geeft 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
Basketbal Vlaanderen.
3) Stagevergunning
De stagevergunning kan enkel voor jeugdploegen aangevraagd worden en laat toe te coachen.
 op niveau B1 voor houders van een B2 diploma.
 op niveau B2 voor houders van een C-diploma.
 op niveau C voor personen zonder diploma
Dit met de bedoeling betrokkene de kans te bieden om vóór het begin van volgend seizoen het vereiste diploma te behalen.
De stagevergunning voor een bepaald niveau kan slechts eenmalig en voor maximum één seizoen toegekend worden aan eenzelfde
persoon. Uitzonderlijke verlengingen moeten aangevraagd te worden bij de sporttechnisch coördinator.
Er dient een stagebegeleider te worden aangeduid die bereid is de stagevergunninghouder te begeleiden en die wél de vereiste
kwalificatie heeft om op het niveau van deze laatste te coachen.
De controle van de stagevergunninghouders is in handen van de sporttechnische staf van Basketbal Vlaanderen en wordt georganiseerd
door de Sporttechnisch Coördinator.
Om een stagevergunning te kunnen aanvragen dient men minstens 16 jaar oud te zijn. De stagevergunning wordt aangevraagd bij het
secretariaat-generaal van Basketbal Vlaanderen. De Sporttechnisch Coördinator beslist of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.
De houder van de vereiste diploma’s of getuigschriften mag tijdens hetzelfde seizoen verscheidene technische vergunningen van coach
voor verschillende clubs aanvragen bij het secretariaat van Basketbal Vlaanderen. Hij zal daarbij telkens moeten aantonen dat hij de
vereiste kwalificatie bezit.
Het zal hem niet toegelaten zijn cumulerend twee of meerdere ploegen, welke in dezelfde reeks uitkomen te coachen. Op voorwaarde
dat men een nieuwe technische vergunning aanvraagt en dat men de functie van coach niet meer uitoefent in zijn vorige ploeg, kan men
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een nieuwe ploeg uit dezelfde reeks opeenvolgend coachen tijdens hetzelfde seizoen. In ieder geval moet bij de aanvraag van de nieuwe
technische vergunning het schriftelijk bewijs van ontslag (van de club of coach) bijgevoegd worden.
Een lid van een club mag een ploeg van een andere club uit dezelfde reeks coachen tijdens hetzelfde seizoen, zonder evenwel afbreuk
te doen aan het cumulatief verbod.
4) Vorming
De cursussen die leiden tot het bekomen van de kwalificatie A-B-C worden vastgelegd door Sport Vlaanderen en georganiseerd door de
VTS (Vlaamse Trainersschool).
5) Bijscholing
Elke jeugdcoach dient per basketbalseizoen (vanaf seizoen 2019-2020) minstens 1 bijscholing te volgen om een technische vergunning
te kunnen verkrijgen. De bijscholing moet erkend zijn door Basketbal Vlaanderen of de Vlaamse Trainersschool. Voor andere
bijscholingen dient goedkeuring gevraagd te worden bij de Sporttechnisch coördinator.

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 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 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 Rechtelijke Raden, alwaar het bewijs van overmacht dient voorgelegd te worden.
De coaching door de assistent-coach of door een ploegkapitein die zonder geldige technische vergunning de functie van
coach invult nadat de oorspronkelijke coach omwille 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
Basketbal Vlaanderen, die minstens 17 jaar oud is.

Nieuwe TTB :
Niet voorleggen van vergunning, identiteitskaart of medisch
attest
Per overtreding
CD 217

CD 230

senioren

6,58

jeugd

3,29

officiëlen

6,58

Punt 6 Lijst ingeschreven spelers

98,75

Verplichtingen Clubs - lijst gekwalificeerde coaches

32,92

Seniors - Technische vergunning

65,84

1

Jeugd Niveau 1 & 2 - Technische vergunning

32,91

1

Jeugd Niveau 3, 4 en 5 - Technische vergunning

13,17

1

Datum implementatie: 01/07/2019
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4.3. “Territoriale bepalingen”
ART. 61 – OPRICHTING VAN EEN CLUB
Elke club moet als een rechtspersoon (vereniging zonder winstoogmerk, handelsvennootschap of andere) opgericht worden en moet
alle wettelijke voorschriften hieraan verbonden eerbiedigen.
Iedere club krijgt een stamnummer toegewezen. Dit stamnummer moet, naast de naam van de club, in de briefwisseling vermeld worden.
Dit nummer blijft eigendom van Basketbal Vlaanderen en kan slechts mits de uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur
afgestaan worden.
Indien een club in vereffening gaat, verliest zij automatisch haar stamnummer.
De 4 personen, die aangeduid zijn volgens Art. AD 63 en die deel uitmaken van het bestuur van de door Basketbal Vlaanderen erkende
club, moeten verplicht leden van de raad van bestuur van de vzw of bestuurders van de vennootschap zijn.
De maatschappelijke zetel en de sportinstallaties van de club moeten in het Vlaams Gewest of in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel
gelegen zijn. Clubs uit het Hoofdstedelijk Gewest Brussel worden beschouwd als clubs van Vlaams-Brabant.

ART. 62 – BENAMING VAN EEN CLUB
De club mag geen naam aannemen die door een andere club gebruikt wordt en tevens mag deze naam geen aanleiding geven tot
verwarring met de naam van een andere club.
De club mag een onbeperkt aantal sponsornamen in haar benaming opnemen. De naam van de gemeente of stad, waar de
maatschappelijke zetel gelegen is, moet deel uitmaken van de benaming. Het staat Basketbal Vlaanderen vrij om deze naam in te korten
voor publicatiedoeleinden.
Middels een gemotiveerd schrijven aan de RVB kan deze laatste toestemming geven tot het gebruik van een regionaam (vb bij fusie van
twee clubs uit verschillende gemeenten).
De club mag ieder jaar een aanvraag doen om haar naam te wijzigen. Hiertoe dient zij in de periode van 1 mei tot en met 15 juni
(poststempel als bewijs) aan het SG een brief te sturen met de nieuwe benaming. Deze brief dient ondertekend te zijn door 2 van de 4
leden van het bestuur van de club zoals voorzien bij Art. AD 63.
Buiten voormelde periode is enkel een wijziging van het gedeelte “sponsornaam” mogelijk en de beslissing daartoe komt uitsluitend de
Raad van Bestuur toe en dit nadat de betrokken club een gemotiveerd verzoek daartoe heeft ingediend.
Alle naamswijzigingen dienen goedgekeurd te worden op de laatste Algemene Vergadering van het competitiejaar.
Iedere wijziging van benaming behalve het toevoegen van de eretitel “Koninklijke” geeft aanleiding tot het aanrekenen van een heffing
die in de TTB wordt vermeld.

ART. 67 – FUSIE VAN CLUBS
1. BASISPRINCIPE
Een fusie wil zeggen : het verdwijnen van stamnummer(s) door opslorping van één of meerdere clubs door een andere met behoud van
de verworven rechten (financiële en sportieve) en van alle verplichtingen van deze clubs, financiële en andere.
2. GEVOLGEN
Overname door de overnemende club van het recht op de opleidingsvergoedingen verbonden aan de overgenomen club(s).
Behoud van de Seniorenploegen van de gefuseerde clubs op hun respectievelijk sportief niveau, onder voorbehoud van de toepassing
van Art. CD 254.
Voortzetting van de respectievelijke verplichtingen van de clubs.
Alle leden aangesloten bij de overgenomen club, welke lid wensen te worden van de overnemende club, dienen het formulier AD 67,
desgevallend samen met de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van minderjarigheid, te ondertekenen. Alle leden aangesloten bij de
overgenomen club, welke niet vermeld worden op het formulier AD 67, worden per 30 juni van het lopende jaar als lid geschrapt, tenzij
zij in de mutatieperiode een andere toewijzing vragen.
Leden van de overgenomen club die de wens hebben uitgesproken (via het formulier AD 67) om lid te worden van de overnemende club
blijven hun recht op mutatie behouden.
3. TERMIJNEN
Om de fusie voor het volgend competitiejaar(1° juli) te laten doorgaan, moet de aanvraag naar het SG gestuurd worden, per aangetekend
schrijven, van 15 maart tot en met 15 april van het lopende competitiejaar (poststempel telt). Deze aanvraag zal slechts in aanmerking
genomen worden als de documenten volledig en correct opgesteld zijn.
4. PROCEDURE
Inleiding:
Alle documenten van de clubs, overgenomen en overnemende, moeten door twee leden, die over die bevoegdheid beschikken, van hun
respectievelijk bestuur getekend worden (zie Art. AD 63).
A. Overgenomen club
De overgenomen club dient een AV te houden waar de bespreking van deze fusie op de dagorde staat.
De oproeping van de stemgerechtigde leden voor deze AV moet vergezeld zijn van een verklarende nota over de draagwijdte van deze
fusie onder meer in het domein van de mutaties. Alle leden vermeld op de ledenlijst van de overgenomen club moeten een kopie krijgen
van de briefwisseling waarover sprake in de vorige alinea.
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Gelijktijdig met de oproepingsbrief aan de stemgerechtigde leden, dienen aan het SG per aangetekend schrijven volgende documenten
gezonden te worden: kopie van de oproepingsbrief aan de stemgerechtigde leden, de van kracht zijnde statuten van de club op het
ogenblik van verzending, en de brief gericht aan alle leden die vermeld staan op de ledenlijst alsook de lijst van de personen die
stemgerechtigd zijn. Dit alles dient te gebeuren uiterlijk 7 dagen vóór de voorziene AV van de club.
Nadat de AV van de club heeft plaatsgevonden zal er expliciet in het verslag vermeld worden dat de club het voorstel tot fusie aanvaardt.
Al deze documenten dienen, samen met een kopie van de ledenlijsten van het lopende competitiejaar en een kopie van het verslag van
de AV, per aangetekend schrijven, gestuurd te worden naar het secretariaat van de overnemende club.
B. Overnemende club
De overnemende club dient een AV te houden waar de bespreking van deze fusie op de dagorde staat.
De oproeping van de stemgerechtigde leden voor deze AV moet vergezeld zijn van een verklarende nota over de draagwijdte van deze
fusie (onder meer in het domein van de mutaties). Alle leden vermeld op de ledenlijst van de overnemende club moeten een kopie krijgen
van de briefwisseling waarover sprake in de vorige alinea.
Gelijktijdig met de oproepingsbrief aan de stemgerechtigde leden, dienen aan het SG per aangetekend schrijven volgende documenten
gezonden te worden: kopie van de oproepingsbrief aan de stemgerechtigde leden, de van kracht zijnde statuten van de club op het
ogenblik van verzending, en de brief gericht aan alle leden die vermeld staan op de ledenlijst alsook de lijst van de personen die
stemgerechtigd zijn. Dit alles dient te gebeuren uiterlijk 7 dagen vóór de voorziene AV van de club.
Nadat de AV van de club heeft plaatsgevonden zal er expliciet in het verslag vermeld worden dat de club het voorstel tot fusie en de
rechten en verplichtingen, bekend en onbekend, van de overgenomen club(s) aanvaardt.
Het opstellen van het verslag van de AV van de club, bevestigend dat een meerderheid van de stemgerechtigde leden de fusie en de
rechten en verplichtingen, bekende en onbekende, van de overgenomen club(s) aanvaardt.
Op de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald in hoger vermeld punt 3, een aangetekend schrijven richten aan het SG bevattende:
- een beknopte uitleg van de aanvraag;
- de verslagen van de Algemene Vergaderingen;
- de lijst van de leden van de overgenomen club(s) (formulier AD 67);
- de gewenste officiële benaming van de club.
5. OPMERKINGEN
Het secretariaat van de overgenomen club zal tot het einde van het competitiejaar (30 juni) operationeel moeten blijven. om de lopende
zaken te behandelen en zal verplicht zijn het secretariaat van de overnemende club van al zijn activiteiten en van de ontvangst van de
briefwisseling op de hoogte brengen.
De Raad van Bestuur kan een waarnemer naar de Algemene Vergadering van iedere club sturen.
6. KOSTEN
Voor de administratieve kosten zal een forfaitaire som bepaald in de TTB, aan de overnemende club gefactureerd worden.
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4.5. Jeugdfonds
ART. 518 – HET JEUGDDOSSIER
A. Algemene bepalingen.
De periode aan de jeugdopleiding vat aan op het ogenblik dat men zijn aansluitingskaart tekent bij Basketbal Vlaanderen en eindigt in
het burgerlijk jaar, waarop de speler 18 jaar wordt.
Deze periode is opgeschort voor de jaren dat men geen lid is van Basketbal Vlaanderen.
Er wordt aangenomen dat de spelers die voor het seizoen 1994-1995 definitief een toewijzing hadden aan een club, de jeugdopleiding
van deze club ontvangen hebben of dat de club in het verleden voor deze jeugdopleiding betaald heeft.
Indien er discussie bestaat omtrent aan welke club de spelers in het seizoen 1994-1995 een toewijzing hadden, dan zal de Landelijke
Rechterlijke Raad in eerste aanleg bepalen aan wie de subsidie voor de jeugdopleiding toekomt.
Al de spelers die sinds 1-7-1990 via de rechtbank hun kosteloze mutatie hebben bekomen, worden voor de bepaling van de
jeugdopleiding toegewezen aan de club, waaraan ze toegewezen waren op het ogenblik dat de procedure aanvatte.
Als basis worden de ledenlijsten van het seizoen 1994-1995 gebruikt.
De op dit ogenblik bij het SG neergelegde contracten behouden hun waarde om de toewijzing te bepalen.
Het begrip “Patrimonium” van een club wordt erkend. Het betreft hier spelers die aangeworven worden door een club en/of op kosten
van een club worden opgeleid in een andere club.
Zij worden beschouwd als steeds bij dezelfde club te hebben gespeeld sinds hun eerste toewijzing of aanwerving, mits daartoe het
nodige bewijs wordt voorgelegd in geval van betwisting.
De Landelijke Rechterlijke Raad in eerste aanleg, zal er rekening mee houden dat, wanneer de club van herkomst ten gevolge van de
overgangsbepalingen, welke geldig waren tot 31.12.1996, van de aanvaardende club een bedrag ontving voor de speler enkel de
aanvaardende club een bedrag kan recupereren van het Jeugdfonds.
B. Jeugdfonds
B.1. Werkwijze
Via een collectieve bijdrage van de clubs, waarvan de forfaitaire bedragen per afdeling in de TTB opgenomen zijn, wordt er een
Jeugdfonds binnen Basketbal Vlaanderen opgericht. De doelstelling van de collectieve bijdrage is de jeugdwerking aan te moedigen.
De wijze van subsidiëring wordt ieder jaar op de AV en/of de BAV vastgesteld en dient de volgende principes te respecteren:
1. Een subsidie per jeugdploeg die een volledig kampioenschap beëindigt.
2. Een subsidie voor elke club die een speler gevormd heeft zoals hierna bepaald, die speelt in een senioresploeg in PBL, Nationale en Landelijke reeksen Heren en Dames of in eerste Provinciale Heren.
3. Subsidies voor de jeugdwerking in Basketbal Vlaanderen.
4. Werkingskosten om het systeem in stand te houden.
De subsidie per jeugdploeg, de subsidies voor de jeugdwerking in Basketbal Vlaanderen en de werkingskosten worden forfaitair bepaald.
Het bedrag beschikbaar voor de subsidie voor de vorming van de speler daarentegen is variabel.
Deze subsidie voor de vorming van de speler is berekend als volgt:

 De subsidie wordt enkel uitgekeerd voor spelers welke actief zijn in PBL, Nationale - en Landelijke reeksen Heren en Dames en de
eerste Provinciale Heren.

 De speler dient minimaal aan 10 wedstrijden te hebben deelgenomen.
Om de 10 wedstrijden te bepalen die de basis vormen van de berekening van de subsidie van de jeugdopleiding, gelden alleen de uit en
thuiswedstrijden van de reguliere competitie (max. 26 dagen), met uitsluiting van de play-off en play-out wedstrijden, testwedstrijden,
wedstrijden van de Beker van België en de wedstrijden van de andere bekers.
Opmerking: Indien de speler ten minste 10 wedstrijden heeft gespeeld in meer dan een ploeg dan ontvangt de club voor deze speler de
subsidies die overeenkomen met die van de hoogste afdeling waar hij 10 wedstrijden of meer heeft betwist.
Het bedrag beschikbaar voor de subsidie van de vorming van de speler is gelijk aan de geïnde collectieve bijdragen minus de forfaitair
vastgestelde bedragen voor de subsidie per jeugdploeg, de subsidies voor de jeugdwerking van Basketbal Vlaanderen en de
werkingskosten van het Jeugdfonds.
Vervolgens wordt de verhouding berekend van de collectieve bijdragen van de clubs van een bepaald niveau t.o.v. alle bijdragen van
de clubs van de PBL, Nationale - en Landelijke reeksen Heren en Dames en de eerste Provinciale Heren.
Per niveau wordt dan berekend welk bedrag exact beschikbaar is voor de subsidie voor de vorming van de speler.
Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal spelers welke in Vlaanderen hun opleiding kregen.
De clubs die de jeugdopleiding verzorgden ontvangen jaarlijks een subsidie die pond/pondsgewijze verdeeld wordt tussen deze clubs a
rato van het aantal jaren dat elke club aan de opleiding heeft besteed.
De pond/pondsgewijze verdeling zal rekening houden met een hogere subsidie voor de eerste jaren van de opleiding door er
respectievelijk 4,3 en 2 punten aan toe te kennen. De volgende jaren tellen telkens voor 1 punt.
B.2. Modaliteiten voor de betaling van de licenties en toekenning van de subsidies

 De collectieve licentie wordt in 6 gelijke delen geïnd, vanaf de factuur van de maand september.
 De subsidies voor de jeugdploegen worden in 6 provisies uitgekeerd vanaf de factuur van september en het saldo na het beëindigen
van het kampioenschap.
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 De subsidie voor de vorming van de spelers wordt eveneens in 6 provisies uitgekeerd vanaf de factuur van september en het saldo
na het beëindigen van het kampioenschap.

 Indien in een provincie geen vier provinciale afdelingen zijn dan wordt voor de laagste provinciale reeks de collectieve bijdrage
toegepast die voorzien is voor de 4de provinciale afdeling.

 Geen enkele club zal zich kunnen beroepen op een eventueel krediet op het einde van het seizoen krachtens dit artikel om zijn
facturen niet te voldoen binnen de gestelde termijn.
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4.6. Overige (TTB CD 274 en CD 276)
Verloren verklaarde resultaatgebonden wedstrijd-Boeten
Landelijke

Heren en Dames

96,91

Provinciaal

Heren en Dames

32,30

Jeugd

Landeljk

32,30

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

19,38

Vergoeding die bezochte club moet betalen ten voordele van de
bezoekende club

CD 274

Landelijke

Heren en Dames

161,51

Provinciaal

Heren en Dames

96,91

Jeugd

Landeljk

96,91

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

32,30

Verplaatsingsonkosten (4 wagens) per km

zie FD 506

Vergoeding die bezoekende club moet betalen ten voordele van
de bezochte club
Landelijke

Heren en Dames

646,05

Provinciaal

Heren en Dames

193,82

Jeugd

Landeljk

193,82

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

64,61

Landelijke

Heren en Dames

48,46

Provinciaal

Heren en Dames

16,15

Jeugd

Landeljk

16,15

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

Verloren verklaarde niet-resultaatgebonden wedstrijd-Boeten

9,69

Vergoeding die bezochte club moet betalen ten voordele van de
bezoekende club

CD 274

Landelijke

Heren en Dames

80,76

Provinciaal

Heren en Dames

48,46

Jeugd

Landeljk

48,46

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

16,15

Verplaatsingsonkosten (4 wagens) per km

zie FD 506

Vergoeding die bezoekende club moet betalen ten voordele van
de bezochte club
Landelijke

Heren en Dames

323,03

Provinciaal

Heren en Dames

96,91

Jeugd

Landeljk

96,91

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

32,31
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Verloren verklaarde resultaatgebonden wedstrijd-Boeten
Landelijke

Heren en Dames

96,91

Provinciaal

Heren en Dames

32,30

Jeugd

Landeljk

32,30

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

19,38

CD 276 Vergoeding die bezoekende club moet betalen ten voordele van
de bezochte club
Landelijke

Heren en Dames

161,51

Provinciaal

Heren en Dames

96,91

Jeugd

Landeljk

96,91

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

32,30

Landelijke

Heren en Dames

48,46

Provinciaal

Heren en Dames

16,15

Jeugd

Landeljk

16,15

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

Verloren verklaarde niet-resultaatgebonden wedstrijd-Boeten

9,69

CD 276 Vergoeding die bezoekende club moet betalen ten voordele van
de bezochte club
Landelijke

Heren en Dames

80,76

Provinciaal

Heren en Dames

48,46

Jeugd

Landeljk

48,46

Jeugd en recreatie

(Inter-)provinciaal + recreatie

16,15

Datum implementatie: onmiddellijk

4.7. TTB AD 73
Aansluiting
Eenmalig aansluitingsrecht
(nieuw lid -12 jaar) via papieren formulier

4,00

2

Eenmalig aansluitingsrecht
(nieuw lid +12 jaar) via papieren formulier

8,00

2

Eenmalig aansluitingsrecht
(nieuw lid) via elektronische procedure
AD 73

2

gratis

Volgende aansluitingen (na schrapping op de ledenlijsten )
jeugd (- 12 jaar)

4,00

2

jeugd (+ 12 jaar) en niet speler/speelster via papieren formulier

8,00

2

jeugd en niet speler/speelster via elektronische weg

gratis

senioren, speler/speelster (minder dan 2 jaar inactief)

26,94

2

8,00

2

senioren, speler/speelster (meer dan 2 jaar inactief) via papieren formulier
senioren, speler/speelster (meer dan 2 jaar inactief) via elektronische procedure

gratis
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