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ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER  
VOOR DE WEDSTRIJD 

 

 

Deze tekst is geschreven in de mannelijke vorm. Hierachter schuilt geen enkele vorm van discriminatie tegenover het 
vrouwelijke geslacht maar is enkel gedaan om de leesbaarheid en duidelijkheid van de tekst te vergemakkelijken. 

1. Controle van de documenten 

Onderstaande richtlijnen moeten stipt nageleefd worden door de scheidsrechter. 
Zij vervangen de bestaande artikels die vermeld worden in het Huishoudelijk Reglement en de Officiële 
Basketbalregels niet. 
 
De scheidsrechters moeten minimum dertig (30) minuten voor het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd ter 
plaatse zijn.  
De scheidsrechter controleert voor de aanvang van de wedstrijd de documenten. 
De controle van deze documenten gebeurt in de kleedkamer van de scheidsrechter, twintig (20) minuten voor 
aanvang van de wedstrijd. 

 

UIT TE VOEREN CONTROLES 

1. De vergunningen van alle personen die op het wedstrijdblad vermeld staan, evenals alle personen die 
plaatsnemen binnen het gebied van de spelersbank. 
 

 Coaches moeten minstens beschikken over een hierna volgende technische vergunning: 
i. A voor de coaches in nationale seniors.  

ii. B voor de coaches in landelijke seniors en alle landelijke jeugd. 
iii. C voor alle jeugd, behalve microben en premicroben. 
iv. Z voor provinciale seniors ploegen, microben en premicroben.  

 Assistent coaches moeten beschikken over een technische vergunning en moeten minstens de 
vermelde technische vergunning van hoofd coach “min 1” bezitten: 

i. A hoofd coach  B assistent 
ii. B hoofd coach  C assistent 

iii. C hoofd coach  C assistent (geen Z licentie toegelaten!!!) 
iv. Z hoofd coach  Z assistent  

 Iedere speler-coach moet een technische vergunning bezitten. 
 Spelers moeten toegewezen zijn aan de club waarvoor zij spelen. 
 De terreinafgevaardigden moeten toegewezen zijn aan de club die zij vertegenwoordigen. 

 
2. De identiteitskaart of paspoort van alle spelers, ongeacht hun leeftijd, die deelnemen aan een wedstrijd vanaf 

de categorie miniemen, de coaches, assistent-coaches en van de andere personen die plaats nemen in het 
gebied van de spelersbank ( zie nota b 1 en 2 ) 
 

3. Het medisch attest van de spelers. Elk medisch attest, afgeleverd, getekend en gestempeld met het RIZIV 
nummer door een arts, is geldig op voorwaarde dat het dezelfde gegevens vermeldt als deze welke op het 
formulier van de VBL opgenomen zijn. 

 
4. Voor de clubs met A-B-C en / of meerdere seniors ploegen, de lijst van de ingeschreven spelers en deze enkel 

voor de bekerwedstrijden en voor de wedstrijden die aanleiding geven tot stijgen en / of dalen. 
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2. NOTA en RICHTLIJNEN: 

a. Ontbreken van vergunningen door personen vermeld op het wedstrijdformulier. 

Indien de (technische) vergunning ontbreekt van een persoon die op het wedstrijdformulier is ingeschreven, dan zal 
de scheidsrechter: 
 

1. Naast de naam van de betrokkene een “L” noteren. Vermelde persoon moet op de keerzijde van het 
wedstrijdformulier zijn naam en voornaam, geboortedatum en –plaats noteren en zijn handtekening 
plaatsen. 

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

 

b. Ontbreken van vergunningen door personen aanwezig in het gebied van de spelersbank. 

Indien de vergunning ontbreekt van een persoon die plaatsneemt binnen het gebied van de spelersbank, dan zal de 
scheidsrechter: 
 

1. De personen verbieden plaats te nemen in het gebied van de spelersbank. 
2. Alle personen met speciale verantwoordelijkheid voorzien in art. 4.2.1. van de officiële basketbalregels 

moeten in het bezit zijn van een vergunning van deze club. 
3. Een uitzondering wordt gemaakt voor de arts en de kinesist. Zij moeten in het bezit zijn van een vergunning. 

 

c. Ontbreken van de identiteitskaart of het paspoort. 

Indien de identiteitskaart of het paspoort ontbreekt, dan zal de scheidsrechter: 
 

1. Een “I” noteren naast de naam van de betrokkene. Betrokkene zal zijn naam en voornaam, geboortedatum 
en –plaats noteren op de keerzijde van het wedstrijdformulier en zijn handtekening plaatsen. 

2. Een kopij is niet toegelaten.  
3. “De identiteitskaart of het paspoort van alle spelers, ongeacht hun leeftijd, die deelnemen aan een wedstrijd 

vanaf de categorie miniemen.”  
Dit houdt in dat voor een pupil die op het wedstrijdblad ingeschreven wordt voor een wedstrijd categorie 
miniemen, er een identiteitskaart moet voorgelegd worden. Zoniet wordt er een “I” genoteerd naast de 
naam van de betrokken speler(s). 
 

d. Ontbreken van het medisch attest 

Indien het medisch attest ontbreekt of onvolledig is dan zal de scheidsrechter: 
 

1. Een “A” noteren naast de naam van de betrokkene.  
2. Indien de medische attesten van alle spelers ontbreken, dan noteert de scheidsrechter een “A” naast de 

naam van de betrokkenen.  
3. Enkel de kapitein noteert zijn naam en voornaam, geboortedatum en adres op de keerzijde van het 

wedstrijdformulier en plaatst zijn handtekening. 
4. Het medisch attest moet voorgelegd worden vanaf de eerste officiële wedstrijd.  
5. Als eerste officiële wedstrijd wordt beschouwd een wedstrijd van een bekercompetitie (landelijk of 

provinciaal) of een wedstrijd waar stijgen of dalen mee gemoeid is. 
6. Als eerste officiële wedstrijd voor de jeugd zijn dit de wedstrijden van de reguliere competitie of 

bekerwedstrijden (landelijk of provinciaal). 
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e. Controle van de spelerslijsten /  Ontbreken van de lijst van de ingeschreven spelers. 

De reglementering betreffende de spelerslijsten staan vermeld in artikel 253.  
Hier volgt een verkorte inhoud. 
 

1. Alle seniors spelers behoren tot de ploeg waarvoor zij op de lijst voorkomen.  
2. Zij mogen enkel opgesteld worden in die ploeg én in wedstrijden van een hoger gekwalificeerde ploeg.  
3. Indien ploegen A en B in dezelfde afdeling maar in een verschillende reeks spelen, dan mogen de spelers 

niet wisselen van B naar A of omgekeerd. 
4. Op elke lijst dienen steeds minstens acht (8) spelers per ploeg te staan. 
5. Maximum twee spelers die op de lijst van een lager gekwalificeerde ploeg staan, mogen op het 

wedstrijdformulier vermeld worden voor een wedstrijd met de hoger gekwalificeerde ploeg.  
6. Jeugdspelers die op een lijst zijn ingeschreven worden gelijkgesteld met seniors. Eén of meerdere 

jeugdspelers (cadetten of juniors) mogen dus ingeschreven worden op het wedstrijdformulier van een 
seniors wedstrijd, voor zover ze niet vermeld zijn op de spelerslijsten.  

7. Spelers vermeld bij een hoger gekwalificeerde ploeg mogen nooit ingeschreven worden bij een lager 
gekwalificeerde ploeg.  
 

Concreet moet de controle van de spelerslijsten als volgt gebeuren. 
De clubs zijn verplicht de spelerslijsten voor te leggen aan de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd 
tijdens de controle van het wedstrijdformulier.  
 
De scheidsrechter controleert de namen van de spelers die op de betreffende lijst staan. 
 

1. Indien een speler niet voorkomt op de lijst van de ingeschreven spelers dan noteert de scheidsrechter een 
“R” naast de naam van de betrokken speler.  
Betrokkene zal zijn naam en voornaam, geboortedatum en adres noteren op de keerzijde van het 
wedstrijdformulier en zijn handtekening plaatsen. 

2. Indien een speler van een hoger gekwalificeerde ploeg ingeschreven is op het wedstrijdformulier van een 
lager gekwalificeerde ploeg, dan noteert de scheidsrechter een “R” naast de naam van de betrokken speler.  
Betrokkene zal zijn naam en voornaam, geboortedatum en adres noteren op de keerzijde van het 
wedstrijdformulier en zijn handtekening plaatsen. 

3. Indien drie of meerdere spelers van een lager gekwalificeerde ploeg voorkomen op het wedstrijdformulier 
van een hoger gekwalificeerde ploeg, dan noteert de scheidsrechter een “R” naast de naam van alle 
betrokken spelers.  
Betrokkenen zullen hun naam en voornaam, geboortedatum en adres noteren op de keerzijde van het 
wedstrijdformulier en hun handtekening plaatsen. 

4. Indien de lijst van de ingeschreven spelers ontbreekt dan zal de scheidsrechter een “R” plaatsen naast 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.”  
Hij plaatst zijn handtekening en noteert zijn naam en voornaam, geboortedatum en adres. 
 

De verdere controle van het wedstrijdformulier wordt vervolgens gedaan door het bevoegde comité Departement 
Competitie. 

 

f. Indien de scheidsrechter fraude vermoedt. 

Indien de scheidsrechter tijdens de controle van de documenten voor de wedstrijd fraude vaststelt of een 
vermoeden van fraude heeft, dan zal hij: 
 

1. NOOIT een officieel document van een club meenemen, zelfs wanneer dat schijnbaar vervalst zou zijn. 
2. Een verslag opmaken en opsturen naar de bevoegde Rechterlijke Raad. 
3. Het document dat schijnbaar vervalst is, dateren en handtekenen in bijzijn van twee (2) meerderjarige 

getuigen die mede ondertekenen. Hij vermeldt de namen van de getuigen in zijn verslag. 

 



 

 

 4 

 

3. OPMERKINGEN: 

a. Algemene opmerking en richtlijnen: 

1. Alleen de scheidsrechter heeft het recht en de plicht opmerkingen op het wedstrijdblad (verso) te schrijven 
of te laten opschrijven. 

2. Voor vergunningen, medische attesten en de lijst van de ingeschreven spelers is een kopie toegelaten. Een 
kopie van de spelerslijsten kan men van de VBL website afdrukken.  

3. De identiteitskaart en het paspoort moeten origineel zijn. Een rijbewijs of enig ander document wordt niet 
aanvaard als een geldig identiteitsbewijs. 

4. De controle van de documenten gebeurt in de kleedkamer van de scheidsrechter, twintig (20) minuten voor 
de aanvang van de wedstrijd. Iedere vertraging wordt opgeschreven op het wedstrijdformulier (verso). 

5. Indien de documenten die samen met het wedstrijdformulier voor de wedstrijd moeten nagezien worden, 
tien (10) minuten voor de wedstrijd nog niet werden aangeboden in de kleedkamer van de scheidsrechter, 
dan zal de scheidsrechter stappen ondernemen om dat zo vlug mogelijk te laten gebeuren. Hij maakt 
hiervan melding op het wedstrijdformulier (verso) met de reden van de vertraging. 

6. In geval van een wedstrijd waar geen stijgen en / of dalen mee gemoeid is én indien de documenten die 
samen met het wedstrijdformulier voor de wedstrijd moeten nagezien worden vijf (5) minuten voor de 
wedstrijd nog niet werden aangeboden in de kleedkamer van de scheidsrechter, dan zal de scheidsrechter 
zich naar het speelterrein begeven om de wedstrijd tijdig te laten starten. 
De documenten van de personen die op het wedstrijdformulier vermeld zijn moeten tijdens de rust worden 
voorgelegd en nagezien. 
De documenten van de personen die niet op het wedstrijdformulier worden ingeschreven (zie art. 4.2.1. 
van de officiële basketbalregels) moeten echter steeds voor de wedstrijd gecontroleerd worden. 

7. In geval van een wedstrijd waar stijgen en / of dalen mee gemoeid is, moeten de documenten steeds voor 
de wedstrijd nagezien worden, tenzij deze op dat ogenblik niet aanwezig zijn en bijgevolg niet kunnen 
nagezien worden.  

8. Indien de documenten tijdens de rust nog niet werden voorgelegd zonder geldige reden, dan volgt de 
scheidsrechter de voorziene procedure in overeenstemming met bovenvermelde regels van ontbrekende 
documenten. De scheidsrechter vermeldt op de keerzijde van het wedstrijdformulier: “Documenten voor de 
wedstrijd en tijdens de rust niet aangeboden zonder geldige reden.” De beide scheidsrechters tekenen. 
Een geldige reden kan zijn dat de bezoekende ploeg de documenten vergeten heeft. Een persoon is de 
documenten gaan halen, maar op het ogenblik van de rust zijn deze nog niet aanwezig. De documenten 
worden na de wedstrijd en voor het aftekenen van het wedstrijdformulier nagezien. 

9. Indien de documenten niet aanwezig zijn na de wedstrijd op het ogenblik dat de scheidsrechter het 
wedstrijdformulier aftekent, dan volgt de scheidsrechter de voorziene procedures in overeenstemming met 
bovenvermelde regels van ontbrekende documenten. 

10. Flagrante onwil en tegenwerking van de clubverantwoordelijken kan aanleiding geven tot het opmaken van 
een scheidsrechtersverslag, gericht aan de bevoegde Rechterlijke Raad. 

 

b. Opmerkingen aangaande de functie van terreinafgevaardigde: 

1. Een terreinafgevaardigde van de bezochte of inrichtende club moet zich dertig (30) minuten voor de 
wedstrijd ter beschikking van de scheidsrechter stellen. 

2. Ook de bezoekende terreinafgevaardigde moet zich aan de scheidsrechters voorstellen. 
3. Een terreinafgevaardigde is een meerderjarig, aangeslotene en niet spelend lid van de club.  
4. Een terreinafgevaardigde moet een armband dragen met de kleuren van de club waaraan hij toegewezen is. 
5. Een afgevaardigde moet steeds ter beschikking van de scheidsrechter zijn en blijven. 
6. Indien een terreinafgevaardigde zijn opdracht niet behoorlijk uitvoert mag de scheidsrechter zijn vervanging 

eisen. 
7. Een terreinafgevaardigde zal: 

 Voor de wedstrijd de sleutels van de kleedkamer aan de scheidsrechters overhandigen om deze na 
de wedstrijd terug in ontvangst te nemen. 

 Waken over de veiligheid van de scheidsrechter, officials en spelers. 
 Onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de scheidsrechters. 
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 Op verzoek van de scheidsrechters bij incidenten een plaats innemen op of rond het terrein die 
hem werd aangeduid.  

 In staat zijn de scheidsrechters in te lichten over de houding van de eigen supporters en de 
identiteit van een rustverstoorder onmiddellijk bekend te maken 

 Iedere bezetting van het speelveld zowel voor, tijdens als na de wedstrijd te voorzien en beletten. 

 

 
Departement Scheidsrechters VBL 
Driven by BB passion 


