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DISCIPLINAIR REGLEMENT VAN DE vzw PBL
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied
Art. 1 - Toepassing

Huidig reglement is van toepassing op alle ligaclubs, die thans en in de toekomst lid zijn
en zullen zijn van de vzw PBL (Pro Basketball League), voor zover ze nog lid zijn op het
moment van de feiten die volgens huidig reglement kunnen worden beoordeeld.
Art. 2 - Geschillen van sportieve aard

Door hun deelname aan de competitie aanvaarden de clubs van de vzw PBL voor
geschillen die een sportieve oorsprong hebben, zich te onderwerpen aan de beslissingen
overeenkomstig huidig reglement genomen. Met geschillen met sportieve oorsprong
wordt bedoeld de geschillen die hun oorsprong vinden in de spelreglementen. De leden
die het slachtoffer worden van feitelijkheden mogen evenwel beroep doen op de
gewone rechtbanken.
Art. 3 - Toepassing

a.
Door hun aansluiting bij de club aanvaarden de spelers en de leden van de club zich te
onderwerpen aan de beslissingen overeenkomstig huidig reglement genomen. De clubs
brengen deze verbintenis ter kennis van de spelers en de leden bij hun aansluiting, en
nemen deze verbintenis op in elke toekomstige spelersovereenkomst. (Disciplinaire)
sancties die het gevolg zijn van feitelijkheden die zich voordeden tijdens een wedstrijd
in een lagere divisie worden overgenomen voor spelers en leden van clubs van de vzw
PBL.
b.
De bezochte club zal de nodige inspanningen doen om de volledige veiligheid van de
personen vermeld in artikel 45 van de Officiële Basketbalregels van de FIBA te
waarborgen gedurende de volledige duurtijd van hun werkzaamheden, zijnde vanaf hun
aankomst tot op het ogenblik dat ze zich veilig in hun vervoermiddel bevinden.
c.
Sancties opgenomen in onderhavig reglement zijn van toepassing vanaf aankomst van
de personen vermeld in artikel 45 van de Officiële Basketbalregels van de FIBA, tot op
het ogenblik dat ze zich veilig in hun vervoermiddel bevinden.
Art. 4 - Bevoegdheden

De in dit reglement nader genoemde rechtsinstanties zullen bevoegd zijn kennis te
nemen van alle geschillen, klachten en verslagen betreffende feiten gepleegd in, of
verband houdend met, een wedstrijd van eerste nationale afdeling, de nationale beker
vanaf de 1/4de finales, of vriendenwedstrijden met Belgische of buitenlandse ploegen.

4

Indien clubs van lagere afdelingen bij deze feiten betrokken zijn, zijn de reglementen en
de procedures van de BB, BVL en/of de AWBB van toepassing. Indien het echter feiten
betreft die louter en alleen een club van de vzw PBL, of een bij haar aangesloten lid
aanbelangen, zal huidig reglement hierop van toepassing zijn.
Art. 5 - Play-offs en Beker van Belgie

Huidig reglement is van toepassing voor alle wedstrijden behalve die wedstrijden
bedoeld in appendix 2 van onderhavig reglement.
Hoofdstuk II: Gerechtelijke organisatie
1. Het PBL-parket
Art. 6 – De PBL-procureurs

Het PBL-parket is samengesteld uit een Nederlandstalige en een Franstalige PBLprocureur. Zij worden voorgedragen door de Raad van Bestuur en bekrachtigd in hun
functie door de Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar, die verlengbaar is.
Bij gebrek aan andersluidende beslissing wordt de aanstelling stilzwijgend hernieuwd
na afloop van elke periode van drie jaar. De beslissing tot aanstelling wordt genomen bij
gewone meerderheid.
De leden van het PBL-parket zijn één en ondeelbaar. De ligaclubs hebben geen inspraak
in de aanduiding van de PBL-procureur in een bepaald dossier.
De PBL-procureurs zijn licentiaat, master of doctor in de rechten en dienen een
voldoende kennis te hebben van het Nederlands, het Frans, en het Engels. Wanneer
iemand, overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, wordt aangeduid door de clubs
van de vzw PBL om in de gerechtelijke organisatie te zetelen, wordt onweerlegbaar
vermoed dat hij/zij een voldoende kennis van deze talen heeft.
Art. 7 – Bevoegdheden

Het PBL-parket is gelast met het onderzoek en de vervolging van disciplinaire inbreuken
die hebben plaatsgevonden tijdens of in het kader van de wedstrijden nader aangeduid
in artikel 4 van onderhavig reglement.
Het PBL-parket is bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen, dit
overeenkomstig de artikelen 18 tot en met 20 van onderhavig reglement.
Art. 8 – Gedragscode

De PBL-procureurs oefenen hun functie op een objectieve en neutrale wijze uit.
Zij dienen zich in hun contacten met clubs terughoudend op te stellen en in de
uitoefening van hun bevoegdheden blijk te geven van de gepaste terughoudendheid.
Zij mogen noch optreden als raadsman voor een rechtsorgaan opgenomen in het huidige
reglement noch zetelen in een rechtsorgaan opgenomen in het huidige reglement.
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2. De rechters
Art. 9 – Eerste aanleg

Wanneer een minnelijke schikking opgelegd door het PBL-parket niet wordt aanvaard
dan wel een disciplinaire inbreuk, overeenkomstig artikel 18 van onderhavig reglement,
niet in aanmerking komt voor een minnelijke schikking, wordt de zaak in eerste aanleg
behandeld door een alleenzetelend rechter.
Ook klachten ingediend conform artikel 17 van huidige reglement worden behandeld
door een alleenzetelend rechter.
Art. 10 – Hoger beroep

Elke beslissing in eerste aanleg is vatbaar voor Hoger Beroep. Dit Hoger beroep wordt
ingesteld en behandeld zoals nader omschreven in hoofdstuk III van onderhavig
reglement en wordt behandeld door een college van drie rechters.
Art. 11 – Aanduiding

De rechters bedoeld in onderhavig reglement worden voorgedragen door de Raad van
Bestuur en bekrachtigd in hun functie door de Algemene Vergadering voor een periode
van 3 jaar, die verlengbaar is. Bij gebrek aan andersluidende beslissing wordt de
aanstelling stilzwijgend hernieuwd na afloop van elke periode van drie jaar. De
beslissing tot aanstelling wordt genomen bij gewone meerderheid. De ligaclubs hebben
geen inspraak in de aanduiding van de rechter(s) in een bepaald dossier.
De rechters zijn licentiaat, master of doctor in de rechten en dienen een voldoende
kennis te hebben van het Nederlands, het Frans en het Engels. Wanneer iemand,
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, als rechter wordt aangeduid door de clubs
van de vzw PBL, wordt onweerlegbaar vermoed dat hij / zij een voldoende kennis van
deze talen heeft.
Art. 12 - Plaatsvervangende rechters

De in huidig reglement bedoelde clubs zullen tevens één of meer plaatsvervangende
rechters aanstellen. Deze plaatsvervangers zullen licentiaat, master of doctor in de
rechten zijn en dienen een voldoende kennis te hebben van het Nederlands, het Frans en
het Engels.
Wanneer iemand, in overeenstemming met het eerste lid van dit artikel, wordt
aangeduid door de clubs van de vzw PBL om in de gerechtelijke organisatie te zetelen,
wordt onweerlegbaar vermoed dat hij/zij een voldoende kennis van deze talen heeft.

6

Art. 13 - Zittingen

De rechters zetelen in principe op de zetel van de PBL, Atomiumlaan PB66, 1020
Brussel, maar kunnen zonder verhaalmogelijkheid een andere plaats voor de zitting
aanduiden.
Art. 14 - Gedragscode

De aangeduide rechters dienen zich te onthouden van iedere handeling die hun
onpartijdigheid en onafhankelijkheid, zelfs maar schijnbaar, in het gedrang zou kunnen
brengen. Zij dienen zich in hun contacten met clubs terughoudend op te stellen.
De rechters moeten zich onthouden van de berechting van geschillen als er gewettigde
twijfel over hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid bestaat. Een rechter mag niet
zetelen in een zaak:
waarbij de club waaraan hij toegewezen is, rechtstreeks betrokken is;
waarbij hijzelf of een familielid tot in de vierde graad betrokken is;
waarbij hijzelf als raadsman van één der partijen is opgetreden.
Een rechter mag niet optreden als raadsman voor een rechtsorgaan opgenomen in het
huidig reglement.
De rechters dienen blijk te geven van de gepaste terughoudendheid in de uitoefening van
hun bevoegdheden.
De rechters oefenen hun taak uit in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Elke
beïnvloeding of poging daartoe van de rechters wordt gesanctioneerd in
overeenstemming met huidig reglement.

Hoofdstuk III: Verloop van de procedure
1. Vaststelling van een inbreuk
a. Verslagen en klachten van scheidsrechters en commissarissen
Art. 15 - Toepassing en vormvereisten

a.
De verslagen van scheidsrechters en/of wedstrijdcommissarissen over uitsluitingen,
incidenten en klachten van en tegen spelers, trainers, coaches, afgevaardigden,
aantekenaars, tijdopnemers, 24-secondenoperators, en leden aangesloten bij de clubs,
bedoeld in art.1 van huidig reglement, worden door de scheidsrechters en
wedstrijdcommissarissen via het extranet van de vzw PBL, conform artikel 15 punt b en
c van onderhavig reglement, rechtstreeks overgemaakt aan de PBL-procureur. Het
departement competitie en de club/speler waartegen het verslag wordt opgemaakt,
worden kopie eveneens op de hoogte gesteld.
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Voor playoffwedstrijden worden de verslagen van scheidsrechters en/of
wedstrijdcommissarissen overgemaakt aan de procureur via het daartoe voorziene
formulier.
b.
De scheidsrechters en/of wedstrijdcommissarissen omschrijven op omstandige wijze de
relevante feiten dewelke het voorwerp uitmaken van het verslag.
c.
De in huidig artikel bedoelde verslagen en klachten worden opgesteld in het Nederlands,
het Frans of het Engels, op een hiertoe speciaal ontworpen en ter beschikking gesteld
formulier via het extranet van de vzw PBL.
d.
Deze verslagen en klachten worden door de scheidsrechters en de
wedstrijdcommissarissen overgemaakt aan het PBL-parket en het departement
competitie en dit uiterlijk om 12 uur ’s middags van de daarop volgende dag. De
betrokken club ontvangt eveneens een kopie van het verslag/klacht.
Art. 16 - Verklaring van de club

De club heeft de mogelijkheid om voor 18u van de dag waarop het verslag ontvangen
werd een schriftelijke verklaring aan het PBL-parket over te maken. Het departement
competitie wordt hiervan in kopie op de hoogte gebracht.
b. Klachten van de clubs
Art. 17 - Toepassing en vormvereisten

a.
De kapitein van de ploeg die klacht wenst in te stellen, stelt de wedstrijdcommissaris
hiervan onmiddellijk na het einde van de wedstrijd in kennis door het wedstrijdblad te
tekenen in de hiertoe voorziene ruimte. Deze klacht dient door de kapitein of een
gevolmachtigde van de club op de achterkant van het wedstrijdblad met opgave van de
redenen aan de wedstrijdcommissaris te worden bevestigd binnen de 15 minuten na het
einde van de wedstrijd. De klacht wordt vervolgens door de club met opgave van de
redenen en grondige motivering overgemaakt aan het departement competitie van de
vzw PBL, dit ten laatste 48u na het einde van de wedstrijd.
b.
Klachten kunnen ingediend worden voor beslissingen van scheidsrechters en officials
die een verkeerde toepassing van de reglementen inhouden en de einduitslag van een
wedstrijd mogelijk hebben beïnvloed.
c.
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Klachten betreffende beslissingen van scheidsrechters en officials die corrigeerbaar
zijn, worden behandeld overeenkomstig artikel 44 van de officiële basketbalregels van
de FIBA.
d.
Klachten die uitsluitend “field of play”-beslissingen, zoals o.a. de interpretatie van de
spelregels door de scheidsrechter of de toepassing van de 8 en 24 seconden regels
betreffen, zijn onontvankelijk, tenzij er sprake is van een beslissing met manifeste
miskenning van de reglementen.
e.
Indien de klacht een onregelmatigheid van het materiaal of het speelveld betreft, moet
de kapitein van de ploeg voor de aanvang van de wedstrijd hiervan de
wedstrijdcommissaris verwittigen door het wedstrijdblad te ondertekenen in de hiertoe
voorziene ruimte. Deze verwittiging dient op de achterkant van het wedstrijdblad met
opgave van de redenen aan de wedstrijdcommissaris te worden bevestigd door de
kapitein of een gevolmachtigde van de club binnen de 15 minuten na het einde van de
wedstrijd. De klacht wordt vervolgens door de club met opgave van de redenen en
grondige motivering overgemaakt aan het departement competitie van de vzw PBL.
De commissaris maakt eveneens een gedetailleerd verslag van de feiten.
f.
Elke klachtdoende club kan aan de Geschillencommissie van de PBL (via het
departement competitie) verzoeken om een dossier (verder) af te handelen louter op
basis van aan elkaar en/of aan de Geschillencommissie overgemaakte stukken en
conclusies.
Mits meerdere clubs betrokken zijn dient dit verzoek gezamenlijk uit te gaan van alle
partijen.
Er dient dan niet (meer) ter zitting te worden verschenen door de club(s) en de
behandeling wordt geacht op tegenspraak te zijn gebeurd.
Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de rechter die het verzoek afwijst.

2. De fase van de minnelijke schikking
Art. 18 – prerogatief van het PBL-parket

De PBL-procureur oordeelt soeverein, na kennisname van het dossier, of aan de
overtreder een minnelijke schikking wordt voorgesteld. Een minnelijke schikking kan
evenwel slechts worden voorgesteld voor zover de PBL-procureur meent dat de inbreuk
niet van die aard is dat het moet worden bestraft met een schorsing die 8 speeldagen
overstijgt.
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Ten laatste om 12:00 op de tweede werkdag volgend op inbreuk wordt het voorstel tot
minnelijke schikking ter kennis gebracht van de club van de gesanctioneerde op de wijze
nader bepaald in artikel 20 van onderhavig reglement.
Wanneer de overtreder het voorstel tot minnelijke schikking aanvaardt, dan kan hij niet
meer worden opgeroepen voor de Geschillencommissie van de PBL. De overtreder heeft
een termijn van 48 uur vanaf de mededeling om het voorstel tot minnelijke schikking
niet te aanvaarden.
Deze niet-aanvaarding van het voorstel tot minnelijke schikking gebeurt per e-mail aan
de PBL-procureur en aan het departement competitie van de vzw PBL. Aan deze
mededeling zijn geen formele vormvereisten verbonden
Art. 19 - Recht op onderzoek

De PBL-procureur heeft het recht een onderzoek in te stellen naar de feiten waarvoor hij
gevat werd. De clubs en hun leden, officials en het Departement Competitie zijn
gehouden hun medewerking te verlenen.
Er kan audiovisueel materiaal en stukken worden opgevraagd aan de clubs en/of het
Departement Competitie. Alle betrokkenen kunnen worden gecontacteerd en gehoord,
hierbij gebruik makend van alle mogelijke communicatiemiddelen. Alle betrokkenen
kunnen worden gevraagd om een schriftelijke verklaring af te leggen.
De PBL-procureur heeft het recht zich te informeren bij derden m.b.t. de feiten waarvoor
hij gevat werd.
Art. 20 - Kennisgeving

a.
De beslissing van de PBL-procureur wordt onverwijld schriftelijk, per e-mail ter kennis
gebracht van de door de ligaclubs, bedoeld in art.1 van huidig reglement, aangeduide
persoon of personen (met een maximum van twee). De gegevens (adres,
telefoonnummer, GSM-nummer, e-mailadres, gebeurlijk faxnummer, en andere
eventuele nuttige gegevens) van de aangeduide persoon of personen zullen door de
clubs, bedoeld in art.1 van huidig reglement, ten laatste per één september worden
meegedeeld aan het departement competitie, dat ze overmaakt aan het PBL-parket en
de rechters, zowel in eerste aanleg als in graad van beroep.
Het departement competitie wordt in kopie van de schriftelijke mededeling aan de
betrokken club(s) en/of spelers, van de uitspraak op de hoogte gebracht.
b.
De clubs, alsook de bij hen aangesloten spelers en leden, aanvaarden dat deze
kennisgeving op deze wijze geldig en onbetwistbaar gebeurt.
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Een kennisgeving op deze wijze zal geacht worden gebeurd te zijn aan de betrokken
speler(s), het betrokken lid en/of de club.
Ingeval van betwisting is de verklaring van het PBL-parket over de kennisgeving van
doorslaggevende waarde.
3. behandeling door de Geschillencommissie van de PBL
Art. 21 – Oproeping

De overtreder zal worden opgeroepen voor de Geschillencommissie van de PBL indien:
- De PBL-procureur, gelet op de aard en/of de zwaarte van de inbreuk, geen minnelijke
schikking heeft voorgesteld aan de overtreder
- de overtreder het voorstel tot minnelijke schikking niet (tijdig) heeft aanvaard
Art. 22 - Zittingen

De zitting van de Geschillencommissie van de PBL vindt plaats binnen de kortst
mogelijke tijd, en in principe op de zetel van de PBL te Brussel, Atomiumlaan PB 66,
maar kan tevens geldig doorgaan op elke andere plaats en elk ander uur, door de rechter
te bepalen. De betrokkenen dienen door het departement competitie tijdig op de hoogte
te worden gebracht van de plaats en het uur van de zitting.
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Art. 23 - Oproeping partijen

De betrokken partij of partijen dienen schriftelijk of telefonisch, of via de moderne
communicatiemiddelen te worden opgeroepen. De rechter beslist soeverein over de
oproeping van alle personen of getuigen, die hij voor het onderzoek en/of de
behandeling nodig of nuttig acht. De betrokkenen kunnen hiertoe vrijblijvende
suggesties doen aan de rechter, die beslist over het al of niet oproepen van deze
personen of getuigen. Bij een klacht van een club zal de rechter altijd een geschreven
versie van de feiten opvragen bij de scheidsrechters en de wedstrijdcommissaris.
Art. 24 - Procedure

De behandeling gebeurt ter zitting in de raadkamer, behalve inzake de behandeling van
de klachten van de clubs conform artikel 17 van onderhavig reglement dewelke
ingevolge de beslissing van de Geschillencommissie van de PBL schriftelijk kan verlopen.
De voorzitter van de Geschillencommissie van de PBL regelt het verloop van de zitting
en bepaalt voor zover hij dit noodzakelijk acht een (conclusie)kalender. Hiertegen is
geen beroep mogelijk. Het PBL-parket geeft een uiteenzetting der feiten en vordert.
De beraadslaging is geheim. De beslissing dient gemotiveerd te zijn.

Art. 25 - Kennisgeving

a.
De beslissing wordt binnen de vijf werkdagen schriftelijk per e-mail ter kennis gebracht
van de door de ligaclubs, bedoeld in art.1 van huidig reglement, aangeduide persoon of
personen (met maximum van twee). De gegevens (adres, telefoonnummer, GSMnummer, e-mailadres, gebeurlijk faxnummer, en andere eventuele nuttige gegevens) van
de aangeduide persoon of personen zullen door de ligaclubs, bedoeld in art.1 van huidig
reglement, ten laatste per één september overgemaakt worden aan het departement
competitie, dat ze overmaakt aan het PBL-parket, de rechters, zowel in eerste aanleg als
in graad van beroep. Elke wijziging van deze gegevens wordt onmiddellijk medegedeeld
aan de betrokkenen.
Deze beslissing wordt eveneens meegedeeld aan het departement competitie van de
vzw PBL.
b.
De clubs, alsook de bij hen aangesloten spelers en leden, aanvaarden dat deze
kennisgeving, bedoeld in art. 25 punt a van huidig reglement, op deze wijze geldig en
onbetwistbaar gebeurt.
Een kennisgeving op deze wijze zal geacht worden gebeurd te zijn aan de betrokken
speler, het betrokken lid en/of de club.
In geval van betwisting i.v.m. de betekening is de verklaring van de alleen zetelende
rechter of voorzitter over de kennisgeving van doorslaggevende waarde.
Tegen deze beslissing is enkel beroep mogelijk zoals voorgeschreven in huidig
reglement.
Art. 26 - Tenlastelegging kosten

Voor zover daartoe aanleiding bestaat volgens de Geschillencommissie van de PBL,
worden de geding– en dossierkosten ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde club
en/of van de club waarbij de gesanctioneerde speler of lid aangesloten is.
Bij vrijspraak komen de kosten ten laste van de PBL.
Art. 27 - Bewaring dossiers

De dossiers inzake de geschillen waarover bij wijze van minnelijke schikking of door de
Geschillencommissie van de PBL uitspraak werd gedaan, en waartegen geen beroep
werd ingesteld, worden op het secretariaat van de vzw PBL bewaard gedurende een
termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de uitspraak.
Art. 28 - Strafregisters

Het PBL-parket, de rechters en hun plaatsvervangers zullen toegang hebben tot het
strafregister van de spelers, leden en/of clubs, zoals dat bijgehouden wordt door BB,
BVl en de A.W.B.B., en/of door hen aangeduide personen of instanties, en zullen de door
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hen genomen beslissing meedelen aan het Departement Competitie van de vzw PBL, dat
de beslissing door de bevoegde instantie(s) zal laten registreren en uitvoeren.
4. Behandeling door de geschillencommissie Hoger Beroep van de PBL
Art. 29 - Termijn en aantekening beroep

Na ontvangst van de beslissing van de Geschillencommissie van de PBL, in
overeenstemming met art. 25 punt a van huidig reglement, beschikt de betrokken
speler, lid en/of club over een termijn van 48 uur om beroep in te stellen tegen deze
beslissing. Een club kan geldig beroep instellen namens zichzelf, een bij haar
aangesloten lid, en namens de speler. De speler en/of het lid kunnen dit ook individueel.
Deze mededeling gebeurt per e-mail aan het departement competitie van de vzw PBL..
Hiervoor worden geen formele vormvereisten voorgeschreven, en er dient van uit
gegaan dat het de bedoeling is dat de reden voor het ingestelde beroep tijdig ter kennis
van de voorzitter van de beroepsinstantie wordt gebracht.
Indien de gesanctioneerde partij hoger beroep instelt, beschikt het PBL-parket over een
bijkomende termijn van 24 uur om volgberoep aan te tekenen.
Art. 30 - Opschorting beslissing in eerste aanleg

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing van de Geschillencommissie van de
PBL op, behalve in het geval van ernstige feiten zoals voorzien in de artikelen 49.C.10
(punt d.).
Art. 31 - Taken departement competitie

Het departement competitie maakt het dossier over aan de voorzitter van de
geschillencommissie hoger beroep van de PBL in beroep en maakt de planning op.
Art. 32 - Oproeping

De betrokkenen worden schriftelijk of mondeling opgeroepen door middel van de
moderne communicatiemiddelen. De voorzitter van de Geschillencommissie Hoger
Beroep van de PBL beslist soeverein over de oproeping van alle personen of getuigen,
die hij voor het onderzoek en/of de behandeling nodig of nuttig acht. Alle betrokken
partijen kunnen hiertoe bij het instellen van het beroep vrijblijvende suggesties doen
aan deze voorzitter, die beslist over het al of niet oproepen van deze getuigen.
Art. 33 - Opening dossier

Deze beroepsinstantie opent in principe binnen de 3 werkdagen na ontvangst van het
beroep het dossier. De betrokkenen dienen door het departement competitietijdig op de
hoogte te worden gebracht van de plaats en het uur van de zitting.
Art. 34 - Procedure

De voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de PBL regelt het verloop
van de zitting en bepaalt voor zover hij dit noodzakelijk acht een (conclusie)kalender.
Hiertegen is geen beroep mogelijk.
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Art. 35 - Zitting

De behandeling gebeurt ter zitting in de raadkamer, behalve inzake de behandeling van
de klachten van de clubs conform artikel 17 van onderhavig reglement dewelke
ingevolge de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de PBL
schriftelijk kan verlopen.
De zitting wordt geleid door de voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep
van de PBL. Het PBL-parket geeft een uiteenzetting der feiten en vordert.
De beslissing dient gemotiveerd te zijn.
Art. 36 - Kennisgeving

a.
Deze beslissing wordt binnen de acht werkdagen schriftelijk per e-mail ter kennis
gebracht van de door de ligaclubs, bedoeld in art.1 van huidig reglement, aangeduide
persoon of personen (met maximum van twee). De gegevens (adres, telefoonnummer,
GSM-nummer, e-mailadres, gebeurlijk faxnummer, en andere eventuele nuttige
gegevens) van de aangeduide persoon of personen zullen door de clubs, bedoeld in art. 1
van huidig reglement, ten laatste per één september overgemaakt worden aan het
departement competitie, dat ze overmaakt aan het PBL-parket en de rechters, zowel in
eerste aanleg als in graad van beroep. Elke wijziging van deze gegevens wordt
onmiddellijk medegedeeld aan de betrokkenen.
Deze beslissing wordt eveneens meegedeeld aan het Departement Competitie van de
vzw PBL.
b.
De clubs, alsook de bij hen aangesloten spelers en leden, aanvaarden dat deze
kennisgeving, bedoeld in artikel 36 punt a van huidig reglement, op deze wijze geldig en
onbetwistbaar gebeurt.
Een kennisgeving op deze wijze zal geacht worden gebeurd te zijn aan de betrokken
speler, het betrokken lid en/of de club.
Ingeval van discussie is de verklaring van de voorzitter van de beroepsinstantie over de
kennisgeving van doorslaggevende waarde.
Art. 37 - Tenlastelegging kosten

Voor zover daartoe aanleiding bestaat volgens de instantie zetelend in beroep, worden
de geding– en dossierkosten ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde club en/of
van de club waarbij de gesanctioneerde speler of het lid aangesloten is.
Indien het beroep uitsluitend uitgaat van het PBL-parket en de Geschillencommissie
Hoger Beroep van de PBL verlaagt de door de Geschillencommissie opgelegde sanctie,
zullen de kosten gelijk verdeeld worden tussen de partijen.
Bij vrijspraak komen de kosten ten laste van de PBL.
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Art. 38 - Bewaring dossiers

De dossiers betreffende de geschillen waarover in graad van beroep uitspraak werd
gedaan, worden op het secretariaat van de vzw PBL bewaard gedurende een termijn van
twee jaar, te rekenen vanaf de uitspraak.
Art. 39 - Strafregisters

De aangeduide rechters en hun plaatsvervangers, zullen toegang hebben tot het
strafregister van de spelers, leden en/of clubs, zoals dat bijgehouden wordt door BB.,
BVl en de A.W.B.B., en/of door hen aangeduide personen of instanties, en zal de door
hen genomen beslissing meedelen aan het Departement Competitie van de vzw PBL, dat
de beslissing door de bevoegde instantie(s) zal laten registreren en uitvoeren.
Art. 40 - Beslissing van de beroepsinstantie

Tegen de beslissing van de beroepsinstantie kan geen verzet of cassatieberoep worden
ingesteld. De raad van bestuur van de BB, BVL en/of de AWBB, zal geen
rechtsbevoegdheid hebben in de dossiers die in het kader van huidig reglement worden
behandeld.
5. Procedure
Art. 41 - Beginselen

Zowel in de fase van eerste aanleg als in graad van beroep gelden de volgende
beginselen:
1. de betrokken speler, lid en/of club of hun raadsman hebben recht op inzage van
het dossier in eerste aanleg en het beroep; de wijze van inzage wordt met de
voorzitter van de rechtsinstantie die op het moment van de vraag tot inzage het
dossier onder zich heeft, afgesproken met de betrokken speler, lid, en/of club of
hun raadsman, zodat deze laatste(n) in staat (is) zijn zijn/hun verdediging voor
te bereiden;
2. het is de voorzitter toegelaten kopies van het gehele dossier of een deel ervan af
te leveren of over te maken via de moderne communicatiemiddelen, op kosten
van de betrokken speler, lid en/of club;
3. de betrokken speler, lid en/of club heeft het recht zich ter gelegenheid van de
behandeling in eerste aanleg en/of in graad van beroep, op zijn kosten, door een
tolk te laten bijstaan;
4. de betrokken speler, lid en/of club aanvaarden dat de tenlastelegging voldoende
omschreven is door de schriftelijke mededeling of bevestiging van het voorstel
van minnelijke schikking.
5. In het kader van de procedure kan de rechtsprekende rechter bewijzen door
audiovisuele middelen als inlichting toelaten. Hij zal echter soeverein oordelen
over het al dan niet gebruik en/of over de waarde van de aangebrachte beelden.
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Hoofdstuk IV: Procedurekosten en vergoedingen
Art. 42 PBL-procureurs (na verslag van een scheidsrechter of commissaris)

Per speeldag is er één PBL-procureur stand-by die hiervoor een vergoeding krijgt van 50
euro (afzonderlijk aan te rekenen).
De kost per behandeld dossier bedraagt 100 euro (verslag met meerdere dossiers bv. 2
x100 = 200 euro).

Art. 43 Geschillencommissie van de PBL

1) Verzet (tegen voorstel minnelijke schikking PBL-procureur)
i.
ii.
iii.

Vergoeding rechter: 225 euro per zitting
Vergoeding PBL-procureur: 225 euro per zitting
Verplaatsingskosten a 0.34€/km voor alle opgeroepen ter zitting.

2) Klachten
i.
ii.
iii.

Vergoeding rechter: 225 euro per zitting
Verplaatsingskosten a 0.34€/km voor alle opgeroepen ter zitting.
Opmaken gemotiveerde beslissing: 100€

Art. 44 Geschillencommissie hoger beroep van de PBL
i.
ii.
iii.
iv.

Vergoeding per rechter (3): 225 Euro per zitting.
Vergoeding PBL-procureur: 225 euro per zitting
Verplaatsingskosten a 0.34€/km voor alle opgeroepen ter zitting.
Opmaken gemotiveerde beslissing: 100€

Art. 45 Aanrekening

Deze bedragen worden aangerekend aan de partij(en) die in het ongelijk worden gesteld
of worden gesanctioneerd. Ingeval van een speler of een aangesloten lid, zal de club de
kosten moeten betalen.
De kosten van het geding worden aangerekend aan de betrokken club en moeten
betaald worden aan de vzw PBL.
In geval van een vrijspraak kan de beoordelende instantie de kosten ten laste leggen van
de vzw PBL.
Art. 46 Tarief

Het tarief van deze kosten is jaarlijks aanpasbaar door beslissing van de Raad van
Bestuur of AV van de vzw PBL. De beslissing dient genomen met gewone meerderheid
van de stemmen.
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Hoofdstuk V: Kennisgeving
Art. 47 Kennisgeving

De beslissingen, genomen overeenkomstig huidig reglement, zullen door de
gerechtelijke instanties ter kennis gebracht worden van de bevoegde instanties van de
vzw PBL en BB, en voor zover aangewezen van BVL en de AWBB, en door deze
instanties ook worden uitgevoerd.
Art. 48 Naleving

Huidig reglement kwam tot stand in het raam van de autonomie van de vzw PBL binnen
BB. De verantwoordelijken van het Departement Competitie zullen er voor zorgen dat
de scheidsrechters en de wedstrijdcommissarissen de bepalingen van dit reglement
stipt uitvoeren.
Hoofdstuk VI: Sancties
Art. 49 Sancties

De rechterlijke instanties, bedoeld in huidig reglement, mogen de volgende sancties
opleggen:
A.

Spelers, coaches, assistent coaches, clubverantwoordelijken en stewards

1. Daden tegenover officials, scheidsrechters en niet-officials (tegenstanders):
a) Vrijwillig toebrengen van slagen of vrijwillig fysiek contact: schorsing van 4
speeldagen tot 3 jaar en/of boete van 1 000€ tot 10 000 €.
b) Toerekenbaar fysiek contact uit gebrek aan voorzorg: schorsing van 1 speeldag
tot 1 jaar en/of boete van 500€ tot 1 000€
c) De poging om vrijwillig slagen toe te brengen of fysiek contact kan met dezelfde
straffen worden gesanctioneerd, waarbij rekening dient gehouden met de
concrete omstandigheden en de mogelijkheid de straffen voorwaardelijk op te
leggen.
d) Het werpen van een voorwerp dat al of niet kwetsuren kan veroorzaken naar een
scheidsrechter of official of een niet-official: schorsing van 4 speeldagen tot 3 jaar
en/of een boete van 1 000 € tot 10 000 €.
e) Het beïnvloeden, of de poging daartoe, van de PBL-procureur of een rechter:
schorsing van 4 speeldagen tot 3 jaar en/of een boete van1 000 € tot 5 000 €.
f) Indien de genoemde feitelijkheden gepleegd worden door een supporter die bij
geen enkele club van de vzw PBL is aangesloten, kan worden opgelegd dat de
club, waartoe deze supporter behoort, deze supporter de toegang tot de sporthal
verbiedt gedurende een bepaalde of onbepaalde periode. Het niet naleven van dit
verbod door de betrokken club kan gesanctioneerd worden met een boete van
1 000 € tot 7 500 €.
2. Bedreigingen en/of beledigingen:
Schorsing van 2 speeldagen tot 6 maanden en/of boete van 500€ tot 5 000€
3. Kritiek en/of onsportieve houding:
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Boete van 250€ tot 2 000€ en/of schorsing van 2 speeldagen tot 6 maanden al dan niet
voorwaardelijk met uitstel.
4. Daden t.o.v. installaties en materialen:
Vrijwillige beschadigingen:
Schorsing van 4 speeldagen tot 6 maanden en/of boete van 500€ tot 5 000€.
Vergoeding van de toegebrachte schade.
5. Negatieve uitlatingen:
Zeer negatieve uitlatingen van spelers, (assistent) coaches, clubs, stewards,
clubverantwoordelijken over scheidsrechters, officials, de PBL procureurs, de rechters,
spelers, (assistent) coaches en/of clubverantwoordelijken van andere clubs en vzw PBL,
hetzij rechtstreeks tegenover deze personen, hetzij in de pers: een boete van 250€ tot
2 000€.
6.Uitsluiting wegens technical fouls, unsportsmanlike fouls
Indien een speler of coach wordt uitgesloten wegens twee (of drie) technical fouls wordt
geen bijkomende sanctie opgelegd.
Een coach die wordt uitgesloten moet de zaal verlaten tot 15 minuten na de wedstrijd.
Indien een coach geschorst is, mag hij niet aanwezig zijn op de wedstrijd.
Een uitgesloten/geschorste coach die toch coacht of een poging doet hiertoe zal
resulteren tot een forfaitnederlaag voor de bewuste ploeg.
Indien een speler wordt uitgesloten wegens twee unsportsmanlike fouls, wordt geen
bijkomende sanctie opgelegd.
7. Houding van anderen dan supporters:
De houding van spelers, coaches, assistent coaches, clubverantwoordelijken, stewards
en speaker kan bestraft worden met dezelfde straffen als de straffen die voorzien
werden onder punt 8 voor de houding van de toeschouwers, waarbij onder meer
rekening dient gehouden met de hoedanigheid van deze clubverantwoordelijken,
stewards en speaker.
Aan de clubs kunnen maatregelen worden opgelegd om een normaal gebruik van hun
fora te garanderen, zoals de verplichting om enkel berichten te kunnen plaatsen onder
eigen naam. Indien de clubs geen gevolg geven aan de opgelegde maatregelen kan een
boete worden opgelegd van 250 € tot 2 500 €.
Wanneer door een disciplinair orgaan vastgesteld wordt dat door tekortkoming van
scheidsrechters en/of officials wedstrijden herspeeld dienen te worden, kan een
rechterlijke raad de nodige maatregelen voorstellen.
B.
Toeschouwers
8. Houding van toeschouwers (supporters):
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1. het werpen van voorwerpen op het terrein, die al of niet kwetsuren kunnen
toebrengen: een boete van 500 € tot 10 000 €;
2. houding van de supporters die ertoe geleid heeft dat de wedstrijd enige tijd
diende te worden stil gelegd: een boete van 2 500 € tot 10 000 € en/of
mogelijkheid tot spelen van één wedstrijd met gesloten deuren;
3. houding van de supporters die ertoe geleid heeft dat de wedstrijd diende te
worden stopgezet: een boete van 5 000€ tot 15 000€ en/of het spelen van één tot
drie wedstrijd(en) met gesloten deuren;
4. een supporter of een onbevoegd persoon komt (al dan niet op agressieve wijze)
op het terrein of in de neutrale zone, voor, tijdens of na de wedstrijd: een boete
van 250 € tot 2 500 €;
5. overrompeling van het terrein: een boete van 250 € tot 5 000 €;
6. vrijwillig rechtstreeks of onrechtstreeks contact met een scheidsrechter/official,
speler of coach of de poging daartoe: 1 500 € tot 10 000 €;
7. Toerekenbaar fysiek contact uit gebrek aan voorzorg met een
scheidsrechter/official, speler of coach of de poging daartoe: een boete van 500€
tot 2 500€;
8. houding van toeschouwers die niet specifiek voorzien is in genoemde
kwalificaties: een boete van 500 € tot 2 500 € ten laste van de club die
verantwoordelijk wordt gehouden
Aan de betrokken club kunnen ook, in samenspraak met de betrokken club, bepaalde
preventiemaatregelen worden opgelegd om incidenten in de toekomst te
(trachten te) vermijden.
Bij de beoordeling kan o.m. rekening gehouden worden met volgende elementen:
• het strafrechtelijk verleden van de betrokken club;
• het gegeven of de incidenten al dan niet na korte tijd konden gestopt worden;
• de al dan niet positieve houding van de terreinafgevaardigde, de speaker, de
stewards, de clubverantwoordelijken;
• de tussenkomst van de ordediensten;
• de door de club genomen preventiemaatregelen.
C. Algemeen
9. Doping:
Indien een speler aangesloten bij een club van de vzw PBL door de door de overheid
erkende instanties schuldig wordt bevonden aan doping en hem een effectieve of
voorlopige schorsing oplegt, zal de vzw PBL deze schorsing ambtshalve uitbreiden tot
haar eigen competitie.
Alle kosten verbonden aan een procedure, met inbegrip van de advocaatkosten, zullen
door de vzw PBL ten laste gelegd worden van de club van de betrokken speler, indien
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een ingesteld beroep of verhaal zou worden afgewezen. Bij een gedeeltelijk welslagen
van dergelijke procedure, zullen de kosten verhoudingsgewijs worden aangerekend.
10. Toelichtingen:
a) Een schorsing kan bestaan uit speeldagen of een periode. Indien een schorsing meer
dan acht speeldagen bedraagt, moet zij in een periode worden uitgedrukt. De
rechtsorganen moeten de data van de speeldagen en de periodes van de schorsing
bepalen. De schorsing gaat in op de datum die door de rechter wordt bepaald.
b) Schorsingen in speeldagen
Aan de spelers en coaches kunnen schorsingen van maximaal acht speeldagen van de
reguliere competitie en in voorkomend geval van de playoffs, worden opgelegd. Indien
de datum van een of meer wedstrijden waarop de schorsing slaat, gewijzigd wordt, blijft
de schorsing gelden voor die wedstrijd. Indien een wedstrijd moet herspeeld worden,
wordt de schorsing beschouwd als zijnde volbracht. De rechters moeten de wedstrijden
bepalen waarvoor de schorsing geldt.
c) Schorsing gedurende een periode
Wanneer een schorsing meer dan acht speeldagen bedraagt, moet ze worden uitgedrukt
in een periode. Voor de duur van de schorsingen wordt de periode van 15 juni tot 15
september niet meegerekend en in deze periode kunnen geen schorsingen worden
uitgeboet.
De duur van de periode wordt als volgt berekend:
•
schorsing van minder dan één jaar: de periode van 15 juni tot en met 15
september wordt niet meegeteld;
•
schorsing vanaf één jaar: de periode van 15 juni tot en met 15 september wordt
meegeteld.
d) Ernstige feiten
In geval ernstige feiten (Art. 49.A.1 a-b-c-d) aanleiding hebben gegeven tot een
uitsluiting door de scheidsrechter zal de overtreder automatisch geschorst zijn voor de
daarop volgende wedstrijd, behoudens in geval van seponering van de zaak door de PBL
procureur.
Deze beslissing zal aan de club worden meegedeeld op de wijzen die door onderhavig
reglement zijn voorzien.
e) De rechterlijke instanties, bedoeld in het huidig reglement hebben de mogelijkheid
schorsingen al dan niet te vervangen door, of te laten vergezeld gaan van boetes,
waarvan de minima en de maxima bepaald worden in het huidig reglement.
f) Uitstel
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Geheel of gedeeltelijk uitstel kan worden verleend voor sancties die in huidig reglement
werden voorzien.
De duur van het uitstel mag niet langer dan twee jaar bedragen.
De rechtsprekende rechter bepaalt de periode van het uitstel.
g) Recidive
Er is recidive ingeval van een tweede veroordeling wegens feiten die onder dezelfde
kwalificatie vallen, en die begaan worden binnen de twee jaar te rekenen vanaf de eerste
feiten. De rechterlijke instanties kunnen soeverein oordelen dat bepaalde feitelijkheden
niet als recidive kunnen worden aanzien, zelfs wanneer ze onder dezelfde kwalificatie
vallen als de feitelijkheden waarvoor voordien een sanctie werd opgelegd.
Bij veroordeling voor feiten die begaan werden binnen de twee jaar na het plegen van de
eerdere feiten die onder een andere kwalificatie vallen, is het niet toegelaten de
minimumsancties op te leggen.
Bij recidive worden, wanneer de op te leggen sanctie, naar het oordeel van rechterlijke
instantie, hoger is dan 750 € of vier speeldagen schorsing, de eerder uitgesproken
sancties met geheel of gedeeltelijk uitstel, effectief, en wordt de voorgeschreven
strafmaat voor de nieuwe feiten verdubbeld, terwijl uitstel voor de nieuwe sanctie
uitgesloten is.
h) De rechtsprekende rechter zal bij de bepaling van de opgelegde sanctie de
kwalificatie van de feiten vermelden.
i) De schorsingen gelden zowel als speler als voor alle officiële functies. Wanneer
bepaalde uitzonderingen worden gemaakt, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden.
j) Verjaring
Verjaarde sancties kunnen niet meer in aanmerking genomen worden voor recidive.
Schorsingen voor een periode tot twee jaar, verjaren en worden administratief
kwijtgescholden na een termijn van drie jaren na het beëindigen van de schorsing.
Schorsingen van meer dan twee jaren, verjaren en worden administratief
kwijtgescholden na een termijn van vijf jaren na het beëindigen van de schorsing.
Art. 50 Gevallen niet voorzien in reglement

Gevallen en situaties die niet in huidig reglement werden voorzien, zullen door de
aangeduide rechters worden opgelost, rekening houdend met de statuten en
reglementen, geldend binnen BB., de BVL, de AWBB en de vzw PBL, de gebruiken en
eigenheid van het sportrecht, alsook het gemeen recht.
Art. 51 Officiele versie

De officiële tekst van huidig reglement is de Nederlandstalige versie. Daarnaast zal een
Franstalige versie worden goedgekeurd en toegepast. Ingeval van tegenstrijdigheid
en/of noodzaak tot interpretatie, zal de Nederlandstalige versie de voorkeur genieten.
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Aldus goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw PBL op
11/09/2019.
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Appendix 1 Review Procedure

Op basis van audiovisueel materiaal kan, nadat er kennis is gekregen van een inbreuk
vermeld in hoofdstuk VI Art. 49 A. 1 a-b-c-d, 2,3, 4 en 5 van huidig disciplinair reglement
die niet gesanctioneerd werden door de scheidsrechter, een review procedure in
opgestart worden.
Deze procedure dient, met opgave van de redenen, te worden ingediend bij het
departement competitie, hetzij per fax, hetzij per e - mail, in voorkomend geval met
bijvoeging van de stavingstukken.
Het departement competitie maakt de aanvraag tot de review procedure over aan de
PBL-procureur.
De PBL-procureur kan eveneens zelf een review procedure opstarten.
Procedure:
- Inleiding review procedure.
- De club van de persoon tegen wie de procedure werd ingeleid, wordt door het
departement competitie op de hoogte gebracht en heeft de mogelijkheid om een
schriftelijke verklaring over te maken aan de PBL-procureur tot 12u van de dag
volgend op de kennisgeving van de review procedure.
- De PBL-procureur heeft het recht een onderzoek in te stellen naar de feiten
waarvoor die gevat werd. De clubs en hun leden, officials en het departement
competitie zijn gehouden hun medewerking te verlenen. De PBL-procureur kan
audiovisueel materiaal en stukken opvragen aan de clubs en/of het departement
competitie. De PBL-procureur kan alle betrokkenen contacteren en hoort hierbij
gebruik te maken van alle mogelijke communicatiemiddelen. Hij kan betrokkenen
vragen om een schriftelijke verklaring af te leggen en heeft het recht zich te
informeren bij derden m.b.t. de feiten waarvoor hij gevat werd.
- Het voorstel tot minnelijke schikking van de PBL-procureur volgt uiterlijk om
12u op de tweede werkdag na de kennisgeving van de procedure.
Indien de overtreder het voorstel tot minnelijke schikking van de PBL-procureur niet
aanvaardt of de PBL-procureur meent dat de inbreuk niet in aanmerking komt voor een
minnelijke schikking, dan wordt de procedure gevolgd zoals opgenomen in Hfst. III punt
3 en 4 van onderhavig reglement.
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APPENDIX 2

REGLEMENT BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING
TIJDENS DE PLAY-OFFS VAN DE EUROMILLIONS BASKETBALL
LEAGUE EN HEENWEDSTRIJDEN IN DE KWART EN HALVE
FINALES VOOR DE BEKER VAN BELGIË

I.

Algemene bepalingen

1. De clubs aanvaarden onderhavig reglement onvoorwaardelijk door het loutere feit
van hun deelname aan de play-offs van de EuroMillions Basketball League (hierna:
de “Play-Offs”), en aan de kwart- en halve finales van de Beker van België. De leden
van de clubs aanvaarden zonder voorbehoud de beslissingen die genomen worden
krachtens onderhavig reglement louter door het feit dat ze bij de club in kwestie
zijn
aangesloten.
Ook voor de heenwedstrijden in de kwartfinale en halve finale in het kader van de
Beker van België is onderhavig reglement van toepassing.
2. In alle gevallen die niet zijn voorzien in onderhavig reglement, zijn het HHR en het
disciplinair reglement (hierna” DR”) van de PBL van toepassing.
3. De officiële tekst van dit reglement is de Nederlandstalige versie. Er bestaat ook
een Franse versie. In geval van een conflict primeert de Nederlandstalige versie.

II.

Play-Off Commissioner

A. Aanduiding

1. Het departement competitie van de PBL duidt voor elke wedstrijd van de Play-Offs
en elke heenwedstrijd in de kwart- en halve finale van de Beker van België een
play-off commissioner (hierna: een “POC”) aan onder de rechters benoemd door
de PBL volgens de artikels 15,16 en 6, alinea 2 van het DR van de PBL . Tegen deze
aanduiding is geen verhaal mogelijk.
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B. Bevoegdheid

1. De door de POC en de PBL-procureur te behandelen klachten en verslagen zijn
verder opgenomen in respectievelijk punt III. en IV. De scheidsrechters en/of
wedstrijdcommissaris maken het verslag op via het daartoe voorziene formulier
en sturen dit ter behandeling aan de PBL procureur. De POC neemt zelf geen
initiatief.
2. Enkel wanneer het gaat om wangedrag of feitelijkheden door spelers of anderen
tegen de persoon van de POC, zal de POC ambtshalve een verslag indienen bij de
PBL-procureur.
C. Praktische ondersteuning

1. De POC dient de thuisspelende club min. 24 uur op voorhand op de hoogte te
brengen van zijn aanduiding en dient minstens een half uur voor de aanvang van
de wedstrijd aanwezig te zijn in de zaal waar de wedstrijd wordt gespeeld.
2. De thuisspelende club dient een zitplaats naast de controleur van de
scheidsrechters ter beschikking van de POC te stellen, van waar laatstgenoemde
het verloop van de wedstrijd en de officiële tafel in gunstige omstandigheden kan
aanschouwen.
3. De thuisspelende club dient vóór, tijdens en ná de wedstrijd een voldoende
uitgerust lokaal ter beschikking van de POC te stellen, dat enkel en alleen door de
POC kan worden gebruikt en waar de POC na de wedstrijd eventuele klachten kan
behandelen. De thuisspelende club dient de toegang tot en het gebruik van het
lokaal te garanderen.
4. Vóór de wedstrijd dient de thuisspelende club de bezoekende club op de hoogte te
stellen van waar dit lokaal zich bevindt.
5. De thuisspelende club dient de veiligheid van de POC te garanderen en daartoe alle
nodige en nuttige maatregelen te treffen.

D. Financiële vergoeding

1. De POC ontvangt per wedstrijd waarvoor hij of zij is aangeduid van de PBL een
vergoeding van honderd euro (100 €) en verplaatsingskosten aan vierendertig
eurocent (0,34 €) per kilometer, te rekenen van het domicilieadres van de POC tot
aan de zaal van de thuisspelende club en terug. De POC ontvangt 50€ per te
behandelen dossier.
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III.

Klachten

A. Voorwerp

1. De POC behandelt klachten betreffende:
▪

beslissingen van wedstrijdofficiëlen die een verkeerde toepassing van de
reglementen inhouden en de einduitslag van een wedstrijd mogelijk hebben
beïnvloed. Onder wedstrijdofficiëlen dient
te worden verstaan:
scheidsrechters, wedstrijdcommissaris, aantekenaars, tijdopnemers

2. Klachten betreffende beslissingen van wedstrijdofficiëlen die corrigeerbaar zijn,
worden behandeld overeenkomstig artikel 44 van de FIBA Official Basketball
Rules.
3. Klachten die uitsluitend “field of play”-beslissingen, zoals o.a. de interpretatie van
de spelregels door de scheidsrechter of de toepassing van de 8 en 24 seconden
regels betreffen, zijn onontvankelijk, tenzij er sprake is van een arbitraire of ter
kwader trouw genomen beslissing, dit is een beslissing met manifeste miskenning
van de reglementen.
B. Procedure

1. Onmiddellijk na het eindsignaal van de wedstrijd dient de POC zich te begeven
naar het lokaal dat overeenkomstig punt II.C.3 van appendix 2 ter zijner
beschikking is gesteld.
2. De kapitein van de ploeg die klacht wenst in te stellen, moet, om ontvankelijk te
zijn, de wedstrijdcommissaris hiervan verwittigen onmiddellijk na het einde van
de wedstrijd door het wedstrijdblad te tekenen in de hiertoe voorziene ruimte.
3. Deze klacht dient, om ontvankelijk te zijn, door de kapitein of een gevolmachtigde
van de club op de achterkant van het wedstrijdblad met opgave van de redenen
aan de POC te worden bevestigd binnen de 15 minuten na het einde van de
wedstrijd.
4. De POC hoort de wedstrijdofficiëlen en alle partijen en andere personen die hij
voor het nemen van een beslissing nodig en nuttig acht in het lokaal dat
overeenkomstig punt II.C.3 van appendix 3 ter zijner beschikking is gesteld.
5. De POC dient videobeelden die binnen de 30 minuten na het eindsignaal van de
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wedstrijd ter beschikking worden gesteld, verplicht te consulteren.
C. Sancties

1. In geval van beslissingen van wedstrijdofficiëlen die de einduitslag van een
wedstrijd mogelijk hebben beïnvloed, verklaart de POC de klacht:
▪

onontvankelijk, waardoor de einduitslag van de wedstrijd definitief wordt; of

▪

ontvankelijk doch ongegrond, waardoor de einduitslag van de wedstrijd
definitief wordt; of

▪

ontvankelijk en gegrond, waardoor de wedstrijd moet worden herspeeld op
hetzelfde terrein op een tussen de POC en beide betrokken clubs overeen te
komen datum, die het vlot verloop van de Play-Offs niet in het gedrang mag
brengen.
De club die de wedstrijd weigert te herspelen of niet binnen een redelijke
termijn over haar zaal kan beschikken, verliest de wedstrijd met forfaitcijfers
en kan van de Play-Offs worden uitgesloten door de PBL, met als gevolg dat de
andere club als winnaar van de onderlinge confrontaties zal worden
beschouwd. Bovendien kan de PBL deze club, na haar te hebben gehoord, een
geldboete van maximum twee duizend vijfhonderd euro (2.500 €) opleggen.
De clubs die deelnemen aan de Play-Offs garanderen dat ze over hun zaal
kunnen beschikken op de dag van en op de twee dagen na elke thuiswedstrijd.
De herspeling wordt geleid door andere wedstrijdofficiëlen dan tijdens de
originele wedstrijd. De POC kan dezelfde zijn als tijdens de originele wedstrijd.
De herspeling geschiedt met dezelfde spelers als tijdens de originele wedstrijd.
Bijgevolg mogen spelers die tijdens de originele wedstrijd gekwetst of
geschorst waren, niet deelnemen aan de herspeling.
Schorsingen van spelers of coaches die naar aanleiding van de originele
wedstrijd uitgesproken worden, gelden voor de te herspelen wedstrijd en
eventuele volgende wedstrijden.

2. De POC deelt de gemotiveerde beslissing ter plaatse mee aan de club, evenals aan
het departement competitie.
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IV.

Verslagen

A. Voorwerp

1. De PBL-procureur behandelt verslagen van scheidsrechters en/of de
wedstrijdcommissaris betreffende:
sanctioneerbare feiten opgenomen in artikel 49, A. 1 t/m 8 van onderhavig
reglement.
Voor alle andere verslagen is de normale procedure opgenomen in onderhavig
reglement van toepassing.

B. Procedure

1. De scheidsrechters/commissaris sturen via het daartoe voorziene formulier op
extranet een verslag naar de PBL-procureur en het departement competitie ten
laatste tegen 12u de dag na de wedstrijd. Ook de club heeft tot 12u daags na de
wedstrijd om een geschreven verklaring over te maken per mail aan de PBLprocureur.
.
2. De PBL-procureur kan de wedstrijdofficiëlen en alle betrokkenen horen
3. De PBL-procureur dient videobeelden die na van de wedstrijd ter beschikking
worden gesteld, verplicht te consulteren.
4. De PBL procureur doet een voorstel tot minnelijke schikking ten laatste 24 u na
het ontvangen van de verslagen en de schriftelijke verklaring van de club(s).

C. Sancties:

1. De sancties overeenkomstig artikel 49 van onderhavig reglement zijn van
toepassing.
In geval ernstige feiten (Art. 49.A.1 a-b-c-d) aanleiding hebben gegeven tot een
uitsluiting door de scheidsrechter zal de overtreder automatisch geschorst zijn
voor de daarop volgende wedstrijd, behoudens in geval van seponering van de
zaak door de PBL procureur.
2. Wanneer een club of een lid van een club wordt gesanctioneerd in het kader van
de toepassing van onderhavig reglement, zal de betrokken club een bedrag van
driehonderd euro (300 €) als gedingkosten worden aangerekend.
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V.

Beroepsmogelijkheden
Tegen de beslissingen genomen door de POC in het kader van onderhavig
reglement is geen verhaal mogelijk.
2. Indien de overtreder het voorstel tot minnelijke schikking van de PBLprocureur niet aanvaardt of de PBL-procureur meent dat de inbreuk niet in
aanmerking komt voor een minnelijke schikking, dan wordt de procedure
gevolgd zoals opgenomen in Hfst. III punt 3 en 4 van onderhavig reglement,
met dien verstande dat de niet-aanvaarding van de minnelijke schikking
moet gebeuren binnen 24u na ontvangst ervan. De zitting en de uitspraak
van de Geschillencommissie van de PBL dienen plaats te vinden voor de
tweede wedstrijd volgend op de wedstrijd waarin de feiten zich hebben
afgespeeld.
1.
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