
OPROEP TOT KANDIDATEN 
        in het kader van haar werking stelt Volley Belgium vzw 

     de volgende niet-betaalde functie open 

VOORZITTER NATIONALE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE (NSC) 

De functie van voorzitter staat open voor mannen en vrouwen die op het ogenblik van hun benoeming de volle 

leeftijd van 35 jaar bereikt hebben, ten volle over hun burgerlijke en politieke rechten beschikken en die lid zijn 

van een vleugel op het ogenblik van de benoeming. 

Opdat men tot commissievoorzitter zou kunnen worden benoemd, dient men op het ogenblik van de 

benoeming te beschikken over een relevante nationale én internationale ervaring als scheidsrechter. 

De voorzitter stelt zelf zijn commissie paritair samen, met een maximum van 6 leden inclusief de voorzitter, en 

hij verdeelt de functies over de andere leden. De commissieleden dienen op het ogenblik van hun aanstelling 

eveneens te beschikken over een relevante nationale of internationale ervaring als scheidsrechter. De 

voorzitters van de scheidsrechterscommissies van de vleugels zijn van rechtswege lid van de commissie. 

 

BEVOEGDHEDEN VAN DE NATIONALE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 

• Coördineert het scheidsrechterswezen en de arbitrage van competities, eindronden, 
jeugdkampioenschappen, bekerwedstrijden, tornooien, beachvolleybal, diverse ontmoetingen en 
vriendenwedstrijden (op aanvraag organisator) 

• Regelt de geschillen op scheidsrechtersvlak. (deontologie, houding, enz, …) en vertegenwoordigt de 
scheidsrechters bij het bondsparket 

• Treft sancties tegen leden van het scheidsrechterskorps die de reglementen en/of 
verordeningen richtlijnen overtreden of niet toepassen. 

• Staat in voor de aanduidingen van de scheidsrechters van Volley Belgium, en het voorstellen van 
Belgische scheidsrechters op internationaal vlak (CEV – FIVB) 

• Staat, via de Volley Belgium Referee School, in voor de vorming en vervolmaking van de 
scheidsrechters door: 
- Het organiseren van samenkomsten met zijn commissieleden en indien hij het noodzakelijk acht, 

met de VV en de FVWB verantwoordelijken; 
- het opstellen van zowel theoretische als praktische testen; 
- het vastleggen van de krachtlijnen en het geven van instructies; 
- het omschrijven van de opdrachten aan de vormers en waarnemers; 

• Houdt de persoonlijke dossiers bij van Volley Belgium-scheidsrechters (persoonlijk elektronisch dossier 
via login voorzitter) 

• Staat in voor de toekenning van de graden aan Volley Belgium-scheidsrechters en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur van Volley Belgium vzw; 

• Verzamelt jaarlijks een kopie van de inschrijvingsformulieren van de Volley Belgium-scheidsrechters; 

• Controleert de wedstrijdbladen met betrekking tot de scheidsrechters en clubs en houdt de 
compensatiekas bij; 

• Staat in voor de media en communicatie; 

• Stuurt jaarlijks een budgetvoorstel naar de financieel beheerder van Volley Belgium vzw; 

• De NSC nodigt ad-hoc medewerkers uit wanneer zij het noodzakelijk acht. 

Kandidaturen worden per e-mail (met bevestiging van ontvangst) of per aangetekend schrijven ingediend op 

het secretariaat van Volley Belgium vzw, Sint Michielswarande 30A, 2° verdieping, B-1040 Etterbeek, ten 

laatste op 23 november 2022 (poststempel geldt als bewijs). De kandidaten verdedigen hun kandidatuur op de 

Raad van Bestuur van Volley Belgium op 24 november 2022. 


