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NATIONAAL JURIDISCH REGLEMENT VOLLEY BELGIUM 
 
 

HFDST 0. INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALING 
 
Art. 0. Vanaf 1 september 2018 zal huidig nationaal juridisch reglement in werking treden. Bijgevolg zullen 

alle klachten (vorderingen) en scheidsrechtersverslagen die tot en met 31 augustus 2018 worden 
ingediend (en eventueel pas geheel of gedeeltelijk behandeld worden na 1 september 2018), nog 
steeds behandeld worden overeenkomstig het oud nationaal juridisch reglement Volley Belgium vzw.  
 

Op alle vorderingen en scheidsrechtersverslagen die na 31 augustus 2018 ingediend worden, zal 
daarentegen huidig nationaal juridisch reglement van toepassing zijn. Op de ambtshalve vorderingen 
met betrekking tot feiten die dateren van voor 1 september 2018 zal eveneens huidig nationaal 
juridisch reglement van toepassing zijn. 
 

De datum van de aangetekend zending of van de digitale verzending, bv. ingeval van een 
scheidsrechtersverslag, is de datum van het indienen en bepaalt welk reglement van toepassing is. 

 

HFDST 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 
 
Art. 1. Dit reglement regelt de organisatie van de juridische raden van Volley Belgium vzw, hun 

bevoegdheden en de rechtspleging. De gehele rechtspleging wordt in het Nederlands en/of het Frans 
gevoerd naar gelang de uitdrukkelijke individuele keuze van elke betrokken partij. 
 

Art. 2. Tenzij de reglementen anders bepalen, zijn de termijnen onderworpen aan de regels van dit 
hoofdstuk. 

 
Art. 3. De termijn wordt in kalenderdagen gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend 

vanaf de dag na die van de gebeurtenis die hem doet ingaan en omvat alle dagen, ook de zaterdagen, 
de zondagen en de wettelijke feestdagen. 
Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de 
zoveelste. 

 
Art. 4. De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke 

feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. 
 

Art. 5. Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de reglementen anders bepalen, worden de termijnen 
die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving als volgt berekend : 

 

1. wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende zending met ontvangstbewijs, vanaf 
de eerste kalenderdag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de bij de 
vleugels gekende woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn 
verblijfplaats of gekozen woonplaats; 
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2. wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende zending of bij elektronische post aan 
het juridisch elektronisch adres, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan 
de postdiensten overhandigd werd, dan wel elektronisch werd verstuurd; 

3. wanneer de kennisgeving is gebeurd tegen gedagtekend ontvangstbewijs, vanaf de eerste 
kalenderdag die erop volgt. 

In het kader van huidig nationaal juridisch reglement wordt er onder een werkdag begrepen alle dagen 
van de week, behalve een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag. 

 
Art. 5bis. Voor de toepassing van dit nationaal juridisch reglement wordt verstaan onder : 

1. "kennisgeving": de toezending van een akte van rechtspleging in afschrift. Deze geschiedt hetzij 
per aangetekende zending hetzij per elektronische post aan het juridisch elektronisch adres. Bij 
afwezigheid van een elektronisch adres zal steeds het elektronisch adres van de betrokken 
clubsecretaris worden gebruikt. Bij gebreke van een clubsecretaris geschiedt de kennisgeving langs 
de postdiensten aan de woonplaats. 

2. "woonplaats": de bij de vleugels gekende woonplaats; 
3. "juridisch elektronisch adres": het bij de vleugels gekende elektronisch adres.  

 
Elke kennisgeving of mededeling aan de woonplaats of aan het juridisch elektronisch adres die 
gekend is bij de vleugels, wordt geacht regelmatig te zijn gedaan zolang een partij de wijziging van 
haar woonplaats of haar juridisch elektronisch adres niet uitdrukkelijk aan de betrokken vleugel, al 
dan niet via tussenkomst van de betrokken clubsecretaris, via de voorziene (elektronische) procedure 
heeft medegedeeld. 

 
Art. 6. De gewone rechtsmiddelen zijn verzet en hoger beroep. 

Bovendien zijn er, naar gelang van het geval, buitengewone rechtsmiddelen: verbrekingsvoorziening 
en derdenverzet. 

 
HFDST 2. ORGANISATIE 
 

1. De Juridische raden 
 
Art. 7. Er bestaan op niveau van Volley Belgium vzw drie nationale juridische raden: 

1. de Volley Belgium Raad van eerste aanleg; 
2. de Volley Belgium Beroepsraad (tweede aanleg); 
3. de Volley Belgium Verbrekingsraad (cassatie). 

 

Elke betwisting of geschil moet in eerste aanleg voorgelegd worden aan de Volley Belgium Raad van 
eerste aanleg, op straffe van onontvankelijkheid van de procedure. 

 
Art. 8. De raden houden zitting in het Eurovolleycenter te 1800 Vilvoorde, Beneluxlaan 22. 

 
Art. 9. De samenstelling van de juridische raden van Volley Belgium vzw 
 

§1. De voorzitters van de raden worden door de raad van bestuur van Volley Belgium vzw voor 
onbepaalde duur benoemd bij gewone meerderheid. 
 
De voorzitters worden geacht taalkundig neutraal te zijn. 
De functie van voorzitter staat open voor mannen en vrouwen die op het ogenblik van hun 
benoeming de volle leeftijd van 25 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 voorzitter zou kunnen worden benoemd van de Volley Belgium Raad van eerste 
aanleg, dient men op het ogenblik van de benoeming in het bezit te zijn van een Belgisch diploma 
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van licentiaat, master of doctor in de rechten of van een gelijkwaardig buitenlands diploma of 
minstens kennis doen blijken van een relevante ervaring. 
 
Opdat men tot voorzitter zou kunnen worden benoemd van de Volley Belgium Beroepsraad en de 
Volley Belgium Verbrekingsraad, dient men op het ogenblik van de benoeming in het bezit te zijn van 
een Belgisch diploma van licentiaat, master of doctor in de rechten of van een gelijkwaardig 
buitenlands diploma. 
 
§2. De taalkundig neutrale voorzitters stellen zelf hun respectievelijke raad samen, met een 
maximum van 7 leden inclusief de voorzitter. De Volley Belgium Beroepsraad kan daarentegen 
samengesteld zijn uit maximaal 9 leden inclusief de voorzitter.  
De taalkundig neutrale voorzitters doen voor de samenstelling van hun nationale juridische raad 
beroep op de leden van de gelijknamige raden van de vleugels. Naast de taalkundig neutrale voorzitter 
is elke vleugel te allen tijde paritair vertegenwoordigd onder de leden, en dit maximaal als volgt: 

1. de Volley Belgium Raad van eerste aanleg: 

• 1 taalkundig neutrale voorzitter; 

• 3 leden van Volley Vlaanderen vzw (KBO 0417.414.853); 

• 3 leden van Fédération de Volley-ball de Wallonie-Bruxelles vzw (KBO 0417.398.324). 
2. de Volley Belgium Beroepsraad: 

• 1 taalkundig neutrale voorzitter; 
• 4 leden van Volley Vlaanderen vzw; 
• 4 leden van Fédération de Volley-ball de Wallonie-Bruxelles vzw. 

3. de Volley Belgium Verbrekingsraad: 

• 1 taalkundig neutrale voorzitter; 

• 3 leden van Volley Vlaanderen vzw; 

• 3 leden van Fédération de Volley-ball de Wallonie-Bruxelles vzw. 
De leden van de Volley Belgium Verbrekingsraad dienen echter op het ogenblik van hun 
aanstelling eveneens in het bezit te zijn van een Belgisch diploma van licentiaat, master of 
doctor in de rechten of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.  

 
De samenstelling van de juridische raden van Volley Belgium vzw wordt ieder jaar ter goedkeuring 
voorgelegd aan de algemene vergadering van Volley Belgium vzw. 
 
Indien de samenstelling van een nationale juridische raad niet wordt goedgekeurd door de algemene 
vergadering van Volley Belgium vzw, dan stelt de voorzitter van de betrokken nationale juridische raad 
een nieuwe samenstelling voor aan de raad van bestuur van Volley Belgium vzw. De door de raad van 
bestuur van Volley Belgium vzw goedgekeurde nationale juridische raad zetelt tot de eerstvolgende 
algemene vergadering van Volley Belgium vzw, aan wiens goedkeuring zij dient te worden voorgelegd. 
 
§3. In de juridische raden van Volley Belgium vzw mag er per aanleg niet meer dan één lid uit eenzelfde 
club zetelen. 
Het mandaat van de leden en voorzitters van de juridische raden van Volley Belgium vzw eindigt in de 
volgende gevallen:  
1. van rechtswege wanneer men geen lid meer is van een vleugel; 
2. van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, behoudens in geval van uitdrukkelijke 

individuele jaarlijkse verlenging door de raad van bestuur van Volley Belgium vzw;  
3. bij vrijwillig ontslag;  
4. bij afzetting door de raad van bestuur van Volley Belgium vzw, die deze beslissing slechts kan 

nemen om zwaarwichtige redenen (bv. na niet goedkeuring door de algemene vergadering van 
Volley Belgium vzw), met een 3/4 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en nadat de 
betrokkene is gehoord in zijn middelen. De afzetting moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden 
op de agenda van de raad van bestuur van Volley Belgium vzw; 

5. van rechtswege bij het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn burgerlijke en politieke rechten;  



 

 Nationaal juridisch reglement Volley Belgium 4 

 

6. van rechtswege bij het bekleden van een officiële functie of een mandaat in een 
bestuursorgaan/commissie van Volley Belgium vzw of van de vleugels; 

7. van rechtswege bij het uitoefenen van de officiële, actieve functie van scheidsrechter tijdens 
competities georganiseerd door Volley Belgium vzw en/of door een vleugel; 

8. van rechtswege bij een benoeming als lid van een Bondsparket van een vleugel of als lid van het 
Volley Belgium Bondsparket. 

Een lid van een nationale juridische raad van Volley Belgium vzw mag niet zetelen in een zaak die 
hemzelf, een familielid of zijn club, zelfs onrechtstreeks, aanbelangt. 
Niemand mag lid zijn van meer dan één nationale juridische raad van Volley Belgium vzw. 
 
§4. De raden zetelen steeds met 3 leden, zijnde de taalkundig neutrale voorzitter en 1 lid per vleugel. 
Voor elke zitting dient de voorzitter aldus twee leden op te roepen.  
 
§5. Indien een voorzitter van een nationale juridische raad door om het even welke reden inactief is, zal 
hij voor de periode van zijn inactiviteit een plaatsvervanger aanduiden onder de leden van de betrokken 
nationale juridische raad. Deze plaatsvervanger wordt door deze tijdelijke benoeming en voor de duur 
van deze tijdelijke benoeming eveneens geacht taalkundig neutraal te zijn. 
 
§6. Om geldig te beraadslagen en te beslissen, moeten alle zetelende leden van de nationale juridische 
raad aanwezig zijn. De beslissingen binnen elke nationale juridische raad worden genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen. 

 

2. Het Volley Belgium Bondsparket 
 
Art. 10. Het Volley Belgium Bondsparket is één en ondeelbaar. 

 
Art. 11. Het Volley Belgium Bondsparket is gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 859.  

Aan het Volley Belgium Bondsparket is een secretariaat verbonden onder leiding van de Volley 
Belgium Bondsparketsecretaris. 
  

Art. 12. Het Volley Belgium Bondsparket zal optreden als procespartij, waarbij deze het recht heeft om te 
vervolgen en het recht heeft om alle rechtsmiddelen in te zetten. Het Volley Belgium Bondsparket 
vordert desgevallend de sancties welke van toepassing zijn.  

 
Art. 13. Het Volley Belgium Bondsparket is verplicht op alle zittingen van de juridische raden van Volley 

Belgium vzw aanwezig. De leden van het Volley Belgium Bondsparket nemen echter onder geen 
enkel beding deel aan de beraadslagingen van de juridische raden van Volley Belgium vzw. 
 

Art. 14. Het Volley Belgium Bondsparket kan enkel op verzoek van Volley Belgium vzw een niet-bindend 
advies uitbrengen (behoudens de uitdrukkelijk bij reglement bepaalde uitzonderingen) aangaande de 
interpretatie van de reglementering van Volley Belgium vzw. 
 
Het Volley Belgium Bondsparket kan op elke vergadering (raad van bestuur, algemene vergadering, 
commissies, werkgroepen, etc.) van Volley Belgium vzw worden uitgenodigd. Het heeft het recht om 
al de verslagen van deze vergaderingen op te vragen. 
 

Art. 15. §1. Het Volley Belgium Bondsparket is samengesteld uit de (taalkundig neutrale) bondsprocureur 
bijgestaan door 2 substituut-bondsprocureurs. Minstens 1 van de substituten moet tot een andere 
vleugel behoren. De leden van het Volley Belgium Bondsparket oefenen hun taak uit in volledige 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid.  
 
§2. Het Volley Belgium Bondsparket staat onder de leiding en het hiërarchisch toezicht van de 
(taalkundig neutrale) bondsprocureur. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het Volley 



 

 Nationaal juridisch reglement Volley Belgium 5 

 

Belgium Bondsparket en staat in voor de benoeming van de Volley Belgium Bondsparketsecretaris en 
de Volley Belgium Bondsparketadviseurs.  
Het Volley Belgium Bondsparket kan op eenvoudig verzoek van de bondsprocureur en conform 
artikel 10 steeds beroep doen op de leden van het Bondsparket van de vleugels. 
 
De Volley Belgium Bondsparketsecretaris is belast met alle administratieve taken en staat daarbij 
onder gezag en toezicht van de bondsprocureur. De Volley Belgium Bondsparketsecretaris verleent 
bijstand aan de leden van het Volley Belgium Bondsparket voor documentatie- en opzoekingswerk, 
voor het samenstellen van de dossiers en voor alle taken, met uitzondering van die welke 
uitdrukkelijk aan de leden van het Volley Belgium Bondsparket en de Volley Belgium 
Bondsparketadviseurs zijn voorbehouden. De Volley Belgium Bondsparketsecretaris is niet 
onderworpen aan de bepalingen van art. 16 en 17 van huidig reglement, met uitzondering van art. 
17, 6) t.e.m. 7) 
 
§3. De leden van het Volley Belgium Bondsparket kunnen worden bijgestaan door Volley Belgium 
Bondsparketadviseurs. De Volley Belgium Bondsparketadviseurs bereiden het werk van de leden van 
het Volley Belgium Bondsparket voor, onder hun gezag en volgens hun aanwijzingen. Deze adviseurs 
kunnen vrij aangesteld worden door de bondsprocureur en zijn niet onderworpen aan de bepalingen 
van art. 16 en 17 van huidig reglement, met uitzondering van art. 17, 5) t.e.m. 7). Elke substituut-
bondsprocureur kan steeds een Volley Belgium Bondsparketadviseur voordragen bij de 
bondsprocureur. 

 
Art. 16. De bondsprocureur wordt voorgedragen en benoemd door de raad van bestuur van Volley Belgium 

vzw. Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.  
Elke vleugel heeft het recht om 1 (één) substituut-bondsprocureur aan te duiden die automatisch 
benoemd zal worden door de raad van bestuur van Volley Belgium vzw. Deze substituut-
bondsprocureur moet, naast de algemene benoemingsvoorwaarden, aangesloten zijn bij die vleugel. 
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur. 
 
De functie van bondsprocureur en van substituut-bondsprocureur staat open voor mannen en 
vrouwen die op het ogenblik van hun benoeming de volle leeftijd van 30 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 bondsprocureur of substituut-bondsprocureur zou 
kunnen worden benoemd, dient men op het ogenblik van de benoeming in het bezit te zijn van een 
Belgisch diploma van licentiaat/master of doctor in de rechten of van een gelijkwaardig buitenlands 
diploma. 
 

Art. 17. Er kan maximaal één lid uit eenzelfde club deel uitmaken van het Volley Belgium Bondsparket. 
Het mandaat van de leden van het Volley Belgium Bondsparket eindigt in de volgende gevallen:  
1. van rechtswege wanneer men geen lid meer is van een vleugel; 
2. van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, behoudens in geval van uitdrukkelijke 

jaarlijkse individuele verlenging door de raad van bestuur van Volley Belgium vzw;  
3. bij vrijwillig ontslag;  
4. bij afzetting door de raad van bestuur van Volley Belgium vzw, die deze beslissing slechts kan 

nemen om zwaarwichtige redenen, met een 3/4 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
en nadat de betrokkene is gehoord in zijn middelen. De afzetting moet evenwel uitdrukkelijk 
vermeld worden op de agenda van de raad van bestuur van Volley Belgium vzw; 

5. van rechtswege bij het bekleden van een officiële functie of een mandaat in een 
bestuursorgaan/commissie van Volley Belgium vzw of van de vleugels; 

6. van rechtswege bij het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn burgerlijke en politieke rechten; 
7. van rechtswege bij een benoeming als lid van een nationale juridische raad Volley Belgium vzw, of 

van een juridische raad van de vleugels. 
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HFDST 3. BEVOEGDHEID 
 
Art. 18. §1. De juridische raden van Volley Belgium vzw nemen kennis van alle vorderingen die voortvloeien uit 

een reglementering uitgevaardigd door Volley Belgium vzw. 
 

§2. De juridische raden van Volley Belgium vzw nemen eveneens kennis van alle vorderingen die 
voortvloeien uit de reglementering rond het statuut van de SBS speler/speelster met uitzondering van 
de financiële vorderingen die het gevolg zijn van arbeidsovereenkomsten tussen SBS 
speler/speelster/trainers en clubs of clubs onderling. 

 
In geval van financiële vorderingen, met inbegrip van betwistingen die het gevolg zijn van 
arbeidsovereenkomsten, tussen SBS speler/speelster/trainers en clubs of clubs onderling kunnen 
partijen echter steeds beroep doen op een arbitrageprocedure. 
De procedure kan niet opgestart worden indien niet alle betrokken partijen zich akkoord hebben 
verklaard met deze procedure. 
De voorwaarden voor het instellen van een arbitrageprocedure zijn de volgende: 

1. Het onvoorwaardelijk en schriftelijk akkoord van alle betrokken partijen met de 
arbitrageprocedure en de termijnen binnen dewelke deze zal plaatshebben; 

2. Het onvoorwaardelijk akkoord van alle betrokken partijen met de samenstelling van de 
arbitrageraad; 

3. In geval van vatting van een deel of het geheel van het geding voor een burgerlijke rechtbank 
tijdens de arbitrageprocedure en voor de kennisgeving van de beslissing van de arbitrageraad 
zal de procedure worden geschorst; 

4. De arbitrageraad zal beslissen welke partij(en) voor de kosten van de arbitrageprocedure zal 
(zullen) moeten instaan; 

5. De beslissingen van de arbitrageraad zullen worden medegedeeld aan partijen en de 
vleugel(s) van aansluiting door het secretariaat Volley Belgium vzw; 

6. Indien de beslissingen van de arbitrageraad, of een vonnis of arrest van een burgerlijke 
rechtbank dewelke in kracht van gewijsde is gegaan, niet worden nageleefd binnen de 
vastgestelde termijnen zal de raad van bestuur van Volley Belgium vzw kunnen beslissen: 

- dat schulden zullen gelijkgesteld worden met schulden t.a.v. het verbond en handelen 
zoals voorzien in haar huishoudelijk reglement;   

- de schorsing of de weigering van herinschrijving van de betrokken ploeg/speler voor 
de daaropvolgende nationale competitie aan te vragen aan de betrokken vleugel  
evenals de verwijzing van de club naar de vleugel van aansluiting. 

 
§3. De Vlaamse en Waalse overheid voorzien decreten en uitvoeringsbesluiten betreffende gezondheid, 
veiligheid, de arbeidsregeling voor sportbeoefenaars en vrijwilligers. In deze decreten en 
uitvoeringsbesluiten worden de procedures door de overheid voorzien om eventuele overtredingen, 
geschillen en betwistingen te beslechten. 
Door hun lidmaatschap zijn alle leden van Volley Belgium vzw en alle leden van de vleugels gehouden 
zich hiernaar te richten. 

  
Art. 19. Elke betwisting of geschil moet in eerste aanleg voorgelegd worden aan de Volley Belgium Raad van 

eerste aanleg, op straffe van onontvankelijkheid van de procedure. 
 
De Volley Belgium Beroepsraad neemt kennis van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg 
genomen door de Volley Belgium Raad van eerste aanleg. 
 
De Volley Belgium Verbrekingsraad neemt kennis van de voorzieningen in verbreking tegen de 
beslissingen van de Volley Belgium Raad van eerste aanleg gewezen in laatste aanleg, evenals tegen 
de beslissingen genomen door de Volley Belgium Beroepsraad. 
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Art. 20. §1. Wanneer een vordering tegelijk een nationaal en een divisie/provinciaal/regionaal-karakter vertoont, 
is enkel het nationale niveau bevoegd.  
 
§2. Geschillen tussen beide vleugels vallen eveneens exclusief onder de bevoegdheid van de juridische 
raden van Volley Belgium vzw. 
 

Art. 21.  §1. Wanneer een partij de bevoegdheid van een nationale juridische raad betwist, kan enkel de 
andere partij en/of het Volley Belgium Bondsparket de verwijzing vorderen van de zaak naar de 
Volley Belgium Verbrekingsraad, die hierover in laatste aanleg uitspraak doet. Indien er geen 
verwijzing gevorderd wordt, dan doet de juridische raad voor wie de zaak aanhangig is, zelf uitspraak 
over zijn bevoegdheid. 
 
De zaak wordt voor de Volley Belgium Verbrekingsraad gebracht zonder andere formaliteiten dan de 
vermelding van de verwijzing op het zittingsblad en het binnen de vijf kalenderdagen overmaken van 
het dossier aan de voorzitter van de Volley Belgium Verbrekingsraad door het Volley Belgium 
Bondsparket. 
 
De partij mag de bevoegdheid van een nationale juridische raad voor wie de zaak aanhangig is, alleen 
afwijzen in zover zij meedeelt welke juridisch orgaan volgens haar bevoegd is. 

 
§2. Wanneer een nationale juridische raad ambtshalve zijn onbevoegdheid vaststelt, dient deze de 
zaak door te verwijzen naar de Volley Belgium Verbrekingsraad. Tegen deze beslissing staat geen 
rechtsmiddel open. 
 
De zaak wordt voor de Volley Belgium Verbrekingsraad gebracht zonder andere formaliteiten dan de 
vermelding van de verwijzing op het zittingsblad en het binnen de vijf kalenderdagen overmaken van 
het dossier aan de voorzitter van de Volley Belgium Verbrekingsraad door het Volley Belgium 
Bondsparket. 
 
§3. De voorzitter van de Volley Belgium Verbrekingsraad bevestigt de overdracht van het dossier, per 
mail, onmiddellijk na de ontvangst ervan aan alle betrokken partijen. Binnen de vijf kalenderdagen 
vanaf de dag na ontvangst van het dossier bepaalt de voorzitter van de Volley Belgium 
Verbrekingsraad, in samenspraak met het Volley Belgium Bondsparket, dag en uur van de zitting. Het 
Volley Belgium Bondsparket roept de partijen binnen een termijn van minimum vijf kalenderdagen 
op via kennisgeving. De Volley Belgium Verbrekingsraad doet onverwijld uitspraak. 
 
§4. Iedere beslissing betreffende de bevoegdheid verwijst de zaak naar de bevoegde juridische raad 
die zij aanwijst. De beslissing bindt de juridische raad naar wie de vordering wordt verwezen, met 
dien verstande dat deze over de grond van de zaak geheel onafhankelijk kan oordelen. 
 
§5. Binnen de vijf kalenderdagen vanaf de dag na de beslissing zendt het Volley Belgium Bondsparket 
het dossier aan de voorzitter van de juridische raad naar wie de zaak is verwezen. 
 
Binnen de vijf kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van het dossier bepaalt deze voorzitter, in 
samenspraak met het Volley Belgium Bondsparket, dag en uur van de zitting. 
 
De partijen worden op verzoek van het Volley Belgium Bondsparket via kennisgeving opgeroepen om 
binnen de termijn van minimum tien kalenderdagen te verschijnen op de plaats, de dag en het uur 
van de zitting waarop de zaak zal voorkomen. Bij deze oproeping wordt een afschrift van de 
beslissing van verwijzing gevoegd. De zaak wordt voortgezet in de staat waarin zij zich het laatst 
bevond. 
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Art. 22.  Bevoegdheid inzake doping 
 
Inzake doping moeten alle begrippen geïnterpreteerd worden conform de Vlaamse of Waalse 
antidopingregelgeving.  
Naast de decretaal verboden dopingpraktijken door sporters en begeleiders, is ook het gebruik van 
doping door een begeleider verboden.  
Voor de afhandeling van dopingpraktijken door breedtesporters, zijn de disciplinaire organen van de 
Vlaamse of Franse Gemeenschap bevoegd.  
Voor de afhandeling van dopingpraktijken door elitesporters en begeleiders is het desbetreffende 
disciplinair orgaan voor elitesporters en begeleiders bevoegd.  
Het gebruik van doping door een begeleider (wat geen dopingpraktijk is) behoort wel tot de 
bevoegdheid van de juridische raden van Volley Belgium vzw. 

 

HFDST 4. RECHTSPLEGING 
 
Art. 23. Soorten vorderingen  
 

§1. Administratieve vorderingen 
  
 Dit zijn vorderingen die ertoe strekken een beslissing van een bestuursorgaan/commissie/jury 

van Volley Belgium vzw of de uitslag van een wedstrijd van Volley Belgium vzw te doen 
vernietigen. Deze beslissing kan worden opgeschort door het Volley Belgium Bondsparket wanneer 
de administratieve vordering prima facie voldoet aan de naderbepaalde voorwaarden van art. 27. 
Deze beoordeling zal onverwijld geschieden en ter kennis gebracht worden door het Volley Belgium 
Bondsparket aan alle betrokken partijen. Deze beoordeling is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel. 

  
§2. Disciplinaire vorderingen 
  
 Dit zijn vorderingen die ertoe strekken disciplinaire maatregelen te doen uitspreken tegen leden 

of organen van Volley Belgium vzw. 
  

De clubs zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun spelers, leden, officials, supporters 
en alle personen die een functie hebben namens de club tijdens een officiële wedstrijd. Een club 
kan hiervoor disciplinair worden vervolgd. 
 

 Wanneer er ordemaatregelen of maatregelen van inwendige orde worden getroffen door een 
bestuursorgaan/commissie/jury van Volley Belgium vzw dan zijn deze maatregelen eveneens 
vatbaar voor een administratieve vordering. Deze maatregelen kunnen worden opgeschort door 
het Volley Belgium Bondsparket wanneer de vordering prima facie voldoet aan de 
naderbepaalde voorwaarden van art. 27. Deze beoordeling zal onverwijld geschieden en ter 
kennis gebracht worden door het Volley Belgium Bondsparket aan alle betrokken partijen. Deze 
beoordeling is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel. 

 
 Wanneer er ordemaatregelen of maatregelen van inwendige orde worden getroffen door de 

eventueel vertegenwoordigende overkoepelende Ligaverenigingen ten aanzien van Ligaclubs 
dewelke aangesloten zijn bij een vleugel, dan moeten deze maatregelen eerst worden 
goedgekeurd door de raad van bestuur van Volley Belgium vzw en zijn deze maatregelen 
eveneens vatbaar voor een administratieve vordering. Deze maatregelen kunnen worden 
opgeschort door het Volley Belgium Bondsparket wanneer de vordering prima facie voldoet aan 
de naderbepaalde voorwaarden van art. 27. Deze beoordeling zal onverwijld geschieden en ter 
kennis gebracht worden door het Volley Belgium Bondsparket aan alle betrokken partijen. Deze 
beoordeling is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel. 
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§3. Financiële vorderingen 
  
 Dit zijn vorderingen die ertoe strekken financiële geschillen, met een nationaal karakter, te 

beslechten tussen: 
- clubs onderling, doch voor zover minstens 1 club behoort tot een andere vleugel. Wanneer 

het een financieel geschil betreft tussen clubs die behoren tot eenzelfde vleugel zijn enkel de 
raden van die betrokken vleugel bevoegd; 

- Volley Belgium vzw en een vleugel; 
- de vleugels onderling. 
 
De juridische raden van Volley Belgium vzw zijn echter niet bevoegd om kennis te nemen van 
betwistingen van financiële aard die het gevolg zijn van arbeidsovereenkomsten tussen SBS 
speler/speelster/trainers en clubs of clubs onderling. 
 

Art. 24. Behandeling van de vorderingen 
 
§1. Het Volley Belgium Bondsparket ontvangt op straffe van onontvankelijkheid alle vorderingen en 
scheidsrechtersverslagen. Het kan ambtshalve vorderingen aanhangig maken telkens zij dat nodig 
acht.  
 
§2.   Het Volley Belgium Bondsparket beslist vervolgens: 

1) tot het opstarten van een voorafgaandelijk onderzoek; of 
2) tot het seponeren van een ingediende vordering of scheidsrechtersverslag; of 
3) tot het voorstellen van een minnelijke schikking; of 
4) in samenspraak met de voorzitter van de bevoegde nationale juridische raad over de datum 

waarop deze nationale juridische raad zitting zal houden aangaande een ingediende 
vordering of scheidsrechtersverslag. 

 
Deze beslissing wordt binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de dag na het versturen van de 
vordering of het scheidsrechtersverslag via kennisgeving overgemaakt aan de betrokken partijen. 
 
Op het einde van het voorafgaandelijk onderzoek neemt het Volley Belgium Bondsparket een 
beslissing overeenkomstig art. 24 §2, 2) t.e.m. 4). 
 
§3. Het Volley Belgium Bondsparket stelt het dossier samen, gaat na of er getuigen moeten worden 
opgeroepen en wie er als getuige moet optreden. 
Het Volley Belgium Bondsparket is bevoegd om alle noodzakelijke documenten (zoals het 
wedstrijdblad), ter vervollediging van het dossier, op te vragen. 
 
§4. Het Volley Belgium Bondsparket stelt de oproeping op tot verschijning voor de nationale 
juridische raad van zowel de betrokken partij(en) als eventuele getuige(n). Deze oproeping bevat 
steeds de plaats, de dag en het uur van de zitting.  
 
§5. Het Volley Belgium Bondsparket is bevoegd om hoger beroep in te stellen tegen beslissingen van 
de Volley Belgium Raad van eerste aanleg en een verbrekingsvoorziening in te stellen tegen de 
beslissingen van de Volley Belgium Beroepsraad. 
 
§6. Binnen de tien kalenderdagen vanaf de dag na het versturen van een vordering of een 
scheidsrechterlijk verslag stuurt het Volley Belgium Bondsparket een kopie ter informatie naar het 
secretariaat van Volley Belgium vzw en/of het respectievelijke secretariaat van de vleugel. Het 
origineel wordt geklasseerd op het Volley Belgium Bondsparket. 
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Het Volley Belgium Bondsparket zal tevens van elke beslissing uitgaande van het Volley Belgium 
Bondsparket, alsmede van elke beslissing uitgaande van een nationale juridische raad, elk betrokken 
secretariaat op de hoogte brengen. Binnen de tien kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst, stuurt 
elk betrokken secretariaat een kopie ervan ter informatie naar: 

1. de leden van hun raad van bestuur; 
2. de verantwoordelijke van hun scheidsrechterscommissie; 
3. de verantwoordelijke van hun ontmoetingscommissie/competitieleiding. 

 
Art. 25. Seponeringsbeleid en voorstel tot minnelijke schikking 

 
§1. Het Volley Belgium Bondsparket kan elke vordering en elk scheidsrechtersverslag seponeren 
indien het oordeelt dat het niet opportuun is hieraan verder gevolg te geven of indien de vordering 
of het scheidsrechtersverslag onontvankelijk voorkomt. 
 
Het Volley Belgium Bondsparket stelt hiertoe een gemotiveerde beslissing op. Deze beslissing tot 
seponeren wordt via kennisgeving overgemaakt aan de betrokken partijen.  
 
Binnen de maand vanaf de dag na kennisname van nieuwe of bezwarende omstandigheden kan het 
Volley Belgium Bondsparket een eerder genomen beslissing tot seponering herroepen. 
 
§2. Indien een betrokken partij het niet eens is met de gemotiveerde beslissing tot seponering, kan 
zij binnen de tien kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de beslissing het Volley Belgium 
Bondsparket, bij aangetekende zending, verzoeken om het dossier voor de behandeling van de 
vordering aan de bevoegde nationale juridische raad voor te leggen. 
 
Indien een scheidsrechter het niet eens is met een beslissing tot seponering van zijn 
scheidsrechtersverslag, kan alleen de bevoegde scheidsrechterscommissie voornoemd een verzoek 
binnen de tien kalenderdagen vanaf de kennisgeving, bij aangetekende zending, indienen bij het 
Volley Belgium Bondsparket. 
 
Het Volley Belgium Bondsparket bepaalt vervolgens binnen vijftien kalenderdagen vanaf de dag na 
het versturen van dit verzoek, in samenspraak met de voorzitter van de bevoegde nationale 
juridische raad, de datum waarop de nationale juridische raad zitting zal houden. 
 
§3. Het Volley Belgium Bondsparket kan steeds een voorstel tot minnelijke schikking doen zonder 
oproeping van de betrokkene(n). Het Volley Belgium Bondsparket kan in disciplinaire vorderingen 
een minnelijke schikking voorstellen, waarbij het de betrokkene(n) onder meer kan verzoeken om 
een bepaalde geldsom te betalen aan Volley Belgium vzw en/of aan een vleugel en/of een andere 
voorziene sanctie te aanvaarden. Het Volley Belgium Bondsparket kan eveneens een minnelijke 
schikking voorstellen in administratieve en financiële vorderingen. 
 
Het Volley Belgium Bondsparket kan bij minnelijke schikking echter ten hoogste één maand schorsing 
en/of een geldboete van maximaal € 2.500,00 voorstellen. Voor het overige heeft het Volley Belgium 
Bondsparket de grootst mogelijke discretionaire vrijheid bij het formuleren van de minnelijke 
schikking. 
 
Het Volley Belgium Bondsparket bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de betaling dient te 
geschieden. Het Volley Belgium Bondsparket bepaalt eveneens de periode van schorsing. 
 
§4. Het Volley Belgium Bondsparket kan geen sanctie bij minnelijke schikking voorstellen indien de 
betrokkene tijdens de afgelopen 12 maanden voor een soortgelijke inbreuk bij wijze van minnelijke 
schikking werd gesanctioneerd door het Volley Belgium Bondsparket of door een nationale juridische 
raad werd veroordeeld.  
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Het Volley Belgium Bondsparket kan evenmin een sanctie bij minnelijke schikking voorstellen 
wanneer de zaak al bij een nationale juridische raad aanhangig is gemaakt.  
 
§5. Het voorstel tot minnelijke schikking wordt aan de betrokken partijen via kennisgeving 
overgemaakt. De brief bevat de te volgen procedure alsmede de datum waartegen de 
gesanctioneerde(n) moet(en) instemmen met deze minnelijke schikking. 
 
§6. Aanvaarding en uitvoering van de minnelijke schikking, binnen de door het Volley Belgium 
Bondsparket bepaalde termijn, doet verdere vervolging vervallen.  
 
§7. Indien de minnelijke schikking binnen de voorziene termijn door een betrokkene niet werd 
aanvaard, is de gebruikelijke procedure terug van toepassing voor die of desgevallend alle betrokken 
partijen.  

 
Bij het niet aanvaarden of het niet uitvoeren van het voorstel van minnelijke schikking zal het Volley 
Belgium Bondsparket de zaak voorleggen aan de bevoegde nationale juridische raad of alsnog 
seponeren. Het Volley Belgium Bondsparket zal desgevallend binnen de vijftien kalenderdagen in 
samenspraak met de voorzitter van de bevoegde nationale juridische raad, de datum bepalen 
waarop de nationale juridische raad zitting zal houden. 
 

Art. 26. §1. Een lid of een club welke een gerechtelijke procedure inspant tegen een orgaan, een club of een 
lid van Volley Belgium vzw zonder eerst de voorziene reglementaire juridische procedures van Volley 
Belgium vzw te hebben uitgeput, kan door de eerstvolgende algemene vergadering van Volley 
Belgium vzw worden geschrapt. Het voorstel tot schrapping wordt voorgedragen door de raad van 
bestuur van Volley Belgium vzw. 
 
§2. Wanneer de eventueel vertegenwoordigende overkoepelende Ligaverenigingen een gerechtelijke 
procedure inspannen tegen een orgaan, een club of een lid van Volley Belgium vzw zonder eerst de 
voorziene reglementaire juridische procedures van Volley Belgium vzw te hebben uitgeput, is de raad 
van bestuur van Volley Belgium vzw gerechtigd om de samenwerking met de desbetreffende 
vereniging met onmiddellijke ingang stop te zetten. 
 
§3. Dit artikel is niet van toepassing bij gevallen van aantasting van de fysieke integriteit. 
 

Art. 27. Instelling van de vordering 
 
Op straffe van onontvankelijkheid moet iedere vordering:  
 
1. de feiten aanduiden waarop ze gesteund is; 
 
2. duidelijk vermelden waartoe ze strekt; 

 
3. ondertekend zijn door: 

- de klager: ingeval van een individuele vordering. 
 

- de clubvoorzitter én clubsecretaris: indien de vordering uitgaat van een club. 
Indien een voorzitter of een secretaris, of beiden, door ziekte, langdurige afwezigheid of 
overmacht belet is/zijn de vordering te ondertekenen, kan gebruik worden gemaakt van 
delegatie van handtekening conform de betreffende bepalingen in o.m. het reglement van de 
betrokken vleugel.  
 
Het Volley Belgium Bondsparket kan, in geval van twijfel, steeds ambtshalve nagaan of de 
handtekeningen van voorzitter en secretaris van de betrokken club overeenstemmen met 
deze op het schutblad, in het bezit van het secretariaat van de betrokken vleugel. 
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- de verantwoordelijke indien de vordering uitgaat van een commissie. 

In dit geval neemt hij enkel de verantwoordelijkheid op namens zijn commissie.  
Indien deze verantwoordelijke handelt in naam van Volley Belgium vzw moet hij voor zijn 
verschijning een volmacht hebben van de raad van bestuur van Volley Belgium vzw. 
 

4. aangetekend verzonden worden aan het Volley Belgium Bondsparket, en 
 

1. in een postkantoor gedeponeerd zijn ten laatste de tiende kalenderdag vanaf de dag na 
het voorvallen van de aangeklaagde feiten. Elke vordering omtrent feiten zoals bedoeld in 
art. 50 alinea 1 van huidig reglement (Hoofdstuk 7. Spoedprocedure) moet daarentegen 
ten laatste de vijfde kalenderdag vanaf de dag na het voorvallen van de aangeklaagde 
feiten in een postkantoor gedeponeerd zijn; 

2. wanneer de feiten niet gebeurd zijn in tegenwoordigheid van de klager, begint de termijn 
van tien kalenderdagen te lopen vanaf de dag na het ogenblik waarop de klager kennis 
heeft gekregen van de feiten; 

3. de termijn van tien kalenderdagen is niet van toepassing op de voorziene financiële 
vorderingen (cf. art. 23 §3). Deze vorderingen kunnen ingediend worden tot en met 31 
december van het jaar waarin de competitie eindigt; 

 
Art. 28. Indienen van een scheidsrechtersverslag 

 
Elke scheidsrechter is verplicht om een scheidsrechtersverslag op te maken bij het uitsluiten van een 
deelnemer aan de wedstrijd of wanneer er zich onregelmatigheden of incidenten voor, tijdens of na 
de wedstrijd hebben voorgedaan. Hij doet dit op het door het Volley Belgium Bondsparket ter 
beschikking gestelde standaardformulier of via zijn persoonlijke login. Het door de scheidsrechter 
(digitaal) ondertekende scheidsrechtersverslag moet, per gewoon schrijven of via mail, binnen een 
ordetermijn van tien kalenderdagen, vanaf de dag na de feiten verzonden worden aan het Volley 
Belgium Bondsparket. In geval van feiten zoals bedoeld in art. 50 alinea 1 van huidig reglement 
(Hoofdstuk 7. Spoedprocedure) moet het verslag binnen de vijf kalenderdagen vanaf de dag na de 
feiten verzonden worden. 
 
Alle leden van de respectievelijke scheidsrechterscommissies evenals het Volley Belgium 
Bondsparket kunnen de scheidsrechters advies geven betreffende de opmaak van een 
scheidsrechtersverslag. 
 

Art. 29. Ambtshalve vordering 
 
§1. Het Volley Belgium Bondsparket kan ambtshalve vorderingen aanhangig maken telkens het dat 
nodig acht.  
 
Het Volley Belgium Bondsparket dient binnen een maand vanaf de dag na de kennisname van de 
feiten de betrokken partijen via kennisgeving op de hoogte te brengen van de ambtshalve vordering. 
 
Deze vordering dient duidelijk te vermelden waartoe ze strekt en de betrokken partijen worden 
geïnformeerd over de modaliteiten waarop zij kennis kunnen nemen van het dossier. De betrokken 
partijen kunnen hun opmerkingen schriftelijk of mondeling kenbaar maken en kunnen vragen om 
gehoord te worden.  
 
§2. Het Volley Belgium Bondsparket doet een onderzoek en stelt een verslag op. 
 
§3. Het verslag kan een beslissing tot seponering dan wel een voorstel tot minnelijke schikking 
bevatten. Indien het Volley Belgium Bondsparket daarentegen van oordeel is dat de vordering 
onmiddellijk aanhangig moet worden gemaakt bij de bevoegde nationale juridische raad dan bepaalt 
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deze vervolgens binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de dag na de opmaak van dit verslag, in 
samenspraak met de voorzitter van de bevoegde nationale juridische raad, de datum waarop de 
nationale juridische raad zitting zal houden. 

 
Art. 30. Oproeping 

 
§1. De betrokken partijen worden minimum tien kalenderdagen vóór de zitting via kennisgeving 
opgeroepen door het Volley Belgium Bondsparket. Deze oproeping bevat steeds: 

1. de bij de vleugels gekende gegevens van de betrokken partijen: naam (en voornaam), 
woonplaats/zetel en, in voorkomend geval, het juridisch elektronisch adres; 

2. de plaats, de dag en het uur van de zitting; 
3. het onderwerp en een korte samenvatting van de middelen van de vordering. 

 
De oproeping vermeldt steeds dat de getuigen bij het Volley Belgium Bondsparket moeten 
aangemeld worden ten laatste drie werkdagen voor de zitting. 
 
§2. Elke nationale juridische raad kan het Volley Belgium Bondsparket de opdracht geven om 
bijkomende personen te laten oproepen die hij meent te moeten horen.  
 
Deze oproeping vermeldt datum, plaats en uur van de zitting, evenals de redenen van de oproeping. 
De oproeping kan met alle mogelijke middelen gebeuren.  
 
§3. Als een opgeroepen getuige wegens een geldige reden niet ter zitting kan aanwezig zijn, moet 
hij daarvan schriftelijk melding maken aan het Volley Belgium Bondsparket. De betrokken getuige 
kan bij deze melding steeds zijn schriftelijke getuigenverklaring voegen. 
De juridische raden kunnen het Volley Belgium Bondsparket de opdracht geven om de betrokken 
getuige voor een nieuwe datum opnieuw te laten oproepen.  
 
Bij een duidelijk weigerachtige houding van de opgeroepene om op de nieuwe uitnodiging in te gaan, 
kan er desgewenst door het Volley Belgium Bondsparket een vordering tegen de opgeroepene 
aanhangig worden gemaakt. 
 

Art. 31. Mededeling van de stukken 
 
De partijen moeten hun relevante stukken en eventuele conclusies elektronisch aan elkaar 
mededelen, alvorens er gebruik van te maken. Van elke mededeling van stukken wordt verplicht een 
elektronische kopie overgemaakt aan het Volley Belgium Bondsparket. 
 
Alle relevante stukken en eventuele conclusies die niet ten laatste drie werkdagen voor de zitting 
elektronisch zijn overgelegd, worden ambtshalve uit de debatten geweerd. De later overgelegde 
stukken en eventuele conclusies kunnen enkel uitzonderlijk en mits akkoord van alle partijen 
aanvaard worden door de voorzitter van de betrokken nationale juridische raad. 
 
Partijen kunnen aan de voorzitter van de betrokken nationale juridische raad vragen om alsnog te 
kunnen antwoorden op stukken en of conclusies die op de laatste dag van de termijn werden 
overgelegd. De voorzitter van de betrokken nationale juridische raad beslist bij tussenvonnis over dit 
verzoek. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.  
 

Art. 32. Behandeling vordering of scheidsrechtersverslag 
 
§1. De verschijning van de partijen 
 
1. Alle zittingen zijn openbaar, tenzij de nationale juridische raad op gemotiveerd verzoek van een 
partij beslist om met gesloten deuren te zetelen. Indien de openbaarheid gevaar oplevert voor de 
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openbare orde of de goede zeden moet de nationale juridische raad steeds met gesloten deuren 
zetelen. 
 
2. De behandeling geschiedt op tegenspraak. Indien een behoorlijk opgeroepen partij niet ter zitting 
verschijnt, wordt de zaak bij verstek behandeld.  
 
3. De organen of de clubs worden vertegenwoordigd door één of meer van hun leden. 
 
4. Iedere partij mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door één of meerdere personen naar 
keuze, al dan niet lid van het verbond of een vleugel. De vertegenwoordiger dient in elk geval houder 
te zijn van een schriftelijke, door de partij ondertekende, volmacht. 
 
Indien de opgeroepene op het ogenblik van zijn verschijning minderjarig is, moet hij op de zitting 
vergezeld zijn van zijn wettelijke vertegenwoordiger (of diens raadsman) of een door zijn wettelijke 
vertegenwoordiger gevolmachtigde. 
Elke minderjarige mag zich echter ook laten vertegenwoordigen door zijn wettelijke 
vertegenwoordiger (of diens raadsman) of een door zijn wettelijke vertegenwoordiger 
gevolmachtigde. Slechts als de voorzitter of de partijen het wenselijk achten, kan de aanwezigheid 
van de minderjarige gevraagd worden. Die vraag kan nooit aanleiding geven tot verstek voor zover 
de wettelijke vertegenwoordiger (of diens raadsman) aanwezig is. 
 
5. De eventueel vertegenwoordigende overkoepelende Ligaverenigingen kunnen steeds verschijnen 
als belanghebbende partij in de geschillen die de betrokken Ligacompetitie aanbelangen. 
 
6. De partijen hebben het recht zich te laten bijstaan door een tolk, indien één der partijen de talen 
van de rechtspleging (Nederlands/Frans) niet machtig is. De kosten hiervan worden door de partijen 
zelf gedragen.  

 
§2.  Het verloop van de zitting 
 
1. De voorzitter van de betrokken nationale juridische raad zet de zaak uiteen en stelt, als hij dat 
nodig acht, vragen aan de partijen. 
 
2. Het Volley Belgium Bondsparket licht vervolgens zijn vordering mondeling toe.  
 
3. De partijen hebben, evenals het Volley Belgium Bondsparket, het recht aanvullende onderzoeks-
maatregelen (zoals het horen van getuigen en deskundigen) te vragen en dat zolang de debatten niet 
gesloten zijn.  
 
De nationale juridische raad beveelt aan het Volley Belgium Bondsparket een aanvullend onderzoek, 
ofwel ambtshalve, ofwel op verzoek, of hij wijst het verzoek tot aanvullend onderzoek af. De 
nationale juridische raad zal hierover oordelen bij tussenvonnis of in de eindbeslissing. 
 
4. De partijen dragen hun middelen van verdediging voor. De bewijslast van de aangeklaagde feiten 
berust op de verzoekende partij. De tegenpartij is steeds gerechtigd het tegenbewijs te leveren. 
 
5. De voorzitter van de betrokken nationale juridische raad sluit de debatten. Vervolgens wordt de 
zaak in beraad gehouden voor uitspraak ter zitting of op latere datum binnen de maand volgend op 
de datum van de zitting waar de debatten voor gesloten werden verklaard. 
 
Het Volley Belgium Bondsparket woont de beraadslaging niet bij op straffe van nietigheid. 
 
6. De nationale juridische raad kan de heropening van de debatten bevelen, als daartoe gegronde 
redenen bestaan. 
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Art. 33. De kosten 
 
De kosten zijn ten laste van de verliezende partij en worden steeds begroot in de uitspraak. De 
betrokken nationale juridische raad kan de kosten evenwel verdelen tussen de partijen, op 
voorwaarde dat het daarover een gemotiveerde uitspraak doet. 
 
De kosten omvatten : 
1. de verplaatsingskosten van de leden van de betrokken nationale juridische raad, van het Volley 

Belgium Bondsparket en van de opgeroepen getuigen; 
2. de eventuele kosten van daden van onderzoek; 
3. een forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten, dat jaarlijks, zowel voor eerste 

aanleg, als voor graad van beroep en verbreking, bepaald wordt door de raad van bestuur van 
Volley Belgium vzw. 

 
Binnen de maand na facturatie, door Volley Belgium vzw boekhouding, zal de verliezende partij de 
juridische kosten, begroot in de beslissing, storten aan de thesaurie. 
 
Gebeurt dit niet dan verliest de club alle matchen door forfait vanaf het ontstaan van de schuld tot 
de datum van effectieve betaling. Deze sanctie kan slechts toegepast worden tien kalenderdagen 
vanaf de kennisgeving van de schuld bij aangetekende zending, wanneer dan nog niet betaald werd. 
 

HFDST 5. UITSPRAAK 
 
Art. 34. Maatregelen 

 
§1. Tegen een persoon: 

1. Een waarschuwing (= vermanend). 
2. Een blaam (= afkeurend). 
3. Een schorsing voor de tijd die de nationale juridische raad bepaalt ofwel voor (een) 

bepaalde functie(s) ofwel voor alle officiële functies, met uitzondering van de functie van 
scheidsrechter. Wanneer de geschorste een actieve functie van scheidsrechter uitoefent, 
zal het Volley Belgium Bondsparket het dossier binnen de vijf kalenderdagen overmaken 
aan de bevoegde scheidsrechterscommissie met bindend verzoek de zaak te agenderen en 
te behandelen op haar eerstvolgende vergadering.  
Het Volley Belgium Bondsparket kan eveneens en los van een opgelegde maatregel een 
dergelijk bindend verzoek formuleren wanneer zij tijdens haar onderzoek heeft vastgesteld 
dat er door een scheidsrechter een gedrag gesteld werd dat indruist tegen een 
reglementering. 
In beide gevallen kan het Volley Belgium Bondsparket en een betrokken partij dewelke het 
niet eens zou zijn met de gemotiveerde beslissing van de bevoegde 
scheidsrechterscommissie, binnen de tien kalenderdagen vanaf de kennisgeving van deze 
beslissing, bij aangetekende zending aan het Volley Belgium Bondsparket, via een 
disciplinaire vordering verzoeken om het dossier voor de behandeling van deze vordering 
aan de bevoegde nationale juridische raad voor te leggen, waarbij deze laatste thans met 
volledige beoordelingsbevoegdheid en zonder enige beperking zal kunnen oordelen. 
Wanneer een schorsing wordt uitgesproken voor een voorzitter, secretaris of financieel 
verantwoordelijke dan moet de nationale juridische raad de club desgevallend 30 
kalenderdagen de tijd te geven om betrokkene (tijdelijk) te vervangen. De club moet het 
secretariaat van de respectievelijke vleugel schriftelijk van deze (tijdelijke) vervanging op de 
hoogte brengen met het oog op de delegatie van het mandaat. 
De schorsing mag voor het geheel of voor een deel voorwaardelijk uitgesproken worden. 
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4. Een levenslange schorsing voor een bepaalde functie of alle functies, met uitzondering van 
de functie van scheidsrechter. Wanneer de geschorste een actieve functie van 
scheidsrechter uitoefent, zal het Volley Belgium Bondsparket het dossier binnen de vijf 
kalenderdagen overmaken aan de bevoegde scheidsrechterscommissie met bindend 
verzoek de zaak te agenderen en te behandelen op haar eerstvolgende vergadering. 
Het Volley Belgium Bondsparket kan eveneens en los van een opgelegde maatregel een 
dergelijk bindend verzoek formuleren wanneer zij tijdens haar onderzoek heeft vastgesteld 
dat er door een scheidsrechter ernstige daden van wangedrag werden gepleegd. 
In beide gevallen kan het Volley Belgium Bondsparket en een betrokken partij dewelke het 
niet eens zou zijn met de gemotiveerde beslissing van de bevoegde 
scheidsrechterscommissie, binnen de tien kalenderdagen vanaf de kennisgeving van deze 
beslissing, bij aangetekende zending aan het Volley Belgium Bondsparket, via een 
disciplinaire vordering verzoeken om het dossier voor de behandeling van deze vordering 
aan de bevoegde nationale juridische raad voor te leggen, waarbij deze laatste thans met 
volledige beoordelingsbevoegdheid en zonder enige beperking zal kunnen oordelen. 
Wanneer deze schorsing wordt uitgesproken voor een voorzitter, secretaris of financieel 
verantwoordelijke dan moet de nationale juridische raad de club 30 kalenderdagen de tijd 
te geven om betrokkene te vervangen en een nieuw schutblad naar het secretariaat van de 
respectievelijke vleugel op te sturen. 

5. Dopinggebruik door een begeleider (niet-sporter) wordt bestraft door de begeleider het 
verbod op te leggen om leden te begeleiden voor een termijn van: 

- minimum twaalf maanden bij een eerste overtreding;  
- minimum vierentwintig maanden bij een tweede overtreding;  
- levenslang bij een derde overtreding. 

6. Een alternatieve opdracht gekozen uit de lijst die jaarlijks door de raad van bestuur van 
Volley Belgium vzw wordt goedgekeurd. Bij gebrek hieraan blijft de laatst gestemde lijst van 
toepassing. Deze opdracht mag voor het geheel of voor een deel voorwaardelijk 
uitgesproken worden.  

7. De beëindiging van het lidmaatschap van een toegetreden lid van Volley Belgium vzw 
conform art. 8 van de Statuten. 

   

 §2. Tegen een club: 
1. Een waarschuwing (= vermanend). 
2. Een blaam (= afkeurend). 
3. Een boete, met een maximum van € 20.000,00. Deze mag voor het geheel of voor een deel 

voorwaardelijk uitgesproken worden. 
4. De verplichting gedurende een bepaalde periode bepaalde berichten aan haar leden en/of 

toeschouwers mee te delen, eventueel samen met een dwangsom voor het geval de 
opgelegde sanctie niet (volledig) wordt nagekomen. 

5. De verplichting één of meer wedstrijden met gesloten deuren te spelen. Dit wil zeggen dat 
geen enkele toeschouwer, betalende of niet, de zaal mag betreden, met   uitzondering van: 

a. drie, vooraf (minimaal 1 werkdag)  aan het Volley Belgium Bondsparket schriftelijk 
opgegeven, bestuursleden van beide clubs; 

b. leden van de raad van bestuur van Volley Belgium vzw of van de betrokken vleugel; 
c. leden van het Volley Belgium Bondsparket of van een Bondsparket van een vleugel; 
d. leden van de betrokken scheidsrechterscommissie en/of de door haar aangeduide 

waarnemer(s). 
6. Verlies van een wedstrijd met forfait. 
7. De uitsluiting van een ploeg of van alle ploegen uit het lopende kampioenschap. 
8. Het weigeren van de inschrijving van één, meerdere of alle ploegen voor het volgende 

kampioenschap. 
9. Het dossier van een financiële vordering door het Volley Belgium Bondsparket laten 

overmaken aan de raad van bestuur van de vleugel teneinde de club administratief te 
schorsen wanneer deze de uitspraak van een financieel geschil, zoals bepaald in artikel 23 
§3, niet zou naleven. 
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10. Een alternatieve opdracht gekozen uit de lijst die jaarlijks door de raad van bestuur van 
Volley Belgium vzw wordt goedgekeurd. Bij gebrek hieraan blijft de laatst gestemde lijst van 
toepassing. Deze opdracht mag voor het geheel of voor een deel voorwaardelijk 
uitgesproken worden. 

 
§3. De nationale juridische raad beslist over het ingaan van elke maatregel.  
 
§4. Elke maatregel uitgesproken door een nationale juridische raad Volley Belgium vzw of opgelegd 

door het Volley Belgium Bondsparket via de procedure van minnelijke schikking is steeds 
automatisch van toepassing op het niveau van zowel Volley Belgium vzw als op niveau van de 
vleugels. 

 
 Elke maatregel uitgesproken door een juridische raad van een vleugel of opgelegd door een 

Bondsparket van een vleugel via de procedure van minnelijke schikking is eveneens automatisch 
van toepassing op het niveau van Volley Belgium vzw. 

 
Art. 35. De beslissingen 

 
§1. Elke beslissing van een nationale juridische raad moet afdoende gemotiveerd zijn en wordt door 

de voorzitter van de betrokken nationale juridische raad op het origineel getekend. De origineel 
(in voorkomend geval elektronisch) getekende beslissing wordt door de voorzitter van de 
betrokken nationale juridische raad overgemaakt aan het secretariaat van het Volley Belgium 
Bondsparket. Binnen de tien kalenderdagen vanaf de dag na de uitspraak maakt de voorzitter 
van de betrokken nationale juridische raad een afschrift van deze beslissing via kennisgeving 
over aan: 

1. de verzoeker; 
2. de persoon, de club of het orgaan tegen wie de vordering is gericht; 
3. het Volley Belgium Bondsparket; 
4. de tegenstrever indien het gaat om een ontmoeting en de vordering bestemd is om de 

uitslag van deze ontmoeting te doen wijzigen; 
5. de getuigen;  
6. de betrokken scheidsrechter(s). 

 
 Bij de kennisgeving van de beslissingen dienen de juridische en administratieve kosten te 

worden vermeld. 
 
§2. Indien een uitspraak de onmiddellijke uitvoering van de maatregel oplegt, dient deze 

uitdrukkelijk gemotiveerd te worden in de beslissing. 
 
§3. Elke uitspraak zal gepubliceerd worden op de officiële website van Volley Belgium vzw en van de 

betrokken vleugel zodra er geen verzet, beroep of voorziening in verbreking meer mogelijk is. 
 
§4.  Het Volley Belgium Bondsparket is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen 

genomen door de nationaal juridische raden. 
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HFDST 6. RECHTSMIDDELEN 
 
Art. 36. Voor zover de bepalingen van dit hoofdstuk er niet van afwijken zijn de regels van de rechtspleging 

(hoofdstuk 4) en de uitspraak (hoofdstuk 5) van toepassing op de rechtsmiddelen. 
 

1. Verzet 
 
Art. 37. Tegen elke beslissing bij verstek kan verzet worden gedaan, behalve tegen beslissingen aangaande de 

uitslag van een wedstrijd. 
 
Het gemotiveerde verzet moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van tien 
kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de beslissing aangetekend verzonden worden aan het 
Volley Belgium Bondsparket, waarna deze overgaat tot oproeping van de partijen voor de nationale 
juridische raad die deze beslissing heeft gewezen.  

 
Art. 38.  Een tijdig ingesteld verzet schort de uitvoering van de bestreden beslissing op, voor zover de 

onmiddellijke uitvoerbaarheid niet werd bevolen. 
 

Art. 39. Wanneer de eiser in verzet een tweede maal verstek laat gaan, is een nieuw verzet niet meer 
ontvankelijk. 

 

2. Derdenverzet 
 

Art. 40. In elke procedure, behalve voor de Verbrekingsraad, is derdenverzet mogelijk voor elkeen die geen 
partij was in het geding, behalve tegen beslissingen aangaande de uitslag van een wedstrijd. 
 
Een tijdig ingesteld derdenverzet schort de uitvoering van de bestreden beslissing niet op. 
 

Art. 41. Het gemotiveerde derdenverzet moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van één 
maand vanaf de dag na publicatie van de beslissing op de officiële website van Volley Belgium vzw 
aangetekend verzonden worden aan het Volley Belgium Bondsparket, waarna deze overgaat tot 
oproeping van de partijen voor de nationale juridische raad die deze beslissing heeft gewezen. 

 

3. Het beroep 
 

Art. 42. Iedere beslissing die in eerste aanleg genomen werd, is voor elk van de betrokken partijen vatbaar 
voor beroep. 
 
Het gemotiveerde beroep moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van tien 
kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de beslissing aangetekend verzonden worden aan het 
Volley Belgium Bondsparket, waarna deze overgaat tot oproeping van de partijen voor de Volley 
Belgium Beroepsraad. 
 

Art. 43. Elke beslissing van de Volley Belgium Beroepsraad moet door de voorzitter van de Volley Belgium 
Beroepsraad binnen de tien kalenderdagen vanaf de dag na de uitspraak eveneens ter kennis worden 
gebracht van de Volley Belgium Raad van eerste aanleg die de bestreden beslissing uitgesproken 
heeft. 
  

Art. 44. Een tijdig ingesteld beroep schort de uitvoering van de bestreden beslissing op, voor zover de 
onmiddellijke uitvoerbaarheid niet werd bevolen. 
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4. Verbreking 
 
Art. 45. Tegen elke beslissing van de Volley Belgium Raad van eerste aanleg gewezen in laatste aanleg, 

evenals tegen elke beslissing van de Volley Belgium Beroepsraad kan er een voorziening in verbreking 
worden ingesteld. 
 
Deze gemotiveerde voorziening moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 
vijftien kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de beslissing aangetekend verzonden worden aan 
het Volley Belgium Bondsparket, waarna deze overgaat tot oproeping van de partijen voor de Volley 
Belgium Verbrekingsraad. 
 

Art. 46. Een tijdig ingestelde voorziening in verbreking schort de uitvoering van de bestreden beslissing niet 
op. 
 

Art. 47. Een voorziening in verbreking kan enkel wegens een schending van de van kracht zijnde statuten of 
reglementen of wegens een schending van de algemene rechtsbeginselen. 

 
Art. 48. Elke beslissing van de Volley Belgium Verbrekingsraad moet door de voorzitter van de Volley Belgium 

Verbrekingsraad binnen de tien kalenderdagen vanaf de dag na de uitspraak eveneens ter kennis 
worden gebracht van de Volley Belgium Beroepsraad of de Volley Belgium Raad van eerste aanleg. 
 

Art. 49. Ingeval de Volley Belgium Verbrekingsraad een beslissing vernietigt, verwijst zij de zaak terug naar de 
Volley Belgium Beroepsraad of de Volley Belgium Raad van eerste aanleg. 

 
Binnen de vijf kalenderdagen vanaf de dag na het versturen van deze beslissing zendt het Volley 
Belgium Bondsparket het dossier aan de voorzitter van de Volley Belgium Beroepsraad of de Volley 
Belgium Raad van eerste aanleg. 
 
Binnen de vijf kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van het dossier bepaalt de voorzitter van de 
Volley Belgium Beroepsraad of de Volley Belgium Raad van eerste aanleg, in samenspraak met het 
Volley Belgium Bondsparket, de dag en het uur van de zitting. 
 
De partijen worden op verzoek van het Volley Belgium Bondsparket via kennisgeving opgeroepen om 
binnen de termijn van minimum tien kalenderdagen te verschijnen op de plaats, de dag en het uur 
van de zitting waarop de zaak zal voorkomen. Bij deze oproeping wordt een afschrift van de 
beslissing van de Volley Belgium Verbrekingsraad gevoegd.  
 
De Volley Belgium Beroepsraad of de Volley Belgium Raad van eerste aanleg zal de zaak opnieuw 
behandelen.  Tegen de tweede beslissing, in zover zij overeenstemt met de beslissing van de Volley 
Belgium Verbrekingsraad, wordt geen voorziening in verbreking meer toegelaten. 
 
Indien de tweede beslissing vernietigd wordt op dezelfde gronden als bij de eerste voorziening, dan 
voegt de Volley Belgium Beroepsraad of de Volley Belgium Raad van eerste aanleg zich naar de 
beslissing van de Volley Belgium Verbrekingsraad. 
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HFDST 7.  SPOEDPROCEDURE 
 
Art. 50. Vanaf de derde laatste wedstrijd van de reguliere competitie zal elke vordering over feiten die de 

uitslag van de wedstrijd kunnen beïnvloeden, volgens onderstaande spoedprocedure worden 
behandeld. Ook elke vordering over feiten die de uitslag van een bekerwedstrijd kunnen 
beïnvloeden, zal steeds volgens onderstaande spoedprocedure worden behandeld. 

 
Elke vordering over feiten die het vlot afsluiten of verlopen van de reguliere competitie of de 
bekercompetitie in het gedrang kunnen brengen, zal eveneens volgens onderstaande 
spoedprocedure worden behandeld. 
 
Op vraag van een bevoegde commissie of op eigen initiatief kan het Volley Belgium Bondsparket of 
desgevallend de voorzitter van de betrokken nationale juridische raad beslissen om een vordering 
volgens onderstaande spoedprocedure te behandelen. 
 

Art. 51. Indien het Volley Belgium Bondsparket of een voorzitter van een nationale juridische raad beslist dat 
een vordering volgens de spoedprocedure zal worden behandeld, brengt het alle betrokken partijen 
en het secretariaat van Volley Belgium vzw of het respectievelijke secretariaat van de vleugel hiervan 
onmiddellijk op de hoogte. 
 

Art. 52. Elke spoedprocedure wordt gevoerd volgens de regels van de rechtspleging (hoofdstuk 4), de 
uitspraak (hoofdstuk 5) en de rechtsmiddelen (hoofdstuk 6), doch met in acht name van volgende 
wijzigingen:  

 
Art. 53. Behandeling van de vorderingen 
 

In art. 24 §2 al. 2 : “vijftien kalenderdagen” vervangen door “drie werkdagen”.  
In art. 24 §6 al. 1 : “tien kalenderdagen” vervangen door “drie werkdagen”. 
In art. 24 §6 al. 2 : “tien kalenderdagen” vervangen door “drie werkdagen”. 

 
Art. 54. Seponeringsbeleid en voorstel tot minnelijke schikking 
 

In art. 25 §2 al. 1 : “tien kalenderdagen” vervangen door “drie werkdagen”. 
In art. 25 §2 al. 2 : “tien kalenderdagen” vervangen door “drie werkdagen”. 
In art. 25 §2 al. 3 : “vijftien kalenderdagen” vervangen door “vijf kalenderdagen”. 
In art. 25 §7 al. 2 : “vijftien kalenderdagen” vervangen door “vijf kalenderdagen”. 

 
Art. 55. Ambtshalve vordering 
 

In art. 29 §2 : “vijftien kalenderdagen” vervangen door “drie werkdagen”. 
In art. 29 §3 : “vijftien kalenderdagen” vervangen door “vijf kalenderdagen”. 

 
Art. 56. Oproeping 
 

In art. 30 §1 al. 1 : “tien kalenderdagen” vervangen door “vijf kalenderdagen”. 
In art. 30 §1 al. 2 : “drie werkdagen” vervangen door “twee werkdagen”. 

 
Art. 57. Mededeling van de stukken 
 

In art. 31 al. 2 : “drie werkdagen” vervangen door “twee werkdagen”. 
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Art. 58. Behandeling vordering of scheidsrechtersverslag 
 

In art. 32 §2 punt 5 : “of op latere datum binnen de maand volgend op de datum van de zitting waar 
de debatten voor gesloten werden verklaard” schrappen.   

 
Art. 59. Maatregelen 
 

Art. 34 §3 : “tien kalenderdagen” vervangen door “drie werkdagen”. 
 
Art. 60. De beslissingen 
 

In art. 35 §1 al. 1 : “tien kalenderdagen” vervangen door “drie werkdagen”. 
Art. 35 §2 wordt in zijn geheel vervangen door: “Alle beslissingen zijn onmiddellijk uitvoerbaar 
niettegenstaande verzet of hoger beroep”. 

 
Art. 61. Rechtsmiddelen 
 

In art. 37 al. 2 : “tien kalenderdagen” vervangen door “24 uur”. 
In art. 37 een al. 3 toevoegen: “Indien de partij die verstek laat gaan verzet doet tegen deze 
beslissing, zal haar hoger beroep tegen de beslissing bij verstek, niet worden toegelaten”. 
In art. 41 : “één maand” vervangen door “tien kalenderdagen”. 
In art. 42 al. 2 : “tien kalenderdagen” vervangen door “24 uur”. 
In art. 45 al. 2 : “vijftien kalenderdagen” vervangen door “48 uur”. 
In art. 49 al. 2 : “vijf kalenderdagen” vervangen door “24 uur”. 
In art. 49 al. 3 : “vijf kalenderdagen” vervangen door “24 uur”. 
In art. 49 al. 4 : “tien kalenderdagen” vervangen door “vijf kalenderdagen”. 

 
 

HFDST 8. TUCHTREGLEMENT INZAKE DOPINGPRAKTIJKEN GEPLEEGD DOOR 
ELITESPORTERS OF BEGELEIDERS 
 
Art. 62. Zie de vigerende reglementeringen van de vleugels dienaangaande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit nationaal juridisch reglement werd goedgekeurd op de raad van bestuur van Volley Belgium op 
16/08/2018 


