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OPGELET – NIEUW JURIDISCH REGLEMENT VVB

1. Inwerkingtreding

 Van toepassing op ALLE klachten die na 31 augustus 2016 ingediend worden.

 De datum van de aangetekend zending is de datum van het indienen en bepaalt welk reglement van
toepassing is. Bijgevolg zullen alle klachten (vorderingen) die tot en met 31 augustus 2016 worden
ingediend (en eventueel pas geheel of gedeeltelijk behandeld worden na 1 september 2016), nog steeds
behandeld worden overeenkomstig de oude juridische reglementeringen.

2. Vindplaats

http://www.volleyvvb.be/reglementen

3. Voor wie is het bestemd

 Algemeen:
Voor alle klachten (vorderingen) met betrekking tot de door de gewesten, provincies en VVB
uitgevaardigde reglementeringen.

Voorbeeld:
Voor alle klachten (vorderingen) met betrekking tot gewestelijke, provinciale en landelijke wedstrijden.

 Uitgesloten:
 Klachten met betrekking tot nationale reglementeringen/wedstrijden.
 zie http://www.kbvbv.be/category/statuten

 Klachten met betrekking tot de uitslag van een wedstrijd gespeeld in het kader van volgende
limitatief opgesomde wedstrijden en tornooien:
1. VVB Eindronden & Jeugdeindronden;
2. Finales Vlaamse Beker & Vlaamse Jeugdbeker;
3. Provinciale/regionale Eindronden & Jeugdeindronden;
4. Finales Provinciale/regionale Beker & Jeugdbeker;
5. Vlaamse Jeugd Champions League.

4. VVB-Bondsparket

Het VVB-Bondsparket ontvangt vanaf 01/09/2016 op straffe van onontvankelijkheid alle klachten (vorderingen)
en scheidsrechtersverslagen. Klachten worden bijgevolg nooit meer verstuurd naar het VVB secretariaat of
naar het resp. provinciale secretariaat.

Het VVB-Bondsparket is gevestigd te 9051 Gent, Loofblommestraat 7.

Het VVB-Bondsparket stelt het dossier samen en stelt de oproeping op tot verschijning voor de juridische
raad/kamer.
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5. Structuur

Alle bestaande provinciale & VVB juridische commissies worden afgeschaft.

Er bestaan voortaan enkel nog volgende juridische raden op VVB-niveau:
1. de VVB-Tuchtraad (eerste aanleg);
 bestaat uit 1 landelijke kamer en 5 provinciale kamers;
 De landelijke kamer van de VVB-Tuchtraad is enkel bevoegd voor de vorderingen met betrekking tot

de reglementering uitgevaardigd door de Vlaamse Volleybalbond vzw.
 De provinciale kamers van de VVB-Tuchtraad zijn enkel bevoegd voor de vorderingen met betrekking

tot de reglementering uitgevaardigd door de provincies en gewesten.
2. de VVB-Beroepsraad (tweede aanleg);
3. de VVB-Verbrekingsraad (cassatie).

Wanneer een vordering tegelijk een nationaal en een VVB-karakter vertoont, is enkel het nationale niveau
bevoegd (OPGELET - OUDE PROCEDURE !).

Wanneer een vordering een VVB- en provinciaal karakter vertoont, of een VVB- en regionaal karakter
vertoont, of meer dan één bovenlokale provinciale volleybalvereniging aanbelangt, is enkel de landelijke
kamer van de VVB-Tuchtraad bevoegd.

6. Enkele aandachtspunten

 De voorafgaande betaling van het REMGELD is afgeschaft !

 Alle klachten (vorderingen) moeten aangetekend verstuurd worden aan het VVB-Bondsparket en in een
postkantoor gedeponeerd zijn ten laatste de tiende kalenderdag na het voorvallen van de aangeklaagde
feiten.

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

 Na ontvangst van een klacht (vordering) beslist het VVB-Bondsparket:
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) over de datum waarop de juridische raad/kamer zitting zal houden.

 De kosten zijn ten laste van de verliezende partij en omvatten:
1. de verplaatsingskosten van de leden van de betrokken raad/kamer, van het VVB-Bondsparket en

van de opgeroepen getuigen;
2. de eventuele kosten van daden van onderzoek;
3. een forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten: € 100,00 (eerste aanleg), € 200,00

(tweede aanleg) & € 300,00 (cassatie).


