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Statuut van de
Provinciale scheidsrechter

Limburg
Inleiding

Deze uitgave streeft naar een zo volledig mogelijk overzicht van de statutaire toestand van de
scheidsrechters en waarnemers. Zij vinden hierin hun rechten en plichten, om zo op ieder
ogenblik van hun loopbaan de nodige verantwoordelijkheid, verbonden aan hun functie, te
kunnen opnemen.

Wij hopen dat deze uitgave mag bijdragen tot de verdere groei van het volleybal scheidsrechters
bestand.

Samengesteld door de provinciale scheidsrechterscommissie (PSC)

Goedgekeurd door

Raad van Bestuur VOLLEY LIMBURG 2017 en van kracht met ingang van seizoen 2017-2018

Gebruikte afkortingen:

PC >> Provinciale Commissie VOLLEY LIMBURG

PSC >> Provinciale Scheidsrechters Commissie VOLLEY LIMBURG

SR >> Scheidsrechter (M/V)

VL >> VOLLEY LIMBURG

VV >> VOLLEY VLAANDEREN

ECHO >> De VOLLEY LIMBURG-website “ECHO”

Waar HIJ/ZIJN staat, wordt ook ZIJ/HAAR bedoeld.
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1 Samenstelling PSC
 Voorzitter, verantwoordelijke arbitrage

 Verantwoordelijke secretariaat

 Verantwoordelijke aanduidingen en verlofaanvragen

 Verantwoordelijke wijzigingen en afzeggingen

 Verantwoordelijke waarnemingen

 Verantwoordelijke homologatie

 Verantwoordelijke vorming en spelregels

 Verantwoordelijke jeugdscheidsrechters

 Verantwoordelijke beach

De samenstelling van de commissie wordt jaarlijks gepubliceerd op de ECHO.

2 Bevoegdheden PSC
1. Staat in voor de vorming en vervolmaking van de scheidsrechters.

2. Staat in voor alle aanduidingen van de scheidsrechters op provinciaal vlak, alsook voor de
aanduidingen die op een hoger niveau van de provincie verwacht worden.

3. Publiceert de aanduidingen.

4. Verdedigt de belangen van de SR ’s bij klachten.

5. Regelt de geschillen op scheidsrechters vlak (deontologie, houding, …).

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

7. Zorgt voor publicatie van de juiste uitgave van de internationale spelregels.

8. Is lid van de wedstrijdjury of vaardigt een lid van de commissie af en geeft gevolg aan de van
de commissie ontmoetingen ontvangen controlerapporten van de wedstrijdbladen.

9. Staat in voor de homologatie van de zalen en zorgt voor de stipte toepassing van de
homologatiereglementen en richtlijnen. Legt jaarlijks in de maand augustus de lijst met
gehomologeerde zalen voor aan de PSC. Werkt in nauw contact met de verantwoordelijke
homologatie landelijk en nationaal.

10. Zal in de loop van de maand mei een begrotingsvoorstel indienen bij de financieel beheerder.

11. Zal in de maand juni het jaarverslag van zijn commissie doorsturen naar de secretaris VL.

12. Woont maandelijks de PC-vergaderingen bij of laat zich vertegenwoordigen door een lid van
zijn commissie.

13. Woont al de vergaderingen van de landelijke scheidsrechters commissies bij of laat zich daar
vertegenwoordigen door een lid van zijn commissie.

14. Staat in voor het samenstellen van de categorieën.

15. Verwerkt jaarlijks de inschrijvingen van alle provinciale scheidsrechters.
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3 Scheidsrechterscategorieën
De SR’s worden bij VL ingedeeld in twee categorieën: ”jeugdscheidsrechter” en “officiële
scheidsrechter met een aantal subcategorieën.

>> officiële scheidsrechter: stagiair, kandidaat, regionaal, provinciaal en federaal.

4 Voorwaarden om scheidsrechter te worden
Voorafgaande opmerkingen:

- Alle scheidsrechters jonger dan 18 jaar fluiten hun wedstrijden onder de verantwoordelijkheid
van de terreinafgevaardigde.

- De voertaal is Nederlands.

4.1Kandidaat scheidsrechter
Om als scheidsrechter in het korps van de provincie opgenomen te worden, dient men aan
volgende voorwaarden te voldoen.

a) Jeugdscheidsrechter: Lid zijn van VV en bij een club die aangesloten is bij VL. De cursus
jeugdscheidsrechter volgen. Voorafgaandelijk hieraan het zelfstudiepakket doornemen. De
minimum leeftijd is 13 jaar om de cursus te volgen. Op 1 januari van het kalenderjaar waarop
men de minimum leeftijd van 14 jaar bereikt, kan men jeugdscheidsrechter worden.

U11 VV – lid

14 jaar of ouderU13

U15 Jeugdscheidsrechter

Zelfstudiepakket & cursus

theorie spelregels

U17

U19

Reserven

b) Stagiair: zich als jeugdscheidsrechter beschikbaar stellen om wedstrijden in 4de provinciale
Dames te leiden en de minimum leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 1 januari van het
kalenderjaar volgend op het jaar waarin men stagiair wil worden. De PSC zorgt voor
begeleiding tijdens de eerste wedstrijd(en) en mits een positieve beoordeling wordt men
stagiair.

c) Kandidaat: als stagiair een cursus volgen, een schriftelijke test afleggen en hierbij een min.
van 60% behalen.

d) Regionaal en hogere categorieën: zie verder onder ‘bevorderingscriteria’.
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4.2Scheidsrechters die niet in Limburg hun opleiding hebben gevolgd
Voor scheidsrechters die niet in Limburg hun opleiding hebben genoten, gelden volgende
voorwaarden als ze door VL georganiseerde competitiewedstrijden willen leiden:

 Lid worden van een club die aangesloten is bij VL of aansluiten bij VV als individueel lid.

 Hun kandidatuurstelling doen vergezellen van de nodige bewijsstukken waaruit hun
kwalificatie van scheidsrechter blijkt.

 Indien niet van Belgische herkomst, de toelating van de bond/federatie van hun land van
herkomst, om in België te mogen optreden, voorleggen.

 Hun dossier zal door de PSC onderzocht worden. Na goedkeuring hiervan moeten de
kandidaten zich onderwerpen aan een test als de PSC dit nodig acht.

 Zij moeten het mondelinge bewijs geven van de kennis van de Nederlandse taal.

 De categorie waar de scheidsrechter zal toebehoren wordt bepaald door de PSC na tien
wedstrijden voor de PSC in Limburg te hebben opgetreden als SR.

5 Bevorderingscriteria
5.1 Algemene voorwaarden voor bevordering

a. Zaterdag en zondag beschikbaar zijn. Een SR kan echter niet verplicht worden om meer
dan één wedstrijd per weekend te leiden.

b. Slagen in een schriftelijke test met een opgelegd minimum.

van naar te behalen minimum

kandidaat regionaal 70%

regionaal provinciaal 80%

provinciaal kandidaat-federaal 80%

c. Slagen in een praktische test.

d. Niet gesanctioneerd zijn met een uitstel van promotie.

e. Het persoonlijk SR’s-Dossier moet dermate gezond zijn dat een promotie verantwoord is.
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5.2 Specifieke voorwaarden per graad om te kunnen promoveren
a. Om van KANDIDAAT naar REGIONAAL SR te kunnen promoveren moet men minimum
één volledig seizoen actief zijn als SR.

b. Om van REGIONAAL naar PROVINCIAAL SR te kunnen promoveren moet men minstens
18 jaar zijn en minimum twee volledige seizoenen als regionaal SR actief geweest zijn.

c. Om van PROVINCIAAL naar KANDIDAAT-FEDERAAL te kunnen promoveren moet men:

 minstens 6 seizoenen actief officieel SR zijn, waarvan minstens 2 seizoenen als
provinciaal.

 Op 1 januari, voor aanvang van het seizoen waarin men zich promotiekandidaat stelt,
maximum 45 jaar zijn.

Opmerkingen:

a. Voor aanvang van het seizoen kan een SR de PSC schriftelijk verzoeken een afwijking toe
te staan op hoger vermelde bevorderingsvoorwaarden. De PSC oordeelt dan over de
gegrondheid van het verzoek.

b. Een SR die door de Landelijke Arbitragecommissie terug ter beschikking wordt gesteld van
de PSC moet minstens 2 seizoenen arbitreren in de provincie alvorens hij terug in aanmerking
kan komen voor een eventuele nieuwe promotie naar kandidaat-federaal.
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6 Rechten van de scheidsrechter
1. Na de jaarlijkse hernieuwing van hun inschrijving ontvangen alle actieve officiële SR’s een
SR-vergunning (VV) voor het volgende seizoen (via de clubsecretaris).

a) DE SR-vergunning is strikt persoonlijk en geeft vrije toegang tot de terreinen en
zalen van de clubs aangesloten bij VV uitgezonderd voor wedstrijden en tornooien
met internationaal karakter (en organisaties door derden ingericht).

b) ECHO en de VV website zijn de officiële communicatiekanalen van het
volleyballeven in Limburg. De gegevens zijn bindend voor alle officiële SR ’s en
bevatten alle gegevens betreffende de provinciale competities.

2. De officiële SR aangeduid door de PSC, heeft voor het leiden van de wedstrijd, recht op
verplaatsing- en wedstrijdkosten. Deze kosten moeten contant betaald worden – zie
competitiereglement.
De bedragen van de verplaatsings- en wedstrijdkosten worden jaarlijks opgenomen in het
competitiereglement. De officiële SR’s die buiten de provincie wonen hebben recht op
verplaatsingskosten vanaf de Limburgse provinciegrens het dichtst bij hun woonplaats.

3. Indien een wedstrijd niet doorgaat, heeft de officiële SR enkel recht op de betaling van de
verplaatsingskosten en de voorziene vergoeding voor de administratieve verplichtingen. Deze
onkosten worden betaald door de thuisploeg. Zo dit niet mogelijk is, dienen de onkosten
gewoon per brief of mail meegedeeld te worden aan de verantwoordelijke aanduidingen of
afzeggingen die, in geval het verzoek gegrond is, het nodige zal doen om tot betaling te laten
overgaan. Is het verzoek ongegrond, dan wordt dit schriftelijk gemotiveerd.

4. Indien de aangeduide officiële SR laattijdig op een wedstrijd aankomt, kan hij de
gelegenheids-SR enkel nog vervangen bij aanvang van de tweede set. Hij heeft recht op de
verplaatsingskosten en de voorziene wedstrijdvergoeding verminderd met 5,00 euro (fluitgeld
voor de gelegenheids-SR van de eerste set).

5. Indien een aangeduide officiële SR op een wedstrijd aankomt NA aanvang van de tweede
set mag hij de wedstrijd niet meer leiden. Hij heeft enkel recht op de verplaatsingskosten en
dient op het wedstrijdblad de reden op te schrijven van zijn laattijdig aankomen.

6. Een gelegenheids-SR heeft enkel recht op een wedstrijdvergoeding plus terugbetaling van
het eventueel betaalde inkomgeld.

7. Een SR mag steeds vragen om gehoord te worden door de PSC, echter na schriftelijk of
per e-mail de PSC-secretaris geïnformeerd te hebben omtrent de reden van zijn verzoek.

8. Een SR heeft uiteraard, zoals elk VV-lid, het recht om zich tot de juridische raad/kamer te
wenden.

9. Een SR kan elk PSC-lid advies vragen in verband met de inhoud van een klacht die hij wil
indienen.

10. Een SR mag altijd klacht indienen bij het gerecht zonder dat hij hiervoor toestemming dient
te vragen aan de PSC, maar hij dient de PSC hierover wel te informeren binnen een redelijke
termijn.
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7 Plichten van de scheidsrechter
7.1 Jaarlijkse herinschrijving

Elk jaar zal iedere officiële SR zijn inschrijving als SR hernieuwen via een digitaal
inschrijvingsformulier tegen een vooropgestelde datum.

Deze inschrijving moet goedgekeurd worden op een bijeenkomst PSC.

Is het inschrijvingsformulier op de vooropgestelde datum niet ontvangen door de PSC dan
wordt de officiële SR als ontslagnemend beschouwd. Bij latere inschrijving kan de SR
eventueel bestraft worden met de voorziene boete.

Internationale, KBVBV- en VV-scheidsrechters dienen ook hun herinschrijving bij het VL
jaarlijks te bevestigen om in aanmerking te komen voor aanduidingen voor de beker van
Limburg.

Een scheidsrechter kan zich nooit beroepen op het niet weten van mededelingen verschenen
op de officiële website van de VV, VL en/of de PSC.

7.2 Scheidsrechterskledij
Een officiële SR draagt een verzorgde kledij bestaande uit:

 polo (rood met officieel embleem op de borstzak)

 broek (marineblauw) met witte broeksriem

 eventueel de pull (marineblauw, lange mouwen met geborduurd embleem)

 witte sokken

 witte pantoffels (geschikt voor indoor sporten).

7.3 Aanduidingen officiële SR’s
Iedere officiële SR moet zich minstens één volledige dag per weekend ter beschikking stellen.

De wedstrijdaanduidingen, vervangingen en andere officiële aanduidingen worden
gepubliceerd op de website van VV (te raadplegen via de persoonlijke login) en deze worden
beschouwd als de officiële mededelingen.

De scheidsrechters zijn verplicht wekelijks deze aanduidingen, oproepingen en berichten te
raadplegen en te bevestigen.
Een scheidsrechter moet, VOOR elk weekend, zijn aanduidingen controleren tot woensdag
20u00. Elke wijziging na woensdag 20u00 zal door de verantwoordelijke wijzigingen aan de
belanghebbende scheidsrechter(s) persoonlijk mondeling gemeld worden.

Het is de scheidsrechter verboden zonder voorafgaandelijk akkoord van de PSC, gevolg te
geven aan aanduidingen om vriendschappelijke wedstrijden, tornooien e.d.(binnen en/of
buitenland) te leiden.

7.4 Verlofaanvragen officiële SR’s
a) Verlofaanvragen moeten schriftelijk vijf (5) weken op voorhand ingediend worden via de
persoonlijke login. Van elke officiële SR wordt verwacht dat hij enkel verlof vraagt om
gegronde redenen.

b) Wanneer een officiële SR ondanks een tijdig ingediende verlofaanvraag toch aangeduid
werd, dient hij de verantwoordelijke afzeggingen PSC hiervan in te lichten na inzage van zijn
aanduidingen.

c) Indien een officiële SR vaststelt dat hij voor een bepaald weekend geen aanduiding heeft
gekregen en hij toch wenst vrij te hebben tijdens dat weekend of een gedeelte daarvan, dient
er alsnog een verlofaanvraag te worden ingediend.
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7.5 Reserve SR
Een reserve SR, d.i. een officiële SR die geen verlof heeft aangevraagd en waarvoor geen

aanduiding voorzien werd voor een bepaald weekend, moet tot zaterdag 12u00 beschikbaar
zijn. Niet beschikbaarheid bij een telefonische oproep wordt als afzegging beschouwd.

7.6. Afzeggingen officiële SR’s
Afzeggingen dienen zo snel mogelijk via de persoonlijke login te gebeuren.

Elke afzegging die gebeurt na woensdagavond 20u00 voorafgaand aan het weekend waarin
de afzegging van toepassing is, moet eerst telefonisch gemeld worden aan de
verantwoordelijke afzeggingen PSC.

Een officiële SR moet onmiddellijk de verantwoordelijke afzeggingen PSC verwittigen indien
hij aangeduid werd, hetzij

 op een dag waarop hij zich niet beschikbaar heeft gesteld.

 Voor een wedstrijd van zijn eigen club.

 Voor een wedstrijd waarbij een familielid van de SR betrokken is.

Een scheidsrechter die drie (3) afzeggingen laat noteren tijdens het seizoen, waarvoor geen
geldige reden kan gegeven worden, zal in de loop van dat seizoen geen verdere
aanduidingen meer ontvangen. De geldigheid van de reden van afzegging wordt door de
verantwoordelijke aanduidingen onderzocht en voorgelegd aan de PSC.

Van elke officiële SR wordt verwacht dat hij enkel afzegt om gegronde redenen.

7.7 Vorming officiële SR’s
Elke officiële SR is verplicht tijdens het seizoen voorziene vormingsvergaderingen bij te
wonen. Afwezigheid heeft de aanrekening van de voorziene boete tot gevolg.

7.8 Inactiviteit officiële SR’s
Een officiële SR die in de loop van het seizoen inactief wil worden, dient de verantwoordelijke
aanduidingen PSC onmiddellijk schriftelijk te verwittigen.

Zo een officiële SR na 24 maanden ononderbroken verlof of inactiviteit terug actief wil worden,
zal hij opnieuw de cursus moeten volgen en slagen in de opgelegde proeven.
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7.9 Extra bepalingen
a) Een officiële SR mag zich niet naar de kleedkamer van zijn collega begeven en zich niet
ophouden in de speelruimte als hij geen officiële functie heeft.

b) Het is een SR uitdrukkelijk verboden in het openbaar kritiek te uiten op genomen
beslissingen door collega’s. De SR die bekritiseerd werd, heeft de plicht dit kenbaar te maken
aan de PSC.

c) Een officiële SR mag geen correspondentie voeren met de clubs, tenzij als clubvoorzitter,
clubsecretaris of volleycoach.

d) De SR bij wie stappen worden ondernomen om de uitslag van een wedstrijd te
beïnvloeden, is verplicht de PSC onmiddellijk te verwittigen zodat de nodige maatregelen
kunnen getroffen worden.

e) Zaal- en uurwijzigingen worden aangekondigd op de website VV. De betrokken
scheidsrechter wordt via automatische email op de hoogte gebracht en moet zijn gewijzigde
aanduiding bevestigen.

f) Zo een SR een brief of e-mail ontvangt van de PSC dient hij hieraan gevolg te geven.

g) Een scheidsrechter die van adres, emailadres of telefoonnummer verandert, moet dit
schriftelijk melden aan de secretaris van de PSC en het VV-secretariaat via zijn club of
persoonlijk login.

h) Indien een SR opgeroepen wordt voor een zitting van de PSC of een juridische raad/kamer,
is zijn aanwezigheid verplicht. Zo hij belet is, dient de voorzitter van de betreffende commissie
VOOR de zitting op de hoogte gebracht van zijn afwezigheid. Een eventuele telefonische
afzegging dient bevestigd te worden met de nodige bewijsstukken van de gegrondheid van de
afwezigheid.
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8 Verplichtingen van de SR bij een wedstrijd
8.1 Algemeen

a) De officiële SR moet zich kenbaar maken bij aankomst bij de terreinafgevaardigde,
minimum 40 minuten voor aanvang wedstrijd.

b) De thuisploeg stelt een afzonderlijk lokaal ter beschikking van de SR.

c) De officiële SR maakt een onkostennota op met de vermelding van de voorziene
vergoeding en de kilometervergoeding.

d) De SR dient zorgvuldig het terrein, materialen, de vereiste documenten en de identiteit van
de deelnemers te controleren.

e) Vijftien minuten VOOR aanvang van de wedstrijd moet de SR klaar zijn (de officiële SR in
SR’s-kledij) voor de toss en de opwarming aan het net. Alle administratieve verplichtingen zijn
dan reeds beëindigd.

f) Alle opmerkingen dient de SR te laten verlopen via de terreinafgevaardigde of via de beide
kapiteins.

g) Wees zorgvuldig bij het invullen en controleren van het wedstrijdblad, want ingeval van
betwisting vormt dit het enige officiële document.

h) Heb aandacht voor de rug- en aansluitingsnummers van de spelers.

i) Laat steeds, ten laatste onmiddellijk na de toss, de spelerslijsten door beide kapiteins en
coaches aftekenen.

j) Voor wedstrijden waar een dubbel van het wedstrijdblad wordt bijgehouden, schrijf je geen
opmerkingen op dit wedstrijdblad zonder het dubbel er onder.

k) Vervolledig nooit een wedstrijdblad na het aftekenen door beide kapiteins en de
markeerder.
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8.2 Scheidsrechtersverslag
a) Elke scheidsrechter is verplicht om een scheidsrechtersverslag op te maken bij het uitsluiten

van een deelnemer aan de wedstrijd of wanneer er zich onrechtmatigheden of incidenten
voor, tijdens of na de wedstrijd hebben voorgedaan. Hij doet dit op het door het VV-
bondsparket ter beschikking gestelde standaardformulier. Het door de scheidsrechter
ondertekende scheidsrechtersverslag moet, per gewoon schrijven of via mail, binnen de tien
(10) kalenderdagen (in geval van spoedprocedure (Deel 4, hoofdstuk 7 Juridisch Reglement
VV): vijf (5) kalenderdagen), na de feiten verzonden worden aan het VV – bondsparket. Het
VV – bondsparket is gevestigd te 9051 Gent, Loofblommestraat 7.

b) Geen omstandig scheidsrechtersverslag indienen voor gebeurtenissen die het opmaken van
een verslag eisen, kunnen leiden tot uitstel voor promotie en/of degradatie naar een lagere
categorie, na onderzocht te zijn door de VV – scheidsrechterscommissie.

c) Alle leden van de PSC, de VV-scheidsrechterscommissie en het VV-bondsparket kunnen de
scheidsrechters advies geven betreffende de opmaak van een scheidsrechtersverslag. Dit om
moeilijkheden bij de behandeling van een verslag te voorkomen.

d) Indien een scheidsrechter een uitnodiging krijgt om voor een juridische raad/kamer te
verschijnen, dient hij hieraan gevolg te geven. Hij kan zich op zijn verzoek laten bijstaan door
een lid van de VV-scheidsrechterscommissie.

e) Beperking van het recht op beroep.

De scheidsrechters moeten zich onderwerpen aan de uitspraak van de bevoegde juridische
raad/kamer. Zij mogen enkel beroep aantekenen wanneer zij belanghebbende partij zijn om
reden van een nadeel dat zij hebben opgelopen.

f) Beperking in geval van seponering.

Indien een scheidsrechter het niet eens is met een beslissing tot seponering van zijn
scheidsrechtersverslag door het VV-bondsparket, kan alleen de scheidsrechterscommissie
een verzoek binnen de tien (10) kalenderdagen bij aangetekende zending indienen bij het VV
– bondsparket om het dossier voor de behandeling aan de bevoegde raad/kamer voor te
leggen.

g) Verzet tegen uitspraak scheidsrechterscommissie

Een scheidsrechter die het niet eens is met een uitspraak van de scheidsrechterscommissie,
heeft het recht om zoals voorzien in het juridisch reglement VV hoofdstuk 4 artikel 23 §1 een
administratieve verordening in te stellen.

ENKELE WENKEN OM EEN VERSLAG OP TE STELLEN

Gelieve het officiële document te gebruiken, te vinden via je login.

Bij het verhalen van de gebeurde feiten neem je best rustig de tijd (wacht desnoods één dag)
en vermeld je ze klaar en volledig en uiteraard zo objectief mogelijk.
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8.3 Procedure bij afwezigheid van een aangeduide officiële SR
Opmerking: DE WEDSTRIJD MOET STEEDS OP HET VOORZIENE UUR AANVANGEN

a) Afwezigheid van de tweede SR

De eerste scheidsrechter kan, indien mogelijk, de afwezige tweede SR vervangen door een
officiële gelegenheids-SR.

b) Afwezigheid van de eerste SR

De tweede SR neemt zijn plaats in, wat ook zijn graad mag zijn.

De tweede SR wordt, indien mogelijk, op zijn beurt vervangen door een officiële gelegenheids-
SR, zo de vervangende eerste SR dit wenst.

c) Afwezigheid van de enige of alle aangeduide SR’s

Een gelegenheids-SR moet de wedstrijd leiden.

Elke gelegenheids-SR zal de leiding overdragen aan de officieel aangeduide SR als deze voor
aanvang van de tweede set op het terrein aanwezig is. De overdracht gebeurt niet vroeger
dan na het einde van de eerste set.

Zo de officieel aangeduide eerste (of tweede) SR aankomt na aanvang van de tweede set,
kan hij enkel de functie van tweede SR waarnemen, voor zover deze door niemand
waargenomen wordt. Dit gebeurt na het einde van de aan gang zijnde set.

d) Bepaling gelegenheidsscheidsrechter

1. De hoogste in graad aanwezige neutrale SR komt het eerst in aanmerking.

2. In geval van meerdere neutrale SR’s van gelijke graad, geniet de SR met de meeste jaren
activiteit als SR de voorrang. Zij kunnen ook gewoonweg overeenkomen wie de wedstrijd zal
leiden of bij lottrekking een beslissing afdwingen.

3. Bij afwezigheid van een neutrale SR zal de aanwezige SR met de hoogste rang de wedstrijd
leiden, ongeacht bij welke club hij aangesloten is.

4. Indien er geen SR aanwezig is zal een afgevaardigde van de bezoekers, lid van VV, de
voorrang krijgen.

5. Bij eventuele weigering van de bezoekers MOET de leiding verzekerd worden door een
afgevaardigde van de thuisploeg, lid van VV.

6. Een scheidsrechter kan nooit verplicht worden om als gelegenheidsscheidsrechter te
fungeren. De PSC vraagt echter dat de SR’s in de mate van het mogelijke hun
verantwoordelijkheid zouden opnemen.

e) Gevolgen bij afwezigheid op een wedstrijd.

Indien een aangeduide scheidsrechter zich niet aanmeldt op een wedstrijd, zal hij door de
verantwoordelijke afzeggingen gevraagd worden naar de reden van de afwezigheid. Indien de
verklaring onvoldoende is, zal de voorziene boete toegepast worden.
Tweemaal niet verontschuldigd afwezig zijn tijdens hetzelfde seizoen, heeft voor gevolg dat de
scheidsrechter degradeert naar een lagere categorie en tevens geschorst wordt voor het
lopende seizoen.

8.4 Procedure bij aanwezigheid van meerdere SR’s voor dezelfde wedstrijd

Indien, per vergissing, meerdere SR’s aanwezig zijn voor dezelfde taak, dan is het de SR met
de recentste aanduiding die de taak moet uitvoeren.
De andere SR neemt contact met de verantwoordelijke aanduidingen of wijzigingen PSC die
eventueel het nodige zal doen voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten.



14

VL-scheidsrechters statuut                             augustus 2017 PSC-Limburg

9 Sancties
Indien de PSC beslist een sanctie te nemen tegen een SR zal dit opgenomen worden in zijn
dossier en bij eventueel latere beslissingen van de PSC zal hiermee rekening gehouden
worden.

Volgende sancties kunnen opgelegd worden:

• waarschuwing (vermanend);

• blaam (afkeurend);

• boete;

• uitstel van promotie;

• graadverlaging;

• schorsing;

• schrapping.

Een scheidsrechter wordt nooit gesanctioneerd door de PSC zonder dat hij zich voor deze
commissie heeft kunnen verdedigen.
Een scheidsrechter mag steeds vragen om gehoord te worden door de PSC, echter alleen na
schriftelijk het secretariaat PSC geïnformeerd te hebben betreffende de reden van zijn
verzoek.

a. Waarschuwing.
Een tekortkoming van een SR kan door de PSC gesanctioneerd worden met een
waarschuwing.

b. Blaam
Een tekortkoming van een SR kan door de PSC gesanctioneerd worden met een blaam.

c. Boete
De club waarbij een officiële SR is aangesloten, kan een geldboete opgelegd worden in
volgende gevallen:

 indien de jaarlijkse herinschrijving niet gebeurt volgens dit reglement,

 als de SR arbitreert in niet reglementaire kledij (uitgezonderd de stagiair),

 zo hij geen gedetailleerd verslag maakt bij een uitsluiting van een speler of na
wedstrijdincidenten,

 na ongewettigde afwezigheid op een vormingsvergadering of op een zitting van een
juridische commissie waarvoor de SR werd uitgenodigd,

 na het niet reageren van de SR op het verzoek tot terugbetaling van niet-
gerechtvaardigde SR’s-Kosten,

 bij het niet geven van uitleg aangaande een onaanvaardbare reden van afwezigheid,
afzegging, laattijdige verlofaanvraag,

 als hij de PSC laattijdig verwittigt van een afwezigheid op een te leiden wedstrijd (3
dagen).
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d. Uitstel van promotie
De PSC kan beslissen de promotie naar een hogere categorie van een officiële SR uit te
stellen in volgende gevallen:

 Als de SR de voorbije twee seizoenen een periode van inactiviteit heeft gehad van meer
dan zeven weekends;

 Indien de SR tijdens het seizoen een niet verantwoorde of ongegronde afwezigheid
heeft laten optekenen;

 Bij drie afzeggingen tijdens het seizoen;

 Indien er te hoge of overdreven SR’s- en/of verplaatsingskosten werden aangerekend
tijdens het seizoen;

 Als de SR blijk heeft gegeven van gebrek aan respect of ethiek t.o.v. van collega’s of
PSC-leden;

 Indien een SR een niet officiële wedstrijd of tornooi geleid heeft zonder
voorafgaandelijke melding aan en toestemming van de verantwoordelijke aanduidingen
PSC.

e. Graadverlaging
Volgende redenen hebben een degradatie naar een lagere categorie tot gevolg:

 een officiële SR die in een periode van twee (2) jaar meer dan één verlofaanvraag indient van
een maand of meer, behalve omwille van ziekte, werk of een door de PSC erkende reden,
verliest zijn graad; zijn nieuwe graad zal een niveau lager zijn; de verworven graad blijft
behouden voor de kandidaat SR maar hij zal wel een jaar langer moeten wachten om in
aanmerking te komen voor promotie;

 twee (2) maal tijdens het seizoen onwettig afwezig zijn op een vormingsvergadering;

 twee (2) maal tijdens het seizoen onwettig afwezig zijn op een wedstrijd waarvoor men werd
aangeduid, zonder zich vooraf of onmiddellijk na de afwezigheid, uitvoerig verantwoord te
hebben bij de verantwoordelijke aanduidingen;

 twee (2) maal tijdens het seizoen een scheidsrechterlijke vergissing tegen zich uitgesproken
te horen, die het herspelen van de betreffende wedstrijd tot gevolg heeft;

 twee (2) maal tijdens het seizoen niet schriftelijk verontschuldigd, afwezig blijven na een
schriftelijke oproep van een commissie;

 drie (3) begeleidingsrapporten, waarvan het voorziene percentage niet behaald werd, tijdens
hetzelfde seizoen door verschillende waarnemers;

 vier (4) weekends of meer na elkaar niet beschikbaar zijn tijdens hetzelfde seizoen, zonder
geldige reden. De reden van de niet beschikbaarheid wordt door de verantwoordelijke
aanduidingen onderzocht en voorgelegd aan de PSC;

 bij het nalaten van het opmaken van een scheidsrechtersverslag voor gebeurtenissen die dit
vereisen;

 of bij een combinatie van deze artikelen.
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f. Schorsing.

Een officiële SR kan geschorst worden in volgende gevallen:

 na ongewettigde afwezigheid op een zitting van een juridische commissie waarvoor de SR
werd uitgenodigd;

 na drie (3) afwezigheden (wedstrijden, vormingsvergadering, juridische commissie) tijdens
hetzelfde seizoen;

 zodra het aantal ongegronde afwezigheden drie (3) bedraagt;

 na een onderlinge wedstrijdwisseling van SR’s zonder toelating van de PSC;

 na bepaalde handelingen of uitspraken gedaan te hebben die de eerbaarheid van het SR’s-
korps, de commissies of het verbond in het gedrang brengt;

Zowel de betrokken SR als zijn club worden door de PSC schriftelijk op de hoogte gebracht van
de schorsing.

g. Schrapping

Indien de PSC een SR een tweede maal schorst, kan hij automatisch geschrapt worden als lid
van het SR’s-korps.

Zowel de betrokken SR als zijn club worden door de PSC schriftelijk op de hoogte gebracht
van de schrapping.

De schrapping van een SR heeft automatisch tot gevolg dat de PSC geen nieuwe inschrijving
van deze persoon als SR zal aanvaarden.

Een SR kan geschrapt worden indien de PSC oordeelt dat zijn handelingen schade
toebrengen aan de PSC en/of het SR’s korps.

h. Ingaan van een sanctie

Een sanctie is effectief van toepassing vanaf het ogenblik deze in kennis is gesteld door
middel van een brief of e-mail.

j. Uitzonderlijke promotie of degradatie.

De PSC kan op gelijk welk ogenblik een scheidsrechter sneller laten promoveren of
degraderen indien zij dat noodzakelijk acht.

k. Persoonlijk dossier

Elke scheidsrechter heef het recht zijn persoonlijk dossier in te zien. Deze inzage kan
gebeuren ter gelegenheid van een vormingsvergadering en dient vooraf schriftelijk
aangevraagd worden aan de secretaris van de PSC.
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10 Waarnemingen van de arbitrage van SR’s
Er wordt naar gestreefd elke officiële SR binnen de mogelijkheden van het aan de PSC
toegestane budget, te controleren tijdens de arbitrage.

Elk PSC- lid kan als waarnemer fungeren. Daarbij kan de verantwoordelijke waarnemingen
PSC bijkomende waarnemers aanduiden.

De waarnemingen zullen betrekking hebben zowel op administratieve, op speltechnische als
op persoonlijkheidsaspecten van de arbitrage.

De waarnemers dienen na de wedstrijd de arbitrage te bespreken met de betrokken SR.

Elk waarnemingsverslag van een SR wordt bijgehouden in zijn persoonlijk dossier bij de PSC.

De PSC heeft het recht elke SR op te roepen om hem aan een praktische en/of een
schriftelijke proef te onderwerpen.

Een persoon met een officiële functie tijdens een wedstrijd kan geen waarneming doen van
een SR van dezelfde wedstrijd (uitgezonderd tijdens de begeleiding van een beginnende SR
en de bekerfinales).

11 Beëindiging loopbaan
 Men kan steeds zijn SR’s loopbaan op eigen verzoek beëindigen.

 In overleg met de PSC, op grond van waarnemingsresultaten, kan beslist worden de loopbaan
te beëindigen.

 Een ontslagnemende officiële SR kan verder en op eigen verzoek fungeren als jeugd-SR.

 Na het beëindigen van de loopbaan en na minstens 20 jaar activiteit als officiële SR met om
het even welke graad, kan op persoonlijk verzoek aan de PSC de titel van ERE-SR
aangevraagd worden. De PSC dient dit verzoek voor te leggen aan hogere instanties. Als
ERE-SR dient men aangesloten te blijven bij VV.

 De scheidsrechters kunnen hun actieve loopbaan onbeperkt verder zetten, tot de
scheidsrechterscommissie oordeelt dat de betrokken scheidsrechter niet meer voldoet aan de
vereiste normen.

12 Verbodsbepalingen
Het is de scheidsrechter verboden handelsbetrekkingen te onderhouden met clubs ter
gelegenheid van wedstrijden.

Scheidsrechters dienen in hun hoedanigheid ten allen tijde de Ethische Code van het FIVB
(Fédération Internationale de Volleybal) te respecteren. Deze code is op hen van toepassing
vermits bovenstaande federaties deel uit maken van het FIVB. Specifieke toepasselijke
bepalingen zijn terug te vinden onder “Disciplinary Regulations – FIVB”.

13 Onvoorziene gevallen
Voor alle niet voorziene gevallen beslist de PSC-Limburg. De PSC kan, indien zij hiervoor
gegronde redenen heeft, afwijken van deze reglementering.

ONTHOUD U STEEDS VAN KRITIEK

Dit SR’s-Statuut vervangt alle uitgaven van voor augustus 2017


