
BASKETBALL BELGIUM 

Bestuursorgaan van 16 nov 2022 om 18u 

Hall sportif d'athlétisme de Blocry à Louvain-la-Neuve 

 
Aanwezig :  
 

• Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door    
  Jan Van Lantschoot (vaste vertegenwoordiger),  Voorzitter 
   

• Kris Fels 

• Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door  :  
  Jean-Pierre Delchef (vaste vertegenwoordiger) 
                Pascal Henry 

• Bernard Scherpereel 
 

Verontschuldigd :  
Ann Depoorter 
Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 
 

0. Goedkeuring van de dagorde 
 
De dagorde wordt unaniem goedgekeurd  
 

1. Goedkeuring verslagen vorige vergadering 
De verslagen van 19/10/22 en 26/10/22 worden unaniem goedgekeurd. 

 
2. Licentiedossiers 

 
2.1 Analyse uitspraak BAS ivm Castors Braine 

 
De verschillende leden geven hun mening. Dhr van Lantschoot zal de nota van Dhr Delchef 
beantwoorden. Het volledige dossier van Castors Braine zal worden opgevraagd bij de 
licentiecommissie.   

 
2.2 Voorstellen aanpassing licentiereglement 
 
Voorstellen tot aanpassing van het reglement worden verwacht tegen 6/12. Aanpassing van de tekst 
wordt voorzien tegen 31/12 waarbij eerst een ontwerp wordt gemaakt, overleg wordt opgezet om 
dan tot een finale tekst te komen.   
 
2.3 Situatie Gent Hawks 
 

Het BO neemt kennis van het schrijven van 2 afzonderlijke raadslieden die bepaalde spelers van Gent 

Hawks vertegenwoordigen ivm achterstallige betalingen van vorig seizoen. Het BO zal antwoorden en 

zal aan de licentiecommissie vragen om art.23 van het licentiereglement te activeren.  

 
3. Competitie  

 

3.1 Zaak forfait uitgesproken door departement competitie en reactie van Juridisch Coördinator  



 Het BO bespreekt de situatie waarbij competitiemanagement besliste om een match te laten 

herspelen. Het BO vraagt aan competitiemanagement om steeds een minimale motivatie toe te 

voegen aan een beslissing en om de ander leden van het Departement te betrekken en in te lichten.  

3.2 Mail JC ivm tafelofficials 

Het BO bespreekt een mail van de Juridisch Coördinator ivm invulling van de functie van tafelofficial 

n.a.v. het verschil in digitaal wedstrijdblad tussen BVL en AWBB. Een harmonisatie van beide 

systemen is op korte termijn niet te verwachten. Dhr. Delchef zal nakijken hoe bepaalde punten een 

oplossing kunnen krijgen.   

 

3.3 Ondertekening conventie competitieboek door BB en terugsturen naar de clubs   

Er zal nagekeken worden of alle conventies getekend werden en teruggestuurd. Dhr. Delchef zal de 

clubs Comblain en Royal4 aanmanen te tekenen, zonder aanpassingen.  

 

3.4 Beslissing ivm indexering van de lijst van tarieven en boetes  

Het BO beslist de retro-actieve indexering toe te passen vanaf 1/7/2022. 

3.5 Beslissing en bestemming van de boetes  

Boetes worden geïnd na controle wedstrijdbladen door de betreffende regionale federatie. 

3.6 Publicatie van resultaten BvB Heren en Dames  

Aangezien het gaat om een gedeelde organisatie,  dient er een forum te zijn waarop BB ineens van 

alles inzake de Beker van België kennis kan nemen. 

4. Juridisch 

4.1  Dossier van een scheidsrechter voor de Rechterlijke Raad 

De raadsman van BB heeft aan betreffende persoon het voorstel van minnelijke schikking gedaan. Er 

wordt verder gewacht op reactie.  

4.2 Publicatie van de beslissingen van de rechterlijke raden 

Het BO is akkoord om de beslissingen te publiceren op geanomiseerde wijze op de website van BB. 

De Juridisch Coôrdinator zal gevraagd worden het nodige te doen.  

 

4.3 Aanpassingen Juridisch deel BB 

Dhr. Delchef zal tegen eind november voorstel doen van een Juridisch deel dat gelijkaardig is aan dat 

van BVL.  

 

5 Arbitrage 

5.1  Conflictsituatie binnen NDR 

Het BO betreurt de interne commotie en maant het NDR aan om binnen de 14 dagen onderling in 

open gesprek te gaan om te komen tot oplossingen.  Het BO blijft overtuigd van de kwaliteit van de 

leden en van het team.  

5.2 Overleg budget NDR 2023 



Het NDR moet obv budget 2022 prioriteiten stellen voor 2023.   

 

 

6 Update BNXT 

Dhr. Van Lantschoot brengt het BO op de hoogte van de laatste stand van zaken ivm BNXT  

 

7 Communicatie vanuit BB naar nationale en internationale instanties   

 

Dhr. Delchef wenst dat alle briefwisseling naar natioanel en internationale instanties vanuit BB 

gebeurt en dat het BO hiervan op de hoogte is.  

 

8  Varia 

• Er zal aan het secretariaat worden gevraagd wanneer de geprinte competitieboeken 

beschikbaar zullen zijn.  

• Volgende vergadering is voorzien op 21/12  

• Er worden afspraken gemaakt ivm afstemming BVL – AWBB over beschikbare middelen voor 

budget BNT 2023.  

 

 
 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


