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Begripsbepalingen 

DISCOM   - Disciplinaire Commissie KBBSF 

ELV    - Eerste Lijn Verantwoordelijke 

COMBER   - Commissie van Beroep 

FUNCTIE   - Enige activiteit ten behoeve van de KBBSF of een aangesloten vereniging, welke van  

      andere aard is dan het spelen van wedstrijden. 

FUNCTIONARIS   - Een natuurlijke persoon die ten behoeve van de KBBSF of een aangesloten vereniging  

      een functie vervult. 

KBBSF INSTANTIE  - De commissie of instantie waaraan door de statuten of reglementen van de KBBSF 

      bepaalde bevoegdheden worden toegekend. 

OVERTREDING   - Een gedrag als bedoeld in art. 2 

RECIDIVE   - Vanaf elk tweede dossier ten laste van een gedaagde volgens de lijst SANCTIES HIST. 

BINDENDE WEDSTRIJD  - Een door een bevoegd orgaan van de KBBSF uitgeschreven wedstrijd tussen twee  

      aangesloten verenigingen. 

WEDSTRIJDOFFICIAL  - Een scheidsrechter of een andere van bondswege aangewezen persoon die belast is 

      met het toezicht op een wedstrijd. 

GEDAAGDE   - Een (persoonlijk) lid van de KBBSF dan wel een aangesloten vereniging van de KBBSF 

      en/of een lid hiervan, tegen wie een zaak aanhangig is gemaakt. 

APPELLANT   - Een (persoonlijk) lid van de KBBSF dan wel een aangesloten vereniging van de KBBSF 

      en/of een lid hiervan, die beroep aantekent. 

GESANCTIONEERDE  - Een gedaagde nadat de ELV of de COMBER een uitspraak hebben gedaan. 

 

OVW  - Een Officiële Verwittiging is een maatregel die dadelijk door de scheidsrechter wordt    
genomen en tot doel heeft de speler te wijzen op onaanvaardbaar gedrag. Wanneer een 
speler 2 OV ‘s telt, dan worden deze 2 verwittigingen omgezet in een schorsing van 1 
wedstrijd. 

UIT - De UITsluiting is een maatregel die dadelijk door de scheidsrechter wordt genomen 
tegenover een speler of coach. Ze wordt inherent gevolgd door een speelverbod dat 
dadelijk ingang vindt en loopt tot het einde van de wedstrijd.  

SCH - Een SCHorsing, van bepaalde of onbepaalde duur is een verbod om deel te nemen aan alle 
activiteiten georganiseerd door of onder de bevoegdheid van KBBSF op het grondgebied 
van België of in het buitenland in de hoedanigheid van speler of official.  

ROY - De ROYering is een extreme maatregel die erin bestaat dat een persoon levenslang het 

recht ontzegd wordt om gelijk welke officiële functie in de schoot van de KBBSF of in een 

van de bij KBBSF aangesloten liga’s op te nemen, dit zowel als speler, coach, scheidsrechter, 

officieel scorer of beheerder. 

INSUBORDINATIE - Het niet naleven van een verzoek of een bevel van een functionaris van de KBBSF of een 

aangesloten LIGA, of een lid van een buitenlandse federatie in België of het buitenland, in 

de uitoefening van zijn (haar) functie. 

BRAWL - Een opstootje waarbij een of meer teams uit de dug-out komen en/of met elkaar in 

conflict gaan. 

CONFLICT met PUBLIEK -Wanneer een umpire wordt gehinderd door het publiek, kan hij (na verwittiging aan de 

terrein-afgevaardigde) een officiële waarschuwing geven aan de thuisclub, en na herhaling, 

aan de thuisclub zelfs een uitsluiting eisen van de hinderlijke perso(o)n(en). Bij de niet 

opvolging van dit verzoek zal hij de wedstrijd staken. 
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Titel 1: Algemeenheden 
 

Art Dis 1 Inleidende opmerkingen 

De disciplinaire commissie van de KBBSF (hierna DISCOM genaamd) is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het 

onderzoeken van klachten en rapporten van scheidsrechters en/of scorers met betrekking tot inbreuken in verband 

met de discipline, het uitspreken van sancties en de toepassingsmodaliteiten ervan. 

Art Dis 2 Bevoegdheidsdomein 

De DISCOM is bevoegd om alle disciplinaire maatregelen te nemen die beschreven zijn in dit werkingsreglement 

tegenover: 

1) Leden van KBBSF en leden en clubs van de aangesloten Liga’s alsook tegenover elke buitenlandse 
participant die deelneemt aan de Belgische competitie met betrekking tot daden begaan tegenover andere 
leden van de KBBSF, leden van de aangesloten Liga’s, leden van buitenlandse federaties of publiek, zonder 
inachtneming van de plaats waar deze feiten zich voordeden, en dit tijdens elke sportieve of extra-
sportieve activiteit georganiseerd onder de bevoegdheid van de KBBSF 

2) Leden van de nationale selecties, van de KBBSF of aangesloten Liga’s en officiële afgevaardigden van België 
met betrekking tot daden begaan tegen andere leden van de KBBSF, leden van de aangesloten Liga’s, leden 
van buitenlandse federaties of publiek, zonder inachtneming van de plaats waar deze feiten zich 
voordeden en dit tijdens elke sportieve of extra-sportieve activiteit georganiseerd in binnen- en buitenland 
door organisaties waartoe de KBBSF behoort. 

 
De term lid verschilt hier in betekenis van diegene die gebruikt wordt in de Statuten van de vereniging. Onder lid 

wordt in dit werkingsreglement verstaan houders van een licentie, uitgereikt door een Liga, beheerders, umpires 

en scorers en enkel functionaris van Federatie, Liga of Club. 

Behoren onder andere tot de beslissingsbevoegdheid van de DISCOM: 

- Verbale en/of fysische bedreigingen; daden en gedragingen die ingaan tegen de geest van de sport en/of 
het algemene imago van de sport en van Baseball en/of Softbal in het bijzonder alsook elk duidelijk gebrek 
aan respect, onder welke vorm dan ook, begaan door een lid van KBBSF tegenover: 

o Een lid van KBBSF of een aangesloten Liga en dit in het uitoefenen van hun functie. 
o Een lid van een buitenlandse federatie, in België of het buitenland, in de uitoefening van zijn 

functie. 
- Insubordinatie en/of individueel anti-sportief gedrag begaan tijdens een wedstrijd. 
- Het niet opvolgen van de sancties, uitgesproken door de DISCOM. 

 
De DISCOM kan jaarlijks de lijst met sancties en het huidige werkingsreglement herzien en waar nodig aanpassen. 

Het aangepaste werkingsreglement dient te worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van KBBSF alvorens 
het in werking treedt. Bovendien dient de wijziging na goedkeuring op de website van de KBBSF te worden 
gepubliceerd en in de eerstvolgende Nieuwsbrief te worden vermeld. Wijzigingen kunnen enkel ingaan bij de start 
van een competitie. 
Behoudens uitoefening van het reglementaire recht op beroep verbinden de Liga’s, de clubs en de leden er zich toe 

om de beslissingen van het DISCOM na te leven.   

De DISCOM (bestaande uit de ELV en de COMBER) bestaat uit 7 leden. De LIGA’s verkiezen elk 3 
vertegenwoordigers en de KBBSF stelt een neutrale ELV aan die tevens voorzitter is van de DISCOM. 

Ze ontheffen de KBBSF  van alle aansprakelijkheid voor de eruit voortvloeiende gevolgen. 
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Art DIS 3: DISCOM en de Liga’s 

Elke Liga kan een interne disciplinaire commissie oprichten die bevoegd is voor de materies die niet uitdrukkelijk 

behandeld worden door de federale DISCOM, waaronder maatregelen tegen doping en sancties met betrekking tot 

de competities die onder de bevoegdheid van de Liga’s vallen. Indien een Liga geen eigen disciplinaire commissie 

heeft, vallen disciplinaire maatregelen onder de bevoegdheid van de federale DISCOM. 

Art DIS 4: Gebruik van talen 

 

De DISCOM leidt het dossier in in de taal die overeenkomt met die van de Liga die de licentie van betrokkene 

afleverde. Voor de eerste verschijning heeft betrokkene de mogelijkheid zijn keuze met betrekking tot de taal 

waarin hij wil gehoord worden, kenbaar te maken. Deze taal dient één van de in België erkende talen te zijn. Indien 

hij één van deze talen onvoldoende beheerst kan betrokkene zich laten bijstaan door een tolk of 

vertrouwenspersoon die één van deze talen wel machtig is.  

Art DIS 5: Algemene bepalingen 

Alle documenten die behandeld dienen te worden op de vergaderingen van het DISCOM of die deel uitmaken van 
een dossier dienen te worden gestuurd naar de ELV van de DISCOM, wiens naam elk jaar voor aanvang van de 
competitie op de website van de KBBSF wordt vermeld. 
De documenten kunnen op volgende wijze worden bezorgd: 

 

- Via de post: in dit geval zal de poststempel de ontvankelijkheid van een document bepalen. 

- Via elektronische post (email) in PDF formaat: in dit geval zal de aanduiding van verzenddatum en 

verzenduur de ontvankelijkheid van het document bepalen. 

De ELV ontvangt de verslagen van de scheidsrechter(s) en eventueel dat van de scorer al of niet met wedstrijdblad 
en line-up cards, en maakt voor elke gedaagde een uniek genummerd dossier aan met daarin de ontvangen 
documenten. Dit mag elektronisch zijn.  

Voor de opening van een dossier zal een niet recupereerbare administratieve kost van € 5 worden aangerekend 
aan de club bij wie de gedaagde is aangesloten.  

 

Titel 2: Organisatie 
 

Art DIS 6: Algemene structuur 

De federale disciplinaire commissie (DISCOM) erkend door de raad van bestuur van KBBSF bestaat uit een Eerste 
Lijn Verantwoordelijke (ELV) en een Beroepscommissie (COMBER) die uitspraken doen inzake disciplinaire 
aangelegenheden. 

Het tuchtsysteem is binnen KBBSF georganiseerd op 2 niveaus: 

1) De ELV, aangesteld door de raad van bestuur, ontvangt en behandelt de documenten inzake disciplinaire 
aangelegenheden en stelt een sanctie voor, gebaseerd op het hierbij aangehecht schema. (zie BIJLAGEN 
punt 1) Hij zal steeds een sanctie voorstellen, die geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan zijn volgens de 
bepalingen in Bijlage 1.1. In uitzonderlijke gevallen (ernst van de feiten; of een gevuld sanctieblad van de 
gedaagde; of de mogelijkheid tot beïnvloeding van het competitieverloop) kan de sanctie onmiddellijk 
uitvoerbaar worden gevorderd. Ze wordt vervolgens meegedeeld aan de secretaris van KBBSF die deze op 
de website zal vermelden. De sanctie is slechts geldig na vermelding op de website. Hij houdt tevens een 
register bij waarop alle uitgesproken sancties staan van de laatste drie jaar. 
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2) De gedaagde kan hiertegen beroep aantekenen. Dit moet binnen de drie (3) werkdagen gebeuren volgens 
de timing in BIJLAGEN punt 4. Hij zal dan persoonlijk dienen te verschijnen voor de COMBER die na hem te 
hebben gehoord meteen een gemotiveerde uitspraak zal doen. 
 

Indien een club zich niet akkoord kan verklaren met de uitspraak van de COMBER kan ze in laatste instantie beroep 
doen op het B.A.S. (Belgische arbitragecommissie voor de sport) voor arbitrage. 

 

Titel 3 Procedure ELV 
 

Art DIS 7: Sanctiebepaling. 

Na ontvangst van het Rapport Scorer maakt de ELV een genummerd dossier aan op naam van de gedaagde 

persoon. Afhankelijk van de melding in dat rapport wacht hij het rapport van de scheidsrechter af en voegt dit bij 

het dossier.  

Vervolgens consulteert hij zijn register (zie art 21) waarop alle uitgesproken sancties staan van de laatste drie jaar. 

Daarna zal de ELV de sanctie bepalen aan de hand van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde lijst van sancties 

volgens de modaliteiten vermeld sub art. 6 punt 1. Hij noteert zijn uitspraak op een fiche die hij voegt bij het 

dossier. 

Jaarlijks zal de ELV een verslag maken ter afsluiting van het werkingsjaar voor aanvang van de transferperiode. 
Behoudens uitzonderlijke gevallen dienen tegen dan alle dossiers van het lopende jaar te zijn afgesloten. 

Tussen november en februari zal de DISCOM enkel samenkomen indien dwingende redenen dit vereisen.  

Art DIS 8: Administratiekosten. 

Voor de aanmaak van een dossier zal een kost van € 5 worden aangerekend aan de club of instantie waartoe de 

gedaagde behoort.  

 

Titel 4 Procedure van COMMISSIE van BEROEP (COMBER) 

Art DIS 9: Vergaderingen 

De COMBER vergadert indien er zich te behandelen dossiers voordoen, op uitnodiging van de ELV.  Deze kan zelf 
aanwezig zijn om de dossiers in te leiden, maar heeft geen stem in de procedures. 

Art DIS 10: Samenstelling 

Afhankelijk van hun beschikbaarheid zal de ELV de 3 leden oproepen om de COMBER samen te stellen, volgens de 
hiernavolgende richtlijnen: 

- De COMBER zal uit 3 leden bestaan; 
- De voorzitter van de COMBER zal een lid van de Vlaamse liga zijn indien het een Vlaamse appellant betreft 

en een lid van de Waalse liga indien het een Waalse appellant betreft; 

- De COMBER kan slechts geldig vergaderen als er minstens 1 lid van elke liga aanwezig is; 

Art DIS 11: Ontvankelijkheid 

Na de publicatie van zijn sanctie op de website van de KBBSF kan hiertegen door de gedaagde binnen de drie (3) 
werkdagen beroep worden aangetekend zoals vermeld sub art 6 punt 2. 

Elke gemotiveerde aanvraag voor een beroep per aangetekende brief of e-mail ingediend, zal het voorwerp 
uitmaken van een ontvankelijkheidsonderzoek door de DISCOM. Een ontvangstmelding hiervan zal aan de zender 
worden toegestuurd door de ELV. 
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Voor de behandeling van de ontvankelijkheid van een aanvraag tot beroep is de termijn 3 kalenderdagen en is de 
aanvraag in elke geval pas ontvankelijk wanneer de borgstelling effectief op de rekening van KBBSF is toegekomen. 

De aanvraag voor een beroep kan ook uitgaan van de secretaris van KBBSF of van een Liga. In dat geval dient geen 
borgstelling betaald. De klacht dient bij de ELV te worden ingediend binnen de 3 kalenderdagen na vaststelling van 
de feiten. De klacht kan ook uitgaan van een beheerder of official van een buitenlandse federatie of een 
internationale instantie bij die de KBBSF is aangesloten. In dat geval dient geen borgstelling betaald. De klacht dient 
bij de ELV te worden ingediend binnen de 30 kalenderdagen na vaststelling van de feiten. 

De COMBER behandelt enkel de goedgekeurde aanvragen van beroep na een uitspraak van de DISCOM. 

Het indienen van een legitieme aanvraag tot beroep heeft opschorting van de initiële sanctie tot gevolg, tenzij het 
gaat om zwaarwichtige feiten. (Zoals bv. fysiek geweld of competitievervalsing) Dan kan de DISCOM besluiten om 
de sanctie toch onmiddellijk uitvoerbaar te verklaren. Tegen deze beslissing is er echter GEEN beroep mogelijk. 

ART DIS 12: Getuigen 

Samen met zijn aanvraag tot beroep mag de gedaagde maximum drie getuigen oproepen met vermelding van hun 
adres en/of e-mailadres en enkel in hun kwaliteit van een aan de wedstrijd deelgenomen umpire, speler, coach of 
toeschouwer. De getuigen hebben GEEN OPKOMSTPLICHT 

Art DIS 13: Administratiekosten & Borgstelling 

Een niet recupereerbare administratiekost van € 10 wordt aangerekend voor elke neerlegging van een aanvraag 
van beroep. 

De recupereerbare borgstelling wordt bepaald op € 100 voor het indienen van een beroep bij de ELV. Deze 
borgstelling is enkel te recupereren indien de raad van beroep de klacht ontvankelijk en gegrond verklaart en 
bovendien de oorspronkelijk sanctie, uitgesproken door de DISCOM volledig vernietigt. 

Art DIS 14: Uitnodiging tot verschijning. 

De appellant zal een ontvangstmelding van zijn aanvraag, samen met een beoordeling over de ontvankelijkheid 
ervan worden gestuurd binnen de 5 werkdagen na ontvangst ervan door de ELV.  Een kopie van dit antwoord zal 
ook verstuurd worden naar de leden van de DISCOM. 

De appellant zal tegelijk met de beoordeling van ontvankelijkheid worden uitgenodigd om zich op de vergadering 
van de commissie waar de klacht zal behandeld worden persoonlijk aan te bieden. Hij mag zich hierbij laten 
bijstaan door een raadsman. 

De uitnodiging om te verschijnen wordt verzonden door de ELV en moet aan de appellant minstens 5 werkdagen 
voor de zitting worden medegedeeld per gesloten brief of via elektronische post.  

De oproeping bevat de datum het uur en de plaats van verschijning, alsook de overtredingen waarvoor de 
appellant zich dient te verantwoorden (indien van toepassing) de dagen waarop het dossier ter inzage ligt en de 
manier waarop het inzagerecht kan uitgeoefend worden. Indien de appellant kan aantonen dat de oproepingsbrief 
hem te laat bereikte kan de DISCOM tot verdaging van het dossier beslissen. 

Art DIS 15: Het dossier en de inzage ervan 

Een dossier zal bestaan uit het scheidsrechters rapport dat moet opgesteld zijn door de voor die wedstrijd 
agerende hoofdscheidsrechter; (eventueel het rapport van de scorer dat moet opgesteld zijn door de voor die 
wedstrijd agerende scorer.) het scoreformulier dat voor deze wedstrijd werd opgemaakt, en de twee line-up cards. 
En tot slot de uitgesproken sanctie door de ELV.  De rapporten dienen binnen de 2 werkdagen na de wedstrijd 
waarin de feiten zich hebben voorgedaan, te worden doorgestuurd aan de ELV. Het scoreformulier wordt later 
toegevoegd. 

In de uitnodiging tot verschijning bij de behandeling in een commissie zullen ook de dagen vermeld staan waarop 
de appellant, eventueel vergezeld van zijn raadsman, het dossier met bijhorende stukken kan inkijken. 

Alvorens het dossier te kunnen inkijken dient eerst een afspraak hiertoe gemaakt te worden met de ELV. 
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Tegen betaling kan de appellant een kopie krijgen van dit dossier. Hiervoor zal hem een forfaitaire kost van 2 € per 
kopie worden aangerekend welke dadelijk te voldoen is. 

De appellant kan ook vragen hem het dossier per e-mail te bezorgen. Dit zal kosteloos gebeuren. 

Art DIS 16: Behandeling in Beroep 
 
Op de datum, uur en plaats vermeld in de oproeping, zal de COMBER het dossier in beroep behandelen.  
 
Leden van het COMBER welke op enigerlei wijze met het dossier verbonden zijn of behorende tot dezelfde club als 
de gedaagde, zullen geen deel kunnen uitmaken van het behandelende college. 

De betreffende commissie zal de appellant horen.  

Tijdens deze hoorzitting kan de appellant zijn middelen van verdediging naar voor brengen en eventueel 
bijkomende onderzoeks-daden vragen. 

Het staat de betreffende commissie vrij hierop in te gaan. Indien zij hierop niet ingaat, dient dit op een 
gemotiveerde wijze afgewezen te worden.  

De betreffende commissie kan bovendien op deze hoorzitting elke persoon die zij nodig acht in deze zaak te 
moeten horen, uitnodigen. 

Na de partijen die zij meent te moeten horen, gehoord te hebben zal de betreffende commissie een uitspraak doen 
in het dossier. Zij handelt in deze als een college. 

De betreffende commissie zal de eventuele nieuwe sanctie bepalen en deze motiveren. Ook een vrijspraak dient 
gemotiveerd te worden. Als de sanctie behouden blijft is er geen motivering nodig. 

De uitspraak van de COMBER is bindend voor alle partijen. Binnen KBBSF is geen verder beroep mogelijk. 

 

Art DIS 17: Mededeling beslissing in Beroep 
 

De COMBER zal, daags na het nemen van de beslissing, deze aan de appellant melden via schrijven per post of per 
e-mail. De gelegenheidsvoorzitter is hiervoor verantwoordelijk. 

Deze mededeling zal de elementen bevatten welke geleid hebben tot de genomen beslissing alsook de motivering 
van de beslissing. 

De COMBER zal de uitspraak ook meedelen aan de secretaris van KBBSF welke deze op zijn website zal publiceren. 
De ELV zal ze ook noteren op de individuele fiche van de gedaagde. 

De uitspraak is slechts rechtsgeldig en kan pas ingaan na publicatie op de website van de KBBSF. 

Indien de appellant zijn mededeling nog niet ontvangen heeft op het ogenblik van publicatie op de website van de 
KBBSF, geldt deze publicatie als rechtsgeldige mededeling ook ten overstaan van de appellant. 

Art DIS 18: Arbitrage 

Na uitspraak in beroep door de COMBER kan de partij die dit wenst beroep doen op de instanties van het B.O.I.C. 
om de Belgische arbitragecommissie voor de sport in de zaak te laten arbitreren. 
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Titel 5 Sancties 
 

Art DIS 19: Publicatie 

 

De beslissingen van de ELV en van de COMBER treden in werking vanaf hun publicatie op de website van de KBBSF 

behalve als zij onmiddellijk uitvoerbaar werden beoordeeld of als er een beroep werd aangevraagd. 

Indien de sanctie op het einde van het seizoen niet meer toepasbaar is, zal deze informatie opnieuw worden 

opgenomen op de website van de KBBSF van het volgende seizoen, minstens 1 week voor aanvang van de nieuwe 

competitie. 

Art DIS 20 Opmerkingen bij de disciplinaire maatregelen 

De ELV en de COMBER spreken enkel disciplinaire maatregelen uit die in overeenstemming zijn met het huidige 
werkingsreglement. Ze stellen geen financiële overeenkomsten voor of leggen deze op tussen de betrokken 
partijen, behalve in het geval van materiële schade aan de installaties. 

Schorsingen uitgesproken tegen spe(e)l(st)ers of officials worden gedaan voor de hoedanighe(i)d(en) die ze hadden 

op het moment dat de feiten zich voordeden, en gelden zowel voor base- als voor softbal. (Een geschorste baseball 

spe(e)l(st)er mag niet softballen en omgekeerd. Idem voor coaches en officials) 

Voor een spe(e)l(st)er, trainer, coach, of official geldt de schorsing voor het aantal wedstrijden dat zijn (haar) team 

moet hebben gespeeld. Heeft iemand meerdere hoedanigheden (bvb. speler + coach, of coach + 

terreinafgevaardigde) dan geldt dit voor alle hoedanigheden die hij met dat team had op het moment van de 

feiten. 

Bij schorsingen uitgedrukt in wedstrijddagen is de gedaagde geschorst voor alle activiteiten welke op die dag 

zouden doorgaan zoals vermeld op de websites van de KBBSF of zijn LIGA’s ongeacht wanneer zij effectief worden 

betwist. 

Art DIS 21: Sancties 

De Raad van Bestuur van KBBSF zal een sanctielijst opstellen. De ELV en de COMBER houden zich strikt aan deze 
lijst in alle gevallen die haar worden voorgelegd. De sanctielijst kan op het einde van het seizoen worden herzien. 
Een nieuwe lijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van de KBBSF. 

Aan een gedaagde kan binnen een periode van 2 jaar slechts eenmaal een voorwaardelijke maatregel worden 
opgelegd. 

In geval geen enkele sanctie overeenkomt met de vastgestelde feiten, staat het ELV in overleg met de leden van de 
DISCOM vrij een sanctie toe te passen, op voorwaarde dat dit leidt tot een aanpassing van de sanctielijst in die zin. 

In uitzonderlijk zware gevallen kan de raad van bestuur van de liga waarbij de beschuldigde persoon is aangesloten 
of de raad van bestuur van de KBBSF tegenover de beschuldigde een preventieve schorsing uitspreken welke de 3 
maand niet mag overstijgen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

Deze preventieve schorsing staat los van de behandeling van het dossier bij de DISCOM. De eventuele uitgesproken 
schorsing door de DISCOM bij behandeling ten gronde van dit dossier is additief aan de preventieve schorsing.  

De uitspraak door het DISCOM maakt een einde aan de periode van preventieve schorsing. 

Voor elk lid dat gesanctioneerd werd door een erkende nationale (BOIC, KBBSF) of regionale (ADEPS, BLOSO, LFBBS, 
VBSL) instantie geldt de sanctie over gans België en voor alle competities die KBBSF, de aangesloten liga’s of de 
organisaties waarvan KBBSF lid is, inricht 
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ART. DIS 22: SANCTIES BIJ BRAWL 

Bij een zo genaamde „BRAWL“ zullen er bij het rapport UMPIRE steeds de LINE-UP cards van de twee teams 
worden gevoegd. Tevens dient het rapport te vermelden welk team de dug-out verliet en wie werd uitgesloten. 
 
De sanctionering van een “Brawl” verloopt als volgt: 
 

1) Diegenen die werden uitgesloten worden volgens de normale procedure gesanctioneerd. 
2) De coaches vermeld op de LINE-UP card van het team dat de dug-out verliet worden zonder verhaal 
gesanctioneerd met een schorsing voor de eerstvolgende officiële wedstrijd van hun team. 
3) Iedereen vermeld op de LINE-UP card van het team dat de dug-out verliet worden zonder verhaal 
gesanctioneerd met een officiële waarschuwing volgens de normale procedure. 
 

Er zal voor iedere betrokkene een dossier worden opgesteld door de ELV. Voor zij die werden uitgesloten geldt de 
normale procedure voor beroep. Enkel in geval van een “Brawl” kan ook een club beroep aantekenen. 

 

Art DIS 23 Opvolging 

De sancties worden voor elke gedaagde geregistreerd op een spreadsheet. 

Deze spreadsheet, opgebouwd per dossiernummer bevat de naam en voornaam van de gedaagde, het 
licentienummer en de sanctie. 

Ingeval van wijziging van de sanctie zal de foute lijn doorstreept worden en een nieuwe lijn worden toegevoegd. 

Officiële verwittigingen blijven 1 jaar van kracht;  

Voorwaardelijke sancties blijven 2 jaar van kracht; 

Effectieve sancties blijven 3 jaar van kracht. 

De referentiedatum voor deze periode is het begin van de competitie. 

Per dossier is er een individuele fiche die bevat: 

- De datum van ontvangst van het Rapport Scorer. 
- De datum van ontvangst van het Rapport Umpire. 
- Het wedstrijdnummer en de datum tijdens dewelke de feiten zich voordeden. 
- De club en ploeg waarbij de gedaagde is aangesloten. 
- De uitgesproken sanctie door de ELV 
- De referentie naar de gepleegde inbreuk. 
- (Indien relevant) De zittingsdatum van een COMBER. 
- (Indien relevant) De gemotiveerde uitspraak van een COMBER. 

  
Deze fiche is te consulteren door de betrokkene, de voorzitter of secretaris van zijn club, de leden van de DISCOM 
en de voorzitter of secretaris van de KBBSF.  

Met het oog op de discretie van de gegevens, kan niemand anders deze fiches inkijken. 

Art DIS 24 Vertaling  

Bij twijfel over interpretatie van vertalingen zal de Nederlandse tekst als de juiste worden beschouwd. 
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BIJLAGEN 

1. Normen sanctieoplegging & Sanctielijst: 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van sanctioneerbare feiten en de daarvoor bestaande minimale en 
maximale sancties. Deze normenlijst is een richtlijn. Bij het bepalen van de sanctie houdt de DISCOM rekening met 
de specifieke omstandigheden van de zaak. Zo kunnen onderstaande verzwarende factoren worden meegewogen: 

1. Meerdere overtredingen in dezelfde wedstrijd; 

2. Recidive en andere tucht-rechterlijke sancties (o.a. voorwaardelijke sancties) of (beleidsmatige) sepots in 

de voorgaande 3 seizoenen; 

3. De functie van de betrokkene; 

4. De functie van het slachtoffer; 

5. De aard van de wedstrijd; 

6. De poging tot beïnvloeding van de competitie. 

Behalve voor punten 1 en 2 en voor zeer ernstige feiten) zal de ELV steeds de minimum sanctie als norm nemen. 

Voor recidive zal steeds de maximum sanctie als norm dienen. Bij de procedure voor de COMBER kan er een 

afwijkende sanctie worden toegepast. 

Een uitsluiting tijdens een wedstrijd zonder scheidsrechters-rapport, wordt gesanctioneerd met een officiële 

verwittiging. 

In geval van meerdere overtredingen in dezelfde wedstrijd door eenzelfde persoon, zullen de sancties apart 

worden behandeld in een dossier, en de administratieve kosten ervan zullen worden opgeteld.  

Degene die reeds een officiële waarschuwing kreeg zal bij een volgende officiële waarschuwing deze  zien worden 

omgezet in een wedstrijd voorwaardelijk; 

Degene die reeds een officiële waarschuwing kreeg zal bij een volgende voorwaardelijke sanctie deze zien worden 

omgezet in een effectieve sanctie. 

Degene die reeds een officiële waarschuwing kreeg zal bij een volgende effectieve sanctie deze zien worden 

omgezet in een effectieve sanctie en dezelfde voorwaardelijke sanctie. 

Degene die reeds een voorwaardelijke sanctie kreeg, zal bij een officiële verwittiging deze zien worden omgezet in 

een effectieve sanctie. 

Degene die reeds een voorwaardelijke sanctie kreeg zal bij een volgende voorwaardelijke sanctie deze zien worden 

omgezet in een effectieve sanctie. 

Degene die reeds een voorwaardelijke sanctie kreeg zal bij een volgende effectieve sanctie, de voorwaardelijke  

sanctie zien worden omgezet in een effectieve sanctie. 
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Feit Overtreding Min Sanctie Max Sanctie 

        

0 Verbale overtredingen voor, tijdens of na een wedstrijd     

0.1 
Aanmerkingen maken op/over, bemoeien met- of 
commentaar op/over de scheidsrechter. 

1 wedstrijd 3 wedstrijden 

0.2 

Maken van ongepaste opmerking(en) en/of ongepast 
gedrag jegens en/of met betrekking tot de scheidsrechter 
dan wel het maken van ongepaste opmerking(en) en/of 
ongepast gedrag jegens en/of met betrekking tot andere 
personen. 

2 
wedstrijden 

5 wedstrijden 

0.3 

Beledigen van een persoon door woord(en) en/of 
geba(a)r(en) of plegen van smaad/smaadschrift waarbij die 
persoon zich beledigd voelt of zich in zijn/haar goede naam 
en/of eer voelt aangetast. 

3 
wedstrijden 

7 wedstrijden 

0.4 
Bedreigen van een persoon met woord(en) en/of 
geba(a)r(en) en/of enig voorwerp, waarbij die persoon zich 
bedreigd voelt. 

4 
wedstrijden 

Schorsing 

1 Fysieke overtredingen voor, tijdens of na een wedstrijd:   Min Sanctie Max Sanctie 

1.1 
Gooien, schoppen of trappen van enig voorwerp naar- of in 
de richting van een persoon. 

2 
wedstrijden 

Schorsing 

1.2 
Onbeheerst en/of demonstratief neergooien of neerleggen 
van spelmateriaal. 

1 wedstrijd 3 wedstrijden 

1.3 
Opzettelijk of onopzettelijk spuwen naar- of in de richting 
van een persoon. 

3 
wedstrijden 

Schorsing 

1.4 

Gewelddadig of handtastelijk optreden jegens een persoon 
Hieronder wordt onder meer begrepen: al dan niet 
opzettelijk (omver) duwen, aanraken, trekken aan lichaam 
of kleding, slaan, schoppen, trappen, kopstoot en het 
zogenaamde "bumpen". 

6 
wedstrijden 

Royering 

1.5 
Als werp(st)er kennelijk opzettelijk werpen van een bal naar 
het lichaam van een persoon. 

2 
wedstrijden 

Schorsing 

1.6 Onbeheerst honklopen. 
2 
wedstrijden 

Schorsing 

1.7 Onbeheerst tikken. 
2 
wedstrijden 

Schorsing 

1.8 
Als persoon deelnemen aan wedstrijden, terwijl hem of 
haar dat recht is ontzegd. 

1 wedstrijd 
Evenredig het aantal 
eerder opgelegde 

wedstrijden. 

2 Overige feiten   

2.1 Overig wangedrag 1 wedstrijd Schorsing 

2.2 Wangedrag Publiek Off.Verw. Uitsluiting 

2.3 Brawl Art. DIS 22   



         Reglement van de Disciplinaire Commissie.   

 

12 
 

 

 

2. Rapport Scorer: in bijlage 

 
  
 

3. Rapport umpire: in bijlage 

 
 
 
Dit rapport mag in een andere vorm (en taal) worden verstuurd als het maar de volgende info bevat: 
Wedstrijdnr.; naam & lic.nr. umpire; naam, lic.nr. en club van gesanctioneerde met vermelding: 
“speler/coach/ander” en beschrijving van de feiten. Voor een “Brawl” gelden andere vereisten (zie ART DIS 22) 
 
 
 
NB.: Beide rapporten en dit reglement zijn te downloaden van de website van de KBBSF. 
 
 

 

4. TIMING DISCOM 

 

  ZA Disciplinair INCIDENT tijdens wedstrijd 

ZO Disciplinair INCIDENT tijdens wedstrijd 

MA ELV vóór 17u in bezit van Rap. Scorer  

DI ELV vóór 17 u in bezit van Rap. Umpire 

WO Uitspraak ELV vóór 10 u; Op Website KBBSF vóór 15 u 

DO  

VR AKKOORD gedaagde = einde; NIET AKKOORD = Aanvr.BEROEP vóór 12 u 

ZA  

ZO  

MA Oordeel ELV = Ja naar COMBER ; indien NEE = info DISCOM  

DI Oordeel DISCOM  

WO Oordeel DISCOM op Website KBBSF vóór 10 u +  Als JA = uitnodiging 
GEDAAGDE voor COMBER; indien NEE = einde. 

DO  

VR  

ZA  

ZO  

MA  

DI  

WO  

DO Zitting COMBER 

VR Uitspraak COMBER op Website KBBSF vóór 10 u.  
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Addendum bij het reglement DISCOM 

 

Alternatieve Sanctie UMPIRING (verder genoemd ASU). 

Definities: 

1) Alternatieve sanctie: is een administratieve maatregel die de uitvoering van een sanctie uitgesproken door de 

DISCOM wijzigt. 

 

2) O-umpire: is een persoon die occasioneel als umpire optreedt, ofwel op aanvraag van een Club, een Liga of de KBBSF.  

 

Voorafgaande aanmerkingen: 

 

1) Wat houdt een ASU in?  

De ASU bestaat erin dat een effectieve sanctie, t.t.z. een verbod tot deelname aan een aantal wedstrijden, uitgesproken 

door de DISCOM in het kader van Feitcode 0 (behalve de schorsing uit feitcode 0.4), in zijn geheel zal worden omgezet in 

een gelijk aantal diensten van umpiring. 

2) Wie komt hiervoor in aanmerking?  

Elke speler, speelster of coach met een ouderdom van minstens 16 jaar die door de DISCOM werd gesanctioneerd met een 

verbod tot deelname aan een aantal wedstrijden wegens FEITCODE 0. (Behalve de schorsing uit feitcode 0.4) 

3) Wie bepaalt de keuze voor een ASU? 

Enkel de club van de gesanctioneerde heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een ASU voor hun lid. (Zie het betreffende 

reglement Art.1. voor de wijze waarop dit moet gebeuren.) 

4) Wie doet de opvolging van de Alternatieve Sancties? 

Zoals voor de uitvoering van ALLE sancties uitgesproken door de DISCOM verzorgt het Secretariaat van de KBBSF de 

opvolging ervan. 

5) Op welke wedstrijden kan de ASU worden toegepast? 

De ASU kan worden toegepast op alle wedstrijden van de jeugdreeksen vanaf Miniemen tot Junioren, en op alle 

Seniorenwedstrijden waarvoor geen umpire werd aangeduid door de Liga of de CUS voor de sport waarin de gedaagde 

werd gesanctioneerd. 

6) Vallen O-UMPIRES onder de CUS-reglementering?  

Neen, er is een aparte reglementering voorzien in het reglement ASU voor de omschrijving van hun bevoegdheid, hun 

evaluatie en de opvolging ervan. 

7) Zijn er in geval van keuze voor een ASU extra kosten? 

NEEN, in tegendeel, voor een club die kiest voor een ASU voor een van zijn leden vervalt de DISCOM  dossierkost. 
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REGLEMENT ASU (Alternatieve Sanctie Umpiring) 

 

Art.1. Aanvraag tot ASU:  

Naar analogie met art.6 punt 2 van het Werkingsreglement DISCOM, dient er door de club van de gedaagde, na een 

gepubliceerde uitspraak van de DISCOM, een aanvraag tot ASU te worden ingediend bij de ELV en de secretaris van 

de KBBSF binnen de drie (3) werkdagen via een E-mail. Deze aanvraag dient te bevatten: 

- De club, naam en lic.nr van de O-umpire  

- De datum, de afdeling, de wedstrijd en wedstrijdnr. waarop zijn dienst zal worden volbracht. 

Heeft de club geen wedstrijden in eigen kring die hiervoor in aanmerking komen dan dient dit wel binnen de 3 

(drie) werkdagen te worden gemeld. Daarna dient de club ofwel de Liga-verantwoordelijke (voor de 

jeugdwedstrijden) ofwel de CUS- verantwoordelijke (voor de seniorenwedstrijden) te consulteren die dan op hun 

beurt een wedstrijd + wedstrijdnr. zullen aanduiden. In dit geval wordt van de club een uitstel tot melding van 2 

(twee) werkdagen extra getolereerd. 

De ASU dient, behalve indien materieel onmogelijk (dan is het zo vlug mogelijk), binnen de 14 (veertien) werkdagen 

na de aanvraag te worden volbracht. 

Indien aan deze voorwaarden NIET wordt voldaan zal de originele sanctie alsnog worden uitgevoerd. 

Art.2. Uitrusting O-Umpire: 

De club van de O-Umpire dient volgende uitrusting voor hem te voorzien: een Umpire-masker, een body-protector, 

legguards en een counter. Deze dienen na de prestatie in goede staat aan de club te worden terugbezorgd. 

Indien aan deze voorwaarden NIET wordt voldaan is de ASU ONGELDIG en zal de originele sanctie alsnog worden 

toegepast. (Een bijkomende administratieve kost voor overtollig werk valt hierbij niet uit te sluiten.) 

Art.3. Bevoegdheid O-Umpire: 

De O-umpire zal zich vooral bezighouden met de acties op de thuisplaat. Hij zal er zich uitspreken over slag en wijd 

en over safe en out. Hij kan ook alle disciplinaire maatregelen nemen voor zover hij hiervoor de bestaande 

procedure van de DISCOM volgt. Voor acties op de honken of in het buitenveld is hij aangewezen op de hulp van 

een andere O-Umpire of de aanwezige coaches (zoals zou gebeuren als er geen aangeduide umpire was). Hij kan 

eventuele foute calls overrulen ENKEL als zij werden gedaan door helpers ZONDER een Umpire licentie. 

Art.4. Evaluatie O-Umpire: 

Elke prestatie van een O-Umpire in het kader van een ASU zal worden geëvalueerd. Dit zal afzonderlijk gebeuren 

door beide coaches van de aanwezige teams. De evaluatie zal een cijfer zijn van 1 tot 10. (1=slecht en 10=zeer 

goed) 

Bij de evaluatie zal vooral de attitude en de goede wil van de O-umpire belangrijk zijn boven zijn kennis en de 

uitvoering van de reglementen. 

Indien aan deze voorwaarde NIET wordt voldaan valt in de toekomst een administratieve kost niet uit te sluiten. 

De gegeven punten zullen worden beoordeeld door een verantwoordelijke van de CUS die zijn bevindingen zal 

overmaken aan de Secretaris van de KBBSF en de ELV. In geval van een negatieve beoordeling, kunnen zij na 

gezamenlijk overleg, alsnog de oorspronkelijke sanctie laten uitvoeren. 
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ART.5. Wedstrijd - Administratie: 

Ook als het door de bestaande reglementen ter zake NIET vereist is om een wedstrijddocument naar de bevoegde 

instantie op te sturen, is het noodzakelijk dat er een document wordt opgesteld door de thuisspelende club voor 

elke wedstrijd in het kader van een ASU waarin wordt vermeld: 

- De club, naam en lic.nr van de O-umpire,  

- De datum, de afdeling, de wedstrijd, het wedstrijdnr. en de uitslag, 

- De evaluatie cijfers van de beide coaches. 

Dit document (dat in de vorm van een E-mail mag zijn) dient te worden gestuurd naar de Secretaris van de KBBSF, 

de ELV en de verantwoordelijke van de CUS. 

Indien aan deze voorwaarden NIET wordt voldaan valt een administratieve kost niet uit te sluiten. 

Art.6. Vertaling:  

Bij twijfel over interpretatie van vertalingen zal de Nederlandse tekst als de juiste worden beschouwd. 

 

 


