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Artikel 1: 
De commissie umpires en scorers (hierna ‘Cus’ genoemd) is een commissie van de Koninklijke 
Belgische Baseball en Softball Federatie (hierna ‘KBBSF’ genoemd) die optreedt als verbindingspunt 
tussen umpires, scorers (hierna samen ‘officials’ genoemd) en de raad van bestuur van KBBSF. 
Zij vertegenwoordigd de officials en staat ze bij waar nodig. 
 
 
Artikel 2. De doelen van Cus: 
2.1. Aanduidingen 
Cus zorgt voor de aanduidingen van umpires en scorers van alle officiële wedstrijden (zowel 
competitie- als bekerwedstrijden) welke worden ingericht door KBBSF, alsook voor de in België 
ingerichte internationale tornooien waaraan KBBSF zijn medewerking en/of bescherming verleent 
(voor zover voor deze tornooien de internationale federaties niet zorgen voor umpires en scorers).  
De umpires die worden aangeduid voor de Belgian Series zullen bij voorkeur (en indien mogelijk) 
internationaal gekwalificeerde umpires zijn. 
 
2.2. Opleiding  
Cus zorgt voor de opleiding van umpires en scorers door het inrichten van nationale cursussen en 
verstrekt federale diploma’s en certificaten aan de geslaagde kandidaten. 
 
2.3. Bijscholingsclinic  
Cus organiseert nationale bijscholingsclinics en het is verplicht voor alle federale umpires en scores 
om deze bij te wonen, behoudens indien zij verontschuldigd zijn ingevolge een gegronde reden (bv 
ziekte of werkverplichtingen). De verontschuldiging zal schriftelijk, omstandig gemotiveerd en met de 
nodige bewijzen moeten gemeld worden aan Cus.  
Cus zal dan in haar volgende vergadering beslissen (met een gewone meerderheid) of ze de 
verontschuldiging gegrond vindt. Tegen deze beslissing van Cus is geen beroep mogelijk. 
De scheidsrechters die in de winter voorafgaand aan de clinic hun diploma als federaal 
scheidsrechter hebben behaald zullen gratis aan de clinic mogen deelnemen. 
De kosten voor deze clinic worden automatisch afgehouden van de vergoeding welke de umpire of 
scorer ontving voor het seizoen voorafgaand aan de clinic. De kost welke wordt afgehouden van de 
vergoeding mag nooit meer zijn dan vijftig (50) procent van de door de umpire of scorer ontvangen 
vergoeding. 
Deze kosten bedragen thans zeventig euro (€ 70) en kunnen jaarlijks herbekeken worden; elke 
aanpassing zal per mail aan alle umpires en scorers worden meegedeeld alsook worden gepubliceerd 
in de nieuwsbrief van KBBSF. 
Indien een umpire of scorer aan de clinic deelneemt waarbij minder dan zeventig euro (€ 70) is 
kunnen worden afgehouden van zijn vergoeding van het vorig seizoen, zal hij/zij ten laatste één 
maand  voor de clinic het verschil tussen het afgehouden bedrag en de effectieve kost (thans € 70) 
dienen te betalen op een door Cus opgegeven rekening. 
Indien een nieuw gekwalificeerde umpire of scorer deelneemt aan de clinic zal hij/zij ten laatste één 
maand voor de clinic de effectieve kost (thans € 70) betalen op een door Cus opgegeven rekening. 
Indien de umpire of scorer om een gegronde reden afwezig was op de clinic zal de kost ervan 
terugbetaald worden en verrekend worden met de vergoeding van het seizoen volgend op de clinic 
waar hij/zij afwezig was. 
Cus rekent op de integriteit van de official wanneer hij/zij aan Cus meldt dat hij/zij niet aanwezig kan 
zijn ingevolge een gegronde reden. 



 
2.4. Opvolging  
Cus verzorgt de opvolging en controle van umpires en scorers. 
 
2.5. Internationaal  
Cus stelt elk jaar een lijst op met umpires en scorers die in aanmerking komen om uit te komen voor 
de internationale federaties (CEB, ESF, WBSC). 
 
2.6. Communicatie naar officials  
Cus houdt zijn leden steeds op de hoogte van de meest recente wijzigingen in het sportreglement en 
wijzigingen in de officiële base- en softball reglementen. 
De werking die Cus hiervoor hanteert, wordt verder in dit reglement opgenomen onder artikel 5. 
 
2.7. Communicatie naar Cus 
Alle officials of clubs die contact wensen op te nemen met Cus dienen dit te doen via het officiële e-
mail adres van Cus: cus@kbbsf.be. 
Cus verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen te antwoorden op de vraag of te melden dat er over 
de vraag overleg zal gepleegd worden en wanneer de official of club antwoord zal krijgen. 
 
 
Artikel 3. Samenstelling van Cus: 
De commissie bestaat uit maximum zeven leden waarvan er één afgevaardigde kan zijn van de raad 
van bestuur van KBBSF. 
De raad van bestuur van KBBSF kan één van haar leden aanstellen als lid van Cus indien zij dit 
wensen. 
Alle leden worden benoemd voor een herkiesbare periode van vier jaar; elke benoeming moet steeds 
worden goedgekeurd worden door de raad van bestuur van KBBSF. 
Het is wenselijk dat Cus zo wordt samengesteld dat beide liga’s (de Waalse en Vlaamse liga) en beide 
sporten (baseball en softball) vertegenwoordigd zijn. 
 
 
Artikel 4. Bevoegdheid: 
 
4.1. Richtlijnen  
Het opstellen van richtlijnen waaraan de officials zich dienen te houden en daarmee samenhangend 
het eventueel sanctioneren van het niet opvolgen van deze richtlijnen. 
De gezegde richtlijnen en de eraan verbonden rechten en plichten voor de officials worden verder in 
dit reglement gespecifieerd. 
 
4.2. Doorgeven informatie  
Het doorgeven van alle, in het officiële orgaan van KBBSF (thans de Nieuwsbrief) te publiceren, 
aanduidingen van officials en eventuele andere informatie die de officials aanbelangt. 
 
4.3. Internationaal  
Het doorgeven van de lijst met umpires en scorers die voor internationale aanduidingen in 
aanmerking komen. 
 
 
 
 
 
 



Artikel 5. Werking: 
 
5.1. Aanduidingen  
Voor alle wedstrijden van de eerste nationale afdelingen (thans Gold league) zal Cus trachten twee 
federale umpires en één federale scorer aan te duiden. 
Voor alle andere nationale wedstrijden zal Cus trachten minimaal één umpire aan te duiden. 
Voor de in België ingerichte internationale tornooien, waarvoor de aanduidingen niet door de 
internationale federaties (CEB, ESF, WBSC) gedaan worden, zal Cus, bij voorrang, steeds beroep doen 
op de internationale umpires en scores die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. 
Hiervoor zal Cus de aanduidingen doen in samenspraak met de inrichtende club. 
 
5.2. Cursus  
De nationaal ingerichte cursus dient in de beide taalgebieden dezelfde lesstof te bevatten en 
bijgevolg dezelfde onderwerpen te behandelen. Ook het examen moet dezelfde kennis en kunde 
beoordelen. 
Er zullen gescheiden cursussen worden ingericht voor de beide sporten (base- en softball). 
De kandidaten moeten tachtig (80) procent van de te behalen punten hebben om geslaagd te zijn. 
Indien ze geslaagd zijn zullen zij hiervoor een certificaat ontvangen. Na hun eerste seizoen als official 
kunnen zij dit certificaat laten omzetten in een federaal diploma voor scorer, baseball umpire of 
softball umpire, indien ze een voldoende aantal wedstrijden hebben geleid, hetzij tien wedstijden, en 
een voldoende score hebben behaald bij de doorgevoerde controles tijdens het seizoen. 
Als een official zijn/haar diploma heeft behaald zal het curscusgeld dat hij heeft betaald terugbetaald 
worden aan hem/haar. 
 
5.3. Bijscholingsclinic 
De lessen dienen gesplitst te worden voor baseball en softball umpires en scorers. 
De inhoud van de lessen kan op vraag van de deelnemers afgestemd worden op de behoeften, mits 
tijdig overleg met de lesgevers en aan de hand van de opmerkingen die werden gemaakt tijdens de 
evaluaties van de officials. 
Deze clinic heeft als bijkomend doel de collegialiteit tussen de umpires en tussen de umpires en 
scorers te bevorderen; daarom zullen de organisatoren ernaar streven ook één of meerdere 
gezamenlijke activiteiten te organiseren gedurende het weekend dat de clinic wordt georganiseerd. 
 
5.4. Internationaal 
Clinics/opleidingen die ertoe leiden om internationale umpire of scorers te worden dienen in de door 
Cus bepaalde volgorde gevolgd worden, te weten: eerst de nationale cursus, dan voldoende (er 
wordt uitgegaan van een minimum van 50 wedstrijden gespreid over maximum 3 seizoenen) 
nationale wedstrijdleiding, dan meerdere positieve evaluaties, ESF of Ceb-cursus, indien de umpire in 
deze laatste is geslaagd eventueel een cursus op ISF/WBSC niveau. 
De Cus zal elk jaar de umpires die in aanmerking komen om aan een internationale cursus deel te 
nemen, inlichten van de te volgen procedure en van de plaats en datum van de eventuele 
internationale clinics. 
Vanaf een scheidsrechter internationaal scheidsrechter is zal hij/zij voor zolang hij op de 
internationale lijst wil blijven staan voldoende nationale wedstrijdleiding moeten doen (er wordt 
uitgegaan van een minimum van 50 wedstrijden gespreid over maximum 3 seizoenen). 
 
5.5. Controle begeleiders 
Cus zal elk jaar in het begin van de competitie een lijst met controlebegeleiders opstellen en ter 
goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur van de KBBSF. Deze lijst zal dan na goedkeuring 
gepubliceerd worden in het officiële orgaan van KBBSF (thans de Nieuwsbrief). 



Deze controlebegeleiders stellen rapporten op over de gecontroleerde umpires en scorers. Aan de 
hand van deze rapporten kunnen, na evaluatie en in samenspraak met de betrokkenen, de niveaus 
van de umpires en scorers eventueel bijgesteld worden. 
Een buitenlandse umpire of scorer, kan na een positieve evaluatie van Cus onmiddellijk een federale 
umpire of scorer licentie verkrijgen. Hij/zij kan eventueel ook op de internationale lijst gezet worden 
indien Cus hierover een positief advies verstrekt. 
 
5.6. Internationale lijsten 
De lijsten met umpires en scores die in aanmerking komen voor CEB, ESF, ISF of WBSC zullen door 
Cus tijdig ter goedkeuring worden aangeboden aan het secretariaat van KBBSF, met het verzoek deze 
aan de instanties (internationale federaties) door te gegeven. 
 
5.7. Wijzigingen reglement 
Cus zal alle betrokken partijen op de hoogte brengen van wijzigingen aan onderhavig reglement, en 
het nieuwe aangepaste reglement publiceren op de website van de KBBSF. 
 
 
Artikel 6. Rechten en plichten van de aan Cus verbonden officials 
(sancties verbonden aan het niet vervullen van onderstaande plichten zijn opgenomen in artikel 8 
van onderhavig reglement) 
 
6.1. Licentie 
Alle federale umpires en scorers dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie afgeleverd door 
één van de liga’s. Zonder deze geldige licentie mag men zijn functie niet uitoefenen. 
 
6.2. Uur van aanwezigheid 
De federale umpires en scorers dienen zich voor de wedstijd aan te melden bij de afgevaardigde van 
de thuisclub en dit minimum vijfenveertig (45) minuten voor het aanvangsuur van de wedstrijd. 
Cus raadt elke umpire en scorer aan de telefoonnummers van alle collega’s (umpires en scorers) en 
van de kantines van de clubs bij te hebben zodat hij/zij hen kan verwittigen ingeval van vertraging 
door onvoorziene omstandigheden. 
 
6.3. Aanvangsuur 
De federale umpires en scorers dienen ervoor te zorgen dat alle wedstrijden, in de mate van het 
mogelijke, op het geprogrammeerde uur starten, met inachtneming van de in het sportreglement 
opgenomen regels. 
 
6.4. Spelregels 
Alle umpires en scorers verbinden zich ertoe de geldende spelregels (MLB en ISF/WBSC), het 
sportreglement en de voorschriften van Cus en KBBSF na te leven. 
 
6.5. Aanduidingen 
De aanduider zal drie maanden voor de aanvang van de competitie alle federale umpires en scores 
vragen hun beschikbaarheid voor het komende seizoen mee te delen. De officials wordt gevraagd 
hierop zo snel mogelijk te antwoorden en dit ten laatste één maand voor de aanvang van de 
competitie. 
In het formulier dat de official terugstuurt aan de aanduider zal hij het adres vermelden waarvan hij 
vertrekt naar zijn wedstrijden; dit zal normaal gezien steeds het officiële adres van de official zijn, 
maar dit kan ingevolge persoonlijke omstandigheden anders zijn. Wederom wordt er beroep gedaan 
op de integriteit van de scheidsrechter bij het opgeven van dit adres dat verschillend is van zijn/haar 
officieel adres. 



Bij het van de aanduidingen wordt iedere official verzocht deze na te kijken en elke mogelijke 
onbeschikbaarheid onmiddellijk (uiterlijk op woensdagavond voor het betreffende weekend of 
uiterlijk twee dagen voor de eventuele inhaalwedstrijd tijdens de week) te melden aan de aanduider, 
zodat deze de nodige schikkingen kan treffen om een vervanger aan te duiden. 
 
6.6. Aanwezigheid 
De aanwezigheid van de officials kan enkel blijken uit de registratie op het wedstrijdblad, die naam, 
licentienummer en handtekening moet bevatten. 
 
6.7. Onregelmatigheden 
Bij het vaststellen van onregelmatigheden aan de voorzieningen, dient de official hiervan op te 
maken en door te sturen aan het secretariaat van KBBSF. Het  secretariaat zal hem/haar dan op de 
hoogte brengen van het gevolg dat hieraan werd gegeven. 
 
6.8. Vergoeding 
Alle federale umpires en scorers ontvangen een wedstrijdvergoeding en verplaatsingsonkosten voor 
de wedstrijden waarvoor zij tengevolge van een KBBSF (Cus)-aanduiding  aanwezig zijn geweest. 
Deze wedstrijdvergoeding en/of verplaatsingsonkosten wordt door KBBSF aan de officials uitbetaald. 
De official ontvangt van KBBSF binnen de twee maanden na het einde van het seizoen een globale 
afrekening voor zijn/haar wedstrijden van het voorbije seizoen ter nazicht. Nadat deze globale 
afrekening door de official “voor akkoord” ondertekend wordt teruggestuurd door de official binnen 
de vooropgestelde termijn  gebeurt de uitbetaling door KBBSF binnen de twee weken op het door de 
official opgegeven rekeningnummer, onder voorbehoud dat alle clubs hun Cus vergoedingen hebben 
betaald. 
Indien de official niet heeft geantwoord binnen de zestig dagen, na het een tweede keer verzenden 
van de zijn/haar globale afrekening, vervalt zijn vergoeding. 
Hierop is door de official een beroep mogelijk mits hij/zij kan bewijzen dat een foutieve verzending is 
gebeurd. 
De bedragen van de vergoedingen voor de officials worden elk jaar gepubliceerd door kbbsf een 
maand voor de start van het seizoen. 
 
 
Artikel 7. Rechten en plichten van de clubs 
(sancties die verbonden zijn aan het niet vervullen van deze plichten worden opgenomen in het 
sportreglement) 
 
7.1. Ontvangst  
Elke thuisclub dient iemand af te vaardigen die de officials zal opvangen. 
 
7.2. Accommodatie 
- Voor de umpires dient een degelijke, goed onderhouden, hygiënische en afsluitbare kleedkamer, 
met minstens een lavabo en bij voorkeur een douchegelegenheid, voorzien te zijn. 
- Voor de scorers dient een afgeschermde ruimte voorzien te zijn, waar zij, beschut tegen regen en 
wind, hun taak kunnen uitvoeren, conform de reglementen zoals vermeld in de voorwaarden van het 
sportreglement. 
Indien deze accommodatie niet voorzien is door de clubs is het de official toegestaan om het terrein 
te verlaten zonder de wedstrijd te leiden of te scoren. Hij/zij zal wel de verplaatsingsvergoeding 
ontvangen en de clubs zullen hiervoor een aanmaning krijgen om dit binnen de week op te lossen. 
 
7.3. Cus-vergoeding 
De clubs verbinden er zich toe de voorberekeningen zoals die worden medegedeeld door KBBSF tijdig 
te betalen, in vijf termijnen, op 15 mei, op 15 juni, op 15 juli, op 15 augustus en op 15 september. 



In de maand november ontvangen de clubs de definitieve factuur voor Cus, waarvan de betaling 
binnen de 14 dagen op de rekening van KBBSF dient gestort te worden. Daar  tegenover staat dat 
eventueel te veel betaalde bedragen eveneens binnen de 14 dagen door KBBSF teruggestort worden 
op de rekening van de club. 
 
7.4. Leveren officials 
De clubs worden aangespoord om de nodige inspanningen te leveren om te voorzien in umpires en 
scorers, en dit door hun clubleden te stimuleren om deel te nemen aan de ingerichte cursussen. Het 
is duidelijk dat een gebrek aan umpires en scorers ertoe leidt dat meer wedstrijden zullen moeten 
geleid worden door hometeam umpires en scorers. 
 
 
Artikel 8. Sancties 
 
8.1. Bij ongemotiveerde afwezigheid van een aangeduide umpire of scorer, heeft Cus de mogelijk om 
hem/haar een boete op te leggen die bestaat uit de totale som van zijn/haar vergoedingen die 
voorzien waren voor deze wedstrijd. Het zal echter niet mogelijk zijn om op het einde van het 
seizoen op een negatieve vergoeding te komen waarbij de official zou dienen op te leggen. 
 
8.2. Elk gedrag van de umpire wat partijdigheid doet vermoeden zal door Cus of KBBSF worden 
beboet of een andere gepaste straf opgelegd aan de official. 
 
8.3. Protesten. 
Een protest of spelen onder voorbehoud kan slechts ingediend worden op het ogenblik dat de feiten 
zich voordoen. 
Een latere vraag tot vermelding moet door de scorer geweigerd worden. 
De scorer zal op vraag van de umpire het protest of voorbehoud onmiddellijk op het wedstrijdblad 
noteren, met vermelding van het ogenblik waarop het protest of voorbehoud werd ingediend (VB: 
protest 7de inning, 2 uit, stand 1 – 3 en dan vermelding van de feiten). 
 
 
Artikel 9. Voorkomen en gedrag officials 
Teneinde de functie van umpire en scorer de nodige autoriteit te verlenen dient met volgende 
richtlijnen in acht te nemen: 
 
9.1. Het uniform van de umpire moet steeds op en top in orde zijn. KBBSF bepaalt het uniform van de 
federale umpires en zal dit publiceren in het officiële orgaan van KBBSF (thans de Nieuwsbrief). 
 
9.2. Scorers worden verondersteld neutraal te zijn ook als home scorer zijn. 
 
9.3. De umpire en scorer zijn beiden officiële vertegenwoordigers van de KBBSF; er wordt van hen 
verwacht dat zij zich onberispelijk gedragen en in het algemeen netjes gekleed zijn. Voor de wedstrijd 
is het hen verboden alcohol te drinken of andere middelen te nemen die hun gedrag of beoordeling 
tijdens de wedstrijd kan beïnvloeden. 
 
9.4. Wanneer men als official door een coach of manager benaderd wordt, dient men zich als 
neutrale wedstrijdleider te gedragen en geen woorden in de mond te nemen die het gesprek 
verhitten in plaats van de vragen correct te beantwoorden. 
 
9.5. Elk contact met het publiek tijdens de wedstrijd moet ten allen tijde trachten te worden 
vermeden. 
 


