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1 Inleiding 
 

Bij de samenstelling van dit document door de  Provinciale Scheidsrechterscommissie Volley Antwerpen 
(VA) werd er naar gestreefd een zo volledig mogelijk overzicht van de statutaire toestand van de 
scheidsrechters en waarnemers weer te geven. 
 
In dit document zijn de rechten en plichten van de scheidsrechters opgenomen zodat zij op een 
onderbouwde manier, op ieder ogenblik van hun loopbaan, de verantwoordelijkheid verbonden aan hun 
functie kunnen opnemen. 
 
 

2 Samenstelling   Provinciale Scheidsrechterscommissie Volley 

Antwerpen 
 

De Provinciale Scheidsrechterscommissie VA (afgekort PSC VA)  is samengesteld uit: 
 

− Voorzitter - Verantwoordelijke scheidsrechters PSC VA. 

− Verantwoordelijken scheidsrechterscommissie van de vier gewesten. 

− Verantwoordelijke waarnemingen. 

− Verantwoordelijke aanduidingen en / of afzeggingen. 

− Verantwoordelijke vorming. 

− Verantwoordelijke homologatie. 
 

3 Bevoegdheden PSC VA 
 

− Coördineert alle scheidsrechterlijke aspecten en de arbitrage van competities, jeugdkampioenschappen, 
eindronden, tornooien, vriendenwedstrijden, diverse ontmoetingen, op vraag van de clubs en beach - 
volleybal. 

− Regelt de geschillen op scheidsrechters vlak. (deontologie, houding, enz....) 

− Treft sancties tegen leden van het scheidsrechterkorps die de reglementen en/of verordeningen 
overtreden of niet toepassen. 

− Staat in voor de aanduidingen van de scheidsrechters voor de wedstrijden van Volley Antwerpen. 

− Staat in voor de vorming van de scheidsrechters door: 

− het organiseren van samenkomsten met zijn commissieleden 

− het organiseren van de scheidsrechters cursussen, het opstellen van de  vragenlijsten, het organiseren 
van theoretische en praktische testen 

− het vastleggen van de richtlijnen en het geven van instructies 

− het geven van opdrachten aan waarnemers 

− het bijhouden van de persoonlijke dossiers van de scheidsrechters 

− het organiseren van videosessies om de scheidsrechters beter op te leiden en te ondersteunen 

− Staat in voor het samenstellen van de scheidsrechters categorieën. 

− Staat in voor de homologatie van de zalen. 

− Zorgt voor een stipte toepassing en controle van de homologatiereglementen. 

− Geeft opdracht om zalen te controleren of controleert de zalen. 

− Staat in voor het uitreiken van nieuwe homologatiebewijzen en het intrekken of wijzigen van bestaande 
bewijzen. 

− Verzamelt jaarlijks de personalia van alle scheidsrechters adhv de inschrijvingen via Volleyadmin 

− Geeft de nodige informatie door aan het secretariaat VV m.b.t. het volledig en correct opmaken van de 
lidkaarten van de scheidsrechters. 

− Is verantwoordelijk voor de controle van de wedstrijdbladen m.b.t. de scheidsrechters. 

− Organiseert de controle van de kostennota’s van de scheidsrechters. 

− Staat in voor de media en communicatie met betrekking tot scheidsrechterlijke aspecten 
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4 Voorwaarden om scheidsrechter te worden 
 

4.1 Voorwaarden om Jeugdscheidsrechter te worden 
 

Om jeugdscheidsrechter bij Volley Antwerpen te worden zijn er twee mogelijkheden : 
 

− De volledige cursus jeugdscheidsrechter volgen mits: 

− Op de  dag van de cursus minimaal 14 jaar oud zijn. 

− Een degelijke en bewuste motivatie tonen om jeugdscheidsrechter te worden. 

− Tot  men de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, mag de jeugdscheidsrechter echter enkel wedstrijden 
leiden van U11 en U13. 

 
− Een verkorte cursus jeugdscheidsrechter volgen mits: 

− Leeftijd deelname cursus = men moet 16 jaar worden in betreffende kalenderjaar. 

− Een degelijke en bewuste motivatie tonen om jeugdscheidsrechter te worden. 

− Als speler en/of coach al minstens twee jaar actief bij  het volleybalspel betrokken zijn. 

− Bereid zijn om voorafgaand aan de cursus via zelfstudie een aantal elementen (aangeboden via de 
website) vooraf grondig in te studeren . 

 

 

4.2 Voorwaarden om Provinciaal scheidsrechter te worden 
 

Om scheidsrechter te worden bij Volley Antwerpen zijn er twee mogelijkheden : 
 

− De volledige cursus volgen. 

− Leeftijd deelname cursus = men moet 16 jaar worden in betreffende kalenderjaar 

− Een degelijke en bewuste motivatie tonen om scheidsrechter te worden 

− Volgen van de volledige cursus scheidsrechter en slagen in het examen scheidsrechter 

− Bereid zijn om voorafgaand  een aantal elementen ( u aangeboden via de website) vooraf grondig in te 
studeren 

− Men moet minimaal 16 jaar zijn als men start met het leiden van wedstrijden 
 

− Een verkorte cursus volgen. 

− Leeftijd deelname cursus = men moet 16 jaar worden in betreffende kalenderjaar 

− Een degelijke en bewuste motivatie tonen om provinciaal scheidsrechter te worden 

− Als jeugdscheidsrechter reeds actief zijn ( minimaal 20 wedstrijden gefloten tijdens de laatste 2 jaar of 
bekwaam beoordeeld worden door de verantwoordelijke) 

− Bereid zijn om voorafgaand  via zelfstudie een aantal elementen (aangeboden via de website) vooraf 
grondig in te studeren 

− Slagen in het examen scheidsrechter 

− Men moet minimaal 16 jaar zijn als men start met het leiden van wedstrijden 

 

 
 

4.3 Inschaling als scheidsrechter  
 

Als scheidsrechter van een andere provincie of van vreemde nationaliteit kan men op verzoek ingeschaald 
worden onder volgende voorwaarden: 
 

− men dient lid te zijn van een club gevestigd in de BLVV Volley Antwerpen of als individueel lid 
aangesloten te zijn bij Volley Vlaanderen 

− bij de kandidatuurstelling de nodige bewijsstukken voorleggen, waaruit de kwalificatie als scheidsrechter 
blijkt 

− de toelating van de federatie van hun land of provincie van herkomst voorleggen, om in België 
wedstrijden te mogen leiden 

− blijk geven van de kennis van de Nederlandse taal 

− slagen voor een schriftelijk en mondelinge test 

− een gunstige beoordeling van het dossier bekomen 
 

Nadat de kandidaat aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, zal hij aangesteld worden in een 
categorie die ten hoogste één lager is dan zijn oorspronkelijke kwalificatie. 
De voorwaarden voor promotie, degradatie en de reglementering rond leeftijd zijn dezelfde als deze van de 
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andere scheidsrechters van Volley Antwerpen. 
 

4.4 Voorwaarden om te slagen voor het examen 
 

− de voorziene scheidsrechters opleiding gevolgd hebben 

− ten minste 50% behalen op alle onderdelen van het examen 
 

Wie voor het examen geslaagd is, wordt aangesteld met de graad van kandidaat scheidsrechter. 
 

5 Scheidsrechterscategorieën 
 

De scheidsrechters worden ingedeeld in volgende categorieën: 

− Jeugdscheidsrechter. 

− Kandidaat scheidsrechter. 

− Provinciale scheidsrechter. 

− Ere scheidsrechter 
 

6 Voorwaarden tot promotie 
 

 
 

6.1 Kandidaat Scheidsrechter 
 

Om in aanmerking te komen voor deze categorie, moet men als jeugdscheidsrechter: 

− bekwaam beoordeeld worden door de verantwoordelijke 

− minimum 16 jaar oud zijn 

− van onberispelijk gedrag zijn 

− slagen voor het examen 
 

6.2 Provinciaal Scheidsrechter 
 

Om in aanmerking te komen voor deze categorie, moet men: 

− minimum 16 jaar oud zijn; 

− van onberispelijk gedrag zijn; 

− voorgesteld worden door de verantwoordelijke van zijn gewest. 
 

De namen van de kandidaten zullen op aanvraag van de scheidsrechters verantwoordelijke medegedeeld 
worden, tegen een voorziene datum. 
De scheidsrechter kan ook zelf zijn kandidatuur stellen bij de verantwoordelijke van de 
scheidsrechterscommissie; 
De kandidaten die niet weerhouden worden, zullen terug ter beschikking gesteld worden van hun 
respectievelijke gewest. 
 

 

6.3 Kandidaat VV-scheidsrechter 
 

Om in aanmerking te komen voor deze categorie, moet men: 

− minimum 18 jaar zijn; 

− van onberispelijk gedrag zijn; 

− voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de scheidsrechtercommissie VV; 

− zijn kandidatuur stellen bij de scheidsrechters verantwoordelijke VV 
 

6.4 Uitzonderlijke promotie of degradatie 
 

De commissie kan op gelijk welk ogenblik een scheidsrechter sneller laten promoveren of degraderen indien 
zij dat noodzakelijk acht.  Dit moet degelijk gemotiveerd worden. 
 

6.5 Ere-scheidsrechter 
 

Deze titel kan, na definitieve beëindiging van de actieve loopbaan als scheidsrechter en na minstens 20 jaar 
activiteit in gelijk welke graad, op voorstel van de scheidsrechterscommissie, door de raad van beheer VV, 
toegekend worden aan de genomineerde. 
Deze titel wordt éénmaal per jaar, in de maand juni, op voorstel van de voorzitter van PSC VA, toegekend 
door de raad van beheer VV. 
De benoemde ere-scheidsrechter krijgt door middel van een strikt persoonlijke kaart (jaarlijks te vernieuwen) 



Statuut scheidsrechter BLVV Volley Antwerpen 2020 - 2021  pagina 7 van 14 

vrije toegang tot de terreinen en zalen van clubs aangesloten bij Volley Belgium/Volley Vlaanderen, 
uitgezonderd finale beker van België of wedstrijden en tornooien met internationaal karakter. 
Als ere-scheidsrechter dient men aangesloten te zijn bij de VV. 
 

6.6 Beëindiging loopbaan 
 

Om als provinciaal scheidsrechter/regionaal scheidsrechter te kunnen fungeren is er geen maximum leef-
tijdsgrens bepaald. De scheidsrechterscommissie bepaalt welke scheidsrechter zich niet meer kan inschrij-
ven als actief provinciaal scheidsrechter. Hij kan zijn loopbaan als scheidsrechter, na toestemming van de 
gewestelijke verantwoordelijke dan nog verder zetten in zijn gewest. 
 

Men kan steeds zijn loopbaan als provinciaal scheidsrechter op eigen verzoek beëindigen. Mits toestemming 
van de gewestelijke verantwoordelijke kan men dan zijn loopbaan verder zetten in het gewest. 

 

De scheidsrechter die de leeftijd van 75 jaar bereikt heeft, mag slechts na een jaarlijks gunstig advies van de 
respectievelijke scheidsrechterscommissie, zijn activiteit als scheidsrechter verder zetten. 

 

7 Sancties 
 

Een scheidsrechter wordt nooit gesanctioneerd door het PSC, zonder dat zij/hij zich voor deze commissie 
heeft kunnen verdedigen 

Een scheidsrechter die een uitnodiging krijgt om voor de scheidsrechterscommissie te verschijnen, moet 
hieraan gevolg geven. Hij kan zich, op zijn verzoek, laten bijstaan. 

Tegen de beslissingen / sancties van de scheidsrechterscommissie is geen beroep mogelijk. 

Een scheidsrechter kan altijd vragen om door de scheidsrechterscommissie gehoord te worden echter alleen 
na schriftelijk de voorzitter van de scheidsrechterscommissie geïnformeerd te hebben, betreffende de reden 
van zijn verzoek. 

Volgende sancties kunnen opgelegd worden: 

− een waarschuwing en/of een blaam, 

− een boete, 

− uitstel van promotie, 

− degradatie naar een lagere categorie, 

− een schorsing, 

− de schrapping. 
 

7.1 Waarschuwing en blaam. 
 

Een tekortkoming van een scheidsrechter kan door PSC VA gesanctioneerd worden met een waarschuwing 
eventueel gevolgd door een blaam. 
 

7.2 Boete 
 

De scheidsrechter kan een boete opgelegd worden. Consulteer hiervoor de boetelijst die jaarlijks mee met 
het ontmoetingsreglement gepubliceerd wordt. 
 

 

7.3 Uitstel tot promotie 
 

Volgende redenen kunnen een promotie naar een hogere categorie voor minimum een jaar uitstellen: 
 

− eenmaal, tijdens het seizoen, afwezig  zijn op de verplichte vergadering zonder zich vooraf, 
schriftelijk en gemotiveerd, bij zijn respectievelijke verantwoordelijke te hebben verontschuldigd; 

− eenmaal, tijdens  het seizoen, afwezig  zijn  op een wedstrijd waarvoor men werd aangeduid, zonder 
zich vooraf of onmiddellijk na de afwezigheid, uitvoerig verantwoord te hebben bij de 
verantwoordelijke (telefonisch binnen 24 uur en schriftelijk bevestigd binnen de 2 werkdagen; 

− eenmaal, niet schriftelijk verontschuldigd, afwezig blijven na een schriftelijke oproep van een 
commissie. 

− een scheidsrechterlijke vergissing tegen zich uitgesproken horen, die het herspelen van de 
betreffende wedstrijd tot gevolg heeft; 

− tweemaal te laat aanwezig zijn voor het leiden van wedstrijden.(zie aanwezigheid). 

− drie ongegronde afzeggingen doen in één seizoen. Het al of niet gegrond zijn van de reden wordt 
door de verantwoordelijke aanduidingen onderzocht en voorgelegd aan de commissie; 

− twee ongunstige begeleidingsrapporten tijdens hetzelfde seizoen door verschillende waarnemers; 
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− gebrek aan respect of ethiek tonen ten opzichte van collega’s, leden van commissies of leden van 
de raad van bestuur. 

 

7.4 Degradatie naar een lagere categorie 
 

Volgende redenen kunnen een degradatie naar een lagere categorie tot gevolg hebben: 
 

− tweemaal, tijdens het seizoen, afwezig zijn op een vergadering, zonder zich vooraf schriftelijk en 
gemotiveerd, bij zijn verantwoordelijke te hebben verontschuldigd; 

− tweemaal, tijdens het seizoen, afwezig zijn op een wedstrijd waarvoor men werd aangeduid, zonder 
zich vooraf of onmiddellijk na de afwezigheid, verantwoord te hebben bij de respectievelijke 
verantwoordelijke; 

− tweemaal, tijdens het seizoen, niet schriftelijk verontschuldigd, afwezig blijven na een schriftelijke 
oproep van een commissie; 

− tweemaal, tijdens het seizoen, een scheidsrechterlijke vergissing tegen zich uitgesproken te horen, 
die het her-spelen van de betreffende wedstrijd tot gevolg heeft; 

− drie ongunstige begeleidingsrapporten tijdens hetzelfde seizoen door verschillende waarnemers; 

− vier weken of meer na elkaar, tijdens hetzelfde seizoen, zonder gegronde reden niet beschikbaar 
zijn. Het al of niet gegrond zijn van de reden wordt door de verantwoordelijke aanduidingen 
onderzocht en voorgelegd aan de commissie. 

 

7.5 Schorsing 
 

Een scheidsrechter kan in volgende gevallen geschorst worden: 
 

− zodra het aantal afwezigheden en / of afzeggingen, tijdens hetzelfde seizoen, samen vijf bedraagt; 

− onderling aanduidingen wisselen zonder toelating van de verantwoordelijke; 

− bepaalde handelingen of uitspraken doet die de eerbaarheid van het korps of de federatie in het 
gedrang brengen; 

− het leiden van tornooien of wedstrijden zonder toestemming van de commissie; 
 
De scheidsrechter en zijn club worden door de scheidsrechterscommissie schriftelijk van de beslissing op de 
hoogte gebracht. 
 

Een schorsing uitgesproken door de scheidsrechterscommissie kan leiden tot uitstel van promotie of 
degradatie naar een lagere categorie. 
 

7.6 Schrapping 
 

Een scheidsrechter kan in volgende gevallen geschrapt worden: 
 

− in hetzelfde seizoen driemaal onwettig afwezig zijn op wedstrijden, vormingsvergaderingen of 
oproepen van een commissie negeren. 

− tweemaal door de scheidsrechterscommissie geschorst worden; 

− door uitspraak van de scheidsrechterscommissie. 

− als jeugdscheidsrechter de jaarlijkse verplichte vergadering niet bijwonen 
 

8 Persoonlijk dossier 
 

Elke scheidsrechter heeft het recht zijn persoonlijk dossier in te zien. Deze inzage kan gebeuren ter 
gelegenheid van een vormingsvergadering en dient vooraf aangevraagd te worden. 
De bespreking zal op een discrete manier gebeuren  
 

9 Administratieve onderrichtingen 
  
9.1 Aanduidingen 

 

De wedstrijdaanduidingen, vervangingen en andere officiële aanduidingen gebeuren via volleyadmin2 (te 
raadplegen via de persoonlijke login in volleyadmin2) en worden verzonden per e–mail. 
Deze worden beschouwd als de officiële mededeling. 
 

De scheidsrechters zijn verplicht wekelijks deze aanduidingen, oproepingen en berichten te raadplegen en 
deze te aanvaarden of te weigeren via volleyadmin2. 
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Een scheidsrechter moet, VOOR elk weekend, zijn aanduidingen controleren tot dinsdag 20u00.  
Elke wijziging door de verantwoordelijke aanduidingen aan een bevestigde aanduiding wordt automatisch 
gemeld via mail aan de scheidsrechter(s) 
Elke wijziging na dinsdag 20u00 zal door de verantwoordelijke aanduiding en/of afzeggingen aan de 
betrokken scheidsrechter(s) persoonlijk gemeld worden. Na dit persoonlijk contact zal de aanduiding via 
volleyadmin2 aangepast worden en dient deze aangepaste aanduiding door alle betrokken scheidsrechters, 
die hier een bericht (e-mail) van kregen, terug bevestigd te worden. 

 

9.2 Beschikbaarheid 
 

Iedere scheidsrechter moet zich elk weekend ter beschikking stellen en dit tijdens de periode van 01 
september tot 31 mei. 

Niet beschikbaar zijn buiten deze periode wordt niet in rekening gebracht als afzeggingen en / of 
verlofaanvragen.  

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor scheidsrechters die: 

− een functie uitoefenen in hun club; 

− speler zijn; 

− voor aanvang van het seizoen de data bekend maken dat hij / zij vrij willen zijn. 

− minstens één dag per weekend ter beschikking zijn. 
 
De scheidsrechter die deze voorwaarden niet nakomt, zal ter beschikking van zijn verantwoordelijke worden 
gesteld. 

Van elke scheidsrechter, ook speler - scheidsrechter wordt verwacht dat als hij afzegt dit doet omwille van 
een gegronde reden. 

Onbeschikbaarheid of een verlofaanvraag moet minstens ZES WEKEN vooraf gemeld worden aan de 
verantwoordelijke aanduidingen, via volleyadmin2. 

Indien er wijzigingen dienen te worden gedaan aan een aangevraagd verlof/afwezigheid en dit dient te 
worden aangepast, dan dient dit via e-mail te worden doorgegeven aan de verantwoordelijke aanduidingen. 
Alleen hij kan deze aanpassen in volleyadmin2. 
Indien de aanduidingen via volleyadmin2 reeds gebeurd  zijn, moet men zijn aanduiding afzeggen (niet 
aanvaarden) via volleyadmin2. Deze laattijdige aanvragen zullen als afzeggingen worden beschouwd. 

Scheidsrechters die geen onbeschikbaarheid hebben gemeld, kunnen voor speeldagen waarop zij geen 
aanduidingen gekregen hebben, ter vervanging opgeroepen worden tot zaterdag 14u00. 

Een Volley Antwerpen scheidsrechter (uitgezonderd jeugdscheidsrechter) moet in een seizoen minimaal 16 
aangeduide wedstrijden fluiten. Voor scheidsrechters die aan deze voorwaarden niet voldoen, zal de 
commissie een objectieve beoordeling maken. Bij deze beoordeling zal er rekening gehouden worden met 
de beperkingen opgegeven bij het inschrijven ( speler/ functie in club,…) 

In geval van een negatieve beoordeling, zal de boete voor onvoldoende gefloten wedstrijden worden 
toegepast.  
 

9.3 Afzeggingen en vervangingen 
 

Indien de termijn tussen de dag van afzegging en de wedstrijd meer dan 14 dagen bedraagt, moet de 
scheidsrechter dit melden via volleyadmin2 aan de verantwoordelijke aanduidingen / afzeggingen. 
 

Indien de termijn tussen de dag van afzegging en de wedstrijd minder dan 14 dagen bedraagt, moet de 
scheidsrechter dit telefonisch melden aan de verantwoordelijke aanduidingen / afzeggingen en tevens in 
volleyadmin2 deze afzegging ingeven. 
 

Alle afzeggingen na dinsdag 20u00 moeten in eerste instantie telefonisch gemeld worden aan de 
verantwoordelijke aanduidingen / afzeggingen. De afzegging  via volleyadmin2 bevestigt deze telefonische 
afzegging. Enkel een schriftelijk bericht via volleyadmin2 of per e- mail  wordt dan niet meer aanvaard als 
kennisgeving 

 

9.4 Afwezigheden 
 

Indien een van de scheidsrechters niet aanwezig is bij aanvang van een wedstrijd, moet dit vermeld worden 
op het wedstrijdblad. 
De afwezige scheidsrechter moet telefonisch en met een schriftelijke bevestiging binnen de twee 
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werkdagen, na de wedstrijd, de respectievelijke verantwoordelijke op de hoogte brengen. 
Een scheidsrechter die een bericht ontvangt, telefonisch of schriftelijk, in verband met een afwezigheid moet 
hierop binnen de twee werkdagen reageren en een gefundeerd antwoord bezorgen aan de 
verantwoordelijke. 
 

9.5 Inactiviteit 
 

Een scheidsrechter die gedurende minstens een half seizoen inactief is, moet zelf om heropname in het 
scheidsrechterskorps vragen. De scheidsrechterscommissie zal dan over deze wederopname beslissen. Bij 
negatief antwoord, wordt de scheidsrechter ter beschikking gesteld van zijn gewest. 
 

 

9.6 Opmerkingen – voorstellen. 
 

Iedere scheidsrechter heeft altijd het recht om zijn opmerkingen / voorstellen schriftelijk naar voor te brengen 
via de voorzitter van de scheidsrechterscommissie. 
Indien men van oordeel is dat het nuttig is, zullen de aangebrachte opmerkingen of voorstellen ter 
bespreking voorgelegd worden aan de scheidsrechterscommissie. 
 

9.7 Aanwezigheid 
 

Alle officiëlen moeten tijdig (minimum 45 minuten) voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. 
De reden van de laattijdige aanwezigheid zal door de scheidsrechterscommissie onderzocht worden en kan 
sancties tot gevolg hebben. 
 

9.8 Communicatie 
 

Met de scheidsrechterscommissie: 
Indien de scheidsrechterscommissie aan de scheidsrechter om inlichtingen of uitleg verzoekt, moet 
hij/zij hieraan onmiddellijk gevolg te geven. 

 
Doorgeven persoonsgegevens: 

Een scheidsrechter die van adres, e–mail adres, telefoon- of GSM - nummer verandert, moet dit via 
volleyadmin2 zelf wijzigen zodat deze info onmiddellijk wordt doorgegeven aan de 
verantwoordelijken van de scheidsrechterscommissie. 
 

9.9 Wedstrijdwijzigingen 
 

Wedstrijdwijzigingen worden aangekondigd via volleyadmin2 en de scheidsrechter ontvangt automatisch een 
e-mail van Volley Vlaanderen (vv@volleyadmin2.be).  
Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om deze wijzigingen via volleyadmin2 te aanvaarden of 
te weigeren. 
De juiste gegevens van alle wedstrijden zijn steeds terug te vinden op volleyscores.be 
(https://www.volleyscores.be/) 
In geval van twijfel moet de scheidsrechter contact opnemen met de verantwoordelijke aanduidingen en/of 
afzeggingen. 
 

9.10 Inschrijving 
 

Voor de aanvang van elk seizoen moet iedere scheidsrechter (behalve de jeugdscheidsrechters) 
inschrijven via volleyadmin2 voor de vooropgestelde afsluitdatum.  
Is de inschrijving op de uiterste datum niet gebeurd dan: 
− wordt de scheidsrechter als ontslagnemend beschouwd. 

− bij latere inschrijving, kan de scheidsrechter eventueel bestraft worden met de voorziene boete. 

 
Na hun inschrijving ontvangen alle scheidsrechters: 
− De lidkaart waarop wordt vermeld dat je scheidsrechter bent en samen met de melding tot vrije toegang 

op wedstrijden en/of tornooien 

 
Een scheidsrechter kan zich nooit beroepen op het niet weten van mededelingen verschenen op de 
officiële website van Volley Antwerpen en/of – scheidsrechterscommissie. 

 

 

mailto:vv@volleyadmin2.be
https://www.volleyscores.be/
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9.11 Officiële mededelingen en aanduidingen 
 

De algemene berichten en mededelingen die op de website Volley Antwerpen verschijnen moeten 
eveneens opgevolgd worden. 
 

9.12 Wedstrijdvergoeding en verplaatsingsonkosten 
 

− Een aangeduide scheidsrechter heeft voor het leiden van een wedstrijd, recht op verplaatsingskosten en 
een wedstrijdvergoeding. 

− De bedragen van de verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen worden jaarlijks opgenomen in 
het ontmoetingsreglement. 

− De scheidsrechter dient steeds zijn onkosten (vergoeding + verplaatsing) in te geven in volleyadmin2, 
liefst onmiddellijk bij het aanvaarden van de aanduiding.  Deze onkosten moeten ten laatste 3 dagen 
VOOR de wedstrijd ingegeven zijn in volleyadmin2.  

− Indien de kosten aangerekend op de dag van de wedstrijd afwijken ten opzichte van de ingegeven 
kosten (vb door onvoorziene extra kilometers door een omleiding) dient de scheidsrechter dit te wijzigen 
in volleyadmin  uiterlijk 3 dagen na de wedstrijd. 

− Indien de clubs een bewijs wensen van betaling, dienen de clubs een ingevuld document aan de 
scheidsrechter voor te leggen zodat dit kan ondertekend worden. 

− Indien een wedstrijd niet kan doorgaan, heeft de aangeduide scheidsrechter recht op betaling van zijn 
verplaatsingskosten en de voorziene wedstrijdvergoeding. 
De kosten worden betaald door de thuisploeg. Indien dit niet kan, dienen de kosten schriftelijk 
meegedeeld te worden aan de scheidsrechters verantwoordelijke die, in geval het verzoek gegrond is, 
tot betaling zal overgaan.  Is het verzoek ongegrond, dan zal de verantwoordelijke dit schriftelijk 
mededelen. 

 

Buitengewone kosten: 

− Om terugbetaling te bekomen van andere kosten dan deze vermeld in het officieel tijdschrift, moeten de 
scheidsrechters of waarnemers bewijzen dat buitengewone omstandigheden hen tot die uitgaven 
verplicht hebben. De reden van bijkomende of abnormaal hoge onkosten (verplaatsing b.v.) dienen 
uitdrukkelijk vermeld te worden op de onkostennota. 
 

Nazicht van de verplaatsingskosten. 

− De verplaatsingskosten worden nagekeken door de verantwoordelijke compensatiekas of op vraag 
van de clubs ( ontvangen bewijs onkosten ingezet via volleyadmin). 
Diegenen die bij het aanrekenen van hun kosten bedrog plegen, kunnen als scheidsrechter of als 
waarnemer gesanctioneerd worden. 
 

 

Gelegenheidsscheidsrechter. 

− Indien een aangeduide scheidsrechter laattijdig op een wedstrijd aankomt, kan hij enkel nog de 
gelegenheidsscheidsrechter vervangen bij aanvang van de tweede set. De officieel aangeduide 
scheidsrechter heeft recht op de verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoeding (min 10 euro = 
vergoeding voor de gelegenheidsscheidsrechter van de eerste set). 

− Indien een aangeduide scheidsrechter op een wedstrijd aankomt NA aanvang van de tweede set, mag 
hij de wedstrijd niet meer leiden en wordt hij als afwezig beschouwd. 

− Een gelegenheidsscheidsrechter heeft enkel recht op wedstrijdkosten plus terugbetaling van het 
eventueel betaalde inkomgeld. 
 

9.13 Scheidsrechterverslag 
 

Elke scheidsrechter is verplicht om een scheidsrechterverslag 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, dat via volleyadmin2 dient te worden opgemaakt en verzonden.   
Dit dient te gebeuren 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. 
Geen omstandig scheidsrechterverslag 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 het PSC VA 
Alle leden van het PSC VA evenals het VV – bondsparket kunnen de scheidsrechters advies geven 
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betreffende de opmaak van een scheidsrechterverslag. Dit om moeilijkheden bij de behandeling van een 
verslag te voorkomen. 
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 het PSC VA. 
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. 
Beperking in geval van seponering: 
Indien een scheidsrechter het niet eens is met een beslissing tot seponering van zijn scheidsrechters verslag 
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. 
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. 
 

9.14 Scheidsrechterkledij 
 

Een scheidsrechter draagt een verzorgde kledij die bepaald wordt in de richtlijnen: 

− polo met officieel kenteken (voorgeschreven zwarte sr-polo met logo Ethias & EuroMillions) 

− een blauwe trui met officieel kenteken (optioneel) 

− blauwe broek met witte broeksriem 

− witte pantoffels 
 
Een jeugdscheidsrechter draagt een verzorgde kledij die bestaat uit: 

− blauwe broek. 

− polo goedgekeurd door Volley Antwerpen. 
 
Het niet dragen van de reglementaire kledij kan aanleiding geven tot een boete. De vaststelling van deze 
inbreuk kan gebeuren door: 

− leden van de provinciale en gewestelijke scheidsrechterscommissie; 

− leden van de raad van bestuur VA 

− leden van de gewestbesturen. 
 

9.15 Allerlei 
 

− Scheidsrechters en waarnemers, die niet in functie zijn, mogen zich niet naar de kleedkamer van hun 
collega’s begeven. Zij mogen zich ook niet ophouden in de speelruimte indien zij er geen officiële 
opdracht te vervullen hebben. 

− Een scheidsrechter is verplicht onmiddellijk de scheidsrechterscommissie te verwittigen wanneer er 
pogingen worden ondernomen teneinde het resultaat van de wedstrijd te beïnvloeden. 

− Een scheidsrechter die het slachtoffer wordt van gewelddaden voor, tijdens of na een wedstrijd, mag 
altijd klacht indienen bij de gerechtelijke instanties.  

− Een scheidsrechter wordt nooit gesanctioneerd, met uitzondering van boetes, door de 
scheidsrechterscommissie zonder dat hij zich voor deze commissie heeft kunnen verdedigen. Met 
sancties wordt een strafmaatregel bedoeld, los van de evaluatie van de prestaties van de scheidsrechter 
door de scheidsrechters- en adviescommissie. 

− Een scheidsrechter mag steeds vragen om gehoord te worden, echter alleen na schriftelijk de reden van 
zijn verzoek te hebben meegedeeld. 

− Een scheidsrechter heeft, zoals ieder ander lid, het recht zich tot de juridische commissies te wenden. 
 

10 Verplichtingen van de scheidsrechter bij wedstrijden 
 

− Bij aankomst zich kenbaar maken bij de terreinafgevaardigde 

− De thuisploeg stelt een afzonderlijk lokaal of afgeschermde ruimte dat, noch de kleedkamer noch een 
materiaalplaats is, ter beschikking van de scheidsrechter waar: 

o voor de wedstrijd, het (elektronisch) wedstrijdblad voor controle ter beschikking ligt en de kosten 
worden geregeld; 

o na de wedstrijd het wedstrijdblad wordt afgesloten in aanwezigheid van de beide kapiteins (bij  
U15, U13 en U 11  ook de coaches), de markeerders en de officiëlen; 
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Het wedstrijdblad wordt zo vlug mogelijk na de wedstrijd gepost door de 1ste scheidsrechter 
indien dit niet over een elektronisch gemarkeerde wedstrijd gaat. Voor jeugdscheidsrechters is 
dit de verantwoordelijkheid van de thuisploeg. 

 

11 Procedure bij afwezigheid van een aangeduide scheidsrechter 
 

11.1 Afwezigheid van de tweede scheidsrechter 
 

− De eerste scheidsrechter kan, indien mogelijk, de afwezige tweede scheidsrechter vervangen 
door een officiële gelegenheidsscheidsrechter. 

 

11.2 Afwezigheid van de eerste scheidsrechter 
 

− De tweede scheidsrechter neemt zijn plaats in. 

− De tweede scheidsrechter wordt, indien mogelijk, op zijn beurt vervangen door een 
gelegenheidsscheidsrechter. 

 

11.3 Afwezigheid van de scheidsrechter(-s) 
 

Een (officiële) gelegenheidsscheidsrechter moet de wedstrijd op het voorziene uur laten aanvangen. 

− Elke plaatsvervangende scheidsrechter zal de leiding van de wedstrijd overdragen aan de officieel 
aangeduide scheidsrechter op voorwaarde dat deze officiële scheidsrechter, in kledij, verschijnt voor de 
aanvang van de tweede set. 
De overdracht gebeurt echter ook niet vroeger dan na het einde van de eerste set. 

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

− Om te bepalen wie de taak van gelegenheidsscheidsrechter toekomt, moet volgende procedure gevolgd 
worden: 

− De hoogste in graad aanwezige neutrale scheidsrechter komt eerst in aanmerking. 

− In geval van meerdere neutrale scheidsrechters van gelijke graad, geniet deze met de meeste jaren 
ervaring in deze graad, als scheidsrechter de voorrang. 
Zij kunnen ook onderling overeenkomen. 

− Bij ontstentenis van een neutrale scheidsrechter zal de hoogste in graad aanwezige scheidsrechter de 
wedstrijd leiden ongezien tot welke ploeg hij behoort. 

− Bij ontstentenis van een officiële scheidsrechter zal een afgevaardigde van de bezoekers, lid van VV 
voorrang krijgen 

− Bij een eventuele weigering van de bezoekers MOET de leiding verzekerd worden door een 
afgevaardigde van de thuisploeg. 
Een scheidsrechter kan nooit verplicht worden om als gelegenheidsscheidsrechter te fungeren. 
De commissie verwacht dat de scheidsrechters in de mate van het mogelijke hun verantwoordelijkheid 
niet uit de weg gaan. 

 

12 Procedure bij aanwezigheid van meerdere scheidsrechters voor 
dezelfde wedstrijd 

 

Indien per vergissing meerdere scheidsrechters aanwezig zijn voor dezelfde taak, dan is het de 
scheidsrechter met de meest recente aanduiding die de taak moet uitvoeren. 

De andere scheidsrechter neemt nadien schriftelijk contact op met  de verantwoordelijke die de nodige 
schikkingen treft voor uitbetaling van de verplaatsingskosten. 
 

13 Examens en testen 
 

Examens en / of testen worden ingericht door de verantwoordelijke van de commissie. 
Zij kunnen theoretisch en/of praktisch zijn. 

 

13.1 Theoretisch 
 

Door het beantwoorden van vragen over de internationale spelregels 
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13.2 Praktisch 
 

Het leiden van wedstrijden onder andere op een eindronde ingericht door de competitieleiding. 
Deze wedstrijden worden gevolgd door verschillende waarnemers. 
 

14 Waarnemers 
 

Waarneming van scheidsrechters. 

− Er wordt naar gestreefd elke scheidsrechter binnen de perken van het voorziene budget op zijn 
bekwaamheid te volgen.  Ten einde waarnemingen zo efficiënt mogelijk te maken, zal voor de taak 
beroep gedaan worden op een kern van waarnemers.  Deze zullen de nodige instructies bekomen om 
hun waarnemingsopdrachten naar behoren te kunnen vervullen. 
De waarnemingen en beoordelingen zullen betrekking hebben zowel op de technische als 
persoonlijkheidsaspecten van de arbitrage.  De waarnemers dienen na de wedstrijd de wedstrijdleiding 
te bespreken met de waargenomen scheidsrechters. 
Bij aanwezigheid van twee of meerdere waarnemers, dient men in onderling overleg de wedstrijdleiding 
te bespreken. 
Organisatie, planning en algemene leiding van de waarnemingen berust in handen van de voorzitter van 
de scheidsrechtercommissie bijgestaan door de verantwoordelijke waarnemingen. Deze zijn steeds vrij 
waarnemingen te laten uitvoeren, om welke reden dan ook. 
Elke scheidsrechter heeft het recht zijn persoonlijk dossier in te zien. Deze inzage kan gebeuren ter 
gelegenheid van een vormingsvergadering en dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden. 

− Een kandidaat waarnemer die het bewijs geleverd heeft van een grote kennis van de diverse vigerende 
volleybal reglementen, aangevuld met technische en praktische volleybal bekwaamheden, kan in 
aanmerking komen als waarnemer. 
Na een onderzoek van de kandidatuur nemen de verantwoordelijke van de scheidsrechterscommissie 
en de verantwoordelijke waarnemingen een beslissing. 

− De waarnemers zijn verplicht de vergaderingen in de provincie bij te wonen. 

− De geplande waarnemingen verschijnen in volleyadmin. Het is echter altijd toegelaten aan de 
waarnemers om een gelegenheidswaarneming uit te voeren. 

− De reiskosten ; zoals deze van de scheidsrechters 

− De vergoeding; zoals bepaald door het PSC 
 

15 Niet voorziene situaties 
 

Voor alle niet voorziene gevallen beslist Volley Antwerpen en/of de scheidsrechterscommissie. Deze kunnen, 
indien zij hiervoor gegronde redenen hebben, afwijken van deze reglementering. 

Dit statuut van de volleybalscheidsrechter vervangt alle reeds bestaande statuten van Volley Antwerpen 
(voorheen  Antwerpse Volleybal Federatie). 

 


