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1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV 
Het onderhavig huishoudelijk reglement vormt de bijlage aan de statuten van de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV en de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen DBL, PBL en de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV. Het is van toepassing op alle clubs, die thans en in de toekomst deelnemen aan de BNXT League, de 

grensoverschrijdende competitie tussen de clubs uit de hoogste nationale herenafdeling van België en Nederland, 

respectievelijk leden van de Pro Basketball League en de Dutch Basketball League, aandeelhouders van de 

vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV, organisator van de BNXT League.  

  

I -  ALGEMENE PRINCIPES 
De betrekkingen tussen de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV enerzijds en de vzw Basketball Belgium (afgekort 

BB) en de Nederlandse Basketball Bond (afgekort NBB), de vzw Basketbal Vlaanderen (afgekort BVL) en de vzw 

Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (afgekort AWBB) anderzijds, evenals de betrekkingen met andere federaties 

en organisaties worden geregeld door overeenkomsten die in gemeenschappelijk overleg worden afgesloten.  

De clubs die deelnemen aan de BNXT League  worden geacht de reglementen en de beslissingen, die ter aanvulling van 

het huishoudelijk reglement en de statuten worden getroffen, volledig te onderschrijven.  

II -  STRUCTUUR 

Art. 1 -  De werking van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV 

De werking wordt als volgt georganiseerd; 

- de algemene vergadering; 

- de raad van bestuur; 

- departementen en commissies (werkgroepen) 
 

III -  DEPARTEMENT COMPETITIE 

Art. 2 -  Samenstelling en taken 

Het Departement Competitie van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV bestaat uit de competitiemanager en 

de data manager, die verantwoordelijk is voor statistieken en scouting.  

Het zorgt voor het sportief en administratief beheer van de competitie. 

Het voert de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering uit. Daartoe legt het de 

administratieve sancties en de ambtshalve opgelegde bijdragen en tarieven op die in het onderhavig huishoudelijk 

reglement zijn voorzien, of door de disciplinaire instanties van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV worden 

opgelegd. 

 

Art. 3 -  Taakomschrijving: 

1. het opstellen van de kalender en de organisatie van de reguliere competitie en van de playoffs; 

2. het toestaan van de aangevraagde vriendenwedstrijden en toernooien in België en Nederland; 
3. het toestaan van de aangevraagde kalenderwijzigingen; 
4. het doorgeven van de kalenderwijzigingen en de vriendenwedstrijden aan het departement arbitrage; 
5. de controle van de wedstrijdbladen (België) 
6. het opstellen van de eindrangschikking van de reguliere competitie in overeenstemming met het 

rangschikkingsreglement van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV; 
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7. het opleggen van de administratieve sancties die in artikel 60 van dit huishoudelijk reglement zijn voorzien; 
8. het voorstellen van de clubs die in aanmerking komen voor de bekercompetities van FIBA Basketball Champions 

League en FIBA Europe Cup aan BB en NBB, die voor hun inschrijving zorgen; 
9. Organisatie van de BNXT Supercup en All Star Game 

 

 

IV -  CLUBS 
Hoofdstuk 1 – Verplichtingen 

Art. 4 -  Bindend karakter reglement  

a. Het huishoudelijk reglement is bindend voor elke club die deelneemt aan de BNXT League en elke derde door de club 

gemandateerd om ze te vertegenwoordigen in zijn basketbalactiviteiten. 

 

b. De clubs die deelnemen aan de BNXT League verbinden zich steeds ten aanzien van de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV, de andere clubs en elke andere derde, een solidaire houding in te nemen en eensgezind naar buiten te 

treden. 

 

Art. 5 -  Naleving reglementen 

Tenzij anders bepaald in de statuten, het huishoudelijk reglement van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV en 

de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen DBL, PBL en de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV, gelden 

de statuten en de organieke reglementen van BB en NBB, BVL en de AWBB voor alle clubs die deelnemen aan de BNXT 

League die door hun toetreding er zich formeel toe verbinden deze reglementen, ook die van de vennootschap 

BENELEAGUE BASKETBALL BV, te zullen naleven.  

De clubs moeten deze verbintenissen uitdrukkelijk in de contracten met hun spelers opnemen.  

 

Art. 6 -  Contracten en evenementen vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV 

a. Contracten 
De clubs moeten de verplichtingen die voortvloeien uit contracten die de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV 

afsluit met sponsors of andere partijen, stipt uitvoeren. 

Jaarlijks wordt aan de clubs zo snel mogelijk na het einde van het seizoen meegedeeld welke returns gegeven worden 

aan de partners van BENELEAGUE BASKETBALL BV voor het volgende seizoen. 

 

b. Evenementen 
De clubs verbinden zich ertoe om actief alle evenementen georganiseerd door de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV te ondersteunen (sportief, aanwezigheid, publicitair). 

 

All Star Game 
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Alle geselecteerden (coaches, spelers, deelnemers aan side events) worden verplicht beschikbaar gesteld door de clubs 

voor de duur van het hele evenement. De geselecteerden zijn verplicht aanwezig op de plaats en het tijdstip dat door 

BENELEAGUE BASKETBALL BV wordt vooropgesteld.      

Afwezigheid is niet toegestaan, met uitzondering van gerechtvaardigde afwezigheid wegens medische redenen. In dit 

geval zal een medische verklaring moeten afgeleverd worden. Een tegenonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke 

arts aangeduid door de BENELEAGUE BASKETBALL BV, kan aangevraagd worden. Indien de blessure het toelaat, is de 

gekwetste speler verplicht aanwezig op de All Star Game. 

 

Bij ontstentenis van een medische verklaring of indien uit tegenonderzoek blijkt dat een verklaring onrechtmatig werd 

afgeleverd, wordt aan de club van de betreffende speler een boete opgelegd voorzien in artikel 60 van onderhavig 

reglement. 

 

Awards 

Alle genomineerden zijn verplicht aanwezig op de awards show, met uitzondering van gerechtvaardigde afwezigheid 

wegens medische redenen.  

Indien een genomineerde onrechtmatig afwezig is, wordt aan de club van de betreffende speler een boete opgelegd 

voorzien in artikel 60 van onderhavig reglement. 

 

Er wordt naar gestreefd om het All Star Game en de Awards elk jaar afwisselend in één van beide landen te organiseren. 

 

Art. 7 -  Terbeschikkingstelling van spelers 

De clubs zijn verplicht zowel hun Belgische en Nederlandse spelers als hun spelers met een buitenlandse nationaliteit ter 

beschikking te stellen van hun respectieve nationale ploegen, rekening houdend met de reglementering die de FIBA en 

de respectieve nationale federaties ter zake voorziet.  

In geval van weigering zonder gegronde reden (medisch, familiaal, …) door een Belgische speler kan het management 

van de nationale ploeg aan het Departement Competitie van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV vragen art. 

4.1 van het competitieboek TDM177 PCD van BB toe te passen. Het Departement Competitie zal de redenen van het 

verstek onderzoeken en beoordelen. Gedurende de periode van zijn verstek zal de speler geen wedstrijden met zijn club 

mogen spelen. 

In geval van weigering zonder gegronde reden (medisch, familiaal, …) door een Nederlandse speler om voor het 

Nederlandse nationale team uit te komen wordt de sanctie toegepast opgenomen in het Reglement Beschikbaarheid 

Nationale Selecties (Art. 4.1). 

Art. 8 -  Officiële Communicatie 

Elke officiële communicatie met het secretariaat van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV gebeurt via: 

● Post 
BENELEAGUE BASKETBALL BV 
Fashion Gardens 
Atomiumlaan PB 66 
1020 Brussel 
 

● E-mail 

o w.vandekeere@bnxtleague.com   
  

mailto:w.vandekeere@bnxtleague.com
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Alle communicatie met het Departement Competitie moet gezonden worden naar het secretariaat van de vennootschap 

BENELEAGUE BASKETBALL BV.  

● Post 
BENELEAGUE BASKETBALL BV 

Fashion Gardens 

Atomiumlaan PB 66 

1020 Brussel 

● E-mail: t.vandekeere@bnxtleague.com  
 

Via de daartoe voorziene ontvangen formulieren of per e-mail dienen de clubs: 

- Hun respectieve spelerslijsten te beheren; 

- Hun administratieve gegevens te bezorgen; 

- Kalenderwijzigingen aan te vragen; 

- Technische vergunningen voor professionele coaches aan te vragen (Belgische licentiehouders); 

- Scheidsrechters voor oefenwedstrijden in binnenland aan te vragen. 
 

De scheidsrechters en commissarissen maken via  e-mail hun verslagen over aan het disciplinair departement en het 

secretariaat van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV. 

 

V -  COMPETITIEWEDSTRIJDEN 
Hoofdstuk 1 - Organisatie van de competitie 

Art. 9 -   FIBA-reglementering 

Voor zaken die niet expliciet in dit reglement behandeld worden met betrekking tot de organisatie van de wedstrijden, 

is de vigerende FIBA-reglementering van toepassing. 

Art. 10 -  Administratieve gegevens clubs 

De clubs die deelnemen aan de BNXT League, moeten hun administratieve gegevens en de contactgegevens van de 

verschillende functies binnen hun club via e-mail aan het Departement Competitie overmaken, uiterlijk op 1 juli.  

Art. 11 -  Aanvangstijden wedstrijden 

Midweekwedstrijden  

Midweekwedstrijden (niet-zijnde feestdagen) mogen niet voor 19.00u en niet na 20.30u aanvangen. Onder 

midweekwedstrijden wordt verstaan wedstrijden op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  

 

Weekend wedstrijden/Wedstrijden op feestdagen 

Weekend wedstrijden (wedstrijden op zaterdag en zondag) en wedstrijden op feestdagen mogen aanvangen vanaf 

13.00u tot uiterlijk 20.30u. 

Televisiewedstrijden vangen in principe om 20.00 of om 20.30 aan. In onderling overleg met de partij(en) die de 

mediarechten werd(en) toegewezen kan hiervan afgeweken worden. 

 

mailto:t.vandekeere@bnxtleague.com
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Zowel de wedstrijden van de laatste speeldag van de nationale competitiefase als de grensoverschrijdende 

competitiefase dienen op hetzelfde tijdstip te worden afgewerkt. 

Art. 12 -  Kalenderwijzigingen 

Het departement competitie heeft te allen tijde de mogelijkheid om kalenderwijzigingen te weigeren. Tegen deze 

beslissing is geen verhaal mogelijk. In die gevallen waar het reglement niet in voorziet of er geen consensus is tussen 

twee clubs, ligt de finale beslissing rond een kalenderwijziging bij het departement competitie.  

In geval van een uitgestelde of verplaatste wedstrijd, zijn alle spelers of coaches die tussen de oorspronkelijke datum en 

de nieuwe datum reglementair werden aangesloten, speelgerechtigd.  

 

Voor wijziging van de dag van de wedstrijd:  

Een kalenderwijziging dient minimum één maand voor de originele speeldatum aangevraagd te worden. De 

kalenderwijziging dient via e-mail meegedeeld te worden aan het departement competitie en de tegenstrever, dit ten 

minste één maand vóór de originele speeldatum. De kalenderwijziging dient duidelijk gemotiveerd te worden. Indien de 

aanvraag later gebeurt, is de toestemming van de tegenstander nodig. 

Indien een club voor de start van de competitie een kalenderwijziging wenst door te voeren, dient de club de tegenstrever 

en het departement competitie hiervan per e-mail op de hoogte te stellen, voorzien van een duidelijke motivatie. 

Indien de tegenstrever binnen de 72 uur voor of na de nieuwe datum een Europese wedstrijd op verplaatsing dient te 

spelen, is de expliciete geschreven toestemming van de tegenstander nodig. Zoniet kan de uitgestelde wedstrijd ten 

vroegste 72 uur voor of na die Europese wedstrijd van de tegenstander geplaatst worden. 

Alle wedstrijden van de nationale competitieronde moeten gespeeld worden voor het begin van de grensoverschrijdende 

competitieronde.  

Indien meerdere wedstrijden moeten uitgesteld worden, zal bij het opnieuw inplannen de oorspronkelijke volgorde van 

de wedstrijden maximaal gerespecteerd worden. 

 

Voor een uurwijziging op de voorziene dag: 

Mededeling via e-mail ten minste 5 dagen voor de voorziene dag aan het Departement Competitie en de tegenstrever. 

Het akkoord van de tegenstrever is niet vereist.  

Indien het gaat om een wedstrijd die op televisie wordt uitgezonden, is het akkoord van de rechtenhouder vereist. 

 

Voor een wijziging als gevolg van een televisie-uitzending:  

De rechtenhouder heeft de mogelijkheid om in onderling overleg met het departement competitie kalenderwijzigingen 

aan te vragen in functie van de programmering, rekening houdend met de beschikbaarheid van de infrastructuur van de 

thuisspelende club. Het akkoord van de clubs is niet vereist, tenzij één van de clubs binnen de 48u voor of na de wijziging 

een Europese wedstrijd op verplaatsing dient te spelen. Zoniet kan de gewijzigde wedstrijd ten vroegste 72 uur voor of 

na die Europese wedstrijd gepland worden. 

 

Kalenderwijzigingen voor televisie-uitzendingen worden door het departement competitie meegedeeld aan de clubs, de 

verantwoordelijke voor de aanduidingen van de scheidsrechters en de pers. 

 

In geval van weigering wordt de boete opgelegd die voorzien is in artikel 60 van  onderhavig reglement. 
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De partij die de mediarechten wordt toegewezen kan omwille van live-uitzending het begin van de wedstrijd en het begin 

van de tweede helft maximaal 5 minuten uitstellen.  

 

Voor uitstel van een geplande wedstrijd door overmacht (weersomstandigheden, etc.): 

Het uitgangspunt is dat alle wedstrijden gespeeld worden. Het kan zo zijn dat de weersomstandigheden in (een 

deel van) België en Nederland het gevaarlijk maken om te reizen. In de volgende gevallen is het toegestaan om 

niet af te reizen vanwege overmacht: 

>Het KMI/KNMI heeft voor (een deel van) de route code rood afgegeven; 

>Op (een deel van) de route is er aantoonbaar geen weg-of openbaar vervoer-verbinding, die gebruikt kan 

worden om over te reizen. Er kan ook sprake zijn van een andere reden om niet af te reizen.  

De wedstrijd wordt ten laatste 8 uur voor aanvang van de wedstrijd uitgesteld door het departement competitie 

Bij uitstel dient de wedstrijd zo snel mogelijk opnieuw ingepland te worden. Indien de tegenstrever binnen de 48 uur 

voor of na de nieuwe datum een Europese wedstrijd op verplaatsing dient te spelen, is de expliciete geschreven 

toestemming van de tegenstander nodig. Zoniet kan de uitgestelde wedstrijd ten vroegste 72 uur voor of na die Europese 

wedstrijd van de tegenstander geplaatst worden. 

Alle organisatiekosten van een door overmacht uitgestelde wedstrijd, vallen ten laste van de thuisclub. De kosten eigen 

aan een uitwedstrijd blijven ten laste van de uitspelende club.  

 

Laattijdige aankomst 

Een ploeg die zich op het voorziene aanvangsuur niet in speelkledij op het terrein bevindt of een vertraging veroorzaakt, 

zal de boete voorzien in artikel 60 van onderhavig reglement voor gebrek aan organisatie door het departement 

competitie worden opgelegd, behalve als de laattijdige aankomst het gevolg is van overmacht. 

Een wedstrijd kan maximaal één uur na de geplande aanvangstijd aanvatten. Een club die zich niet op het voorziene 

aanvangsuur in speelkledij op het terrein bevindt, heeft maximum een kwartier om zich op te warmen. 

Indien de wedstrijd niet is doorgegaan, zal het departement competitie oordelen over de gegrondheid van de redenen 

die de vertraging veroorzaakt hebben. 

Zijn deze redenen aanvaardbaar, dan zal de wedstrijd opnieuw geprogrammeerd worden. 

Zijn deze redenen niet aanvaardbaar, dan zal het departement competitie de wedstrijd verloren verklaren voor de club 

in kwestie en de boete opleggen voorzien in artikel 60 van onderhavig reglement.  

Art. 13 -  Te herspelen wedstrijden 

Indien een wedstrijd  te herspelen is ten gevolge van een beslissing van een orgaan van de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV naar aanleiding van een vergissing begaan door een official die namens of voor rekening van de 

vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV handelde, vallen de kosten van de overgespeelde wedstrijd ten laste van de 

vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV. 

De vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV zal echter in dat geval de ontvangsten innen, na aftrek van de volgende 

uitgaven (niet-exhaustief): 

- Ter beschikking stellen van de zaal; 

- Kosten van officiëlen voor het leiden van de wedstrijd (wedstrijdcommissaris, scheidsrechters, neutrale tafel); 

- Administratieve nevenkosten verbonden aan het dossier; 

- Juridische kosten van de betrokken Rechterlijke Raad (Raden). 
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In onderling overleg tussen de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV en de club wordt een duidelijke kostenanalyse 

opgemaakt. 

In alle andere gevallen vallen de kosten die gepaard gaan met het herspelen van een wedstrijd ten laste van de club. 

In geval van een te herspelen wedstrijd, zijn alle spelers of coaches die tussen de oorspronkelijke datum en de nieuwe  

datum reglementair werden aangesloten door beide clubs, speelgerechtigd. 

Art. 14 -  Spreiding wedstrijden 

Tussen het aanvangsuur van twee opeenvolgende wedstrijden die eenzelfde club moet betwisten in de nationale en/of 

de Europese competities, moet minstens 48 uur tussentijd zitten. De situaties waar hiervan kan afgeweken worden zijn 

vastgelegd in appendix 7 van onderhavig reglement. 

Art. 15 -  Organisatie Beker van België/Nederland 

Zolang de Beker van België een organisatie zal zijn van BB waaraan de Belgische licentiehouders van de vennootschap 

BENELEAGUE BASKETBALL BV deelnemen, gebeurt de organisatie van de bekercompetitie door het Departement 

Competitie van de vzw PBL en het Departement Competitie van BB. 

Vanaf de 1/4de finale wordt de Beker van België georganiseerd door het Departement Competitie van de vzw PBL.  

De organisatie van de Beker van Nederland valt onder de verantwoordelijkheid van de NBB.  

Art. 16 -  Vriendschappelijke wedstrijden 

De vriendschappelijke wedstrijden en toernooien die in België en Nederland worden gespeeld, moeten minstens twee 

weken op voorhand aan het departement competitie aangevraagd worden via email. Het departement arbitrage duidt 

de scheidsrechters voor deze wedstrijden aan. Ingeval van incidenten en uitsluitingen van spelers in het buitenland moet 

de club onmiddellijk het departement competitie op de hoogte brengen, dat op zijn beurt het disciplinair departement 

hiervan inlicht. 

Art. 17 -  Forfait/Niet opkomen 

a. De clubs moeten het Departement Competitie op voorhand meedelen dat zij forfait geven/niet opkomen voor een 

wedstrijd of voor de rest van de competitie. Het Departement Competitie waarschuwt de verantwoordelijke voor de 

aanduiding van de scheidsrechters en legt de voorziene sancties op. 

 

b.  Bij verlies van de licentie conform de voorwaarden opgenomen in het licentiereglement tijdens de competitie, worden 

alle gespeelde wedstrijden van de betrokken club en de nog te spelen wedstrijden geannuleerd. De boete voorzien in 

artikel 60 van onderhavig reglement  wordt aan de betrokken club opgelegd. 

 

c. Een forfait/niet opkomen wordt bestraft met verlies van de wedstrijd met de score 20-0 in het voordeel van de 

tegenstrever, 0 punten en de boete voorzien in artikel 60 van onderhavig reglement. 

 

Art. 18 -  Verloren verklaarde wedstrijden 

Een wedstrijd wordt verloren verklaard door het Departement Competitie en/of door de disciplinaire organen van de 

vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV. 0 punten worden toegekend aan de bewuste club, 2 punten aan de 

tegenstander, die de wedstrijd wint met de score 20-0. De verschillende gevallen waarbij een wedstrijd verloren wordt 

verklaard, zijn opgenomen in art. 60 van onderhavig reglement.  
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Art. 19 -  Rangorde deelname Europese competities 

 

De rangorde voor deelname aan de Europese competities wordt door de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV als 

volgt bepaald: 

 

Aandeelhouder Pro Basketball League: 

1. Winnaar nationale playoffs; 
2. Winnaar BNXT playoffs; 
3. Hoogst gerangschikte ploeg Elite Gold van elk land; 
4. Winnaar Beker van België; 
5. Runner-up Elite Gold van elk land; 
6. Runner-up nationale playoffs; 
7. Derde in het klassement van de Elite Gold van elk land. 

 

Aandeelhouder Dutch Basketball League: 

1. Winnaar nationale playoffs; 
2. Winnaar BNXT playoffs, 
3. Winnaar Dutch Basketball Cup; 
4. Hoogst gerangschikte ploeg Elite Gold van elk land; 
5. Runner-up Elite Gold van elk land; 
6. Runner-up nationale playoffs 
7. Derde in het klassement van de Elite Gold van elk land 

 

Indien een club, om welke reden dan ook, niet kan of wenst deel te nemen aan een Europese competitie, gaat het 

Europese ticket naar de volgende club uit de rangorde voor deelname aan de Europese competities.  

De club die voor aanvang van de playoffs het hoogst eindigde, heeft het thuisvoordeel in de nationale playoffs. In de 

BNXT playoffs speelt de club die het hoogst eindigde voor aanvang van de playoffs de eerste wedstrijd van de heen-en 

terug confrontatie op verplaatsing. 

Een beschrijving van het competitieformat is opgenomen in appendix 10 van onderhavig reglement.  

Art. 20 -  Klassement  

Het klassement van de BNXT League wordt opgemaakt op basis van een puntensysteem. 

- Gewonnen wedstrijd: 2 punten 

- Verloren wedstrijd: 1 punt 

- Verloren verklaarde wedstrijd of forfait: 0 punten 
 

Bij gelijke stand tussen twee of meerdere clubs aan het einde van de nationale competitieronde wordt het FIBA-

reglement toegepast. Bij gelijke stand tussen twee of meerdere clubs aan het einde van de grensoverschrijdende 

competitieronde wordt het klassement als volgt bepaald: 

• punten aan het einde van de nationale fase 

• resultaat in onderlinge duels 

• doelpuntensaldo in onderlinge duels 

• gescoorde punten in onderlinge duels 

• totaal doelpuntensaldo over alle wedstrijden 

• totaal aantal gescoorde punten over alle wedstrijden 
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Indien de competitie moet geannuleerd worden wegens overmacht, wordt het eindklassement als volgt bepaald met het 

oog op toekenning Europese tickets: 

- alle clubs hebben gelijk aantal wedstrijden op datum annulatie: het klassement op die datum wordt beschouwd als 

eindklassement. 

- clubs hebben ongelijk aantal wedstrijden op datum annulatie: het resultaat van de nog te spelen wedstrijden tot het 

einde van het regulier seizoen wordt gesimuleerd zodat alle clubs met een gelijk aantal wedstrijden eindigen. Volgende 

berekening zal gebruikt worden voor de simulatie: het gemiddeld aantal punten per gespeelde wedstrijd wordt berekend 

en wordt dan vermenigvuldigd met het aantal nog te spelen wedstrijden. Dat puntentotaal wordt toegevoegd aan de 

behaalde punten uit de reeds gespeelde wedstrijden om het eindklassement te bepalen. 

- Indien blijkt dat, na opschorting van de competitie wegens overmacht, de competitie kan hervat worden maar niet kan 

uitgespeeld worden met playoffs zal voorrang gegeven worden aan de playoffs.  

Indien alle clubs een gelijk aantal wedstrijden hebben op datum van de opschorting, wordt het klassement beschouwd 

als eindklassement voor de bepaling van de rangorde voor deelname aan de playoffs en de Europese competities.  

Indien niet alle clubs een gelijk aantal wedstrijden hebben op datum van de opschorting wordt het resultaat van de nog 

te spelen wedstrijden tot het einde van het regulier seizoen gesimuleerd zodat alle clubs met een gelijk aantal wedstrijden 

eindigen. Volgende berekening zal gebruikt worden voor de simulatie: het gemiddeld aantal punten per gespeelde 

wedstrijd wordt berekend en wordt dan vermenigvuldigd met het aantal nog te spelen wedstrijden. Dat puntentotaal 

wordt toegevoegd aan de behaalde punten uit de reeds gespeelde wedstrijden om het eindklassement te bepalen voor 

deelname aan de playoffs en de Europese competities. 

 

Art. 21 -  Perscontacten 

Belgische licentiehouders 

De Belgische licentiehouders van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV dienen te voldoen aan alle bepalingen 

die opgenomen zijn in het convenant van de vzw PBL met de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten vzw, 

Sportspress.be, de organisatie die in België de sportjournalisten, sportfotografen en beeld- en klanktechnici 

vertegenwoordigt. Dit convenant is als appendix 2 aan dit huishoudelijk reglement toegevoegd en maakt hier integraal 

deel van uit. Schendingen van dit convenant (bv. afwezigheid van een coach op de persconferentie na de wedstrijd, 

gebrekkige persvoorzieningen) zullen gesanctioneerd worden met de boete voorzien in artikel 60 van onderhavig   

reglement. 

 

Nederlandse licentiehouders 

PERSFUNCTIONARIS  

Alle organisatoren zijn verplicht een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor alle media operaties 

(persfunctionaris). De naam en de contactgegevens van de persfunctionaris worden tijdig aan de de vennootschap 

BENELEAGUE BASKETBALL BV doorgegeven. Het is de plicht van de persfunctionaris om de journalisten te verwelkomen, 

alle media behoeften voor, tijdens en na de wedstrijd met inbegrip van de post-game persconferentie te regelen. De 

persfunctionaris zal in nauwe samenwerking met de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV werken. Hij zal hen op 

regelmatige basis berichten van alle nieuws over zijn/haar team, zoals citaten, blessures, nieuwe spelers enz. Elke 

persfunctionaris is verantwoordelijk voor het verzenden van informatie, met inbegrip van post game citaten van zijn/haar 

team, ongeacht het een thuis- of uitwedstrijd betreft. 

Hoofdstuk 2 – Spelerslijst 

Art. 22 -  Home-Grown Player 

a. Als Home-Grown Player (hierna: “HGP”) dient te worden beschouwd:  
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1. Voor Belgische licentiehouders: iedere speler die in de periode vanaf de dag dat hij 12 jaar wordt tot en 

met de dag dat hij 20 jaar wordt gedurende minimaal 3 seizoenen was aangesloten bij een club uit BVL of 

de AWBB. Om als seizoen meegerekend te worden, moet de speler minimum 6 maanden effectief voor een 

club spelen. 

2. Voor Nederlandse licentiehouders: iedere speler die in de periode vanaf de dag dat hij 12 jaar wordt tot en 

met de dag dat hij 20 jaar wordt gedurende minimaal 3 seizoenen was aangesloten bij een club uit de NBB. 

Om als seizoen meegerekend te worden, moet de speler minimum 6 maanden effectief voor een club 

spelen. 

 

b. Geassimileerde Home-Grown Player 

Bepaalde spelers die wegens omstandigheden niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 22.a kunnen een aanvraag 

tot verkrijging van het statuut van geassimileerde HGP indienen bij de Raad van Bestuur van de vennootschap 

BENELEAGUE BASKETBALL BV.  

 

Spelers die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 22.a., die de Belgische of Nederlandse nationaliteit NIET via 

naturalisatieprocedure verworven hebben en in aanmerking komen om voor de nationale ploeg uit te komen, komen bij 

voorkeur in aanmerking om als geassimileerde HGP erkend te worden. 

Daarnaast zal de RvB zal bij haar beoordeling rekening houden met volgende elementen (niet-exhaustief): 

1. nationale (jeugd)ploegen waarvoor de speler is/was geselecteerd 
2. nationaliteit van de ouders 

 

De RvB beslist door stemming met gewone meerderheid over de aanvraag tot het statuut van geassimileerde HGP.  

Een speler kan niet het statuut van geassimileerde HGP toegekend krijgen tijdens een lopend seizoen. Alle spelers die 

voor aanvang van het seizoen 2021-2022 erkend waren als geassimileerde HGP, blijven dit statuut behouden. 

Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur is een beroep mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. 

 

c. Lijst  

De vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV stelt jaarlijks, voor de aanvang van het basketbalseizoen en uiterlijk 24u 

voor het begin van de competitie een lijst op met de vermelding van de namen van alle HGP’s en alle geassimileerde 

HGP’s voor het komende seizoen (hierna: “de Lijst”). 

 

Art. 23 -  Formaliteiten 

A) Profspelers 

Voor Belgische licentiehouders: spelers met een vol- of deeltijds statuut van betaald sportbeoefenaar 

Voor Nederlandse licentiehouders: spelers met vol -of deeltijds statuut met wettelijk minimumloon 

a. De clubs leggen ten laatste 48 uur voor het begin van de competitie bij het departement competitie een lijst neer, 

hierna genoemd de spelerslijst.  

 

Voor Belgische licentiehouders 
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Daarop moeten alle spelers staan, zonder enige beperking in aantal en onderscheid van nationaliteit, die vol- of deeltijds 

professioneel door de club worden tewerkgesteld en in de competitie- en/of bekerwedstrijden kunnen opgesteld 

worden. Ook de spelers die als beloftevolle speler staan ingeschreven op de lijst 174bis van PCD van BB en die vol- of 

deeltijds professioneel tewerkgesteld zijn, hetzij bij de club zelf, hetzij bij de club uit de lagere reeks waarmee het akkoord 

werd gesloten, moeten op de hierboven bedoelde spelerslijst worden ingeschreven.  

Voor Nederlandse licentiehouders 

Daarop moeten alle spelers staan, zonder enige beperking in aantal en onderscheid van nationaliteit, die voltijds 

professioneel door de club worden tewerkgesteld en in de competitie- en/of bekerwedstrijden kunnen opgesteld 

worden. Ook de spelers die met een talentlicentie voltijds professioneel tewerkgesteld zijn, hetzij bij de club zelf, hetzij 

bij de club uit de lagere afdeling waarmee de club een akkoord heeft gesloten, moeten op de spelerslijst worden 

ingeschreven. 

Om te garanderen dat alle informatie tijdig door de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV in het 

competitiemanagementsoftware en in de statistiekendatabase wordt ingevoerd en correct op de website wordt 

weergegeven, moeten de clubs 1 maand voor aanvang van de competitie een voorlopige spelerslijst overmaken via het 

departement competitie.  

De lijst wordt ten laatste 24 uur voor aanvang van de competitie door het departement competitie gevalideerd d.m.v. 

een email gericht aan de secretaris van de club. 

 

b. Op de spelerslijst moet voor elke speler worden vermeld: de naam en de voornaam, de lengte, de positie op het veld, 

de geboortedatum en de nationaliteit De clubs moeten op deze lijst ook aanduiden welke spelers home-grown players 

zijn. Voor vol- of deeltijdse profspelers moet het vakje ‘pro’ aangevinkt worden. 

 

c. Vanaf de start van de competitie, mogen vóór 31 december van het lopende seizoen een onbeperkt aantal spelers aan 

de spelerslijst worden toegevoegd. Tussen 31 december en 15 maart van het lopende seizoen mogen er nog maximaal 2 

spelers aan de spelerslijst worden toegevoegd. Na 15 maart van het lopende seizoen mag geen enkele speler meer 

toegevoegd worden aan de spelerslijst. 

Pas vanaf het ogenblik dat een speler in een resultaatsgebonden wedstrijd in het kader van de BNXT League aantreedt, 

wordt deze effectief gezien als een toevoeging aan de spelerslijst. 

Na de start van de competitie moeten spelers ten laatste 24 uur voor de eerstvolgende competitie- of bekerwedstrijd 

waaraan zij wensen deel te nemen, speelgerechtigd verklaard zijn door de respectieve federatie. Na elke toevoeging 

dient de spelerslijst door het departement competitie gevalideerd te worden opdat de speler kan deelnemen aan de 

eerstvolgende resultaatsgebonden wedstrijd.  

Datum van toevoeging aan de spelerslijst is de datum van ondertekening  van de arbeidsovereenkomst. De club stuurt 

een kopie van de ondertekende arbeidsovereenkomst naar het departement competitie ter controle ten laatste op 15 

maart om 24u . 

Daarnaast moet de Letter of Clearance (LOC) binnen 48u na het verstrijken van de deadline afgeleverd worden. Indien 

dit niet het geval is, zal de speler niet aan de spelerslijst mogen toegevoegd worden. 

 

 

 

 

Neerlegging 

spelerslijst 
Onbeperkt aantal toevoegingen mogelijk Max. 2 toevoegingen 

mogelijk  vòòr 15 maart 
Geen toevoegingen meer 

mogelijk 

48u voor 

eerste 

officiële 

wedstrijd 

Einde 

seizoen 
15 maart  31 december 
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Indien clubs profspelers van andere clubs tijdens het seizoen benaderen, zullen clubs elkaar hiervan vooraf op de hoogte 

brengen. 

d. Een (buitenlandse) speler kan pas aan een resultaatsgebonden wedstrijd deelnemen vanaf het ogenblik dat hij door 

de respectieve federatie en door het departement competitie speelgerechtigd verklaard werd. Dit houdt in dat aan alle 

wettelijke en reglementaire verplichtingen is voldaan i.v.m. de verblijfsvergunning, de arbeidsvergunning, de vrijgave 

(indien van toepassing), de aansluiting of de mutatie. Na elke toevoeging dient de lijst door het departement competitie 

gevalideerd te worden via een mail gericht aan de secretaris van de club alvorens de speler kan deelnemen aan de 

eerstvolgende resultaatsgebonden wedstrijd.  

Indien de geldige verblijfs- of arbeidsvergunning wordt ingetrokken of verstreken is, wordt de vergunning van de speler 

automatisch ongeldig en is de speler niet meer speelgerechtigd. De speler wordt dan tijdelijk geschrapt van de door het 

departement competitie gevalideerde spelerslijst. Vanaf het ogenblik dat opnieuw aan alle wettelijke en reglementaire 

verplichtingen is voldaan, wordt de schrapping ongedaan gemaakt en is de speler opnieuw speelgerechtigd. In dit geval 

wordt de speler, al of niet na ondertekening van een nieuw contract, NIET beschouwd als toevoeging aan de originele 

door het departement competitie gevalideerde spelerslijst. Indien echter voor een speler een vrijgave gegeven wordt 

voor een andere federatie zal de speler bij heraansluiting WEL beschouwd worden als toevoeging aan de originele door 

het departement competitie gevalideerde spelerslijst. 

Indien een profspeler die niet op een door het departement competitie gevalideerde spelerslijst staat, deelneemt aan 

een wedstrijd, zal de wedstrijd verloren verklaard worden en de in dit reglement voorziene sanctie opgelegd worden. 

Een transfer van een speler met een vol -of deeltijds profcontract is mogelijk tijdens een lopend seizoen. De voorwaarden 

waaraan dergelijke transfer moeten voldoen, zijn opgenomen in appendix 11 van onderhavig reglement.  

Een speler kan tijdens een lopend seizoen door een club ook ter beschikking gesteld worden van een andere club indien 

aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. Deze verplichtingen zijn opgenomen in appendix 11 van onderhavig 

reglement. Een speler met een vol- of deeltijds profcontract kan maximaal op twee spelerslijsten voorkomen tijdens 

hetzelfde seizoen. 

e. Clubs verbinden zich ertoe enkel te onderhandelen met agents met een FIBA-vergunning of met juridisch bevoegde 

personen met het oog op het afsluiten van contracten met profspelers.      

 

B) Niet-profspelers 

De clubs leggen ten laatste 48 uur voor het begin van de competitie bij het departement competitie een lijst neer van 

hun eigen ‘niet-profspelers’ ,van de spelers die gebruik maken van het artikel 174bis van het PCD van BB (Belgische 

licentiehouders) of van spelers die via talentlicentie (Nederlandse licentiehouder) en die bij geen van beide betrokken 

clubs een vol- of deeltijds profcontract hebben. Deze spelers kunnen te allen tijde aan competitie- of bekerwedstrijden 

deelnemen. Voor deze spelers dient op de spelerslijst het vakje ‘Pro’ niet aangevinkt te worden.  

 

Eigen niet-profspelers kunnen gedurende het hele seizoen aan de spelerslijst toegevoegd worden zonder als toevoeging 

te worden aanzien, op voorwaarde dat deze spelers voor 15 januari van het lopende seizoen op het 

wedstrijdblad/scoreformulier gestaan hebben van een ander team binnen dezelfde club. Voor de toevoeging van andere 

niet-profspelers moet wel worden voldaan aan de hierboven genoemde termijnen en het maximumaantal qua 

toevoegingen voor profspelers. 

Vanaf het ogenblik dat één van bovengenoemde spelers een vol- of deeltijds profcontract bij de club tekent, volstaat het 

om voor de bewuste speler het vakje ‘Pro’ aan te vinken. 
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De spelers die op deze lijst als niet-prof staan vermeld, kunnen nog enkel als prof op de spelerslijst (art. 23-A) van een 

andere club geplaatst worden. 

Na de start van de competitie moeten spelers ten laatste 24 uur voor de eerstvolgende competitiewedstrijd- waaraan zij 

wensen deel te nemen, door de respectieve federatie speelgerechtigd te zijn verklaard..  

Om te garanderen dat alle informatie tijdig door de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV in de 

competitiemanagementsoftware en in de statistiekendatabase wordt ingevoerd en correct op de website wordt 

weergegeven, moeten de clubs één maand voor de start van de competitie een voorlopige spelerslijst overmaken via het 

departement competitie.  

 

Indien een niet-profspeler die niet op een door het departement competitie gevalideerde spelerslijst staat, deelneemt 

aan een wedstrijd, zal de wedstrijd verloren verklaard worden en de in dit reglement voorziene sanctie opgelegd worden. 

Art. 24 -  Spelers op het wedstrijdblad/scoreformulier 

a. Spelers die niet toegewezen zijn aan een club, mogen door deze club niet op het wedstrijdblad/scoreformulier worden 

ingeschreven, tenzij: 

1. de terbeschikkingstelling van deze spelers werd goedgekeurd door het bevoegde paritaire comité (België); 
2. het gaat om “beloftevolle spelers” zoals bepaald in het art. 138 of het art. 174bis van het huishoudelijk 

reglement, deel competitie, van BB. Enkel de bepalingen 1 t/m 5 van het artikel 174bis zijn van toepassing op de 
Belgische licentiehouders van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV. 

3. het gaat om spelers met een talentlicentie  (Nederlandse licentiehouders) 
 

b. Voor alle  BNXT League wedstrijden moeten minimaal 10 en maximaal 12 spelers op het 

wedstrijdblad/scoreformulier ingeschreven worden. De spelers moeten deelnemen aan de opwarming .  

Ongeacht het totaal aantal ingeschreven spelers op het wedstrijdblad mag elke club maximaal 6 non-homegrown 

players op het wedstrijdblad opnemen. 

Overtredingen worden bestraft met de sancties voorzien in artikel 60 van onderhavig reglement. 

Art. 25 -  Licenties, technische vergunningen en diploma’s coaches 

Belgische licentiehouders 

De Belgische en buitenlandse beroepscoaches en hun assistenten die niet over een A-licentie beschikken, moeten in het 

bezit zijn van de technische vergunning afgeleverd door de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV. Belgische 

coaches die niet professioneel tewerkgesteld zijn, dienen in het bezit te zijn van een A-licentie die hen door BVL en 

AWBB wordt toegekend en een technische vergunning toegekend door de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV. 

De clubs moeten de technische vergunningen via e-mailaanvragen bij het Departement Competitie voor 1 september. 

 

Nederlandse licentiehouders 

De club dient zich te gedragen naar de wetten en voorwaarden die betrekking hebben op de tewerkstelling van hun staf. 

Alleen door de NBB uitgegeven trainersdiploma’s worden officieel erkend. Diploma’s van een opleidingsinstituut of 

buitenlandse organisatie worden door de NBB gescreend voordat deze worden erkend. 

Voor het coachen van wedstrijden in de BNXT League is een ‘4 licentie’ vereist. Het is mogelijk om dispensatie aan te 

vragen voor de minimale eisen voor een diploma of licentie. Toegekende dispensatie geldt voor één seizoen. 
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Hoofdstuk 3 – Organisatie van de wedstrijden 

Art. 26 -  Onontbeerlijk materiaal 

Indien de scheidsrechter oordeelt dat de wedstrijd niet regelmatig kan aanvangen of verder kan gespeeld worden omdat 

het onontbeerlijk materiaal niet voorhanden is of ernstige gebreken vertoont, heeft de bezochte club 45 minuten de tijd 

om het gebrek te verhelpen. Indien de wedstrijd niet kan aanvangen ten laatste 45 minuten na het voorziene aanvangsuur 

of niet kan verdergezet worden ten laatste 45 minuten na de onderbreking zal de thuisclub de wedstrijd verliezen met 

een forfaitscore (20-0). De scheidsrechter en/of wedstrijdcommissaris maakt hiervan een administratief verslag op. De 

sanctie voorzien in onderhevig reglement voor een verloren verklaarde wedstrijd zal worden toegepast.  

De eisen waaraan het onontbeerlijk materiaal moet voldoen zijn opgenomen in appendix 9 van dit huishoudelijk 

reglement. 

Art. 27 -  Ballen 

Voor alle wedstrijden in de BNXT League zijn de clubs verplicht te spelen met het merk van ballen waarmee de 

vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV een sponsorcontract heeft afgesloten. Overtredingen zullen gesanctioneerd 

worden met de  boete voor gebrek aan organisatie voorzien in artikel 60 van onderhavig reglement. 

Art. 28 -  Voorstelling ploegen 

De voorstelling van de ploegen moet minstens drie minuten voor de aanvang van de wedstrijd beëindigd zijn. De 

bezoekende ploeg blijft opgesteld staan tot de voorstelling van de thuisspelende ploeg beëindigd is.  

 

Bij één minuut stilte wordt de LED boarding op zwart gezet. 

Art. 29 -  Spelersbank 

a. De FIBA-reglementering wordt nageleefd, nl. de thuisspelende club neemt de spelersbank links van de officiële tafel 

(kijkend naar het speelveld) en warmt op voor de eigen spelersbank  om de wedstrijd te beginnen. In onderling overleg 

kan hiervan afgeweken worden.   

 

b. Tijdens de wedstrijd mogen op de spelersbank slechts zitten: de coach, de assistent-coaches, de vervangers en 

maximaal vijf ploegbegeleiders met speciale verantwoordelijkheden, zoals de sportief manager, de ploegafgevaardigde, 

de dokter, de verzorgers en de statistici. De spelersbank mag in zijn totaliteit maximaal 16 personen bevatten. Andere 

personen moeten minstens 2m achter de spelersbank plaatsnemen. De clubs maken voor aanvang van de wedstrijd een 

lijst over aan de commissaris met de namen van de personen die naast vervangers en sportieve staf zullen plaatsnemen 

op de bank.  

Het gedrag van wisselspelers en andere personen op de spelersbank staat onder het toezicht van de scheidsrechters. 

Art. 30 -  Interactie met coaches 

Enkel de coach of assistent coach, maar slechts één tegelijkertijd, mag tijdens het spel rechtstaan. Ze mogen zich tijdens 

het spel tot de spelers richten, zolang ze binnen de voor hen bestemde zone blijven. De assistent coach mag zich niet tot 

de scheidsrechter wenden. Tijdens de wedstrijd hanteren scheidsrechters de Engelse taal om genomen beslissingen 

kenbaar te maken of te verduidelijken indien nodig.  

Art. 31 -  Verplichtingen commissarissen  

a. Invullen van het wedstrijdblad/scoreformulier.  
b. Controleren of het minimaal aantal HGP’s op het wedstrijdblad vermeld is. 
c. Tijdens de wedstrijden toezicht houden op de handelingen van de tafelofficials. 
d. Voor elke wedstrijd de licentie -en identiteitscontrole van coaches en spelers. De door het departement 

competitie gevalideerde spelerslijst en het wedstrijdblad/scoreformulier moeten hiervoor minstens één uur 
voor aanvang van de wedstrijd in het bezit zijn van de wedstrijdcommissaris. 
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e. Handhaving artikel 26 van onderhavig reglement (onontbeerlijk matieriaal) 
f. Handhaving artikel 41 van onderhavig reglement (live muziek) 
g. Handhaving artikel 44 van onderhavig reglement (wedstrijdverlichting) 
h. Handhaving appendix 4 van onderhavig reglement gedragscode BNXT League speakers 

 
Bij Overtredingen wordt de procedure zoals opgenomen in artikel 42 van onderhavig reglement gevolgd. 

In geval van discriminerend en niet-inclusief gedrag (racistische, xenofobe, homofobe, … uitlatingen, symbolen, 

spreekkoren en gebaren) vanuit het publiek wordt volgende procedure gevolgd. Deze procedure wordt in gang gezet 

door de wedstrijdcommissaris en/of crew chief. 

Op bevel van de commissaris en/of crew chief moet de speaker omroepen dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is en  

onmiddellijk moet stoppen. Bovendien wordt op bevel van de commissaris en/of crew chief aan de ploegafgevaardigde 

van de bezochte club gevraagd de betrokken perso(o)n(en) te identificeren en uit de zaal te (laten) verwijderen. Indien 

er politie aanwezig is, kan op bevel van de commissaris en/of crew chief aan hen gevraagd worden de betrokken 

perso(o)n(en) uit de zaal te verwijderen 

Deze procedure wordt herhaald bij elke vaststelling van discriminerend en niet-inclusief gedrag vanuit het publiek. 

 

Belgische licentiehouders 

Wedstrijdcommissarissen moeten het wedstrijdblad onmiddellijk na de wedstrijd opzenden naar het secretariaat van de 

vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV. 

 

Nederlandse licentiehouders 

Digitaal via Sportlink. 

 

Art. 32 -  Wedstrijdtafel (Officiële tafel) 

De tafel dient gescheiden van de toeschouwers-accommodatie te zijn opgesteld. Achter de tafel kunnen 8 personen 

plaatsnemen (commissaris, tafelofficials, scouters en evt. speaker). 

Het tafelpersoneel moet ongestoord haar taak kunnen vervullen. 

In de neutrale zone, en vooral achter de officiële tafel, mogen zich enkel personen bevinden die daartoe bevoegd zijn 

Art. 33 -  Scouting/Stats 

De scouting gebeurt aan de officiële tafel.  

De bezochte club zorgt voor de scouting. Het Algemeen Reglement Statistieken is als Appendix 1 aan dit reglement 

toegevoegd en maakt er integraal deel van uit. Overtredingen van het algemeen reglement statistieken en de 

scoutingprocedures zullen gesanctioneerd worden zoals in het algemeen reglement statistieken vermeld 

De clubs moeten een team van minimum twee scouters samenstellen en een verantwoordelijke aanduiden. Er wordt 

naar gestreefd dat de verantwoordelijke in het bezit is van een FIBA-licentie. De vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL 

BV verspreidt voor het seizoen een lijst van scouters die wedstrijden in BNXT League mogen scouten. Deze mensen 

hebben ofwel een FIBA-licentie, hebben deelgenomen aan de FIBA workshop voor nieuwkomers of hebben deelgenomen 

aan de interne BNXT League stats workshops. Indien een club geen beroep kan doen op de eigen scouts, kunnen de 

mensen op deze lijst gecontacteerd worden. 
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Art. 34 -  IRS (Instant Replay System) 

Er wordt naar gestreefd om in elke zaal IRS (Instant Replay System) beschikbaar te hebben voor de scheidsrechters. Vanaf 

de start van het seizoen 2023-2024 wordt IRS verplicht in alle zalen.  

 

Art. 35 -  Videoplatform 

Belgische licentiehouders 

Beelden van iedere BNXT League wedstrijd worden binnen 12 uur na het einde ervan door de thuisclub beschikbaar 

gesteld op de centrale account van de Playsight server. 

 

Nederlandse licentiehouders 

Beelden van iedere BNXT League wedstrijd worden naar Playsight gestreamd en beschikbaar gesteld op de centrale 

account, uiterlijk binnen 12 uur na afloop van de wedstrijd. 

 

Alle wedstrijden moeten doorlopend, zonder onderbrekingen, opgenomen worden te beginnen vanaf 15 minuten voor 

het begin van de wedstrijd. 

  

Art. 36 -  Verantwoordelijkheden bezochte clubs 

a. De bezochte clubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in hun sportaccommodaties. Zij mogen buiten de speeltijd 

attracties voorzien om een zo volledig en interessant mogelijk spektakel aan te bieden, maar zonder de bezoekende club, 

haar supporters en de toeschouwers te hinderen of uit te dagen. 

 

b. De bezochte club zal de nodige inspanningen doen  om de volledige veiligheid van de personen vermeld in artikel 45 

van de Officiële Basketbalregels van de FIBA te waarborgen gedurende de volledige duurtijd van hun werkzaamheden, 

alsook van spelers en begeleiders van de bezoekende club, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd, en dit tot op het 

ogenblik dat ze zich veilig in hun vervoermiddel bevinden. Indien de omstandigheden dit vereisen zullen de 

scheidsrechters, officials, spelers en begeleiders van de bezoekende club zo vlug mogelijk vertrekken. 

De procedure voor het onthaal van de scheidsrechters is in appendix 3 toegevoegd en maakt integraal deel uit van dit 

huishoudelijk reglement. 

 

c. Daarenboven zal de club de nodige schikkingen treffen om op het speelveld de aanwezigheid te bekomen van 
de politie/een erkend veiligheidsagent tot na het vertrek van de officials en de bezoekers. Indien zij die 
aanwezigheid niet bekomt moet zij zelf alle nodige maatregelen treffen om incidenten te vermijden. 

d. Indien nodig is de bezochte club verplicht op aanwijzing van de crew chief publiek uit de zaal te verwijderen. 
Hiervoor doet de bezochte club een beroep op de afgevaardigde, operations manager, de politie of een erkend 
veiligheidsagent. 

e. Supportersgroepen worden in de mate van  het mogelijke gescheiden: er worden aparte vakken voorzien voor 
supporters van de bezochte en bezoekende club. Voor het begeleiden van supportersgroepen doet de bezochte 
club een beroep op minstens één erkende veiligheidsagent. Clubmedewerkers kunnen de veiligheidsagent 
ondersteunen. 

f. De bezochte club zorg ervoor dat er geen glaswerk in de tribunes aanwezig is. 
g. De bezochte club zal ervoor zorgen dat het terrein minstens anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd vrij is. 
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Art. 37 -  Afgevaardigden/Team manager/Manager operations 

a. De bezochte en de bezoekende ploegen moeten elk een afgevaardigde ter beschikking stellen van de 

wedstrijdofficiëlen. Die afgevaardigden moeten een armband dragen/duidelijk herkenbaar zijn in de kleuren van hun 

ploeg en zij moeten minstens 60 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn om de scheidsrechters te 

ontvangen. 

Deze afgevaardigden zullen o.m.: 

- onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de scheidsrechters en de commissaris, o.m. vragen aan personen uit de 

neutrale zone of uit het publiek om de zaal te verlaten of om overtredingen vermeld in dit hoofdstuk te beteugelen; 

- zich opstellen op een plaats die hen door de scheidsrechters of de commissaris wordt aangewezen. 

Indien de afgevaardigden hun opdracht niet behoorlijk vervullen, mag de scheidsrechter hun vervanging eisen. 

 

Art. 38 -  Kleedkamers 

De eisen waaraan de kleedkamers dienen te voldoen, zijn opgenomen in appendix 9 van onderhavig reglement. 

Art. 39 -  Temperatuur  

De temperatuur in de speelruimte mag niet onder de 16°C. bedragen en niet boven de 25°C. Dit is de temperatuur 

gemeten in een bezette zaal op 1m hoogte boven de middencirkel. 

Art. 40 -  Speaker 

De gedragscode voor speakers is in appendix 4 aan dit huishoudelijk reglement toegevoegd en maakt er integraal deel 

van uit. Overtredingen worden gesanctioneerd met de  boetes voorzien in artikel 60 van onderhavig reglement. 

Art. 41 -  (Live) Muziek 

Muziekinstrumenten bespeeld door een live band tijdens een wedstrijd zijn alleen toegestaan achter de eindlijnen. 

Muziek (inclusief jingles) die wordt gespeeld door de publieke geluidsinstallatie (elektronisch) is niet toegestaan wanneer 

de bezoekende ploeg in balbezit is. 

Gastoeters op luchtdruk zijn niet toegelaten. 

Art. 42 -  Overtredingen huishoudelijk reglement 

Indien de wedstrijdcommissaris en/of crew chief overtredingen van onderhavig reglement vaststelt, zal de volgende 

procedure worden toegepast: 

 

a) Tijdens de wedstrijd: de wedstrijdcommissaris verwittigt de afgevaardigde/team manager van de club in kwestie 
die het nodige doet om het probleem te verhelpen 

b) Na de wedstrijd: indien het probleem niet verholpen werd of bij herhaling: de wedstrijdcommissaris, crew chief 
geeft de club in overtreding een verwittiging en meldt de overtreding via een administratief verslag per viae-
mail aan het departement competitie; 

c) Het departement competitie legt een sanctie op voorzien in artikel 60 van dit huishoudelijk reglement wegens 
gebrek aan organisatie. 

Art. 43 -   Mopping 

Om kwetsuren van spelers te voorkomen door zweetvlekken op het parket, is het aangewezen om deze vochtige plekken 

te laten opdrogen door volwassen personen. 

De moppers nemen bij voorkeur plaats achter de eindlijn aan beide zijden en treden onmiddellijk op op verzoek van de 

scheidsrechters. 
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Art. 44 -   Wedstrijdverlichting 

De wedstrijdverlichting moet aan minimum 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd en mag enkel gedimd worden 

voor de voorstelling van de thuisploeg. Op 3 minuten van het begin van de wedstrijd moet de wedstrijdverlichting 

opnieuw aan. Deze blijft aan tot minimum 30 minuten na de wedstrijd. 

Art. 45 -  Dokter/EHBO 

Indien aanwezig zal de dokter van de thuisspelende club ter plaatse de eerste zorgen toedienen aan spelers van de 

bezoekende club/aanwezige toeschouwers. 

Indien geen dokter aanwezig, is er aanwezigheid van EHBO verplicht. 

Als richtlijn geldt één gediplomeerde EHBO’er per 750-1000 bezoekers. Minstens één zichtbaar herkenbare EHBO’er (met 

voldoende uitrusting) is aanwezig in de speelzaal. Aanwezigheid van een AED (de EHBO’er weet waar deze zich bevindt 

en hoe te gebruiken) is verplicht.  

Er wordt voldaan aan de evenementen vergunning van de gemeente waar de betreffende club speelt (mogelijk dat een 

gemeente meer EHBO’ers verlangt). 

Art. 46 -  Inkomprijzen  

Alle clubs die deelnemen aan de BNXT League bepalen zelf hun inkomprijzen.  

Clubs streven ernaar om grensoverschrijdende betalingen van tickets mogelijk te maken. 

Hoofdstuk 4 – Uitrusting spelers 

Art. 47 -  Uitrusting 

De ploegen moeten over twee duidelijk verschillende uitrustingen beschikken: één in een lichte kleur en één andere in 

een donkere kleur.  

De bezochte club draagt steeds de uitrusting in de lichte kleur, de bezoekende ploeg draagt steeds de uitrusting in de 

donkere kleur. Mits onderling akkoord mogen de clubs echter van kleur wisselen. De club die afwijkt van de regel neemt 

hiervoor minimaal 48u voor aanvang van de wedstrijd contact op met de andere club.  

Shorts zijn van dezelfde dominante kleur voor- en achterkant als de shirts.  

Het is niet toegelaten zichtbare onderkleding onder de uitrusting te dragen. 

De voor- en achterzijde van de shirts van de spelers moeten van één zelfde dominerende kleur zijn. 

Iedere speler moet op de voor- en achterkant van zijn shirt een duidelijk zichtbaar nummer dragen. De nummers 00 en 0 

t/m 99 kunnen toegekend worden. De nummers moeten effen zijn en duidelijk uitsteken tegen de kleur van het shirt.  

De achternamen van elke speler zijn verplicht op de achterzijde van de wedstrijduitrusting. 

De kleuren van de uitrustingen moeten gecommuniceerd worden voor aanvang van het seizoen aan het departement 

competitie . Clubs die de kleur van hun uitrusting willen wijzigen in de loop van het seizoen, moeten dit melden aan het 

Departement Competitie. 

De spelers mogen geen voorwerpen dragen die verwondingen kunnen veroorzaken (zie FIBA-reglement, art. 4)  

Voor alle bepalingen rond uitrusting en accessoires zie appendix 6 van onderhavig reglement. 
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Art. 48 -  Dress code coaches 

Alle coaches en assistent coaches zijn verplicht om tijdens BNXT League wedstrijden minimum een jeans en polo te 

dragen. Coachen in sweat suit is niet toegestaan. 

 

Bij overtreding wordt een boete opgelegd voor gebrek aan organisatie zoals voorzien in artikel 60 van onderhavig 

reglement. 

 

Hoofdstuk 5 – Uitnodigingen 

Art. 49 -  Permanente uitnodigingen/Vrije toegang wedstrijden 

Het Departement Competitie reikt jaarlijks 2 permanente uitnodigingskaarten uit aan: 

- Leden van het disciplinair departement 

- Leden van het Departement Arbitrage 

- Scheidsrechters 

- Wedstrijdcommissarissen 

- Leden van de RvB BeNeLeague Basketball BV en van de federaties 

- Werknemers van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV 
 

Elke club die deelneemt aan de BNXT League ontvangt 5 uitnodigingskaarten per seizoen.  

Een permanente uitnodigingskaart geeft recht op max. twee  gewone zitplaatsen. 

Indien men gebruik wenst te maken van de permanente uitnodigingen, dient men dit minstens 48u op voorhand te 

melden aan de thuisclub. 

Er zijn twee categorieën permanente uitnodigingen: 

1) enkel geldig voor regular season (nationale en cross-border fase) 
2) geldig voor regular season en playoffs (nationaal en BNXT) 

 

Permanente uitnodigingen kunnen niet gebruikt worden voor wedstrijden van de eigen club, enkel om wedstrijden tussen 

twee andere clubs bij te wonen. 

Enkel Nederlandse licentiehouders 

Leden DBCA mogen binnen tegen het jeugdtarief. 

Bestuur NBB, technisch directeur, (assistent) bondscoaches mannen => per persoon één toegangsbewijs en toegang tot 

de businessclub. NBB geeft 48u voor aanvang van de wedstrijd door hoeveel kaarten gewenst zijn. 

Art. 50 -  Tickets tegenstander  

Voor de wedstrijden van de reguliere competitie dient de bezochte club minstens 200 zitplaatsen in een afgescheiden 

blok/vak voor te behouden voor de toeschouwers van de tegenstrever. Het juiste aantal moet minstens 7 dagen voor de 

wedstrijd worden aangevraagd.  

Voor de wedstrijden van de playoffs moeten minstens 300 zitplaatsen in een afgescheiden blok/vak voorbehouden 

worden voor de toeschouwers van de tegenstrever. Het juiste aantal moet minstens 24 uur voor de aanvang van de 

wedstrijd worden aangevraagd. 

Per delegatie van de tegenstander zullen er 20 personen gratis toegelaten worden (spelers inbegrepen). Voor deze 

personen wordt GEEN ticket voorzien. Daarbovenop zal de bezochte ploeg telkens maximum 20 tickets voor de 

tegenstander voorzien (bestuursleden, familie van spelers, …). De bezochte club wordt de keuze gelaten tussen gewone 

tickets of VIP-tickets. Voor bestuursleden worden bij voorkeur VIP-tickets voorzien. 
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De bezoekende ploeg geeft ten laatste 48u voor aanvang van de wedstrijd door hoeveel van deze 20 tickets zullen 

opgenomen worden en geeft ook de namen mee van de personen die deze tickets zullen gebruiken. 

Overtredingen zullen worden gesanctioneerd als administratieve tekortkoming zoals voorzien in artikel 60 van 

onderhavig reglement. 

VI -  MEDIA 

Art. 51 -  Interviewbord 

Tijdens alle televisie-interviews moet het officiële interviewbord van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV 

worden gebruikt. Details over het gebruik van het interviewbord zijn opgenomen in Appendix 5, dat integraal deel 

uitmaakt van dit Huishoudelijk Reglement. 

Overtredingen zullen gesanctioneerd worden met de  boetes voorzien in artikel 60 van onderhavig reglement. 

Art. 52 -  Publiciteit op (en rond) het veld 

Bepalingen rond publiciteit op (en rond) het veld zijn opgenomen in appendix 8 van onderhavig reglement. 

Art. 53 -  Persconferentie 

Elke club die deelneemt aan de BNXT League is verplicht een persconferentie te organiseren na elke wedstrijd. 

Overtredingen zullen gesanctioneerd worden met de boete voor gebrek aan organisatie voorzien in artikel 60 van 

onderhavig reglement. 

Art. 54 -  Beelden in zaal 

Beelden op groot scherm in de zaal mogen enkel gebruikt worden voor het verstrekken van informatie aan het publiek, 

reclamedoeleinden, basketbalpromotie en beelden van de wedstrijd. In geen geval mogen beelden herhaald worden met 

fases van incidenten of scheidsrechterlijke beslissingen, die op de emoties van de toeschouwers kunnen inwerken en 

agressieve reacties kunnen veroorzaken. 

Art. 55 -  Accommodatie 

De accommodaties moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in het licentiereglement. Deze zijn nog eens 

opgenomen in appendix 9 van onderhavig reglement. 

De speelvelden en hun uitrusting moeten voldoen aan de reglementering van de FIBA (level 1 competities). 

Overtredingen zullen gesanctioneerd worden met een boete voor gebrek aan organisatie voorzien in artikel 60 van 

onderhavig reglement.  

Art. 56 -  Streaming van wedstrijden 

Tenzij anders aangegeven in competitie-specifieke handleidingen of richtlijnen meegedeeld door de vennootschap 

BENELEAGUE BASKETBALL BV zijn de volgende algemene regels van toepassing: 

- Alle organisatoren moeten live feed van hun thuiswedstrijden voor streaming op de officiële 
digitale kanalen van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV leveren. 

- De standaard van streaming productie wordt gedefinieerd, hetzij in de wedstrijd-specifieke 
voorschriften of zal worden verstrekt in de vorm van richtlijnen door de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV. 

- Alle wedstrijden moeten worden geproduceerd met behulp van graphics (minimaal 
aanvaardbare norm is Score; klok; shotklok). 

- Alleen de officiële BENELEAGUE BASKETBALL BV of event-specifieke TV-graphics mogen worden gebruikt. 

- Commentator en indien mogelijk een co-commentator moet door de thuisclub voorzien worden. 
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- Interview(s) of een persconferentie na afloop van de wedstrijd wordt gestreamd 

- Bij interviews wordt het interviewbord van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV gebruikt. 
 

Overtredingen zullen gesanctioneerd worden met een boete voor gebrek aan organisatie voorzien in artikel 60 van 

onderhavig reglement.  

VII -  INTERNE DISCIPLINE 
Hoofdstuk 1 - Administratieve sancties 

Art. 57 -  Sancties  

Aan elke club die de statuten of de voorschriften van het huishoudelijk reglement niet naleeft en hierdoor de goede faam 

van het basketbal in het algemeen of van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV in het bijzonder of de belangen 

van een andere club schaadt, kunnen de volgende sancties worden opgelegd door de raad van bestuur: 

 

1° Verlies van stemrecht wegens het niet betalen van de werkingskosten na een tweede herinnering en het niet betalen 

van een boete. De club mag de samenkomsten van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV bijwonen, maar heeft 

geen stemrecht; 

2° Uitsluiting van de playoffs wegens: 

- een zware overtreding die de goede werking van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV in het 
gedrang brengt;  

- het toebrengen van schade aan de belangen van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV en/of haar 
leden; 

- het niet betalen van niet-geprotesteerde facturen aan de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV na 
verschillende aanmaningen. 

3° Uitsluiting uit de vereniging wegens zware overtreding van de statuten en schending van de belangen van de 

vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV, met als gevolg dat de club niet meer in de BNXT League kan aantreden. 

Art. 58 -  Communicatie sancties 

a. De beslissingen vermeld in artikel 57 worden genomen door de raad van bestuur met gewone meerderheid, behalve 

de uitsluiting uit de vereniging, wat uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, na de 

betrokken club te hebben gehoord. Elke beslissing wordt binnen de acht dagen aan de betrokken club per aangetekende 

brief meegedeeld. 

 

b. Indien de sancties vermeld in artikel 58.a niet genomen worden door de algemene vergadering, kan de 

gesanctioneerde club binnen de acht dagen na de betekening per aangetekende brief in beroep gaan bij de algemene 

vergadering van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV, die ze moet bekrachtigen met een 

tweederdemeerderheid. 

 

c. Alle erelonen en kosten zijn ten laste van de verliezende partij. 

Art. 59 -  Schulden 

Betalingen die niet gebeuren of schulden die niet betaald worden door de clubs die deelnemen aan de BNXT League, 

zullen als bondsschulden aanzien worden. Schulden aan de FIBA moeten betaald worden aan BB/NBB. Schulden tussen 

clubs die deelnemen aan de BNXT League en andere internationale instanties moeten betaald worden aan de 

vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV binnen een termijn van 30 dagen. 

Betwiste schulden kunnen gesanctioneerd worden. 
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Hoofdstuk 2 - Ambtshalve opgelegde bijdragen en sancties en andere tarieven 

Art. 60 -  Sancties en tarieven 

Het Departement Competitie is bevoegd om ambtshalve de onderstaande sancties en bijdragen op te leggen, behoudens 

overmacht die door de club dient beargumenteerd en aangetoond te worden: 

 

1° Het niet tijdig betalen van de facturen (o.m. ook de werkingskosten):  

- indien een club achterstallige niet-geprotesteerde facturen aan de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV heeft 

op het moment dat die een speler aan de door het departement competitie gevalideerde spelerslijst wil toevoegen, zal 

dit door het departement competitie geweigerd worden tot al deze facturen voldaan zijn. 

2° Forfait/niet-opkomen voor één wedstrijd al of niet op voorhand meegedeeld: boete van 2.500 euro en wedstrijd 

verloren verklaard. 

3° Wedstrijd is niet kunnen doorgaan wegens laattijdige aankomst zonder aanvaardbare reden: wedstrijd verloren 

verklaard en boete van 1.250 euro.  

4° Algemeen forfait/niet opkomen voor de rest van het kampioenschap: boete van 12.500 euro. 

5° Vermelden van meer dan het maximum aantal non-home-grown players op het wedstrijdblad/scoreformulier: 

- eerste overtreding: wedstrijd verloren verklaard + boete van 1.250 euro; 
- tweede overtreding: wedstrijd verloren verklaard + boete van 2.500 euro; 
- derde overtreding: wedstrijd verloren verklaard + boete van 3.750 euro; 
- vierde overtreding: wedstrijd verloren verklaard + boete van 5.000 euro; 
- vijfde overtreding: club verliest zijn licentie.  

 

6° Een ploeg die een speler of een coach op het wedstrijdblad/scoreformulier vermeldt die niet gekwalificeerd is voor de 

wedstrijd wegens gebrek aan de vereiste vergunning of schorsing: wedstrijd verloren verklaard  en boete van 250€. 

7° Een club die niet kan voldoen aan de termijnen voorzien in art. 26: wedstrijd verloren verklaard en boete van 250 tot 

1.000€ 

8° Overtreding van de verplichting om minstens 10 spelers op het wedstrijdblad/scoreformulier te vermelden: 

- eerste overtreding: 250 euro 
- verdere overtredingen: 500 euro per overtreding 

 

9° Weigering van een kalenderwijziging ingevolge een rechtstreekse televisie-uitzending: een boete van 500 euro. 

10° Wedstrijd niet binnen de voorziene termijn, zoals voorzien in artikel 35, na het einde van de wedstrijd op de interne 

videoserver:  

- eerste overtreding: waarschuwing 
- vanaf tweede overtreding: boete van 150 euro. 

 

11° Overtreding van het aantal verplicht ter beschikking te stellen toegangstickets aan de bezoekers:  

- eerste overtreding: waarschuwing 
- vanaf tweede overtreding: boete van 150 euro. 

 

12° Overtreding van het algemeen reglement statistieken en de scouting procedures van de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV:  
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- eerste overtreding: waarschuwing;  
- Vanaf tweede overtreding: een boete van 150 euro, tenzij anders gespecificeerd in het reglement statistieken 

zelf. 
 

13° Overtreding tegen het convenant vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV-Sportspress.be:  

- eerste overtreding: waarschuwing 
- vanaf 2de overtreding: boete van 150 euro. 

 

14° Niet-gebruik van het interviewbord van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV:  

- eerste overtreding: waarschuwing; 
- tweede overtreding: 250 euro boete; 
- derde overtreding: 500 euro boete; 
- verdere overtredingen: 1.000 euro boete. 

 

15°  Weigering aanbrengen partners van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV- op het officiële interviewbord 

van de BENELEAGUE BASKETBALL BV: 1.250 tot 2.500 euro boete. 

16°  Ontbreken sticker BNXT League op basketborden:  

- eerste overtreding: waarschuwing; 
- tweede overtreding: 250 euro boete; 
- derde overtreding: 500 euro boete; 
- verdere overtredingen: 1.000 euro boete. 

 

17° Overtredingen tegen de gedragscode voor speakers:  

- eerste overtreding: waarschuwing 
- vanaf tweede overtreding: boete van 150 euro. 

 

18° Overtreding tegen gebruik van de Spalding ballenkar voor de officiële wedstrijdtafel tijdens opwarming: 

- eerste overtreding: waarschuwing 
- vanaf tweede overtreding: boete van 150 euro 

 

19° Overtreding tegen gebruik van de BNXT League sokkel met wedstrijdbal Spalding in midden van veld tijdens 

opwarming:  

- eerste overtreding: waarschuwing 
- vanaf tweede overtreding: boete van 150 euro 

 

20° Weigering van een club om een speler af te staan voor een evenement van de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV: een boete van 500 euro. 

21° Administratieve tekortkoming:  

- eerste overtreding: waarschuwing; 
- tweede overtreding: 250 euro boete; 
- derde overtreding: 500 euro boete; 
- verdere overtredingen: 1.000 euro boete. 

 

22° Gebrek aan organisatie: 
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- eerste overtreding: waarschuwing 
- vanaf tweede overtreding: boete van 150 euro 

 

Art. 61 -  23° Administratief verslag wegens slechte werking onontbeerlijk materiaal/technische apparatuur: 

boete wegens gebrek aan organisatie.TTB 

a. De bedragen vermeld in de TTB van BB zijn niet van toepassing voor de clubs van de vzw PBL.  

 

b. Het Departement Competitie rekent aan de clubs de bedragen aan van de procedurekosten en boetes opgelegd door 

de gerechtelijke instanties van het disciplinair reglement en het reglement van de playoffs van de vennootschap 

BENELEAGUE BASKETBALL BV. 

Art. 62 -   Taal 

De officiële tekst van het huidig huishoudelijk reglement is de Nederlandstalige versie. Daarnaast zal een Franstalige 

versie worden goedgekeurd en toegepast. 

Ingeval van tegenstrijdigheid en/of noodzaak tot interpretatie, zal de Nederlandstalige versie de voorkeur genieten. 

 

Aldus goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV op 17/09/2022.  

  



   BeneLeague Basketball BV 
Maatschappelijke zetel 1020 Brussel, Atomiumlaan PB66 

Ondernemingsnummer 0771.867.602  
RPR Brussel  

    

28 
 

Appendix 1 - Algemeen Reglement Statistieken 
 
Algemeen Reglement Statistieken 

1. De vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV organiseert het beheer van de officiële statistieken van de 
BNXT League 

2. De vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV is de enige gemachtigde voor het opstellen van de procedures, 
het opmaken van regels voor de invoer van statistieken en het opleggen van boetes en sancties. 

3. De vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV stelt een verantwoordelijke statistieken aan die volgende 
taken op zich neemt: 

 

a. Opstellen van procedures en regels; 
b. organisatie van verplichte infovergadering voor het seizoen; 
c. ondersteuning aan de clubs in geval van problemen (technisch, organisatorisch, ...); 
d. updaten van de database van FIBA Live Stats; 
e. bekijken van wedstrijden (ter plaatse of op video) ter controle van juiste toepassing van procedures en 

regels; 
f. monitoring van verstuurde gegevens om correcte internetverbinding vast te stellen; 
g. opmaak van wekelijks rapport aan het departement competitie van de vennootschap BENELEAGUE 

BASKETBALL BV, dat de boete kan opleggen voorzien in het huishoudelijk reglement van de 
vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV voor het niet volgen van het Algemeen Reglement 
Statistieken en de scouting procedures in geval van een negatief rapport. 

 

4. De vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV stelt het programma FIBA Live Stats ter beschikking van de 
clubs, dat hen in staat stelt om de statistieken in te voeren en uit te printen wanneer nodig. Dit programma 
geeft ook tijdens de wedstrijd de gegevens door zodat de wedstrijden via de site kunnen gevolgd worden 
(netcasting). Na de wedstrijden worden de gegevens doorgezonden naar de database van FIBA Live Stats 

zodat de resultaten, de statistieken en het klassement automatisch geüpdatet worden. 

5. De vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV beheert de website die de links bevat voor de netcasting 

van de wedstrijden en de database van de resultaten en statistieken van het seizoen. 

 

6. De clubs moeten een team van minimum twee scouters samenstellen en een verantwoordelijke aanduiden. 
Er wordt naar gestreefd dat de verantwoordelijke in het bezit is van een FIBA-licentie.. De vennootschap 
BENELEAGUE BASKETBALL BV verspreidt voor het seizoen een lijst van scouters die wedstrijden in BNXT 
League mogen scouten. Deze mensen hebben ofwel een FIBA-licentie of hebben deelgenomen aan de 
interne BNXT League stats workshops en zijn geslaagd voor de daaropvolgende test. Indien een club geen 
beroep kan doen op de eigen scouts, kunnen de mensen op deze lijst gecontacteerd worden.  

 

7. De bezochte club verzorgt de scouting. Om de kwaliteit van de scouting te garanderen, moet het opnemen 
van de statistieken door 2 scouters gebeuren. Indien de scouting niet door 2 scouters gebeurt, zal aan de 
thuisploeg een  sanctie voor gebrek aan organisatie opgelegd worden.  

 

8. De clubs moeten een tafel voor de scouters installeren naast de officiële tafel. 
 

9. De thuisclub voorziet het nodige materiaal nodig om de scouting uit te voeren  
10. De thuisclub zorgt voor een performante internetverbinding voor de netcasting in haar zaal. In geval van 

frequente onderbrekingen (door slechte internetverbinding of niet aangepast materiaal) van de 
gegevensstroom tijdens wedstrijden stelt de club zich bloot aan sancties. 
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Appendix 2 - Convenant vzw Pro Basketball League -Sportspress 
Tussen de ondergetekenden: 

1° De vzw Pro Basketball League (verder PBL), gevestigd te Atomiumlaan PB66, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door 

Arthur GOETHALS, voorzitter, Wim VAN DE KEERE, general manager, en Basketball Belgium (verder BB) gevestigd te P.H 

Spaaklaan, TAS, 1060 Brussel, vertegenwoordigd door Jean-Pierre DELCHEF, voorzitter Basketball Belgium/AWBB; 

Stefan GARALEAS, secretaris-generaal Basketball Belgium en general manager Belgian Lions; Marc VERLINDEN, 

voorzitter Basketbal Vlaanderen; Wim VAN DE KEERE, general manager Basketbal Belgium, en Koen UMANS, secretaris-

generaal Basketbal Vlaanderen en general manager Belgian Cats, enerzijds, 

en 

2° De vzw Sportspress.be (Belgische beroepsbond van sportjournalisten), 

gevestigd te Joseph Hansesquare 1, bus 9, 1200 Brussel, vertegenwoordigd door Dominique DELHALLE, voorzitter, 

Pierre BILIC, secretaris-generaal, en Patrick CEULEMANS, syndicus Sportspress.be basketbal, anderzijds, 

is overeengekomen wat volgt: 

ERKENNING 

Art. 1. - De PBL/BB erkennen Sportspress.be als enige organisatie die in België de sportiournalisten, sportfotografen en 

beeld- en klanktechnici vertegenwoordigt. 

De rechten en plichten die in dit convenant opgenomen zijn, gelden voor alle partijen en elke partij verbindt zich ertoe 

ze zonder voorbehoud na te leven en ze te doen naleven door haar leden. 

De FIBA- en/of ULEB-reglementen zijn van toepassing voor alle wedstrijden die in het kader van de FIBA- en/of ULEB-

competities gespeeld worden. 

GELDIGHEID VAN DE PERSKAARTEN : 

Art. 2. — Enkel de bij Sportspress.be aangesloten leden van de geschreven pers, radio en televisie, medewerkers, 

sportfotografen, cameramannen en technici met een perskaart die door Sportspress.be is afgeleverd en de houders van 

de door Sportspress.be aan de clubs van de PBL/BB verstrekte clubmediakaarten, hebben vrije toegang tot elke 

infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld van de pers, met name: 

de perstribune (20 plaatsen) 

de perszalen voor de journalisten en sportfotografen de zones bestemd voor de interviews 

sanitaire ruimtes 

Overige ruimtes in het sportcomplex dan hierboven genoemd (zoals kleedkamers, bestuurskamers, gangen en andere 

besloten ruimtes) behoren niet tot het werkterrein van de sportjournalisten en —fotografen en zijn dientengevolge dan 

ook niet toegankelijk, tenzij expliciet anders aangegeven door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de 

organisator / thuisclub (kleedkamer, bestuurskamer) of bezoekende club (kleedkamer). 

Enkel de perskaarten van Sportspress.be en de perskaarten van de AIlPS (Internationale Sportpersbond) geven toegang 

tot de perstribune, perszaal en eventueel mixed zone ter Fn 

gelegenheid van wedstrijden in het kader van FIBA/ULEB-competities. Bij grote 

persbelangstelling kan de clubs gevraagd worden hun perstribune met de nodige plaatsen uit te breiden. 

Art. 3. - Het handhaven van de goede orde en van professioneel gedrag in de perstribune behoort uitsluitend tot de 

bevoegdheid van de syndicus van Sportspress.be. Houders van club-mediakaarten dienen strikte neutraliteit in acht te 

nemen en zich te schikken naar de richtlijnen van de syndicus. 

Desgevallend kan de veiligheidsverantwoordelijke van de organiserende club de hulp inroepen van de stewards en/of 

politie. 
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De ordehandhaving in de zones rond het terrein valt onder de rechtstreekse bevoegdheid van de 

veiligheidsverantwoordelijke van de organiserende club, met uitsluiting van elke andere persoon - en wat de 

reglementen betreft - onder de bevoegdheid van de scheidsrechter van de wedstrijd die deze kan overdragen aan de 

wedstrijdcommissaris. 

FOTOGRAFEN 

Art. 4.- Tijdens de wedstrijden mogen de erkende sportfotografen plaatsnemen binnen de daarvoor vastgelegde zones. 

Volgens de meest recente FIBA/ULEB-regelgeving moeten de clubs op het veld een zone voor fotografen voorzien 

achter de eindlijn aan beide zijden van het veld naast beide doelstellen achter de reclameborden. 

De sportfotografen nemen plaats achter de reclameborden van zodra er voldoende ruimte is om gehurkt te zitten. 

Bij gebrek aan een normale ruimte om te werken, zullen ze mogen plaatsnemen: 

• hetzij, bij voorkeur, tussen reclameborden zodat zij de reclame niet afschermen 

• hetzij, bij gebrek aan plaats, voor deze reclameborden, zonder zich evenwel de volledige wedstrijd voor hetzelfde 
bord te installeren. 

De sportfotografen erkend door Sportspress.be, dragen de zwarte fotohes die hen door Sportspress.be ter beschikking 

wordt gesteld. Deze persoonlijke hes geeft toegang tot de terreinen van alle clubs onder beleid van de PBL/BB. 

De clubs en de PBL/BB kunnen zelf één clubfotograaf aanduiden om beelden van de wedstrijd te schieten. Deze 

beelden zijn uitsluitend bestemd voor de media van de club en mogen onder geen beding voor commerciële 

doeleinden worden aangeboden. De clubfotografen dragen een hes van de PBL/BB. 

Sportpersfotografen en clubfotografen dienen zich te houden aan welvoeglijkheidsregels bepaald door de zender die 

de beeldrechten van de wedstrijden bezit. 

Ingeval van geschil zal onmiddellijk ter plaatse overleg plaatsvinden tussen de fotograaf en de 

veiligheidsverantwoordelijke van de club. Deze zal ook de stewards in deze zone duidelijk instrueren over de hierboven 

vermelde werkfaciliteiten, de rechten en plichten van de fotografen. 

Tijdens de ganse duur van de wedstrijd moeten de sportfotografen vrije en directe toegang hebben tot de 

fotografenkamer of tot de perszaal met seinfaciliteiten (draadloos internet WIFI en voldoende beveiligde 

stopcontacten) 

Zij moeten zich dus tijdens de wedstrijd vrij kunnen verplaatsen. q Lr 

INFORMATIE 

Art. 5. Persvoorlichter 

De PBL/BB en elke club van eerste klasse stelt een officiële persvoorlichter aan. Hij is het aanspreekpunt tussen pers en 

club. Hij staat onder meer in voor de controle van de media- infrastructuur en voor de organisatie van interviews voor 

de rechtenhouders onmiddellijk na de match. 

Ploegopstelling De officiële teamroosters en refs worden minstens twintig minuten voor de opworp aan de perstribune 

afgeleverd. 

Communicatie vanwege de PBL/BB 

Na elke officiële vergadering van de PBL/BB zal persinformatie verstrekt worden, voor zover zij dit nodig achten. 

VOORZIENINGEN VOOR DE SCHRIJVENDE PERS EN DE FOTOGRAFEN 

Art. 6. - De clubs van de BPL/BB (nationale ploegen) verbinden zich ertoe een perstribune in te richten die voldoet aan 

de volgende specificaties: 

• afgescheiden van het publiek, met plaats voor 20 journalisten (30 voor wedstrijden Belgische nationale ploeg) 
(ULEB/FIBA-normen voor de clubs die deelnemen aan een Europese competitie); 
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-__ gemakkelijk toegankelijk en op alle plaatsen voorzien van desks (minimaal 40 cm diep), stroompunten en licht; 

-__ draadloos internet (WIFI); 

-_ vlot toegankelijk vanuit en naar de perszaai en de mixed zone. 

De clubs van de PBL/BB (nationale ploegen) verbinden er zich toe een exclusief aan de pers en sportfotografen, leden 

van Sportspress.be, voorbehouden ruim en beveiligde perszaal in te richten. 

Elke club voorziet een minimum van 5 werktafels, 20 stoelen, wifi (met voldoende capaciteit voor fotografen) en 

voldoende stroompunten. 

De perszaal is uitsluitend toegankelijk voor de geaccrediteerde media die deze ruimte voor beroepsdoeleinden 

gebruiken, ook voor contact met de daarvoor door de syndicus aangezochte spelers, coaches, bestuursleden. De 

syndicus zal erop toezien dat onbevoegden zich geen toegang verschaffen tot de perszaal. 

De perszaal kan niet gelijktijdig voor andere doeleinden gebruikt worden. 

INSTALLATIES VOOR DE RADIO- EN TV-PERS 

Art. 7 - De clubs van de PBL/BB (nationale ploegen) stellen een afzonderlijk Tv-platform en een afgescheiden ruimte 

voor de radio ter beschikking, beiden voorzien van de noodzakelijke uitrustingen. 

Deze ruimtes worden prioritair gebruikt door de zenders die de uitzendrechten verworven hebben. 

De specifieke eisen van de televisie zullen opgenomen worden in het kader van de overeenkomsten die afgesloten 

worden tussen de radio- en TV zenders en de PBL/BB. 

PERSCONFERENTIES EN INTERVIEWS 

Art. 8 - Na de wedstrijd staan de twee coaches en via de syndicus aangezochte spelers/bestuursleden zo snel mogelijk 

ter beschikking van de TV- en radiopers en van de schrijvende pers. a 

In volgorde komen eerst de rechtenhouders (TV en radio) aan de beurt. Zij - en zij alleen - maken korte interviews met 

de betrokkenen over de wedstrijd, waarna de beide coaches voor de schrijvende pers en de niet-rechtenhouders 

(lokale TV's, club TV's en andere media) naar de gemeenschappelijke persconferentie in de perszaal komen. In principe 

binnen de 20 minuten, te tellen vanaf het eerste interview van de rechtenhouder. 

In geen geval kunnen de rechtenhouders trainers en spelers onmiddellijk na de wedstrijd ophouden voor extra-

interviews bestemd voor andere dan dringende actualiteitsuitzendingen, zodat de collega's van de schrijvende pers hun 

deadlines kunnen respecteren. 

De persvoorlichter van de club ziet ter plekke toe dat deze afspraken worden gerespecteerd. 

De syndicus zal na overleg met de collega’s-journalisten de namen doorgeven van de spelers die de journalisten in de 

perszaal willen spreken. 

De clubs kunnen hun eigen interviews via hun intern circuit organiseren, maar respecteren de voorrang voor de 

geaccrediteerde pers die haar deadlines moet halen. 

BEELDRECHTEN VAN DE CLUB 

Art. 9 — De rechten van de clubs inzake de al dan niet-commerciële exploitatie van hun beelden en van die van de 

spelers onder contract, zijn bepaald in de overeenkomsten die afgesloten zijn met de partners van de PBL/BB. 

Om hun eigen clubblad of informatiebulletin samen te stellen, kunnen de clubs afzonderlijk beroep doen op de 

diensten van eigen fotografen of interviewers. 

De clubfotografen (maximaal twee per wedstrijd, dus één per club en drager van een hesje uitgereikt door de PBL/BB) 

verbinden er zich toe hun foto's niet voor commerciële doeleinden in de media te gebruiken. 

Hetzelfde verbod slaat op de verspreiding van deze clubfoto’s via Internet of andere communicatiedrager buiten de 

eigen site van de club/PBL/BB. 
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Clubmedewerkers kunnen interviews afnemen, mits naleving van de voorrang voor de door Sportspress.be 

geaccrediteerde journalisten. 

PARKING EN TOEGANG 

Elke club voorziet 10 (TIEN) parkeerplaatsen vlakbij de zaal voor de pers (journalisten in bezit van een geldige 

Sportspress.be kaart). 

In overleg met de syndicus van Sportspress.be, de veiligheidsverantwoordelijke van de club en de autoriteiten belast 

met de ordehandhaving, zullen voor uitzonderlijk belangrijke en internationale wedstrijden bijkomende 

parkeerplaatsen worden voorzien. 

De ondertekenaars van dit convenant verbinden er zich toe de maatregelen na te leven die door de overheid, belast 

met de ordehandhaving en de veiligheid, genomen worden. 

GESCHILLEN 

Art. 11. - Elk conflict tussen de PBL/BB zal door een gemengde commissie PBL/BB /Sportspress.be behandeld worden. 

Elke partij zal zich laten vertegenwoordigen door twee leden bij wie hun respectieve voorzitters en/of secretarissen-

generaal. 

DUUR 

Art. 12. — Het huidig convenant, aangegaan voor onbepaalde termijn, kan aangetekend opgezegd worden mits 

inachtneming van een vooropzeg van zes maanden maar loopt sowieso tot het einde van de aan gang zijnde 

competitie. 

TOEPASSING EN AFDWINGBAARHEID 

Art. 13. - De PBL/BB en Sportspress.be staan borg voor de toepassing van deze overeenkomst. 

Om de afdwingbaarheid van dit convenant te garanderen wordt de overeenkomst opgenomen in de 

licentievoorwaarden. 

De clubs die promoveren naar de 1ste afdeling beschikken over een overgangsperiode van één jaar om zich met het 

convenant in regel te stellen. 

Brussel, 22 december 2018 Voor de Pro Basketbal League (PBL) 

Arthur GOETHALS Wim VAN DE KEERE Voorzitter General manager. 

 

Bijlage 1 bij "Convenant PBL/BB Sportspress.be” van 22 december 2018 BESCHRIJVING VAN EEN PERSTRIBUNE EN VAN 

DE INSTALLATIES VOOR DE MEDIA 

Algemeen De perstribune moet vlotte toegang bieden tot de perszaal voor journalisten en fotografen. Ze heeft een van 

het publiek gescheiden toegang. 

Televisie 

De TV-zenders die een contract met de PLB/BB hebben, beschikken over afzonderlijke compounds en werkruimtes. 

De journalisten, cameramannen en technici die instaan voor de rechtstreekse Verslaggeving, beschikken over een 

afzonderlijke ruimte die los staat van de perszaal van de andere media. 

Schrijvende pers 

De desks in de perstribune moeten voldoende plaats bieden om er een draagbare computer, een notaboek of een 

telefoon op te zetten. 

Elke desk moet voorzien zijn van een stroompunt, licht en een internetaansluiting. Aanbevolen afmetingen: 

• Individueel zitje, al dan niet met rugleuning 
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• Breedte 50 cm, diepte 40 

Radio: De infrastructuur die behoorlijk verlicht moet zijn, is verder uitgerust met: - een werktafel of werkblad van 40 à 

50 cm diepte - drie stoelen of een bank, bij voorkeur op een verhoog - twee stroompunten, bij voorkeur aangesloten op 

een afzonderlijk circuit van 16 ampère, geplaatst onder de werktafei of het werkblad - een telefoonaansluiting binnen 

handbereik + jv  

 

 



   BeneLeague Basketball BV 
Maatschappelijke zetel 1020 Brussel, Atomiumlaan PB66 

Ondernemingsnummer 0771.867.602  
RPR Brussel  

    

34 
 

Appendix 3 -  Procedure onthaal scheidsrechters  
 

● De Commissaris MOET minimaal 48u voor de wedstrijddag de thuisploeg informeren hoeveel personen 
blijven eten; 

● Indien de club niet tijdig wordt gewaarschuwd op voorhand door de commissaris, dient geen maaltijd 
voorzien te worden; 

● Maximaal kan gevraagd worden voor 4 mensen een lichte maaltijd te voorzien, nl. voor de drie 
scheidsrechters en commissaris. Eventuele partners kunnen mee de maaltijd nuttigen tegen betaling. Ook 
dit moet minimaal 48u voor de wedstrijddag door de commissaris doorgegeven worden aan de thuisploeg. 

● De verantwoordelijke van de thuisploeg kan/mag het aperitief nuttigen met het gezelschap;  
● Nadien wordt verwacht dat de verantwoordelijke van de thuisclub het gezelschap verlaat, zodat de 

scheidsrechters, samen met commissaris en eventueel evaluator, in alle sereniteit kunnen terugblikken op 
de wedstrijd en eventueel commentaar geven; 

● Evaluatoren van het departement arbitrage dienen minimaal 48u op voorhand hun aanwezigheid te melden 
aan de thuisclub; de club voorziet twee plaatsen waar de evaluator een goed zicht heeft op het veld en 
ongehinderd de wedstrijd kan volgen. Maaltijden voor evaluatoren dienen niet voorzien te worden. 
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Appendix 4 - Gedragscode Speakers BNXT League 
 

Gedragscode Speakers BNXT League 

 

● De speaker moet zich onthouden van negatieve en agressieve uitlatingen aan het adres van de tegenpartij. Hij 
mag enkel aanmoedigen tot sportief supporteren van de toeschouwers.  

● In geval van een score door de bezoekende ploeg roept de speaker van de thuisploeg de naam van de speler om 
die gescoord heeft. 

● Wanneer iets uit de hand lijkt te lopen, is het zijn rol om de gemoederen te bedaren. 
● De speaker moet zichtbaar zijn voor de tafelcommissaris en moet diens richtlijnen volgen. 
● De speaker mag enkel op het terrein komen: 

o voor de aanvang van de wedstrijd 
o tijdens de rust 
o tijdens pauzes tussen de quarters 

● De speaker mag NIET op het terrein komen tijdens time-outs. 
● Tussenkomsten van de speaker en muziek (jingles) geproduceerd door middel van elektronische apparatuur zijn  

toegelaten ingeval van balbezit van de thuisploeg, tijdens time-outs, tussen de quarters en tijdens de rust. 
● Bij balbezit van de bezoekende ploeg zijn tussenkomsten van de speaker, elektronische muziek en jingles niet 

toegelaten 
● De speaker en/of de geluidsverantwoordelijke dienen erop toe te zien dat de wettelijke geluidsgrens van 90 dB 

niet overschreden wordt. 
● Overdreven luide en/of uitdagende muziek, slogans om de nederlaag van de bezoekende ploeg belachelijk te 

maken en storende lichteffecten die negatief kunnen inwerken op de emoties en gewelddadige reacties van de 
toeschouwers kunnen veroorzaken, zijn verboden. 

● De speaker, mascotte en/of cheergirls mogen de bezoekers niet uitdagen of de beslissingen van de 
scheidsrechters ridiculiseren. 

● Indien de toeschouwers voorwerpen op het veld werpen, moet de speaker onmiddellijk tussenkomen om de 
gemoederen te bedaren met de uitdrukkelijke vraag om niets op het veld te werpen (dit leidt immers tot boetes 
voor de thuisploeg). 

● Gerapporteerde overtredingen zullen gesanctioneerd worden in overeenstemming met onderhavig reglement.  
● De verantwoordelijke scheidsrechter, samen met de wedstrijdcommissaris, kan beslissen om de wedstrijd te 

staken indien deze richtlijnen niet worden opgevolgd. 
 

Deze gedragscode geldt voor alle clubverantwoordelijken (speaker, dj, geluidsverantwoordelijken) die instaan voor het 

auditief entertainment tijdens de wedstrijden van de BNXT League.  
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Appendix 5 -  Vademecum TV 
 

BNXT League – Vademecum TV 

Hoewel de rechtenhouders zoveel mogelijk vrijheid krijgen om een zo kwaliteitsvolle uitzending mogelijk af te leveren, 

vraagt de BNXT League dat enkele basisprincipes gerespecteerd worden, zoals: 

 

Respect voor het speelveld - opnamemateriaal en crew dienen zodanig opgesteld te worden zodat ze geen gevaar 

vormen voor spelers en/of scheidsrechters. Er mogen zich geen kabels en crew op het veld bevinden behalve voor en na 

de wedstrijd en tijdens halftime, time-outs en onderbrekingen tussen quarters. Zelfs op deze momenten mogen camera’s 

en kabels geen belemmering vormen voor de opwarming van beide ploegen. 

 

Respect voor officiëlen – opnamemateriaal en crew mogen de officiëlen niet hinderen of in verwarring brengen. 

 

Respect voor toeschouwers – opnamemateriaal en crew mogen het zicht van de toeschouwers op het speelveld niet 

belemmeren. 

 

Respect voor spelers/coaches – basketbal is een spel waarbij de emoties van spelers en coaches hoog kunnen oplopen 

waardoor zij soms niet in staat zijn om hun verplichtingen ten opzichte van televisie op een verantwoorde en hoffelijke 

manier na te komen. Hoewel de BNXT League te allen tijde de rechten van de rechtenhouders zal verdedigen, vragen wij, 

wanneer de situatie het vereist, het nodige begrip en geduld op te brengen. Reporters mogen de spelers of coaches nooit 

tijdens de wedstrijd benaderen om interviews te geven. De microfoon die op de das van de coach wordt vastgemaakt, 

kan enkel gebruikt worden tijdens de time-outs. Alle andere commentaar, uitlatingen of discussies met scheidsrechters 

en de officiële tafel, zijn niet vatbaar voor publicatie. 

 

Respect voor andere media – ondanks de prioriteit die de rechtenhouders hebben, vraagt de BNXT League begrip te 

hebben voor andere media in zoverre deze de opname en uitzending niet storen. Tegelijkertijd streven wij naar maximale 

media coverage. In die zin appreciëren we het indien de rechtenhouders in de mate van het mogelijke andere media 

(geschreven pers, fotografen, eventuele cameramensen van regionale zenders) respecteren zodat zij ook een zo hoog 

mogelijke kwaliteit kunnen nastreven. Het is natuurlijk evident dat wij van alle andere media verwachten dat zij de 

rechten van de rechtenhouders evenzeer respecteren. 

 

Richtlijnen voor interviews / gebruik van het interviewbord 

 

- Voor de wedstrijd: het interviewbord moet op een vooraf bepaalde plaats gezet worden (identiek voor elke wedstrijd) 

tussen het speelveld en de ingang tot de kleedkamers (voor een effen muur of met zaal op achtergrond). 

 

- Live ‘courtside’ flash interviews die maximaal 1 minuut duren, zijn exclusief voorbehouden aan de partijen die de 

mediarechten worden toegewezen. Deze interviews mogen enkel plaatsvinden voor het interviewbord wanneer de 

spelers en coaches het veld verlaten na de eerste helft of het speelveld na de rust opnieuw betreden. Gebruik van het 

BNXT League interviewbord is verplicht. 

 



   BeneLeague Basketball BV 
Maatschappelijke zetel 1020 Brussel, Atomiumlaan PB66 

Ondernemingsnummer 0771.867.602  
RPR Brussel  

    

37 
 

- Enkele interviews zullen toegelaten worden zonder het interviewbord op de achtergrond om de dynamiek van de live-

opname niet te verstoren, bv: 

o personen in het publiek tijdens of voor de wedstrijd; 
o interviews in de kleedkamer van de ploegen na de wedstrijd; 
o flash interviews tussen eerste en tweede quarter en tussen derde en vierde quarter. 

 

- Voor alle andere ‘post-game’ tv-interviews met spelers, coaches, bestuursleden, etc. moet het interviewbord van de 

BNXT League verplicht gebruikt worden (interviews voor het bord met alle erop vermelde partners zichtbaar). 

 

- Na het einde van de wedstrijd wordt het interviewbord voor de ‘post-game’ interviews op het speelveld geplaatst. 

Eén speler per club is beschikbaar voor flash interview (2 korte vragen). 

Beide coaches zijn beschikbaar voor een interview 5 minuten na het einde van de wedstrijd. 

Na de wedstrijd filmt de rechtenhouder 5 minuten in de kleedkamer van de winnende ploeg. 

 

- Na de wedstrijd staan de twee coaches en aangezochte spelers/bestuursleden zo snel mogelijk ter beschikking van de 

TV- en radiopers en van de schrijvende pers. 

 

- In volgorde komen eerst de rechtenhouders (TV en radio, indien van toepassing) aan de beurt. Zij - en zij alleen - 

maken korte interviews met de betrokkenen over de wedstrijd, waarna de beide coaches voor de schrijvende pers en de 

niet-rechtenhouders (lokale TV’s, club TV’s en andere media) naar de gemeenschappelijke persconferentie in de perszaal 

komen. In principe binnen de 20 minuten, te tellen vanaf het eerste interview van de rechtenhouder. 

 

- In geen geval kunnen de rechtenhouders trainers en spelers onmiddellijk na de wedstrijd ophouden voor extra-

interviews bestemd voor andere dan dringende actualiteitsuitzendingen, zodat de collega’s van de schrijvende pers hun 

deadlines kunnen respecteren. 

 

- De syndicus zal na overleg met de collega’s journalisten de namen doorgeven van de spelers die de journalisten in de 

perszaal willen spreken. 

 

- Tijdens elke wedstrijd wordt aan de rechtenhouders volgende faciliteiten toegekend: 

▪ Toegang tot kleedkamers voor en na de wedstrijd in overleg met coaches; 
▪ « Wedstrijdverlichting » aan (zonder onderbreking!) van 90 min voor de wedstrijd tot 30 min na het einde 

ervan. In overleg met de tv-productie kan de dag van de wedstrijd bekeken worden of de 
wedstrijdverlichting kan gedimd worden voor de voorstelling van de thuisploeg. 
 

▪ Microfoon op das van coaches voor wedstrijden regulier seizoen en playoffs; 
▪ Interviews van 2 coaches na de wedstrijd (ook bij verlies!). 

 

De persvoorlichter van de club ziet ter plekke toe dat deze afspraken worden gerespecteerd.  

Na de wedstrijd staan de twee coaches en via de syndicus/persvoorlichter aangezochte spelers/bestuursleden zo snel 

mogelijk ter beschikking van de TV- en radiopers en van de schrijvende pers. 
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In volgorde komen eerst de partijen die de mediarechten worden toegewezen (TV en radio) aan de beurt. Zij - en zij alleen 

- maken korte interviews met de betrokkenen over de wedstrijd, waarna de beide coaches voor de schrijvende pers en 

de niet-rechtenhouders (lokale TV’s, club-TV’s en andere media) naar de gemeenschappelijke persconferentie in de 

perszaal komen. Dit In principe binnen de 20 minuten, te tellen vanaf het eerste interview van de partij die de 

mediarechten werd toegewezen.  

In geen geval kunnen de partijen die de mediarechten werden toegewezen trainers en spelers onmiddellijk na de 

wedstrijd ophouden voor extra interviews bestemd voor andere dan dringende actualiteitsuitzendingen, zodat de 

collega’s van de schrijvende pers hun deadlines kunnen respecteren. 

De persvoorlichter/persfunctionaris van de club ziet er ter plekke op toe dat deze afspraken worden gerespecteerd.  

 

De syndicus/persvoorlichter zal na overleg met de collega’s journalisten de namen doorgeven van de spelers die de 

journalisten in de perszaal willen spreken. 

 

De clubs kunnen hun eigen interviews via hun intern circuit organiseren, maar respecteren de voorrang voor de 

geaccrediteerde pers die haar deadlines moet halen. 
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Appendix 6 - Uitrusting en accessoires 
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Appendix 7 - Kader dubbele weekends competitie en playoffs 
 

Dubbele weekends competitie (wedstrijden tegen verschillende tegenstanders) 

- In principe worden de wedstrijden gepland op vrijdag en zondag 
- Elke kalenderwijziging (incl. uurwijziging) kan pas plaatsvinden na akkoord van de tegenstander, tenzij 

de aanvraag tot wijziging meer dan een maand voor de originele speeldatum gebeurt en er na de wijziging 
minstens 48u is tussen de aanvangstijd van twee wedstrijden voor elke club. Bij een kalenderwijziging 
wordt ernaar gestreefd om de wedstrijd in te plannen in de week voor of na het dubbele weekend. 

 

Playoffs (nationaal en cross-border) 

• In principe is er voor een club telkens 48u tussen de aanvang van de wedstrijden 

• Hier kan van afgeweken worden in het geval er een wedstrijd op vrijdag gespeeld wordt en de volgende 
wedstrijd op zondag. 

• Kalenderwijzigingen in de playoffs zijn niet toegestaan 
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Appendix 8 - Publiciteit op en rond het veld 
 

1. Technische uitrusting 
1 Baskets, borden, baskettorens, bord padding, baskettorens padding en shot klokken 
1.1 Reclame op baskets, borden etc. is toegestaan als volgt:  

1. De voorzijde van de baskettoren padding (met een maximale grootte van 2000 cm2) 
2. De zijkant opvulling van de baskettoren (met een maximale grootte van 1500 cm2). Beide kanten 

kunnen worden gebruikt.  
3. Kleine LED-panelen geïnstalleerd op de metalen structuur (bovenarm) van de baskettoren.  

 
1.2 Alleen de naam, het handelsmerk of het logo van de fabrikant is toegestaan op:  

a. de metalen structuur (bovenarm) van de baskettoren (eenmaal alleen aan elke kant van de 
structuur en met een maximale grootte van 300 cm2) en  
b. de bovenkant en/of onderkant van de voorste bekleding van de baskettoren 

 1.3 Reclame op de schotklokken is toegestaan op voorwaarde dat de zichtbaarheid van het display niet 
beperkt wordt. Slechts één commercieel merklogo kan worden weergegeven op de schotklokken. En beide 
schotklokken aan beide uiteinden van het speelveld moeten identiek zijn in branding (zowel logo's en 
positionering). 
1.4 Bord stickers BNXT League moeten op de linker benedenhoek (bij het kijken naar de basket) van elk bord. 
 

2.  Wedstrijd informatieborden (scoreborden)  
2.1 Reclame is toegestaan op scoreborden op voorwaarde dat ze de werking niet belemmeren of interfereren. 

 
3. Speelveld (zie afbeelding onder) 

3.1 Elke reclame naast de wedstrijdtafel moet worden geplaatst:  

1. op een minimumafstand van twee (2) m van de wedstrijdtafel , en  

2. in een verlengde lijn.  

3.2 Reclame is toegestaan voor de tafel van de scorer op voorwaarde dat het wordt geplaatst direct voor en in 

lijn met de tafel.  

3.3 De vloerstickers zoals voorzien door de vennootschap BENELEAGUE BASKETBALL BV moeten op het 

speelveld worden weergegeven voor alle wedstrijden in de BNXT League.  

3.4 Voor alle wedstrijden in de BNXT League is het verplicht dat de roterende of digitale reclameborden op de 

belangrijkste cameraposities staan met maximaal toegestane lengte van 28 of 32 meter 
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Appendix 9 -  Wedstrijdaccommodatie 
 

1. De Club dient te beschikken over een indoor sportinfrastructuur die beschikt over: 
 

 

a. een basketbalterrein (met parketvloer en toebehoren) dat beantwoordt aan de reglementaire 
voorschriften van FIBA; zie bijlage 1 

 

 

b. een capaciteit van minstens duizend (1.000) zitplaatsen. Bij gebreke dient de Club aan te tonen dat er 
plannen bestaan voor de uitbreiding of nieuwbouw van een indoor sportinfrastructuur binnen een termijn 
van maximum drie (3) jaar. Voor een Club die promoveert uit een lagere afdeling van BB/NBB, kan een 
overbruggingstermijn van maximum drie (3) seizoenen worden toegestaan indien deze Club beschikt over 
een indoor sportinfrastructuur voor het team dat beschikt over een capaciteit van minstens achthonderd 
(800) zitplaatsen; 

 

 

c. de mogelijkheid om tweehonderd (200) zitplaatsen in blok voor te behouden voor de toeschouwers van 
de tegenstrevers op expliciete vraag van de tegenstrever minimum acht (8) dagen voor de wedstrijd (zowel 
voor competitiewedstrijden als wedstrijden voor de nationale bekercompetities). Dit geldt eveneens voor 
de wedstrijden tijdens de play-offs, waarbij de termijnen van reservering worden herleid tot 24u voor de 
wedstrijd; 

 

 

d. een verlichtingsinstallatie met een gemiddelde lichtsterkte van minstens duizend (1000) lux vanaf het 
eerste seizoen dat de Club in de BNXT League aantreedt; 

 

 

e. een elektronisch scorebord; zie bijlage 2 
 

 

f. technische apparatuur die voldoet aan de criteria opgelegd door FIBA; zie bijlage 3 
 

 

g. ruime gescheiden kleedkamers; 
De kleedkamers van de spelers en officiëlen moeten zich bevinden in een afgesloten ruimte waar de 
toeschouwers niet toegelaten zijn. 
Er dient per club een kleedkamer voorzien zijn met een minimale capaciteit van 15 personen. Deze ruimte 
dient voorzien te zijn van een doucheruimte met minimum 5 douches. 
Voor de scheidsrechters dient ofwel één kleedkamer voorzien te worden met een capaciteit van minstens 
3 personen en gelijke douchecapaciteit. Indien dit niet mogelijk is, dienen er 2 kleedkamers voorzien te 
worden met een minimale capaciteit van 2 personen met gelijke douchecapaciteit. 
Voor vrouwelijke scheidsrechters dient een aparte kleedkamer met douchecapaciteit voorzien te worden. 
Toiletten mogen buiten de kleedkamer gevestigd zijn, met dien verstande dat ze zich wel in de 
kleedkamerzone bevinden. Indien een toilet in de kleedkamer aanwezig is, volstaat 1 per kleedkamer. 
 
Er wordt een aparte ruimte (bij voorkeur met toilet) voorzien voor dopingcontrole. 
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h. een medische ontvangst- en behandelruimte; 
 

 

i. een perstribune bestemd voor de geschreven en gesproken pers, (voor Belgische clubs: zoals 
voorgeschreven in de conventie afgesloten met Sportspress.be); 

 

 

j. een aparte perszaal voor de persconferentie na de wedstrijden van het team; 
 

 

k. toereikende sanitaire voorzieningen; 
 

 

l. een voldoende groot parkeerterrein in de onmiddellijke nabijheid; 
 

 

2. De Club dient de eigendomsakte, de huurovereenkomst, de concessieovereenkomst of een attest dat het 
recht van gebruik toekent betreffende de indoor sportinfrastructuur voor te leggen. 
 

 

3. De Licentiecommissie kan na voorafgaandelijk gunstig advies van de Raad van Bestuur beslissen om 
uitzonderingen toe te staan op voormelde vereisten bepaald in punten 1.b, 1.c, 1.i, 1.l, 1.k, betreffende de 
wedstrijdaccommodatie, die per seizoen worden toegestaan en maximaal drie seizoenen gelden.  
 

Bijlage 1: FIBA-voorschriften basketbalterrein  

 

Playing court : 

 

 

• The playing court shall be marked by:  
 

• 50 mm lines, as per the Official Basketball Rules.  

 

• A further boundary line, in a sharply contrasting colour and having a minimum width of 2,000 mm. 

 

 

• The scorer’s table, a minimum of 6,000 mm in length and 800 mm in height, must be placed on a platform of a 
minimum of 200 mm in height. 
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• All spectators must be seated at a distance of at least 2,000 mm from the outer edge of the boundary line of 
the playing court. 

 

 

• The height of the ceiling or the lowest obstruction above the playing court shall be a minimum of 7 m. 
 

 

 

Bijlage 2: FIBA-voorschriften elektronisch scorebord  

 

The scoreboard shall include and/or indicate:  

 

• The digital countdown game clock. The time remaining shall be displayed in minutes and seconds (mm:ss), except 

from during the last minute of each quarter or overtime where it shall be displayed in seconds and tenths of a 

second (ss:f).  

 

• The points scored by each team, and the cumulative points scored by each individual player.  

 

• the number of each individual player number (in the order 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11-99). There shall 

be a minimum of 12 digits to display each player’s surname.  

 

• The team’s names. There shall be a minimum of 3 digits to display each team’s name.  

 

• The number of fouls committed by each player on the team from 1 to 5. The fifth foul shall be indicated in red or 

orange. The number may be shown with 5 indicators or a number display with a minimum height of 135 mm. In 

addition, the fifth foul may be indicated with a slow flashing display (~ 1 Hz) for 5 seconds. It shall be possible to 

display on the scoreboard the team fouls independently from the player's fouls.  

 

• The number of the quarter from 1 to 4, and O for an overtime.  
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• The number of charged time-outs from 0 to 3. When the game clock shows 2:00 minutes or less in the fourth 

quarter, that team shall have only 2 more time-outs to be taken. All other time-outs shall be displayed as taken.  

 

• A clock for timing the time-out. The game clock must not be used for this purpose. 

 

Bijlage 3: FIBA-voorschriften technische apparatuur  

 

The shot clock shall have:  

 

• A separate control unit provided for the shot clock operator, with a very loud automatic signal to indicate the 

end of the shot clock period.  

 

• A display unit with a digital countdown, indicating the time in seconds.  

 

The shot clock shall:  

 

• Indicate the time remaining in seconds; and tenths (1/10) of a second only during the last 5 seconds of the shot 

clock period.  

 

The shot clock shall have the ability to be:  

 

• Started from 24 seconds.  

 

• Started from 14 seconds.  

 

• Stopped with the display indicating the time remaining.  

 

• Restarted from the time at which it was stopped.  

 

• Showing no display, if necessary.  

 

The shot clock shall be connected to the game clock so that when:  
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• The game clock stops, the shot clock shall also stop.  

 

• The game clock starts, it is possible to start the shot clock manually.  

 

• The shot clock stops and sounds, the game clock count continues and may be stopped, if necessary, manually.  

                                  

Bijlage 4: FIBA-voorschriften backboard  

 

• The backboard shall be made of non-reflective laminated safety glass or tempered glass, with a thickness 
of between 11;8mm and 13.5 mm, with a flat front surface and shall: 

o Have a protective framework of the backboard support structure around the outer edge 

• The borders of the backboards shall be marked with a boundary line (Diagram 3) and an additional 
rectangle behind the ring as follows: 

o Outside dimensions: 590 (+ a maximum of 20mm) horizontally and 4450mm (+ maximum of 
8mm) vertically. 

o The top edge of the base of the rectangle shall be level with the top of the ring and 150mm (-
2mm) above the bottom edge of the backboard 

• Each backboard shall be equipped with  a light strip around its perimeter, mounted on the inside borders 
of the backboards and which lights up in red only when the game clock signal sounds for the end of a 
quarter of overtime. The light strip shall be a minimum of 10mm in width and cover a minimum of 90% 
along the edge of the backboard glass area. 

• Each backboard shall be equipped with a light strip along its perimeter at the top, mounted on the inside 
borders of the backboards, which lights up in yellow only when the shot clock signal sounds. The light 
strip shall be a minimum of 10mm in width and be mounted directly below the red lighting for the game 
clock. 

 

 

 

FIBA Basketball Level 1 Equipment Rules  

https://www.fiba.basketball/documents/official-basketball-rules/2020/equipment.pdf
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Appendix 10 -  Competitieformat 
 

Het competitieformat bestaat uit 4 fasen: 

1) Nationale fase 

Belgische licentiehouders (10) spelen in eigen land een competitie in double round robin format, goed voor 18 

wedstrijden per club. 

Nederlandse licentiehouders (10) spelen in eigen land een competitie in double round robin format, goed voor 18 

wedstrijden per club.  

Bij gelijke stand tussen twee of meer clubs wordt het FIBA-reglement toegepast om het eindklassement te 

bepalen. 

De punten van alle BNXT League clubs worden op het einde van de nationale fase gehalveerd. Bij een 

puntentotaal met decimalen wordt als volgt afgerond: 

-  
- Vanaf 0,5: naar boven 

 

2) Cross border fase 

- Elite Gold: de 5 best gerangschikte Belgische licentiehouders en 5 best gerangschikte Nederlandse 

licentiehouders uit de domestic fase worden ondergebracht in de Elite Gold. 

In deze fase nemen Belgische licentiehouders en Nederlandse licentiehouders het tegen elkaar op, éénmaal uit en 

éénmaal thuis. 

Alle clubs spelen 10 wedstrijden in deze groep. 

 

- Elite Silver: de Elite Silver bestaat uit de 5 overige Belgische en Nederlandse licentiehouders, die het éénmaal uit 

en éénmaal thuis tegen elkaar opnemen. Alle clubs spelen 10 wedstrijden in deze groep. 

. 

Om het eindklassement te bepalen wordt een onderscheidend criterium toegevoegd, gebruikelijk voor 
competities waarin de punten gehalveerd worden voor aanvang van een tweede fase, nl. het eindklassement na 
de nationale fase. Dit betekent dus dat in geval van gelijke stand tussen twee of meer clubs onderstaande criteria 
worden gebruikt: 
 

• punten aan het einde van de nationale fase 

• resultaat in onderlinge duels 

• doelpuntensaldo in onderlinge duels 

• gescoorde punten in onderlinge duels 

• totaal doelpuntensaldo over alle wedstrijden 

• totaal aantal gescoorde punten over alle wedstrijden 
 

Indien een bovenliggend criterium niet onderscheidend is, wordt verder gekeken naar het onderliggende 

criterium. 

 

3) Nationale playoffs 

De 5 Belgische licentiehouders uit de Elite Gold en de best gerangschikte Belgische licentiehouder uit de Elite 

Silver zijn geplaatst voor de Belgische nationale playoffs. 
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De 5 Nederlandse licentiehouders uit de Elite Gold en de best gerangschikte Nederlandse licentiehouder uit de 

Elite Silver zijn geplaatst voor de Nederlandse nationale playoffs. 

De nummers 3 en 6 en de nummers 4 en 5 nemen het tegen elkaar op in de kwartfinale. 

De twee best gerangschikte Belgische en Nederlandse licentiehouders zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve 

finale. Hierin neemt de nummer 1 het op tegen de winnaar van het duel 4-5 en het nummer twee ontmoet de 

winnaar van de matchup 3-6. 

De nationale playoffs worden afgewerkt in volgende format: 

● Kwartfinale: best-of-3 

● Halve finale: best-of-5 

● Finale: best-of-5 

Het hoogst geplaatste team voor de start van de playoffs heeft altijd het thuisvoordeel (eerste en mogelijks 

laatste wedstrijd van een playoffserie thuis). 

4) BNXT playoffs 

Parallel aan de nationale playoffs worden de BNXT playoffs gespeeld 

• Alle rondes in de BNXT playoffs zijn home & away behalve de finale die in een best-of-3 format 
gespeeld wordt. In een home & away matchup speelt het hoger geplaatste team altijd de tweede 
wedstrijd thuis. In de finale speelt het hoger geplaatste team de eerste en eventueel beslissende 3de 
wedstrijd thuis. 

• De eerste ronde van de BNXT playoffs wordt enkel gespeeld door de teams uit de Elite Silver die niet 

deelnemen aan de nationale playoffs. 

• De brackets zijn op voorhand vastgelegd. 

Hieronder het volledige verloop van de BNXT playoffs: 

 

 BNXT PO1:  8 clubs uit de Elite Silver die zich niet voor de nationale PO kwalificeerden 
o Serie 1: hoogst geplaatste club Elite Silver die zich niet voor nationale PO kwalificeerde vs. 10 

o Serie 2: vierde hoogst geplaatste club Elite Silver die zich niet voor nationale PO kwalificeerde 

vs. 7 

o Serie 3: derde hoogst geplaatste club Elite Silver die zich niet voor nationale PO kwalificeerde vs. 

8 

o Serie 4: tweede hoogst geplaatste club Elite Silver die zich niet voor nationale PO kwalificeerde 

vs. 9 

 

 BNXT PO2: winnaars BNXT PO1 vs. afvallende kwartfinalisten uit nationale PO  

o Serie 5: winnaar serie 1 vs. verliezer B QF2 

o Serie 6: winnaar serie 2 vs. verliezer B QF1  

o Serie 7: winnaar serie 3 vs. verliezer NL QF1 

o Serie 8: winnaar serie 4 vs. verliezer NL QF2 

 

 BNXT PO3: winnaars BNXT PO2 vs. verliezende halve finalisten nationale PO 

o Serie 9: winnaar serie 5 vs. verliezer NL SF2 

o Serie 10: winnaar serie 6 vs. verliezer NL SF1   

o Serie 11: winnaar serie 7 vs. verliezer B SF1 

o Serie 12: winnaar serie 8 vs. verliezer B SF2 

 

 BNXT PO4:  winnaars van BNXT PO3 nemen het tegen elkaar op 
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o Serie 13:  winnaar serie 9 vs. winnaar serie 10 

o Serie 14:  winnaar serie 11 vs. winnaar serie 12 

 

 BNXT PO QF: Winnaars BNXT PO4 vs. verliezende finalisten nationale PO 

o Serie 15: winnaar serie 13 vs. verliezer B F 

o Serie 16: winnaar serie 14 vs. verliezer NL F 

 

 BNXT PO SF: Winnaars BNXT PO QF vs. winnende finalisten nationale PO 

o Serie 17: winnaar serie 15 vs. winnaar NL F 

o Serie 18: winnaar serie 16 vs. winnaar B F 

 

 BNXT PO F: Winnaars BNXT PO SF nemen het tegen elkaar op voor de titel van BNXT League kampioen 

o Serie 19: Winnaar serie 17 vs. winnaar serie 18 

Om de kans op cross-border confrontaties te verhogen, stromen de Belgische verliezend halve 

finalisten in aan de kant van de bracket waar de verliezend Nederlandse kwartfinalisten eerder 

instroomden en vice versa. Dit principe wordt aangehouden voor de rest van de BNXT playoffs 
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Appendix 11 - Kader transfer vol -of deeltijdse profspeler/ter beschikking stellen 
van een speler tijdens een lopend seizoen  

 

Een transfer van een vol -of deeltijds profspeler tijdens een lopend seizoen wordt toegestaan indien aan 
volgende voorwaarden is voldaan: 

• Deadlines en aantallen in het huishoudelijk reglement geformuleerd rond toevoeging van 
spelers worden gerespecteerd. 

• Er is een onderling akkoord tussen beide clubs en de speler voor de transfer van de speler,  
OF 

• Het contract van de speler bij een BNXT League club liep van rechtswege ten einde 

 

Een speler kan door een club ook ter beschikking gesteld worden aan een andere club op voorwaarde dat 

aan alle wettelijke verplichtingen werd voldaan. 

Ook hier worden de deadlines en aantallen in het huishoudelijk reglement geformuleerd rond toevoeging 

van spelers gerespecteerd. 

België 
De zes voorwaarden uit artikel 32 van de Uitzendarbeidswet moeten nageleefd worden:  

(i) het uitlenen mag geen gewone activiteit zijn van de betrokken club,  

(ii) enkel vaste werknemers mogen uitgeleend worden, 
(iii) de uitlening mag slechts voor beperkte tijd gebeuren, 
(iv)  er moet een driepartijenovereenkomst tussen de speler en de twee betrokken clubs afgesloten 

worden,  
(v) de uitlenende club moet als werkgever voorafgaand toestemming van de sociale inspectie krijgen, 
(vi) ervan uitgaande dat er geen vakbondsafvaardiging binnen de gebruiker is, moeten de 

werknemersorganisaties van het Paritair Comité van de gebruiker hun akkoord geven 
voorafgaand aan de toestemming van de sociale inspectie. 

 

Nederland 

https://ondernemersplein.kvk.nl/personeel-inhuren-en-uitlenen-waadi-registratie-en-waadi-

check/?gclid=EAIaIQobChMI0o6zyae--QIVX4xoCR17lgfMEAAYASAAEgJ9n_D_BwE 

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/in--of-uitlenen-van-

arbeidskrachten/  

https://ondernemersplein.kvk.nl/personeel-inhuren-en-uitlenen-waadi-registratie-en-waadi-check/?gclid=EAIaIQobChMI0o6zyae--QIVX4xoCR17lgfMEAAYASAAEgJ9n_D_BwE
https://ondernemersplein.kvk.nl/personeel-inhuren-en-uitlenen-waadi-registratie-en-waadi-check/?gclid=EAIaIQobChMI0o6zyae--QIVX4xoCR17lgfMEAAYASAAEgJ9n_D_BwE
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/in--of-uitlenen-van-arbeidskrachten/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/in--of-uitlenen-van-arbeidskrachten/
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Appendix 12 - Gedragscode BNXT TV commentatoren 
 

● De commentatoren moeten zich onthouden van negatieve commentatoren over de scheidsrechters  
● De commentatoren moeten zich onthouden van negatieve commentatoren over de tegenstander  
● De commentatoren streven ernaar om zo objectief mogelijk commentaar te geven 

 


