
 

 

Proces-Verbaal van de Raad van Bestuur van 20/12/2018 

 

Aanwezig : De heren Marc Verlinden, Lucien Lopez, Guy Vervaecke, Patrick Flament, Jean-Pierre Delchef 

Verontschuldigd : De heer Kris Fels 

1. Dossier Spirou Ladies Charleroi – Basket Namur Capitale 

 

1.1 Vatting van de Raad van Bestuur 

Op datum van 13 december 2018 heeft de Juridisch Coördinator van Prombas de beslissing 

doorgezonden van de nationale tuchtraad, in navolging van hun vergadering op 10 december waarbij 

deze laatste zich onbevoegd heeft verklaard om de behandeling aan te vatten van de klacht 

neergelegd door Spirou Ladies Charleroi tegen Basket Namur Capitale, met als onderwerp de 

onduidelijkheid van artikel 4.4 van het Competitieboek 2018-2019. 

Gezien het de Raad van Bestuur toekomt om alle mogelijke schikkingen te treffen die nodig zijn voor 

een goed verloop van de competitie, 

Gezien wanneer een rechterlijk orgaan geen vonnis wenst uit te spreken dat gebaseerd is op teksten 

die onduidelijk zijn en die als basis moeten dienen voor de uitspraak, het de Raad van Bestuur toekomt 

om het dossier over te nemen. 

Gezien de dringendheid een snelle beslissing vereist. 

Beslist de Raad van Bestuur de door Spirou Ladies Charleroi ingediende klacht te behandelen. 

1.2 Onderzoek van de klacht 

De klacht van Spirou Ladies Charleroi betreft de kwalificatie van drie speelsters van Basket Namur 

Capitale tijdens het treffen tussen beide clubs op 10 november 2018. 

Het blijkt te gaan over drie speelsters van minder dan 23 jaar, vermeld op de lijst “PC53” van 

“première régionale” dames Basket Namur Capitale. 

Gezien het artikel 4.4 van het Competitieboek preciseert dat 

“ De clubs moeten ten laatste achtenveertig uur voor hun eerste officiële wedstrijd – per team – een 

lijst neerleggen. Deze lijst omvat per team maximaal twintig spelers (naam, voornaam, geboortedatum 

en lidnummer). Spelers die de leeftijd van 23 jaar bereikt hebben op 1 juli (bij aanvang van het 

betreffende seizoen): 



- Moeten op een lijst staan van PROMBAS, BASKETBALVLAANDEREN of AWBB 

- Er kunnen maar twee spelers van de lijst TDM1 of TDM2 per wedstrijd in Euromillions League 

aantreden … 

… De enige uitzonderingen staan hieronder vermeld: 

- Een ploeg mag per wedstrijd in totaal maximum twee spelers die op een lijst staan uit een ploeg 

(of ploegen) van lager niveau aangevuld worden, ongeacht hun leeftijd. 

- De spelers (leeftijd van 23 jaar niet bereikt hebben op 1 juli, bij aanvang van het betreffende 

seizoen) mogen in de verschillende ploegen (A,B,C,…) opgesteld worden met voor jeugdspelers de 

beperking ze tijdens eenzelfde weekend slechts in drie wedstrijden, waarvan maximaal twee bij 

de senioren, mogen opgesteld worden. 

- Opmerking : jeugdspelers die op een lijst voorkomen, moeten de voorschriften volgens zoals de 

senioren voor wat de opstelling in de andere ploegen betreft.” 

Gezien het onderzoek van de spelerslijsten van de clubs van TDW1 aantoont dat de clubs deze 

beschikkingen op zeer verschillende wijze interpreteren : 

- Sommigen hebben geen spelerslijst “Prombas” waarbij men zich de vraag kan stellen hoe de ploeg 

wordt samengesteld 

- Anderen gaan ervan uit dat spelers van – 23 jaar niet op een spelerslijst moeten opgenomen 

worden 

- Nog anderen cumuleren gelijktijdig de twee eerste uitzonderingen  

Gezien het doel van de beschikkingen uit artikel 4.4 niet goed begrepen wordt door de clubs, te weten 

toe te staan dat jongeren onder de 23 jaar opgesteld kunnen worden op niveau Prombas met behoud 

van hun prerogatieven om te evolueren op niveau Landelijk Senior en/of in de jeugdreeksen. 

Gezien sommige clubs, waaronder de klagende club, de beschikkingen op verschillende wijze hebben 

toegepast die in identieke termen in het nederlands zijn opgesteld (basistaal) als in het frans, en dit in 

de versies van  het Competitieboek 2017-2018 en 2018-2019 

Beslist de Raad van Bestuur wat volgt : 

1. De klacht van de club Spirou Ladies Charleroi is onontvankelijk met als motief dat de club het 

Comptetitieboek 2018-2019 ondertekend heeft en zich daardoor verbonden heeft alle daarin 

opgenomen beschikkingen te respecteren en toe te passen; 

2. Vanaf 1 januari 2019 zullen behalve voor de speelsters die opgenomen zijn op een Prombas-lijst, 

de clubs van TDW1 toegelaten worden om tijdens de Prombas wedstrijden, speelsters van minder 

dan 23 jaar op te stellen, al of niet opgenomen op een lijst van Prombas, AWBB of Basketbal 

Vlaanderen, zonder beperking van aantallen; 

3. Vanaf 1 januari 2019 zullen behalve voor de speelsters die opgenomen zijn op een Prombas-lijst, 

de clubs van TDW1 toegelaten worden om tijdens de Prombas wedstrijden, 2 speelsters ouder 

dan 23 jaar op te stellen op voorwaarde dat zij opgenomen zijn op een lijst van Prombas, AWBB of 

Basketbal Vlaanderen; 

4. Voor wat de competities betreft die georganiseerd worden door AWBB of Basketbal Vlaanderen 

dienen de clubs uit TDW1 de in die reeksen geldende regels toe te passen 

5. Tenslotte zal de beschikking 4.4 herschreven worden voor de volgende seizoenen. 

 

2. Overdracht van de activiteiten van de Stichting Prombas naar de vzw BASKETBALL BELGIUM 

Als gevolg van de oprichting van de vzw BASKETBALL BELGIUM, beslist de Raad van Bestuur van de 

Stichting Prombas, bij unanimiteit, om haar activiteiten, rechten en verplichtingen aan voormelde vzw 

over te dragen op datum van 31 december 2018. 

Voor de Raad van Bestuur 

Jean-Pierre Delchef, secretaris 



 

 


