HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB
Definities:
- Seizoen: periode van 31 augustus van het ene jaar t/m 1 september van het volgende jaar
- Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB, binnen één van haar Liga’s, of
bij een lid van één van haar Liga’s. Om als bestuurslid te kunnen optreden, moet men officieel aan de
FBRB als bestuurslid kenbaar gemaakt zijn.
- Forfait: we maken onderscheid tussen een sportief forfait (« FF ») en een administratief forfait (« ff »).
Behalve wanneer er melding wordt gemaakt van een ander artikel uit dit reglement, spreken we van een
sportief forfait wanneer de wedstrijd, effectief, niet heeft plaatsgehad. Als de wedstrijd (eventueel
vriendschappelijk) werd begonnen, maar, hetzij beantwoord niet, of niet meer, aan alle regels, dan wordt
er een administratief forfait toegepast. Voor een forfait resultaat ff, krijgt men geen punten (0) in het
klassement; voor een forfait resultaat FF worden er twee punten afgetrokken (-2) in het klassement.
- Lid: de leden van de FBRB zijn clubs, en geen personen
- Hij = Zij
- Liga: VRB en/of LFR Rugby Vlaanderen (RV) en/of Ligue Belge Francophone de Rugby (LBFR)
- Schriftelijk: per post, fax, telegram of e-mail
- Speeldag: het weekend tijdens hetwelk de wedstrijd wordt gespeeld
- Dagen: kalenderdagen
- Golden Point: deze regel wordt soms toegepast in de verlengingen, waarbij dan het team dat als eerste
scoort, de wedstrijd wint.
- Rugbyschool: gemeenschappelijke noemer voor de leeftijdscategorieën tot en met U12.
- Jongeren: gemeenschappelijke noemer voor de leeftijdscategorieën tot en met U18.
- Finale fases: halve finales (play-off’s) en finales Kampioenschappen en Bekers
- Beheerder van het Kampioenschap: beheerder(s) aangeduid door de Raad van Bestuur voor het beheer
van de kampioenschappen van de FBRB.
- RDO (Regional Development Officer). Beide Liga’s duiden 1 RDO aan.
- Nationale Reeksen: Het kampioenschap bestaat uit 3 nationale reeksen, genaamd Divisie 1, 2 en 3.
- Manager: is de teamverantwoordelijke die instaat voor de administratieve afhandelingen en het
wedstrijdblad ondertekent.

DEEL 1 : ADMINISTRATIEF GEDEELTE
ARTIKEL 1 - Huishoudelijk Reglement: Algemeen
Het Huishoudelijk Reglement dient als aanvulling op de Statuten en vormt hier één geheel mee. Het
Huishoudelijk Reglement kan geen afbreuk doen aan wat in de Statuten beschreven is.
ARTIKEL 2 - de Voorzitter
De voorzitter is de eerste vertegenwoordiger van de FBRB.
ARTIKEL 3 - het Secretariaat
Het secretariaat verzekert de uitvoering van de lopende zaken, stelt de verslagen op en waakt over de
toepassing van de besluiten genomen door de Algemene Vergaderingen, de Raad van Bestuur, de
Beroepscommissie en de Geschillencommissies, evenals voor het uitvoeren en toepassen van
administratieve regels en sancties. Het secretariaat zorgt ook voor het naleven van de wettelijke
verplichtingen betreffende het indienen van in de VZW-wetgeving vermelde stukken.
ARTIKEL 4 - de Penningmeester
De Penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de rekeningen van de Bond. Zijn verslag
voor de Algemene Vergadering dient vergezeld te zijn van de balans en van de winst- en verliesrekening
van het afgelopen jaar, alsook van een ontwerpbegroting voor het huidige jaar. Die twee documenten
moeten naar de clubs worden gestuurd uiterlijk samen met de uitnodiging voor de Algemene
Vergadering.
Hij dient ook een toelichting te geven over het bijhouden van de begroting van het lopende jaar.
De Penningmeester dient uiterlijk vijftien dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering de
rekeningen van het afgelopen jaar voor te leggen aan de rekeningcommissarissen of -revisoren die op de
vorige Algemene Vergadering werden verkozen.
ARTIKEL 5 - Algemene Vergadering.
De Voorzitter van de FBRB, of bij ontstentenis, zijn plaatsvervanger, zit de Algemene Vergadering voor
en leidt de debatten. Hij staat in voor het goede verloop van de Vergadering. Hij waakt er voor dat er op
de Algemene Vergadering niet wordt afgeweken van de agenda, tenzij onder de in de Statuten vermelde
voorwaarden.
De Voorzitter beschikt over alle bevoegdheden die over het algemeen worden toegekend aan de persoon
die belast is met het voorzitten van beraadslagende vergaderingen. Hij kan de zitting opheffen of
schorsen. Elke beslissing die daarna wordt genomen is ongeldig.
ARTIKEL 6
Onverminderd de statutair verplichte agendapunten, zullen op de Gewone Algemene Vergadering
volgende agendapunten opgenomen worden:
- de voorlezing van het verslag van de laatste Algemene Vergadering
- het nagaan van de bevoegdheden van de aanwezigen en vertegenwoordigden
- het overzicht van de wijzigingen met betrekking tot de leden en toegetreden leden, in de gevallen
vermeld in de Statuten, alsook de stemming betreffende lidmaatschap van nieuwe leden
- het verslag van de Raad van Bestuur

- het verslag van de Penningmeester
- de goedkeuring van de begroting en rekeningen, en kwijting van de rekeningcommissarissen of revisoren
- de verkiezing van de rekeningcommissarissen of -revisoren
- de verkiezing of herverkiezing van de leden van de Beroepscommissie
- de verkiezing van de drie groepen bestuurders, zoals bepaald in de statuten.
- variapunten, die op het secretariaat van de FBRB toekomen vóór de uitnodigingen worden verstuurd,
opgenomen kunnen worden als agendapunt.
ARTIKEL 7
De leden kunnen, zoals aangehaald in de Statuten, beslissen een extra Algemene Vergadering bijeen te
roepen. Binnen de tien dagen na ontvangst van het verzoek tot het bijeenroepen van deze Buitengewone
Algemene Vergadering zal het Secretariaat van de FBRB een Raad van Bestuur bijeenroepen die de
modaliteiten hiervoor zal vastleggen en de dagorde ervan zal bepalen.
De uitnodigingen dienen binnen de tien dagen na de vergadering van de Raad van Bestuur naar de leden
te worden gestuurd en moeten verplicht de termijnen en modaliteiten naleven die voor een Gewone
Algemene Vergadering zijn voorzien en de naam van de verzoeker evenals het motief van zijn verzoek tot
het houden van een Buitengewone Algemene Vergadering vermelden.
ARTIKEL 8
Bij elke Algemene Vergadering zal een controle worden uitgevoerd om vast te stellen welke leden
vertegenwoordigd zijn. Er zullen slechts twee vertegenwoordigers per lid worden toegelaten.
Een club die lid is kan zich laten vertegenwoordigen door zijn Voorzitter, Secretaris, Penningmeester,
zoals deze aan de FBRB meegedeeld zijn, of door eender welk clublid dat in het bezit is van een volmacht
die door een van de drie voornoemde personen is ondertekend. Om als lid of vertegenwoordiger van een
lid tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moet de betrokkene over zijn burgerrechten en
politieke rechten beschikken en houder zijn van een geldige licentie uitgereikt door de Liga van het
betreffende lid.
ARTIKEL 9 - Wijziging van de Statuten, variapunten
Om een wijziging van de bestaande Statuten te verkrijgen, dient als volgt te werk te worden gegaan:
Het verzoek tot inschrijving van de wijzigingsvoorstellen, op de agenda van de volgende Gewone
Algemene Vergadering moet samen met het wijzigingsvoorstel zelf schriftelijk worden ingediend op het
secretariaat van de FBRB voordat de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering verstuurd zijn. Ook
variapunten die men wenst op te nemen op de agenda van de Algemene Vergadering, dienen schriftelijk
het secretariaat van de FBRB bereikt te hebben vooraleer de uitnodigingen hiervoor naar de leden
verstuurd zijn.
Dit verzoek (wijziging van de statuten of opnemen van een agendapunt) moet worden ingediend in naam
van een lid van of een erkende structuur (vb Raad van Bestuur, commissie, …) binnen de FBRB, of een
meerdere leden overkoepelend orgaan (vb Liga), en worden ondertekend door 3 bestuursleden van elke
organisatie die de wijzigingen voorstelt.
Tijdens de Algemene Vergadering zullen minstens de volgende personen aan het woord moeten komen:
de promotoren van een voorstel tot wijziging der Statuten, of de intervenant die een agendapunt onder
“Varia” heeft voorgesteld.

Om te worden aanvaard, moet het ontwerp tot wijziging minstens twee derden van de stemmen van de
aanwezige clubs behalen, op voorwaarde dat twee derden van de clubs op de voornoemde vergadering
vertegenwoordigd zijn.
Indien er echter een nieuwe Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen omdat een bepaald
quorum niet werd gehaald, kan deze Vergadering alle ontwerpvoorstellen aannemen mits het behalen van
twee derden van de stemmen van de aanwezige clubs, ongeacht het aantal clubs dat vertegenwoordigd is.
Behoudens tegenstrijdig advies met gewone meerderheid van stemmen op de Vergadering, zullen de
aanvaarde ontwerpen op de dag na de datum van hun goedkeuring van toepassing worden.
ARTIKEL 10 - Notulen
Een kopie van de notulen moet naar de clubs worden gezonden binnen dertig dagen na de Algemene
Vergadering.
Het zal automatisch als goedgekeurd worden beschouwd indien er binnen de vijftien dagen na de
versturing geen opmerkingen per gewone post worden gericht aan het Secretariaat van de FBRB, waarbij
het poststempel als bewijs van verzending geldt.
ARTIKEL 11 - Kandidaturen
De vacante functies in de Beroepscommissie moeten worden vermeld in de uitnodiging voor de
Algemene Vergadering.
De kandidaturen voor de functie van Bestuurder van de verschillende groepen en de openstaande functies
in de Beroepscommissie van de Bond moeten vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden
ingediend op het secretariaat van de FBRB, waarbij het poststempel als bewijs van verzending geldt.
De lijst van de kandidaten moet door het Secretariaat van de FBRB naar alle clubs worden gestuurd
uiterlijk 10 dagen vóór de Algemene Vergadering.
ARTIKEL 12 - Stemming
De stemming voor het verkiezen van kandidaten is geheim, en dient dus schriftelijk te gebeuren.
In de eerste ronde zal de kandidaat verkozen zijn die de meeste stemmen heeft gekregen, op voorwaarde
dat hij meer dan vijftig percent van de stemmen van de geldig vertegenwoordigde clubs heeft gekregen.
Een onthouding wordt als een geldige stem beschouwd. Indien in de eerste ronde niemand die
meerderheid heeft gekregen, zal worden overgegaan tot een tweede stemronde, waarin de kandidaat die
het meeste stemmen heeft gekregen zal zijn verkozen.
Als er slechts één kandidaat is, is de voorwaarde om te worden verkozen dat er meer positieve dan
negatieve stemmen werden behaald.
Elke opmerking, doorhaling, tekening enz., op de stembrief maakt deze ongeldig.
ARTIKEL 13 - Voorwaarden voor de uitoefening van een mandaat als lid van de Raad van Bestuur, of
van de Beroepscommissie
Om gekozen te worden moet elke kandidaat voor één van die mandaten:
l. lid zijn van één op de Algemene Vergaderingen stemgerechtigde club
2. schriftelijk zijn kandidatuur stellen bij het Secretariaat van de FBRB, volgens de normen en binnen de
gestelde termijnen

3. deze schriftelijke kandidatuur laten medeondertekenen door de Voorzitter, de Secretaris en de
Penningmeester van zijn club. Bij ontstentenis van de laatste twee personen, moet de kandidatuur
worden meeondertekend door twee andere Bestuursleden van de club
4. houder zijn van een licentie uitgereikt door de Liga waarbij zijn club voor het lopende seizoen is
aangesloten.
5. Belg zijn of minstens twee jaar in België verblijven
6. minstens 18 jaar oud zijn
7. zijn burgerlijke en politieke rechten genieten (een getuigschrift van goed zedelijk gedrag van minder
dan zes maanden oud kan voor elke kandidaat worden geëist).
ARTIKEL 14 - Clubbestuur
Alle leden van de FBRB zijn verplicht om het Secretariaat van de FBRB schriftelijk op de hoogte te
brengen van alle veranderingen op het niveau van de leden van hun Bestuur (in orde met hun licentie) die
werden aangebracht (Voorzitter, Secretaris-generaal, Penningmeester).
ARTIKEL 15 - Speciale commissies
De Raad van Bestuur kan commissies oprichten die noodzakelijk zijn om de goede werking van de FBRB
te verzekeren. De Raad van Bestuur zal het aantal ervan bepalen en eveneens hun bevoegdheden
vastleggen. Elke commissie moet uit minstens drie leden bestaan en kan enkel beslissingen nemen bij
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De Raad van Bestuur zal de Voorzitters en de
leden van de diverse commissies benoemen en ontslaan, met uitzondering van die van de
Beroepscommissie.
De beslissingen van de Geschillencommissie en van de Beroepscommissie zullen door de Raad van
Bestuur alleen worden geacteerd en vereisen geen goedkeuring van de Raad. De beslissingen van de
andere commissies zullen pas geldig zijn nadat ze op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur
werden geacteerd en goedgekeurd.
De leden van de Raad van Bestuur kunnen van rechtswege aan de zittingen van de commissies deelnemen
met een raadgevende stem met uitzondering van de Geschillencommissie en de Beroepscommissie.
De FBRB moet op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden van de Commissies door middel
van de verslagen van de vergaderingen, die naar het Secretariaat van de FBRB moeten worden gestuurd.
Met uitzondering van de Geschillencommissie en de Beroepscommissie, kunnen de Voorzitters, de
Correspondenten en/of de leden van elke Commissie worden opgeroepen voor de vergaderingen van de
Raad van Bestuur van de Bond indien één of meer punten op de agenda deze Commissies aanbelangen.
A. GESCHILLENCOMMISSIE
ARTIKEL 16
In de schoot van de FBRB wordt een Geschillencommissie ingericht. De leden van deze commissie
worden benoemd door de Raad van Bestuur. De Geschillencommissie bestaat uit minimum 3 leden,
namelijk een lid van de Raad van Bestuur van de FBRB (deze zal de vergaderingen van de
Geschillencommissie voorzitten), en 2 leden voorgesteld door de Liga’s (elke Liga 1 lid). Per lid wordt
ook minstens één plaatsvervanger aangeduid.

ARTIKEL 17
De Geschillencommissie is belast met het oplossen van alle moeilijkheden met betrekking tot de tucht
van de spelers, bestuursleden, toeschouwers en clubs op basis van een verslag dat door een binnen de
FBRB erkende structuur is opgesteld (bv. wedstrijdcommissaris).
De betrokken spelers, bestuursleden, toeschouwers en clubs zullen worden opgeroepen en kunnen voor
deze Commissie verschijnen om bijkomende uitleg te geven of hun verdediging naar voren brengen.
De Commissie zal eveneens alle klachten onderzoeken die in naam van een lid van of een erkende
structuur (vb Raad van Bestuur, commissie, ...) binnen de FBRB, of een meerdere leden overkoepelend
orgaan (vb Liga), werden ingediend.
Zij kan iedereen ondervragen indien zij dit noodzakelijk acht of alle stukken raadplegen die nodig zijn
voor het onderzoek en zal de sancties opleggen die door het Interne Reglement van de Bond zijn
voorzien.
De beslissingen moeten met meerderheid van stemmen worden genomen. Bij staking van stemmen, is de
stem van de Voorzitter van de Commissie of van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
Ten slotte is de Geschillencommissie bevoegd om in alle gevallen sancties te treffen, zelfs indien deze
door de statuten en de reglementen niet zijn voorzien.
Ze mag bij het nemen van haar beslissing rekening houden met bijzondere omstandigheden, verslagen en
getuigenissen.
Het secretariaat van de Commissie zal worden verzorgd door het Secretariaat van de FBRB, maar wel
zonder stemrecht.
Als één van de leden van de Geschillencommissie rechtstreeks betrokken is bij een door de
Geschillencommissie te behandelen zaak, moet hij zich laten vervangen.
De functie van lid van de Geschillencommissie is onverenigbaar met die van lid van de
Beroepscommissie.
ARTIKEL 18
De Geschillencommissie is bevoegd om de volgende sancties te treffen:
l. ten opzichte van de leden:
waarschuwing, blaam, schorsing, het forfait, voor een door haar bepaalde duur met een maximum van
twaalf maanden, het verbod om tegen buitenlandse ploegen te spelen, diskwalificatie voor door de FBRB
erkende wedstrijden, uitsluiting op voorwaarde dat dit wordt bekrachtigd door een speciaal
bijeengeroepen Algemene Vergadering in de maand volgend op de maand waarin de beslissing werd
genomen en die uitspraak doet met een twee derde meerderheid.
2. ten opzichte van de bestuursleden van de leden:
waarschuwing, blaam, schorsing voor een door haar bepaalde duur met een maximum van drie jaar,
uitsluiting.
De schorsing betreft de functies binnen de FBRB en de vertegenwoordiging van een vereniging bij de
FBRB, of enkel een schorsing van de functies binnen de FBRB.

3. ten opzichte van de spelers:
waarschuwing, blaam, schorsing voor een door haar bepaalde duur om deel te nemen aan wedstrijden
tellend voor het Kampioenschap en de Beker, vriendschappelijke, regionale of internationale wedstrijden,
of enkel één van die maatregelen, waarbij de duur beperkt is tot maximum drie jaar, uitsluiting.
ARTIKEL 19
De Geschillencommissie is tevens bevoegd om de sancties te treffen die in het vorige artikel zijn
beschreven wanneer:
l. een club of een lid ervan de eerbaarheid en het gezag van de FBRB heeft aangetast.
2. een club of een lid ervan de Statuten en Reglementen van de Bond heeft overtreden, voor zoverre de
bepalingen die werden overtreden een nauwkeurige omschrijving bevatten van de sanctie die bij nietnaleving zal worden toegepast.
ARTIKEL 20 - Kennisgeving van de beslissingen
1. Het Nationaal Secretariaat kan, met de voorzitter van de Geschillencommissie (of zijn vervanger) in
overeenstemming met de Secretaris-generaal, of een ander lid van de Raad van Bestuur, aan de clubs en
de spelers een transactie voorstellen.
Deze wordt definitief na 5 kalenderdagen.
Bij weigering zal de commissie samenkomen en heeft elke partij recht op verdediging
2. Alle sancties worden per e-mail naar de secretaris van de club gestuurd.
3. Deze kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, het volgende bevatten:
- een nauwkeurige uiteenzetting van de ten laste gelegde feiten
- een verwijzing naar het artikel dat aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid verleent om sancties te
treffen
- een verwijzing naar het artikel dat werd overtreden
- de vermelding van de beslissing
- de vermelding dat tegen deze beslissing beroep kan worden aangetekend voor de Beroepscommissie
binnen de tien (10) werkdagen na versturing van het schrijven.
- de tekst van het Artikel van het Sportreglement waarin de modaliteiten voor de aantekening van beroep
nader worden bepaald.
4. Een kopie van de kennisgeving van de sanctie zal worden verstuurd naar:
- de Secretaris van de Liga, waarbij de club is aangesloten,
- de Secretaris van de Scheidsrechterscommissie,
- de Secretaris van de Commissie der Matchcommissarissen.
ARTIKEL 21
0p straffe van verval moet de Geschillencommissie uitspraak doen binnen de dertig (30) kalenderdagen
nadat ze kennis heeft gekregen van de feiten of de klacht. Haar beslissing zal van kracht worden vanaf de
elfde (11de ) dag volgend op de versturing van de kennisgeving, op voorwaarde dat er geen beroep werd
ingediend. Het beroep is dus opschortend, behalve in geval van een SINE DIE schorsing.

ARTIKEL 22
Indien het onmogelijk is om zich aan de bovenvermelde termijnen te houden, door de ingewikkeldheid
van het dossier, door een gebrek aan informatie of door het feit dat op documenten uit het buitenland
moet worden gewacht, dan kan de Geschillencommissie de onderzoekstermijn van het dossier met dertig
(30) bijkomende werkdagen verlengen. Alle betrokken partijen dienen daarvan schriftelijk binnen de
dertig dagen op de hoogte te worden gebracht.
ARTIKEL 23
Een geschorst lid mag voor de duur van zijn schorsing bij de FBRB geen officiële functie van welke aard
dan ook bekleden, behalve indien door de Raad van Bestuur, de Geschillencommissie of de
Beroepscommissie is beslist dat zijn sanctie gepaard zal gaan met het vervullen van de rol van
scheidsrechter in een aantal wedstrijden, waarvan het precieze aantal aan de betrokkene moet worden
meegedeeld, samen met de straf.
Een geschorste speler mag aan geen enkele officiële of vriendschappelijke wedstrijd deelnemen. In geval
van overtreding van dit artikel van het reglement kan de Geschillencommissie de volgende uitspraken
doen:
a. de schorsing of de schrapping van het verantwoordelijke bestuurslid
b. een verzwaring van de opgelegde straf voor de geschorste speler
Indien een voorwaardelijke straf werd uitgesproken, zal de sanctie als onbestaande worden beschouwd
indien de vereniging of de gestrafte speler gedurende één jaar geen nieuwe sanctie heeft opgelopen.
In het tegenovergestelde geval zal de nieuwe sanctie aan de vorige worden toegevoegd.
ARTIKEL 24 – Levenslange uitsluiting of meer dan 2 jaar– Rehabilitatie
De huidige rehabilitatieprocedure is enkel ter informatie opgesteld en betekent in geen geval dat de
persoon die tot een levenslange schorsing of een schorsing van meer dan 2 jaar werd veroordeeld het
recht heeft om rehabilitatie te eisen.
Rehabilitatie kan slechts worden overwogen na een effectieve schorsing van minstens twee jaar.
Na deze termijn moet de club van de desbetreffende persoon een schriftelijke aanvraag, ondertekend door
de Voorzitter en minstens één ander bestuurslid, bij de Geschillencommissie indienen.
De Commissie zal de ernst van de feiten waarvoor een levenslange schorsing of een schorsing van meer
dan 2 jaar werd uitgesproken, onderzoeken en kan de rehabilitatie uitstellen of zelfs weigeren.
B. BEROEPSCOMMISSIE
ARTIKEL 25
In de schoot van de FBRB is een Beroepscommissie ingericht bestaande uit drie leden en minstens drie
plaatsvervangende leden die door de Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar worden
verkozen.
Op de vergaderingen van de Beroepscommissie moeten de drie zetelende leden ongeacht het feit of ze
effectieve leden of plaatsvervangers zijn, de twee Liga’s vertegenwoordigen.
Op elke vergadering van de Beroepscommissie moeten de leden een Voorzitter voor de vergadering
kiezen.
Bovendien, voorafgaand aan de start van elk seizoen zullen de effectieve leden iemand uit hun midden
aanwijzen om gedurende het volledige seizoen de rol van Permanente Secretaris en Correspondent waar
te nemen, die belast is met het ontvangen, opstellen en versturen van de briefwisseling alsook het

opmaken van de verslagen van de zittingen. De naam en het adres van die Secretaris dienen onmiddellijk
aan het Secretariaat van de FBRB te worden overgemaakt.
Als één van de leden van de Beroepscommissie rechtstreeks betrokken is bij een zaak in beroep, moet hij
zich laten vervangen.
De functie van lid van de Beroepscommissie is onverenigbaar met die van lid van de
Geschillencommissie of van de Raad van Bestuur.
ARTIKEL 26
De Beroepscommissie behandelt uitsluitend de beslissingen van de Geschillencommissie waartegen door
de verenigingen aangetekend beroep wordt aangetekend in verband met tuchtzaken of klachten, met
inbegrip van die welke van de Raad van Bestuur van de FBRB of één van zijn organen uitgaan.
Enkel een lid van de FBRB of één van haar organen kan beroep aantekenen.
Bovendien moet dit beroep verplicht de redenen omvatten alsook de artikelen van de Statuten of het
Huishoudelijk Reglement waarop rekwirant zich beroept, evenals alle stukken die deze wenst voor te
leggen aan de Beroepscommissie.
Uiterlijk binnen drie werkdagen na de kennisname van het beroep dient het Secretariaat van de FBRB het
volledige dossier met betrekking tot deze zaak naar het Permanente Secretariaat van de
Beroepscommissie te sturen, met andere woorden: het eventuele verslag van de scheidsrechter, de
beslissing van de Geschillencommissie en de stukken die deel uitmaken van het indienen van het beroep.
De Beroepscommissie dient uiterlijk binnen de dertig dagen na de ontvangst van het dossier door de
Permanente Secretaris van de Commissie bijeen te komen om deze zaak te behandelen.
De Permanente Secretaris van de Beroepscommissie zal de datum, het tijdstip en de plaats bepalen waar
de Commissie zitting zal houden. De bijeenroeping wordt verzonden naar de leden van de
Beroepscommissie en naar de rekwirant.
De leden van de Raad van Bestuur mogen elke bijeenkomst van de Beroepscommissie bijwonen, maar
dienen zich terug te trekken op het ogenblik dat de leden van deze Commissie hun beslissing achter
gesloten deuren zullen nemen.
De Beroepscommissie kan iedereen van wie zij dit nodig acht mondeling of schriftelijk ondervragen,
alsook alle extra stukken opvragen en raadplegen die zij nodig acht voor het bestuderen van het dossier.
De Secretaris van de Beroepscommissie zal een samenvatting van het dossier voorstellen. Daarna zal de
rekwirant een samenvatting geven van haar grieven, middelen, conclusies en dossiers zoals die bij de
aantekening van het beroep werden bijgevoegd. Nadat de Secretaris van de Commissie de sluiting van het
debat heeft bevolen, zal de Beroepscommissie achter gesloten deuren verder vergaderen en een met
redenen omkleed vonnis vellen.
Het vonnis wordt door de leden van de Beroepscommissie ondertekend en naar het Secretariaat van de
FBRB verzonden. Het secretariaat zal ervoor zorgen om de rekwirant binnen acht werkdagen na de
beslissing en per aangetekend schrijven in kennis te stellen van de het vonnis. Bovendien moet het
Secretariaat van de FBRB een kopie van de beslissing naar de club van het betrokken bestuurslid of de
betrokken speler, naar de Secretaris van de Liga waarvan de rekwirant deel uitmaakt en, indien het om
een feitelijkheid tijdens de wedstrijd of een tuchtovertreding gaat, ook naar de Scheidsrechterscommissie
sturen.

Als de termijnen niet kunnen worden nageleefd wegens de complexiteit van de zaak, de voorlopige
onmogelijkheid om de getuigen te ondervragen, het wachten op bijkomende inlichtingen uit het
buitenland, omstandigheden buiten de goede wil van alle (staking enz.) moet de Secretaris van de
Beroepscommissie het Secretariaat van de FBRB onmiddellijk op de hoogte brengen van het feit dat de
termijnen met maximum dertig bijkomende werkdagen kunnen worden verlengd, een feit waarvan echter
wel alle betrokken partijen op de hoogte moeten worden gesteld.
C. SPORTTECHNISCHE COMMISSIE
ARTIKEL 27
De Sporttechnische commissie, die wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur van de
FBRB, De Voorzitter van de Sporttechnische commissie wordt benoemd door de Raad van Bestuur van
de FBRB en omvat o.a. de Nationale Technische Directeur aangeduid door de Raad van Bestuur, de
nationale manager, de 2 RDO’s en de trainers van de diverse nationale ploegen (Senioren heren, U23,
U19, U20, U18, Sevens en Dames)
Deze Commissie is verantwoordelijk voor:
- de organisatie van de nationale competities
- de organisatie van werkdagen met hulp van bekwame buitenlandse trainers (stages, trainingssessies
enz…)
- de organisatie van de trainingssessies van de nationale elites
- het zoeken van velden voor de stages en de trainingssessies
- de homologatie van de terreinen
- het labelen van de nationale clubs
Deze taken moeten worden uitgevoerd door de administratieve verantwoordelijke (manager) die voor elke
nationale ploeg zal worden aangeduid.
D. JEUGDCOMMISSIE
ARTIKEL 28
De Jeugdcommissie bestaat uit minimum 3 leden. een lid van de Raad van Bestuur, die de
Jeugdcommissie voorzit, De Voorzitter van de Jeugdcommissie wordt benoemd door de Raad van
Bestuur van de FBRB en wordt bijgestaan door minstens 1 effectief lid per Liga, door de Liga aangeduid.
De leden van de Jeugdcommissie zullen een Secretaris-correspondent benoemen.
Bovendien kan de Jeugdcommissie ook andere leden aanstellen met het oog op de organisatie van
welbepaalde activiteiten.
De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor:
- de organisatie, geheel of gedeeltelijk, van het Jeugdkampioenschap, volgens de beslissingen van de
Raad van Bestuur, in samenspraak met de Sporttechnische Commissie.
- de oprichting en het goede verloop van de toernooien die per leeftijdscategorie zijn georganiseerd.
E. MEDISCHE COMMISSIE
De Medische Commissie bestaat uit minimum 4 leden. een lid van de Raad van Bestuur is De voorzitter
van de Medische Commissie wordt benoemd door de Raad van Bestuur van de FBRB en wordt bijgestaan
door een effectief lid van RV de VRB en een effectief lid van de LBFR (aangewezen binnen hun eigen
medische commissies), en een effectief lid van de medische staf van de nationale ploegen. De Medische

Commissie staat open voor alle artsen en paramedische beoefenaars, die betrokken zijn bij de begeleiding
van de nationale ploegen, en voor de leden van de Medische Commissies van de Liga’s.
De FBRB en haar commissies zullen de Medisch Commissie raadplegen voor alle thema’s die betrekking
hebben tot de veiligheid, de gezondheid en de medische preventie.
De Medische Commissie verzekert de begeleiding van de nationale ploegen en de goede samenwerking
tussen de Medische commissies van de LBFR en RV de VRB.
Ze staat onder de verantwoordelijkheid van een lid van de raad van bestuur.
ARTIKEL 29 - Doping
De FBRB respecteert de WADA-code, WADA-lijst van verboden producten en WADA-reglementen, die
door de 3 Gemeenschappen, BOIC en World Rugby werden ondertekend. De FBRB onderwerpt zich aan
de controles en procedures van deze verschillende instanties.
Alle spelers, ondersteunende omkadering en andere personen die onder de jurisdictie van de FBRB vallen
zijn onderworpen aan Artikel 21 van World Rugby.
Indien de dopingreglementen van de LBFR of die van RV de VRB in strijd zijn of afwijken van Artikel
21 van World Rugby zal Artikel 21 van World Rugby worden toegepast.
De dopingreglementen van de LBFR en RV de VRB maken een integrerend deel uit van dit reglement.

F. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
ARTIKEL 30
De Scheidsrechterscommissie, voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur De Voorzitter van de
Scheidsrechterscommissie wordt benoemd door de Raad van Bestuur en zal regelmatig vergaderingen
bijeenroepen waarop het volgende zal worden onderzocht:
- bijzondere gevallen van de spelregels
- vragen van scheidsrechters, bestuursleden, spelers met betrekking tot spelregels
- alle andere vragen in verband met de nieuwe rugbyregelgeving
- mogelijkheden om documentatie samen te stellen en te versturen naar de clubs, de bestuursleden, de
spelers en de scheidsrechters.
De Scheidsrechterscommissie dient erop toe te zien dat geregeld opleidingen georganiseerd worden.
Ze zal ook een Secretaris-correspondent aanstellen, die alleen of met ondersteuning van een persoon van
zijn keuze, zal overgaan tot de aanduiding en de oproeping van de scheidsrechters zowel voor het
Kampioenschap als voor de Beker, en dit voor alle leeftijdscategorieën, op basis van de kalender die ter
beschikking wordt gesteld door de Bond.
Zij zal aan de Raad van Bestuur de scheidsrechters en de lijnrechter(s) voorstellen die een voldoende
hoog niveau hebben om officiële internationale wedstrijden te leiden. De Scheidsrechterscommissie zal
op het einde van het seizoen een rangschikking van de scheidsrechters opstellen en deze overmaken aan
het Secretariaat van de FBRB.
Zij zal instaan voor de ontvangst van de buitenlandse scheidsrechters die voor de internationale
wedstrijden werden aangeduid.

De Scheidsrechterscommissie is ook verantwoordelijk voor het organiseren van uitwisselingen met
buitenlandse scheidsrechters.
Voor deze uitwisselingen zal zij het verblijf van de buitenlandse scheidsrechters in België op zich nemen
en aan de Raad van Bestuur de Belgische scheidsrechters voorstellen die in het kader van die
uitwisselingen wedstrijden in het buitenland mogen / zullen leiden.

DEEL 2: SPORTIEF GEDEELTE
ARTIKEL 1 - Spelers – Bestuursleden - Scheidsrechters
Elk bestuurslid moet in het bezit zijn van een geldige, gevalideerde licentie.
Elke speler moet in het bezit zijn van een geldige, gevalideerde licentie. Om deel te nemen aan een
wedstrijd die door de FBRB erkend wordt als een officiële wedstrijd, zoals een wedstrijd van één van
haar Kampioenschappen, Challenge U14 en Challenge Dames, of een Bekerwedstrijd, moet een speler
over een geldige, gevalideerde, “competitieve licentie” beschikken.
Om deel te nemen aan clubtrainingen of recreatieve wedstrijden, met inbegrip toernooien die niet als
officiële toernooien binnen de FBRB worden erkend, moet de speler in het bezit zijn van een licentie
waarmee de speler verzekerd is op het moment van deelname. In deze omstandigheden, naast de
competitieve licentie, is dit eveneens het geval met een “recreatieve licentie”.
Het bezit van een licentie betekent, zowel voor bestuursleden als voor spelers, een formele verplichting
om te voldoen aan alle verplichtingen door de FBRB en de Liga’s opgelegd, zowel naar de letter als naar
de geest.
Dit houdt in het bijzonder voor de spelers, de verplichting om zich aan de spelregels te houden en voor de
bestuursleden dat zij de technische en morele opleiding van elke speler op zich nemen en ervoor zorgen
dat geen enkele spelers met een onvoldoende kennis van de spelregels, het veld betreden.
De FBRB behoudt zich het recht voor om een club of een ploeg van een club, alsook een bestuurslid of
een speler tijdelijk of definitief van (één van) haar officiële competitie(s) uit te sluiten wanneer deze
schuldig zou zijn met feiten in strijd met de geest van het rugby, zoals een ongepast gedrag op of naast het
veld, een afbreuk aan het prestige, een aantasting van de eer of aan het gezag van de Bond en het rugby.
De scheidsrechters worden gelijkgesteld met bestuursleden.
Men mag houder zijn van slechts één geldige licentie. De Liga’s die de betreffende spelers verzekeren,
moeten voor alle niet als officieel erkende wedstrijden, het tijdstip en de namen van de (eventuele) spelers
die er aan deelnemen, doorkrijgen.
ARTIKEL 2- Leeftijdscategorieën
We onderscheiden volgende leeftijdscategorieën,
=> sommige zijn gedefinieerd op basis van de periode waarbinnen de geboortedatum valt:
- U6:
- U8:
- U10:
- U12:
- U14:
- U16:
- U19U18:

een speler is U6 indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 6 jaar nog
niet heeft bereikt.
een speler is U8 indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 8 jaar nog
niet heeft bereikt.
een speler is U10 indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 10 jaar
nog niet heeft bereikt.
een speler is U12 indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 12 jaar
nog niet heeft bereikt.
een speler is U14 indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 14 jaar
nog niet heeft bereikt.
een speler is U16 indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 16 jaar
nog niet heeft bereikt.
een speler is U18 19 indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 18 19
jaar nog niet heeft bereikt.

- senioren:

een speler is senior indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 18 19
jaar heeft bereikt.

- veteranen: minimum 35 jaar of ouder.

Minimum leeftijd van 5 jaar en 1 dag is vereist om een licentie te verkrijgen.
Minimum leeftijd van 6 jaar en 1 dag is vereist om aan wedstrijden (toernooien, wedstrijden of andere
interclubs evenementen) deel te nemen.
Een speler van 35 jaar of ouder, die in het bezit is van een door één van beide Liga’s gevalideerde
competitieve licentie, mag, behoudens beperkingen in andere reglementen, eveneens deelnemen aan
eender welke seniorenwedstrijd met eender welke bij de FBRB aangesloten club, uitgezonderd in de
nationale divisies reeksen, eindrondewedstrijden en Bekerwedstrijden.
Het is verboden om met een competitieve licentie, als speler op 2 verschillende wedstrijdenbladen te
staan binnen een termijn van 48 uur, behalve als de speler meerderjarig is behoort tot de categorie
Senioren en maar op één wedstrijdblad bij de 15 basisspelers staat vermeld. Het niet naleven van deze
regel leidt tot een sportief FF voor beide ploegen bij wie de speler op het wedstrijdblad staat vermeld,
met vermindering van 2 punten in het klassement voor beide ploegen bij dewelke hij op het wedstrijdblad
heeft gestaan.
A. Overklassering
Een competitieve jeugdlicentie laat zijn houder toe om aan wedstrijden deel te nemen in de categorie die
rechtstreeks boven de op de licentie vermelde categorie aansluit, alleen als hij « tweede jaar » is in zijn
leeftijdscategorie.
Voor de minderjarigen is de geschreven ouderlijke toestemming nodig, evenals de medische toestemming
van een dokter. Die documenten moeten aan de licentie toegevoegd worden. Zij die de leeftijd van 17 jaar
hebben bereikt, mogen, onder dezelfde voorwaarden, aan de seniorenwedstrijden deelnemen. Behalve zij
die hernomen zijn in de categorie Senioren, daar spelers geboren in september, oktober, november of
december, kunnen slechts 17 jaar zijn op het moment dat het kampioenschap start. Deze spelers mogen
niet opgesteld worden in de eerste en tweede lijn.
Er is een leeftijdscategorie waarin geen overklassering toegestaan is: U16
Voor de vrouwen, wordt de minimum leeftijd teruggebracht naar 14 jaar om te kunnen deelnemen aan de
wedstrijden van de Challenge X en van de senioren vrouwen van divisie 3.
Deze minimum leeftijd teruggebracht naar 15 jaar om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de
senioren vrouwen van divisie 2 en 16 jaar om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de senioren
vrouwen van divisie 1.
Bij verhoging van leeftijdscategorie is het verboden om met een competitieve jeugdlicentie in de eerste of
tweede lijn te spelen, behalve als de speler/speelster meerderjarig is.
Voor alle minderjarige speelsters is het verboden om in de eerst of tweede lijn te spelen bij wedstrijden
vanaf herenteam U14.
Gemengde ploegen zijn toegestaan tot en met de categorie U16.
De niet-naleving van de regels van dit artikel leidt tot het verlies van de wedstrijd (administratief ff voor
de foutieve ploeg).

B. Onderklassering
Een aanvraag voor onderklassering van een minderjarige kan alleen in UITZONDERLIJKE GEVALLEN
ingevoerd worden bij de referentiearts van de Medische commissie van de Liga waar hij/zij bij is
aangesloten en daar moet de volgende procedure gehandhaafd worden:
- een geschreven motivatie voor de aanvraag, getekend door beide ouders;
- een brief, getekend door de clubvoorzitter, die bevestigd dat hij op de hoogte is van de aanvraag
voor onderklassering;
- een verklarende brief van de medische aandoening door de behandelende arts/specialist, vergezeld
van een medisch getuigschrift dat er geen tegen indicatie is voor het beoefenen van het rugby in
een lagere categorie, met vermelding van lengte en gewicht van de speler/speelster.
Bij ontvangst van alle documenten, zal het dossier aan de Medische commissie worden bezorgd, die haar
beslissing aan de Raad van Bestuur van de Bond zal voorleggen, welke de beslissing zal valideren voor
het lopende seizoen.
ARTIKEL 3 - Transfer
A. Transfer tussen leden van de FBRB
Het verlenen van een licentie is een zaak van de Liga’s. De transfer tussen 2 clubs van eenzelfde Liga,
gebeurt dus volledig volgens de reglementen van de Liga van de betrokken clubs. De transfer tussen 2
clubs, lid van verschillende Liga’s, dient te voldoen aan de transferreglementen van de FBRB en beide
Liga’s.
De vrije transferperiode van de FBRB en tussen beide Liga’s loopt van 1ste juli tot en met 31 augustus.
Elk ander transferaanvraag voor een competitieve licentie, buiten deze data, zal door de Raad van Bestuur
van de betrokken Liga’s moeten goedgekeurd worden.
De Liga die de nieuwe competitieve licentie buiten de vrije transferperiode verleent dient erover de FBRB
in te lichten.
Een transfer van een lid zonder competitieve licentie, mag behoudens beperkingen van de betrokken
Liga’s, vrij gebeuren.
In geval van betwisting is enkel de Raad van Bestuur van de FBRB bevoegd om een beslissing te nemen.
Het is niet toegestaan binnen eenzelfde seizoen aan een competitie in de zelfde divisie deel te nemen met
competitieve licenties van verschillende clubs.

B: Transfer van een speler van een buitenlandse club naar een lid van de FBRB
Deze gebeurt volgens de reglementen van de betrokken Belgische Liga. De speler mag echter niet
deelnemen aan eender welke door de FBRB erkende competitie, indien niet aan volgende voorwaarden
voldaan is:
- de FBRB wordt hierover ingelicht door de betrokken Liga en heeft een afschrift ontvangen van de
clearance van de federatie van herkomst, zoals bepaald in artikel 4.6 van Reglement 4 van World
Rugby,
- de FBRB zal contact opnemen met de buitenlandse federatie en houdt rekening met haar eventuele
bezwaren, die ze aan de betrokken Liga overmaakt.
Om aan de finale fases te mogen deelnemen, moet de speler afkomstig van een buitenlandse club, over
een competitieve licentie beschikken, afgegeven vóór 31 januari van het lopende jaar.

C. Transfer van een speler van lid van de FBRB naar een buitenlandse club
Deze gebeurt volgens de reglementen van de betrokken Belgische Liga. De FBRB dient voor deze
transfer haar schriftelijke toestemming te geven, zoals bepaald in artikel 4.6 van Reglement 4 van World
Rugby.
ARTIKEL 4 - Nationale Selectie
Indien de omkadering van een nationale ploeg XV en/of VII een speler wenst uit te nodigen voor een
training, een bijeenkomst, een stage, een wedstrijd of eender welke andere activiteit van een nationale
ploeg of selectie, dienen volgende regels in acht genomen te worden:
-

de omkadering dient zich er van te verzekeren dat de FBRB hiervan schriftelijk op de hoogte
gebracht is, en dit desnoods zelf doen;
de FBRB dient zich er van te verzekeren dat de club van de betrokken speler hiervan schriftelijk
op de hoogte gebracht is, en dit desnoods zelf doen;
de club dient zich er van te verzekeren dat de speler zelf schriftelijk op de hoogte gebracht is, en
dit desnoods zelf doen.

De nationale staf heeft 2 lijsten:
1 lijst van maximum 26 spelers, en een reservelijst van maximum 15 spelers voor XV’s rugby
1 lijst van maximum 12 spelers, en een reservelijst van maximum 7 spelers voor VII’s rugby
De nationale omkadering zal de schriftelijke uitnodiging als volgt verzenden:
- voor een wedstrijd, tornooi en/of stage: uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang wedstrijd,
tornooi of stage
- voor een training, bijeenkomst, of andere: uiterlijk 3 kalenderdagen voor aanvang van
training, bijeenkomst of andere
In uitzonderlijke gevallen (niet inbegrepen zijn de officiële lijst en de reservelijst) kan een nationale
omkadering -in samenspraak met coaches, staf en omkadering van clubs-, afwijken van deze regel.
Elke speler die op de hiertoe voorziene wijze is uitgenodigd voor een activiteit van een nationale ploeg of
selectie, mag deze uitnodiging om persoonlijke redenen afwijzen. Elke speler die deze uitnodiging wenst
af te wijzen, dient dit zo snel mogelijk aan het Secretariaat van de FBRB te melden. Voor zover mogelijk
zal deze informatie direct door de speler zelf medegedeeld worden, met uitsluiting van enige andere
tussenpersoon.

De afwijzing dient schriftelijk toe te komen op het secretariaat van de FBRB, en dient ondermeer de
reden voor de afwijzing te bevatten. Bij gebrek aan een dergelijke schriftelijke verklaring, wordt de speler
verondersteld op de uitnodiging in te gaan.
In geval van onaangekondigde afwezigheid en niet-naleving van deze regels, zal de speler die in gebreke
is gebleven, worden uitgenodigd voor de Geschillencommissie, en bestraft met een schorsing voor twee
officiële wedstrijden van zijn club. Deze sanctie treedt automatisch in werking onmiddellijk na het
gebeuren waarop de oproeping betrekking had en is van toepassing op alle officiële nationale en
internationale wedstrijden.
Rugby XV:
Alle spelers, nummers 1 t/m 15, die vermeld werden op het wedstrijdblad voor een internationale
wedstrijd van het nationale team XV, mogen niet opgesteld worden op een wedstrijdblad bij hun club
binnen de eerste 48u.
Rugby VII:
Alle spelers die deelnemen aan een officieel internationaal 7’s tornooi, mogen ook niet opgesteld worden
op een wedstrijdblad bij hun club binnen de 48u.

ARTIKEL 5 - Vraag om uitstel kompetitiewedstrijd en/of bekerwedstrijd wegens selectie in een
nationale selectie
Een club kan schriftelijk vragen om uitstel van een kompetitiewedstrijd en/of bekerwedstrijd van één van
haar ploegen, voorzien voor dezelfde wedstrijddag als een officiële wedstrijd van een nationale ploeg,
indien minstens drie spelers van die ploeg, als speler werden opgeroepen voor de wedstrijd van die
nationale ploeg.
Geen enkel uitstel voor een bekerwedstrijd zal aanvaard worden wegens selectie in een nationale ploeg.
Dit verzoek tot uitstel moet tot maximum 4 werkdagen nadat de club op de hoogte werd gebracht en
tegelijk minstens 5 werkdagen voor de voorziene wedstrijddatum gebeuren bij de beheerder(s) van het
Kampioenschap FBRB, én het secretariaat van de FBRB die, na geverifieerd te hebben dat voldaan is aan
de criteria tot het verkrijgen van uitstel, haar akkoord tot uitstel meedeelt aan beide betrokken clubs. De
club die het uitstel aanvraagt moet vóór het verstrijken van de oorspronkelijk voorziene wedstrijddatum
schriftelijk minstens 3 alternatieve wedstrijddata voorstellen aan de tegenstrever, en een kopie hiervan
naar de beheerder(s) van het Kampioenschap FBRB en het secretariaat van de FBRB sturen.
Binnen de 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot uitstel van de wedstrijd moet de tegenstrever een
schriftelijk antwoord geven op de voorgestelde alternatieve data, met kopie naar de beheerder(s) van het
Kampioenschap FBRB en het Secretariaat van de FBRB.
Indien er binnen de acht dagen na ontvangst van het verzoek tot uitstel geen akkoord is bereikt over de
alternatieve datum, zal/zullen de beheerder(s) van het Kampioenschap FBRB onherroepelijk een
beslissing nemen over de alternatieve datum waarop de wedstrijd zal worden gespeeld. Deze beslissing is
bindend voor beide clubs.

ARTIKEL 6 – Wedstrijdreglement
Voor alle wedstrijden die door de FBRB erkend worden als officiële wedstrijden, zijn uitsluitend de
Algemene Reglementen van de FBRB (in eerste instantie) en de rugbyregels die door de FBRB zijn
aanvaard (in tweede instantie), van toepassing.
Deze rugbyregels zijn de reglementen van World Rugby. De scheidsrechterscommissie kan beslissen van
deze rugbyregels af te wijken, en doet het nodige om de toegepaste reglementen kenbaar te maken aan de
bij de Liga’s aangesloten clubs.
ARTIKEL 7 - Verantwoordelijkheden
Op het veld is de kapitein verantwoordelijk voor zijn spelers en zijn ploeg.
In alle bijgebouwen van het stadion waar een wedstrijd plaatsvindt, op en buiten het veld, zijn de
Voorzitters van de clubs, of in hun afwezigheid hun vertegenwoordigers, verantwoordelijk voor het goede
gedrag van hun spelers en dat van hun begeleiders.
ARTIKEL 8 - Plaats en tijdstip wedstrijden
Elk jaar, in de loop van de maand juli, stelt de kalendercommissie van de FBRB de wedstrijdkalender op
voor het volgende seizoen. Deze kalender bevat de speeldagen en –uren voorzien voor de normale
wedstrijden, evenals een als redelijk beschouwd aantal reservedagen. De ploegen waarop deze wedstrijden reservedagen betrekking hebben, dienen deze vrij te houden als potentiële speeldagen. Deze dagen
kunnen niet dienen om officiële wedstrijden te vervroegen of om vriendschappelijke wedstrijden vast te
leggen.
In uitzonderlijke gevallen, zoals uitzonderlijke weersomstandigheden, kan het zijn dat het aantal
voorziene reservedagen niet voldoet, zodat het nodig is van deze kalender af te wijken. Deze beslissing
berust enkel bij de kalendercommissie. Hoe dan ook moet elke verandering van wedstrijddag minstens 2
weken op voorhand gemeld worden door de beheerder(s) van het Kampioenschap van de FBRB, die er
voor zorgt/zorgen dat deze beslissing meegedeeld wordt aan de betrokken clubs, alsook aan de
scheidsrechterscommissie.
Clubs kunnen verzoeken om van de kalender af te wijken. Zij moeten in dit geval proberen een datum te
verplaatsen vóór de eerste voorziene datum, doch niet op één van de reservedagen, behalve bij
voorafgaandelijk akkoord van de kalendercommissie. De clubs moeten hiertoe eerst onderling eens
worden over een alternatieve wedstrijddatum, die vervolgens ten minsten 2 weken op voorhand door
beide clubs meegedeeld wordt aan de beheerder(s) van het Kampioenschap van de FBRB. Als de
alternatieve datum goedgekeurd is maar de wedstrijd toch echter niet kan plaatsvinden, wordt deze
automatisch terug verschoven naar de oorspronkelijk hiervoor voorziene datum of indien niet mogelijk
naar een latere datum opgelegd en verplicht door de beheerder(s) van het Kampioenschap.
Het verzoek om een wedstrijd naar een latere datum te verschuiven wordt NIET toegestaan in geen enkele
leeftijdscategorie.
In zeer uitzonderlijke gevallen In geval van overmacht kan hiervan worden afgeweken door een
beslissing van de Raad van Bestuur.
-Onbeschikbaarheid van het veld is niet per definitie een voldoende reden om uitstel te kunnen bekomen,
tenzij de dag van de wedstrijd het terrein om veiligheidsredenen ter plaatse onbespeelbaar verklaard
wordt door de voor die wedstrijd voorziene scheidsrechter, of tenzij de door de scheidsrechterscommissie
aangeduide districtsverantwoordelijke het terrein om veiligheidsredenen onbespeelbaar verklaart.
-Onmogelijkheid om zich te verplaatsen is per definitie niet voldoende om uitstel te kunnen verkrijgen.

De beheerder(s) van het Kampioenschap kan de locatie van een wedstrijd zelfs nog tot 48 uren vóór de
aanvang van de wedstrijd wijzigen, indien hij/zij van mening is/zijn dat de goede orde van de wedstrijd
deze verandering vereist. Indien er onvoldoende tijd is, kan/kunnen de beheerder(s) van het
Kampioenschap ook de wedstrijd uitstellen tot een latere datum, om een ander veld te kunnen aanduiden.
Elke ploeg die weigert om op het veld te spelen dat door de FBRB werd aangeduid, zal een sportief FF
worden verklaard met vermindering van punten in het klassement.
ARTIKEL 9 – Onkosten scheidsrechter
In geval van een officieel door de FBRB erkende wedstrijd (kampioenschap, beker, tornooi ), niet op
neutraal terrein, zijn de kosten voor de aangeduide scheidsrechters voor de thuisclub.
Een scheidsrechter en assistent-scheidsrechter dienen zich steeds te voorzien van een officieel onkosten
document van de FBRB.
In geval van een officieel door de FBRB erkende wedstrijd, op neutraal terrein, zijn alle kosten voor de
aangeduide scheidsrechters voor de FBRB.
ARTIKEL 10 - De scheidsrechters
De scheidsrechter is een spelleider.
Hij is als enige bevoegd om de weerslag van een vergissing of een fout in te schatten en de beslissingen te
nemen die zich opdringen.
Er is geen enkele discussie mogelijk over de beslissingen van de scheidsrechter die niet vatbaar voor
beroep zijn voor alle feitelijke aangelegenheden.
Zowel spelers als bestuursleden moeten zich volledig schikken naar de beslissingen van de
scheidsrechter, en moeten deze steeds (zowel op als buiten het veld) met respect behandelen.
Om door de scheidsrechterscommissie als officiële scheidsrechter van de FBRB te kunnen worden
erkend, zal een scheidsrechter positief gevolg moeten gegeven aan minimaal 10 convocaties per seizoen
voor officiële wedstrijden, erkend door de FBRB. Indien hij/zij niet aan dit aantal voldoet, wordt hij niet
opgenomen in de quota voor zijn club.
ARTIKEL 11 – Aanduiding scheidsrechter
De Scheidsrechterscommissie duidt de scheidsrechters aan voor alle door de FBRB erkende nationale
wedstrijden, evenals voor alle andere wedstrijden waar een scheidsrechter uit België gevraagd wordt. De
commissie moet in het begin van het seizoen de lijst met scheidsrechters en hun coördinaten (telefoon
en/of mail adres) overmaken aan de clubs.
Ze stelt aan de Raad van Bestuur de scheidsrechters voor, die zijn aangeduid voor de wedstrijden tegen
buitenlandse clubs en voor de internationale wedstrijden.

Indien de aangeduide scheidsrechter/assistent-scheidsrechter op 60 minuten voor de aanvang van de
wedstrijd afwezig is, dienen volgende stappen te worden ondernomen door de thuis spelende club:
- contact nemen met de aangeduide scheidsrechter/assistent-scheidsrechter,
- contact nemen met de scheidsrechterscommissie voor alternatief voorstel,
- kijken of er ter plaatse officiële scheidsrechter aanwezig is,
- de hoogst gekwalificeerde scheidsrechter, bij voorkeur geen lid van een van beide clubs, zal de
wedstrijd leiden,
- in geval van ex-aequo, proberen de managers onderling overeen te komen welk van de gelijk
gekwalificeerde scheidsrechters de wedstrijd mag leiden. Als het onmogelijk blijkt om een
overeenstemming te bereiken, wordt de scheidsrechterscommissie gecontacteerd en stelt deze de
scheidsrechter aan
- indien slechts één scheidsrechter bij de wedstrijd aanwezig is, moet de leiding van de wedstrijd aan
hem worden toevertrouwd, zelfs indien hij lid is van één van beide clubs.
Enkel een blessure is een geldige reden om de wedstrijd niet te leiden.
Weigering levert een boete op voor de club waarbij de scheidsrechter is aangesloten.
- indien geen enkele scheidsrechter aanwezig is, en geen alternatieve scheidsrechter aangeduid door de
scheidsrechterscommissie beschikbaar is binnen een periode van 60 minuten na het normale kick- off
tijdstip, zal de wedstrijd worden beschouwd als niet gespeeld. Er zal door de beheerder(s) van het
Kampioenschap een verplicht alternatief worden opgegeven.
Elke ploeg die weigert te spelen op de alternatieve datum, zal de wedstrijd verliezen met een sportieve
forfaitscore (FF).
Niet aangekondigde afwezigheid van een scheidsrechter zal voor zijn club een boete met zich
meebrengen.
ARTIKEL 12 – Scheidsrechter tijdens de wedstrijd
De scheidsrechter kan in de loop van een wedstrijd enkel worden vervangen worden wanneer hij zich in
de absolute onmogelijkheid is om zijn arbitrage verder te zetten als gevolg van een ongeval of een
lichamelijk probleem.
Indien beide lijnrechters officiële scheidsrechters zijn, zal de hoogst gekwalificeerde de wedstrijd verder
leiden. In geval van ex aequo, wordt één van beide door lottrekking als scheidsrechter aangeduid.
Indien slechts één van de lijnrechters een officiële scheidsrechter is, dan moet hij de wedstrijd verder
leiden.
Indien geen van beide lijnrechters een officiële scheidsrechter is, moet het voorgaande artikel worden
toegepast voor de aanduiding van de scheidsrechter.
ARTIKEL 13 – Aantal scheidsrechters per club
Elke club zal elk jaar, bij zijn inschrijving voor het kampioenschap:
- 1 scheidsrechter per voor het kampioenschap ingeschreven ploeg voorstellen (senioren, reserves, dames,
U18, U16, U14 en Challenge dames)
Deze scheidsrechters moeten als officiële scheidsrechter, stagiair of capacitaire scheidsrechter erkend zijn
door de scheidsrechterscommissie.
Deze scheidsrechters dienen minstens 10 door de scheidsrechterscommissie aangeduide wedstrijden per
scheidsrechter te fluiten. Een tekort van de ene scheidsrechter kan door een andere scheidsrechter van
dezelfde club worden goedgemaakt, indien deze minstens 6 matchen heeft gefloten.

Aan elke club die deze quota niet naleeft, zal per ontbrekende wedstrijd een boete worden opgelegd.
Nieuwe definitieve leden (clubs) erkend door de Algemene Vergadering van de FBRB zijn gedurende 3
jaar van deze verplichting vrijgesteld.
Indien, bij diens afwezigheid, een scheidsrechter die behoorlijk aangeduid is om een officiële wedstrijd
van eerste of tweede divisie te leiden, zich niet minstens 48 uur vóór de aftrap heeft afgemeld bij de
Secretaris van de Scheidsrechterscommissie (cab@referees.be), zal een boete worden opgelegd aan de
club waarbij de scheidsrechter is aangesloten.
ARTIKEL 14 – Verantwoordelijkheden tijdens wedstrijd
Tijdens de wedstrijd hebben enkel de scheidsrechter, de twee lijnrechters, de spelers en de personen zoals
beschreven en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 16, toegang tot het veld, de neutrale zone en de
technische zone.
De club die de wedstrijd organiseert, moet vlaggen voor de lijnrechters ter beschikking stellen.
De ontvangende club moet maatregelen treffen om bij een ongeval met een speler, eerste hulp dicht bij
het speelveld kan worden verstrekken.
De deelnemende clubs, zullen aansprakelijk worden gesteld voor elk gebrek aan discipline van het
publiek, tenzij voor de Geschillencommissie voldoende duidelijk aangetoond wordt dat het wangedrag
van één van beide clubs afkomstig was.
In het belang van de sport en uit respect voor het publiek dat de wedstrijden bijwoont, wordt aan de
kapiteins gevraagd om hun ploeg te verbieden grove uitdrukkingen en alle woorden in strijd met de
wetten van het fatsoen te gebruiken.

ARTIKEL 15 -Wedstrijdcommissarissen
De FBRB kan zich laten vertegenwoordigen door wedstrijdcommissarissen, die speciale opdrachten
kunnen krijgen.
De rol van de wedstrijdcommissaris zal zijn:
- om zich voor te stellen aan beide ploegen om zijn aanwezigheid te legitimeren
- om het wedstrijdblad na te zien en de licenties te controleren met de 2 ploegverantwoordelijken
- om de aanwezigheid van een dokter, hulpverleners, ambulance, enz. vast te stellen
- om de staat van het veld, de kleedkamers van de spelers en scheidsrechters te beoordelen
- om het bestaan van de afbakening van de neutrale zone te controleren
- om het bestaan en de markering van de oppervlaktes bestemd voor de technische omkadering
(technische zone) te controleren en er op toe te zien dat er maximum 4 personen aanwezig mogen zijn
- om de aanwezigheid van een zone voor de tijdelijk uitgesloten spelers (gele kaart) te controleren
- om samen met de 4e scheidsrechter, de lijnrechter, of alleen, de vervanging van de spelers en de tijdelijk
uitgesloten spelers te beheren
- om er op toe te zien dat de reservespelers zich opwarmen achter de try-line van de tegenstander
- om de waterdragers te beheren
- om, na de wedstrijd, samen met de scheidsrechter de uitslag, de uitgesloten spelers (gele en rode
kaarten), enz. te controleren.
Elke officiële wedstrijdcommissaris, die door de FBRB werd erkend voor zijn club, zal worden
opgenomen in de quota van zijn club, indien hij aan 10 wedstrijden positief heeft beantwoord. De
aanduiding van de wedstrijden voor de wedstrijdcommissarissen gebeurt door hun secretaris en zal
worden opgevolgd door de beheerder(s) van het kampioenschap.

ARTIKEL 16 – Wedstrijddag organisatie

De speelvelden
Elke ploeg die zich inschrijft voor een officiële competitie, dient er voor te zorgen dat het op de dag en
het uur van de wedstrijd over een veld beschikt. Het terrein moet wedstrijdklaar zijn bij aanvang van de
wedstrijd.
Dit moet volgens de internationale regels afgebakend zijn en verplicht een neutrale zone omvatten die
zich - op straffe van boete - tussen de afbakening voor de toeschouwers en de zijlijn bevindt (zie het
artikel betreffende de Boetes).
Het speelveld moet eveneens voorzien worden van 4 reglementaire paalbeschermers van afdoende
kwaliteit, reglementaire belijning, alsook de reglementaire bevlagging (14 stuks).
De FBRB behoudt zich het recht om de speelvelden te kunnen controleren en desgevallend af te keuren.
Indien een terrein niet conform de reglementen is, zal dat een boete opleveren.
Technische zone
Elke ploeg zal over een zone beschikken, die zich verplicht buiten het speloppervlak zal bevinden, dat wil
zeggen op minimum 2.0 m. van de zijlijn. Deze 2 zones zullen aan dezelfde kant van het veld worden
geplaatst, op gelijke afstand van minimaal 2.0 m, aan weerskanten van de middenlijn.
Enkel vier (4) personen van elke aanwezige ploeg en onder voorbehoud dat ze op de bijlage van het
wedstrijdblad worden vermeld, hebben toegang tot technische zone (alle categorieën die toegang hebben
tot het veld).
Deze 4 personen dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie bij de club die op het wedstrijdblad
staat vermeld.
Enkel deze vier personen mogen het veld betreden tijdens de rust, moeten een armband dragen en over
kledij beschikken die totaal anders is dan die van de spelers van beide ploegen.
De technische zone zal een rechthoekige zone van (maximum) 10x3 meter zijn.
Elke, niet toegestane, verplaatsing buiten deze zone, of elke onsportieve houding van de personen in de
technische zone zal door de scheidsrechter of de wedstrijdcommissaris gesignaleerd worden en kan
aanleiding geven tot een sportieve en/of financiële sanctie.
Overtredingen die worden begaan door personen vermeld op het wedstrijdblad, stellen zich aan dezelfde
tuchtmaatregelen als de spelers.
De reservespelers en de spelers die werden vervangen hebben geen toegang tot de technische zone.
Waterdragers
Twee waterdragers mogen zich eender waar plaatsen op het terrein, behalve op het speelveld en de zones
achter de try-line. De waterdragers mogen niet de manager of de coach zijn.
De waterdragers mogen op het veld tijdens een spelstop en wanneer er een try werd gescoord, MAAR
NIET bij een penaltykick

Zone voor wisselspelers en gewisselde spelers
1 – Indien men hiervoor over een specifieke zone beschikt
De reservespelers moeten plaats nemen in de zone die aan het speelveld grenst en die op een materiële
wijze van deze moeten worden gescheiden (hek, tussenschot, trap, greppel) en beschut tegen weer en
wind. Deze zone moet zich buiten de technische zone van het speelveld bevinden.
Alleen de reservespelers die op het wedstrijdblad worden vermeld en een verantwoordelijke titularis van
een LBFR- of RV VRB licentie mogen in deze zone plaatsnemen.
De vervangen spelers, of zij nog wel of niet terug kunnen aantreden, hebben toegang tot deze zone.
2 – Indien men niet over een specifieke zone beschikt
Voor de terreinen waar deze zone niet bestaat of niet werd gematerialiseerd, moeten de reservespelers en
de vervangen spelers plaatsnemen in de tribunes en is de bezochte club verantwoordelijk hiervoor
plaatsen te voorzien.
De betrokken spelers houden zich aan de eerder vernoemde regels wat hun bewegingen en verplaatsingen
betreft.
ARTIKEL 17 - De bal
De thuisploeg moet voldoende reglementaire ballen voorzien, minimaal 3, die in goede staat zijn. Indien
de thuisploeg hier niet aan voldoet, kan een boete worden opgelegd.
De bezoekende ploeg voorziet zelf in ballen voor de opwarming.

ARTIKEL 18 - Kledij van de spelers
Elke ploeg, die aan een officiële wedstrijd deelneemt, zal verplicht over een set van genummerde shirts
beschikken van nummer 1 t/m 22, met nog 3 reserve truien met nummers 23, 24 en 25.
De spelers moeten voor elke wedstrijd een uniforme, propere sportuitrusting dragen, in de kleuren die
door de club zijn opgegeven. De shirts moeten voor officiële wedstrijden voorzien zijn van een uniek
rugnummer.
De scheidsrechters moeten aan dit punt nauwgezet aandacht besteden en aan de FBRB melden welke
verenigingen deze aanbevelingen overtreden.
In geval van niet-naleving zal een boete worden opgelegd.
Wanneer de twee ploegen die tegen elkaar spelen dezelfde of vergelijkbare kleuren hebben, moet de
scheidsrechter de thuisclub of de club die de kleinste verplaatsing heeft gemaakt ertoe verplichten om
shirts van een voldoende verschillende kleur te dragen.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de club die Belgisch kampioen is en die zijn kleuren ongeacht de
afstand van de verplaatsing mag behouden.

ARTIKEL 19 - Wedstrijdblad en voorlegging van licenties pre-match
Aan rugbywedstrijden mogen alleen spelers deelnemen die in het bezit zijn van een licentie die uitgereikt
is door een van de Liga’s en die jaarlijks door de Liga voor het lopende seizoen gevalideerd wordt.
Voor elke officiële wedstrijd (Heren, Dames,U18 U19, U16, Challenge U14 en Challenge dames) moet
het wedstrijdblad door de managers, in orde met hun licentie, worden ingevuld en overhandigd aan de
scheidsrechter samen met de licenties. Dit uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Een officieel document met foto (identiteitskaart, paspoort, ...) moet worden voorgelegd aan de manager
van de tegenstrever voor alle spelers die op het wedstrijdblad zijn vermeld. Een speler die geen geldig
identiteitsbewijs kan voorleggen, mag niet aan de wedstrijd deelnemen.
De scheidsrechter kan desgevallend eveneens een dergelijke controle uitvoeren.
De scheidsrechter zal in aanwezigheid van de managers op het wedstrijdblad vermelden welke spelers
niet in orde zijn. Per ontbrekende licentie zal een boete worden opgelegd aan de overtredende club.
Voor officiële wedstrijden moeten op voorhand op de wedstrijdbladen door de managers de rugnummers,
namen, voornamen en licentienummers van de spelers worden ingevuld.
De manager van de ontvangende club vult tevens op voorhand de gegevens in die niet voorbehouden zijn
voor de scheidsrechter, in het bijzonder de naam van de veldverantwoordelijke, waarna de managers van
beide teams het wedstrijdblad ondertekenen.
De bemerkingen van de deelnemende ploegen, betreffende de samenstelling van de teams of betreffende
het recht van de spelers om deel te nemen en die nog niet op het wedstrijdblad vermeld zijn, zullen
onontvankelijk worden beschouwd van zodra de managers het wedstrijdblad hebben ondertekend.
Het wedstrijdblad moet door beide managers ondertekend zijn, alvorens deze aan de scheidsrechter over
te dragen, VOOR aanvang van de wedstrijd.
Eens alle formaliteiten, die aan de aftrap vooraf gaan, vervuld zijn, ondertekent de scheidsrechter het
wedstrijdblad. Eens de scheidsrechter het wedstrijdblad ondertekend heeft, mag door niemand nog iets
aangepast worden, zonder voorafgaande toestemming van de scheidsrechter.
De scheidsrechter, of de wedstrijdcommissaris, houdt gedurende de wedstrijd het wedstrijdblad bij.
De bestuursleden van de clubs of de kapiteins kunnen in steeds een aanvullend verslag opstellen dat per
afzonderlijke post naar het Secretariaat van de FBRB moet worden opgestuurd.
Voor wedstrijden waar een aangekondigde of laattijdige forfait van toepassing is dient de ontvangende
club eveneens deze procedure te volgen.

ARTIKEL 20 – Wedstrijdblad en resultaten post-match
De procedure voor de mededeling van de resultaten aan de FBRB is:
1/ Het wedstrijdresultaat moet in de correcte vorm binnen uiterlijk 2 uur na elke wedstrijd doorgestuurd
worden naar de FBRB. De procedure hiervoor wordt verstuurd in een e-mail naar alle clubs.
2/ Het wedstrijdblad en bijlage moeten de dag van de wedstrijd (voor 00h00) gescand en doorgemaild
worden naar de beheerder(s) van het Kampioenschap van de FBRB en het secretariaat van de FBRB, een
origineel document moet steeds ter beschikking kunnen worden gesteld op vraag van de FBRB en
gedurende 12 maanden na datum, in goede staat, worden bijgehouden.
E-mail adres voor het toesturen van het wedstrijdblad: gamesheetfbrb@rugby.be
Deze procedure dient verplicht door de thuisclub te worden uitgevoerd.
Het niet correct volgen van deze procedure levert de thuisploeg een administratieve boete op van 20€ 30€
voor elk niet-tijdig verstuurd resultaat, en 50€ per ontbrekend gescand wedstrijdblad.
De wedstrijdbladen moeten correct, en volledig zijn ingevuld, in overeenstemming met de geldende
reglementen. Voor incorrecte en onvolledige wedstrijdbladen en/of het ontbreken van de bijlage zal een
boete gelden van 25€ per wedstrijdblad.
Voor wedstrijden waar een aangekondigde of laattijdige forfait van toepassing is dient de ontvangende
club eveneens deze procedure te volgen.

ARTIKEL 21 – Aangekondigd – Laattijdig – Wedstrijddag Forfait
Elk forfait moet uiterlijk 48 uren vóór de aftrap van de wedstrijd via mail worden meegedeeld aan
forfaitfbrb@rugby.be het nationaal secretariaat: infofbrb@rugby.be, de Scheidsrechterscommissie :
cab@referees.be en aan de controleur van de wedstrijdbladen : gamesheetfbrb@rugby.be.
De scheidsrechterscommissie zal de voor deze wedstrijd aangeduide scheidsrechter op de hoogte brengen.
Het secretariaat van de FBRB verifieert dat de tegenstrever op de hoogte gebracht is.
Bij een aangekondigd forfait, waarbij de vorm en termijn werd gerespecteerd, zal aan de betreffende club
een administratieve boete worden opgelegd van €120, waarvan de helft gaat naar de tegenstander.
Bij een aangekondigd, maar laattijdig forfait, waarbij de vorm en termijn NIET werd gerespecteerd, zal
aan de betreffende club een administratieve boete worden opgelegd van €240, waarvan de helft gaat naar
de tegenstander, en verhoogd met de reiskosten van de scheidsrechter.
Bij een forfait verklaard op de wedstrijddag zelf zal de betreffende club een sportief forfait (FF) krijgen
alsook een administratieve boete worden opgelegd van €240, waarvan de helft gaat naar de tegenstander,
verhoogd met de reiskosten van de scheidsrechter, alsook de kosten van de benadeelde club die dit moet
staven op basis van een factuur.
Elke ploeg die zich niet met minstens elf spelers op het veld aanbiedt, wordt sportief FF verklaard.
Hiervoor gelden de regels voor een forfait wedstrijddag
Het is wenselijk om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen, door het aanvullen van het in gebreke
blijvend team tot minstens 11 spelers, in dit geval geldt een administratief ff en niet een sportief FF.

Elke ploeg die bij het begin van de wedstrijd een onvoldoend aantal spelers van de eerste en/of de tweede
lijn opstelt, mag in een scrum niet duwen. Een dergelijke ploeg zal sportief FF administratief ff worden
verklaard. Het is dan echter wel wenselijk om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen, door het
aanvullen van het in gebreke blijvend team met de geschikte spelers, of door het spelen met scrums
zonder duwen.
Indien een wedstrijd wordt onderbroken of stopgezet wegens incidenten, moet de scheidsrechter in een
uitvoerig verslag de precieze redenen vermelden die tot zijn beslissing hebben geleid. en meer in detail
aangeven de mate van verantwoordelijkheid van de spelers, de ploegen en de bestuursleden in deze
situatie.
De FBRB zal nagaan of aan de betrokken spelers een licentie werd uitgereikt.

ARTIKEL 22 – Overmacht bij wedstrijd
Wanneer een officiële wedstrijd wegens overmacht wordt afgebroken, dient deze opnieuw te worden
gespeeld op de plaats, de datum en het uur die door de beheerder(s) van het Kampioenschap van de FBRB
wordt vastgelegd.
Deze tweede wedstrijd moet de reglementaire speelduur hebben.
Alleen de scheidsrechter heeft de bevoegdheid om de wedstrijd die hij leidt te stoppen. Hij zal deze
beslissing nemen als hij geen enkele alternatief ziet om de wedstrijd voort te spelen.
Wanneer een officiële wedstrijd wordt uitgesteld of herspeeld moet worden, zullen alleen de
speelgerechtigde en gekwalificeerde spelers aan deze wedstrijd deelnemen.
De spelers moeten over een geldige licentie beschikken op de dag van de uitgestelde wedstrijd.

ARTIKEL 23 - Internationale wedstrijden tussen clubs
Een vereniging die bij de FBRB is aangesloten mag geen afspraak maken om een wedstrijd te spelen
tegen een buitenlandse ploeg zonder daarvoor vooraf de toestemming te hebben gevraagd aan de FBRB.
Deze datum tot afspraak mag de normale sportieve kalender NIET in het gedrang brengen.
Deze toestemming zal niet worden toegestaan indien ze niet minstens vijftien dagen vóór de vastgestelde
datum voor de wedstrijd werd aangevraagd (behalve in uitzonderlijke gevallen).
Ook voor wedstrijden die door de clubs worden georganiseerd en waarvoor uitgenodigde Belgische of
buitenlandse (nationale of internationale) spelers zijn geselecteerd, is de toestemming van de FBRB
vereist.
In geen geval mogen aan die wedstrijden spelers deelnemen die geschorst zijn of niet bij een erkende
rugbyclub aangesloten zijn.
De naam van de spelers, noch die van de scheidsrechters mag zonder toestemming van de FBRB op de
affiches worden vermeld.
Behoudens bijzondere toestemming is het een vereniging die bij de FBRB is aangesloten verboden om
tegen een niet bij de Bond aangesloten vereniging te spelen.

Voor vriendschappelijke wedstrijden zijn alleen de clubs bevoegd om de kwesties met betrekking tot de
reiskosten te regelen.
Echter bij geschillen zal alleen de FBRB zal contact mogen nemen met de buitenlandse Federaties.
ARTIKEL 24 – Klachten aangaande wedstrijden
Elke vereniging kan bij de Geschillencommissie een klacht indienen tegen eender welke inbreuk tegen de
statuten of reglementen aangaande wedstrijden en die door haar werd vastgesteld.
De klacht dient door middel van een aangetekende brief aan het Secretariaat van de FBRB te worden
verstuurd binnen de 72 uren nadat de te onderzoeken inbreuk zou zijn gepleegd.
Elke klacht dient ondertekend te zijn door drie bestuursleden van de club of de organisatie die de klacht
indient.
Als de FBRB op eigen initiatief een misleidende praktijk kan bewijzen, zelfs in afwezigheid van een
klacht, kan ze dit schriftelijk aan de Geschillencommissie overdragen.
Elke klacht betreffende de materiële organisatie van een wedstrijd moet vóór het begin van de wedstrijd
vermeldt worden op het wedstrijdblad.
De scheidsrechter zal er voor zorgen dat elke klacht op het wedstrijdblad gekend is door beide betrokken
partijen, vooraleer de wedstrijd begint.
De scheidsrechter zal klachten, vermeld op het wedstrijdblad vóór de aanvang van de wedstrijd, mede
ondertekenen.
Elke klacht betreffende incidenten die zich tijdens een wedstrijd eventueel hebben voorgedaan, moet
binnen de 72 uren na de betreffende wedstrijd op het secretariaat van de FBRB toegekomen zijn.
Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht die door een commissie behandeld moet worden, binnen de 72
uren na indiening ervan gevolgd worden door een storting van 50€ op de rekening van de FBRB.
ARTIKEL 25 - Uitsluiting van spelers en leden van clubs (excl. spelers):
De scheidsrechters moeten uitermate streng optreden tegen elke daad van fysiek en verbaal geweld.
Spelers:
In geval van ongeoorloofd gedrag, onbeschofte of beledigende uitlatingen ten opzichte van de
scheidsrechter zal (zullen) de schuldige speler(s), zelfs indien hij of zij niet van het veld werd(en)
uitgesloten, kunnen worden geschorst, op basis van het verslag van de scheidsrechter of van de sportieve
afgevaardigde.
In geval van aanval op de persoon van de scheidsrechter vóór, tijdens of na de wedstrijd, zal (zullen) de
schuldige speler(s) SINE DIE (onmiddellijk) worden geschorst, ongeacht het feit of hij of zij van het veld
werd(en) uitgesloten.
De scheidsrechter moet op het wedstrijdblad verplicht de spelers vermelden die tijdens de wedstrijd gele
of rode kaarten hebben gekregen.
Voor de rode kaarten moet hij een apart verslag opstellen met de redenen van de uitsluiting
Elke scheidsrechter die de uitsluiting van een speler niet vermeldt op het wedstrijdblad, stelt zich bloot
aan een sanctie.

Wanneer een door de scheidsrechter uitgesloten speler weigert om het veld te verlaten, zal de ploeg
waarvan deze speler deel uitmaakt de wedstrijd automatisch verliezen met een sportieve forfait (FF).
Bovendien kunnen sancties worden opgelegd die kunnen gaan van een schorsing van zes maanden tot
schrapping, en dit zowel voor de betrokken speler als voor de kapitein van de ploeg waarvan de betrokken
speler deel uitmaakt.
Leden van clubs in technische zone:
In geval van ongeoorloofd gedrag, onbeschofte of beledigende uitlatingen ten opzichte van de
scheidsrechter zal (zullen) de schuldige persoon(en) die zich als official(s) in de technische zone bevindt,
kunnen worden geschorst, op basis van het verslag van de scheidsrechter of van de wedstrijdcommissaris.
In geval van aanval op de persoon van de scheidsrechter vóór, tijdens of na de wedstrijd, zal (zullen) de
schuldige SINE DIE (onmiddellijk) worden geschorst.
Naast de persoon(en) in kwestie zal ook de club waarbij hij is aangesloten een sanctie krijgen.

ARTIKEL 26 – Tuchtstraffen tegenover clubs
Als een spel is gestopt wegens gebrek aan discipline of incidenten tijdens de wedstrijd, dient de
scheidsrechter in zijn verslag aan te geven wie de verantwoordelijkheid voor de incident draagt.
Indien deze verantwoordelijkheid eenzijdig is, zal de verantwoordelijke ploeg de wedstrijd verliezen met
forfaitcijfers (ff). Indien beide ploegen verantwoordelijk zijn, zullen beide teams de wedstrijd verliezen
met forfaitcijfers (ff-ff).
Wanneer een scheidsrechter of een wedstrijdcommissaris in zijn verslag of op het wedstrijdblad heeft
vermeld dat het publiek of de bestuursleden van de lokale club de rechtstreekse oorzaak zijn geweest van
ernstige incidenten, zal het veld automatisch worden geschorst als speelveld voor de eerstvolgende
thuiswedstrijd van die club in diezelfde competitie.
De eerstvolgende thuiswedstrijd zal dan op een neutraal veld worden gespeeld. Dit veld zal door de
FBRB in de mate van het mogelijke zodanig worden gekozen dat de tegenstrever geen langere
verplaatsing dient te maken dan ze had moeten doen als er niet was veranderd.
Bij herhaling binnen hetzelfde seizoen zal het veld –altijd automatisch – voor het hele seizoen worden
geschorst.
ARTIKEL 27 - Tuchtstraffen tegenover spelers.
Elke uitsluiting (rode kaart of 2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd), gegeven door een officiële
scheidsrechter, leidt tot voorkomen voor de Geschillencommissie een disciplinaire procedure conform
artikel 20.
Drie enkelvoudige gele kaarten in drie verschillende wedstrijden binnen éénzelfde seizoen, leiden tot een
automatische schorsing voor de eerstvolgende officiële wedstrijd vanaf het moment dat het Secretariaat
de vaststelling doet en de betrokken club schriftelijk heeft inlicht. Hiertegen kan niet in beroep worden
gegaan.
Indien geval van uitstel van de officiële wedstrijden in de sanctieperiode, zal de schorsing van kracht
blijven voor deze uitgestelde wedstrijden.

De aanduiding van deze officiële wedstrijden zal op naam gebeuren en aan de betrokkenen worden
meegedeeld. De sanctie omvat het totaal aan wedstrijden binnen het weekend van de schorsing.
Om sancties toe te passen, zullen de richtlijnen van de World Rugby tabel worden gehanteerd maar er kan
van worden afgeweken, rekening houdend met het verslag van de scheidsrechter, de verdediging van de
betrokken speler, of andere factoren, die de Geschillencommissie wenst te overwegen.
DOOR WORLD RUGBY AANBEVOLEN SANCTIES VOOR ALLE OVERTREDNGEN I.V.M. STRAFBARE FEITEN GEPLEEGD OP EN
BUITEN HET VELD (REGLEMENT 17)
Gamme basée sur le degré de gravité
de la conduite du Joueur constituant l’infraction.
Règle

Description

Degré faible (DF),
Degré moyen (DM)
Degré supérieur (DS)..

Sanctions FBRB

Sanction Maximum WR

6.A.5
10.4(k)

Agression verbale contre un Officiel de match

DF – 6 semaines
DM – 12 semaines
DS – 18 semaines min.

5 matches
10 matches
1 an

52 semaines

6.A.5
10.4(k)

Agression physique contre un Officiel de match

DF – 24 semaines
DM – 48 semaines
DS – 96 semaines min.

A vie

A Vie

6.A.5
10.4(k)

Actions ou paroles menaçantes contre un Officiel de
match

DF – 12 semaines
DM – 24 semaines
DS – 48 semaines min.

A vie

260 semaines

10.4(a)

Frapper un autre Joueur avec la main, le bras ou le
poing

DF – 2 semaines
DM – 5 semaines
DS – 8 semaines min.

2 matches
4 matches
8 matches

52 semaines

10.4(a)

Frapper un autre Joueur avec le coude

DF – 2 semaines
DM – 5 semaines
DS – 9 semaines min.

3 matches
6 matches
12 matches

52 semaines

10.4(a)

Frapper avec le genou

DF – 3 semaines
DM – 8 semaines
DS – 12 semaines min.

3 matches
6 matches
12 matches

52 semaines

10.4(a)

Frapper avec la tête

DF – 4 semaines
DM – 8 semaines
DS – 12 semaines min.

3 matches
6 matches
12 matches

104 semaines

10.4(b)

Marcher sur un Adversaire

DF – 2 semaines
DM – 5 semaines
DS – 9 semaines min.

2 matches
5 matches
9 matches

52 semaines

10.4(b)

Piétiner un Adversaire

DF – 2 semaines
DM – 5 semaines
DS – 9 semaines min.

2 matches
5 matches
9 matches

52 semaines

10.4(c)

Donner un coup de pied à un Adversaire

DF – 4 semaines
DM – 8 semaines
DS – 12 semaines min.

8 matches
12 matches
16 matches

52 semaines

10.4(d)

Croc-en-jambe sur un Adversaire avec le pied/la
jambe

DF – 2 semaines
DM – 4 semaines
DS – 7 semaines min.

2 matches
4 matches
8 matches

52 semaines

10.4(e)

Plaquer par anticipation, ou à retardement, ou d'une
manière dangereuse, ceci comprenant en l'acte dit «
cravate »

DF – 2 semaines
DM – 6 semaines
DS – 10 semaines min.

2 matches
6matches
10 matches

52 semaines

10.4(f)

Tenir, pousser ou obstruer un adversaire qui n'est pas
en possession du ballon, sauf dans une mêlée
ordonnée, une mêlée spontanée ou un maul

DF – 2 semaines
DM – 4 semaines
DS – 6 semaines min.

2 matches
4 matches
6 matches

52 semaines

10.4(f)

Charge ou obstruction ou action dangereuse sur un
Adversaire ayant le ballon, y compris avec l’épaule
ou saisir dangereusement un Adversaire ayant le
ballon

DF – 2 semaines
DM – 5 semaines
DS – 9 emaines min.

2 matches
5 matches
10 matches

52 semaines

10.4(g)

Charge ou obstruction ou action dangereuse sur un
Adversaire sans ballon, y compris avec l’épaule ou
saisir dangereusement un Adversaire sans ballon

DF – 2 semaines
DM – 5 semaines
DS – 9 semaines min.

2matches
5 matches
10 matches

52 semaines

10.4(i)

Causer l'effondrement d'une mêlée, d'une mêlée
spontanée ou d'un maul

DF – 2 semaines
DM – 4 semaines
DS – 8 semaines min.

2 matches
4 matches
8 matches

52 semaines

10.4(k)

Saisir, tordre ou presser les testicules

DF – 12 semaines
DM – 18 semaines
DS – 24 semaines min.

5 matches
10 matches
15 matches

208 semaines

10.4(k)

Morsure

DF – 12 semaines
DM – 18 semaines
DS – 24 semaines min.

8 matches
12 matches
16 matches

208 semaines

10.4(k)

Contact avec les yeux ou une partie près des yeux

DF – 12 semaines
DM – 18 semaines
DS – 24 semaines min.

12matches
18 matches
24matches

156 semaines

10.4(k)

Cracher sur des Joueurs

DF – 4 semaines
DM – 7 semaines
DS – 11 semaines min.

4 matches
6 matches
8 matches

52 semaines

10.4(k)

Agression verbale contre des Joueurs basée sur la
Religion, la Race, la Couleur, le Pays ou l’Origine
ethnique ou autre

DF – 4 semaines
DM – 8 semaines
DS – 13 semaines min.

4 matches
8 matches
12 matches

52 semaines

“In respect of offences not referred to above, appropriate sanctions may be imposed at the discretion of
the relevant Judicial Officer, Disciplinary Committee, Appeal Officer and/or Appeal Committee (as the
case may be).
Notwithstanding the recommended sanctions in Appendix 1 and/or the provisions of Regulation 17.14 in
cases where the player’s actions constitute mid range or top end of offending for any type of offence
which had the potential to result and, in fact, did result in serious/gross consequences of the health of the
victim, the Judicial Officers and/or Disciplinary Committees may impose any period of suspension
including a suspension for life.”
Bij een poging om een van de voornoemde brutaliteiten te begaan (met andere woorden een speler werd
wel geviseerd, maar niet geraakt), zal de helft van de straf die voorzien is onder de paragrafen C en D
worden toegepast.
Wat de paragrafen C en D betreft, indien door een speler een brutaliteit wordt begaan tegenover een
andere speler en dit ertoe leidt dat de gewonde speler in het ziekenhuis moet worden opgenomen om tests
te ondergaan en behandel te worden en als de gewonde speler daardoor zijn beroepsverplichtingen of zijn
studies gedurende minstens 48 uren niet kan nakomen (bewezen door medische en ziekenhuisattesten),
zal de straf na bevestiging hiervan door de Medische Commissie automatisch worden verdubbeld.
In geval van zware letsel (breuk, hoofdletsel, gebroken tanden enz.) die tot een arbeidsongeschiktheid van
langere duur leidt, zal het dossier worden doorgestuurd naar de Geschillencommissie die SINE DIE
(m.a.w. onmiddellijk) de schuldige of schuldigen zal schorsen.
Zodra mogelijk zal de Medische Commissie de Geschillencommissie op de hoogte brengen van de
effectieve of voorziene datum voor het herstel van de gewonde speler.
In ieder geval zal de Geschillencommissie binnen de 8 weken 30 dagen beslissen om de sanctie hetzij uit
te stellen, hetzij toe te passen en de datum bepalen waarop deze zal ingaan (hetzij de datum van herstel of
van afsluiting van het dossier, hetzij de datum van de terugkeer op een rugbyveld van de gewonde speler).
De schuldige(n) zal (zullen) daarvan op de hoogte worden gebracht. De geïnteresseerden zullen op de
hoogte gebracht worden.

ARTIKEL 28
Voor poging tot aanranding en aanranding op een scheidsrechter, een officiële lijnrechter of een
afgevaardigde: levenslange schorsing en mededeling van de beslissing aan World Rugby.
ARTIKEL 29 - Ploegkapitein
Indien op bevel van de scheidsrechter, een ploegkapitein niet in slaagt om zijn ploeg in handen te houden
en de rust terug te brengen, worden per seizoen de volgende sancties worden aangepast:
de 1ste maal: voor 15 dagen uit zijn functie van kapitein worden ontzet
de 2de maal: voor de rest van het seizoen uit zijn functie van kapitein worden ontzet.
ARTIKEL 30 - Ploeg die het veld verlaat
Indien een ploeg om welke reden dan ook vóór het einde van de wedstrijd het veld vrijwillig verlaat, zal
deze club een boete dienen te betalen aan de FBRB.
Deze som zal moeten worden gestort aan de Penningmeester van de FBRB binnen de 8 dagen na de
betekening van de sanctie.
Van deze som zal de Bond de helft doorstorten aan de benadeelde club.
Bovendien zal de club die het veld heeft verlaten de wedstrijd met een sportieve forfaitscore (FF)
verliezen, en elk recht tot het indienen van eender welke klacht verliezen, ongeacht het feit of die vóór of
na de wedstrijd werd ingediend.
De leider(s) zal (zullen) voor de Geschillencommissie moeten verschijnen.
ARTIKEL 31 - Wedstrijden schorsing
Tenzij de Geschillencommissie anders beslist, is de uitgesproken schorsing enkel van toepassing op
officiële wedstrijden. Als het over een levenslange schorsing gaat, zal dit door het secretariaat van de
FBRB worden meegedeeld aan World Rugby.
ARTIKEL 32 – De niet-naleving van schorsing
Indien kan aangetoond worden dat een geschorste speler zijn sanctie niet heeft opgevolgd, moet dit
nieuwe feit voorgelegd worden aan de Geschillencommissie, die de straf kan verzwaren.
De ploeg waarbij de geschorste speler heeft meegespeeld, verliest de wedstrijd met forfaitcijfers (FF) en
de club zal een boete krijgen.
ARTIKEL 33 - Beroep tegen uitgesproken straffen
De procedure omvat 4 duidelijk van elkaar onderscheiden fasen.
1ste fase: de Geschillencommissie
2de fase: de Beroepscommissie, die beslist over de aantekening van beroep
3de fase: de Raad van Bestuur, die beslist over cassatie zonder zich uit te spreken over de gegrondheid
van de zaak
4de fase: Als cassatie wordt uitgesproken in de 3de fase, zal een Evocatiecommissie, die door de
Beroepscommissie en de Geschillencommissie gezamenlijk en paritair is samengesteld, in laatste instantie
uitspraak doen.

ARTIKEL 34
Wanneer de behandeling van een klacht op een geldige manier aanhankelijk werd gemaakt, kan de
Beroepscommissie:
-

de opgelegde sancties annuleren
de opgelegde sancties wijzigen, door deze hetzij te verlichten, hetzij te verzwaren.

Zij zal de eiser en de verweerder van haar beslissing op de hoogte te stellen door middel van een gewone
brief.
ARTIKEL 35
Een beroep kan door de eisende partij aan de Beroepscommissie worden ingesteld tegen een beslissing
door de Geschillencommissie uitgesproken. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet dit beroep aan de
volgende voorwaarden beantwoorden:
-

-

-

het beroep moet per aangetekend schrijven worden verstuurd naar het Secretariaat van de FBRB
binnen de 10 werkdagen na het versturen van de aangetekende brief of de per gewone post verstuurde
brief met vermelding van de federale sanctie.
het beroep moet vergezeld gaan met de storting van een borgsom van 25,00 euro op de rekening van
de FBRB. Een fotokopie van het betalingsbewijs moet bij de aantekening van het beroep zijn
gevoegd.
het beroep betreffende de beslissing tegen een vereniging, een bestuurslid of een speler moet verplicht
gebeuren door een club en ondertekend zijn door een bestuurslid.
de indiening van een beroepsprocedure schorst de schorsing opgelegd door de Geschillencommissie
niet op in geval van agressie tegenover een scheidsrechter, in geval van letsel aan een speler of in
geval van een schorsing SINE DIE (onmiddellijke schorsing).

ARTIKEL 36 - Procedure voor de betaling van boetes en schulden aan de FBRB
De FBRB zal op regelmatige tijdstippen een overzicht van de boetes en schulden van clubs tegenover de
Bond naar haar leden sturen.
Boetes:
In geval van niet-betaling binnen de 15 kalenderdagen na de datum van verzending, zal één herinnering
worden verstuurd.
Bij het versturen van de 1ste herinnering zal reeds €10 administratiekosten worden aangerekend.
Bij niet-betaling binnen 7 kalenderdagen na de 2de herinnering zal de club een aanmaning krijgen
verstuurd onder de vorm van een aangetekend schrijven, dit op kosten van de club.
Bij niet-betaling van deze laatste na 7 kalenderdagen zal de hoogste gekwalificeerde ploeg van de club
een vermindering van 2 punten krijgen in het klassement.
Schulden:
In geval van niet-betaling van de openstaande schulden vóór de eerste officiële speeldag van het lopend
seizoen zal elke wedstrijd die de betreffende club van dat seizoen speelt met een forfaitscore worden
verloren (FF), totdat de schuldaanzuivering, behalve indien de Raad van Bestuur een gespreide betaling
heeft aanvaard

ARTIKEL 37 – Boetes FBRB
Scheidsrechters:
Niet-afmelding van een scheidsrechter (boete club) .................................................................. 30,00€
Quota van wedstrijden niet nageleefd door de scheidsrechters: per wedstrijd ............................ 30,00€
Onvoldoende aantal reglementaire scheidsrechters:
- per scheidsrechter komt de boete overeen met 10 niet nageleefde wedstrijden door scheidsrechters
Sportief :
Administratief forfait ................................................................................................................ 60,00€
Laattijdig uitschrijven uit competitie (per team na 31/8) ......................................................... 100,00€
Forfait binnen de termijn, waarvan de helft voorzien is voor de benadeelde club .................... 120,00€
Forfait niet meegedeeld binnen de vastgelegde termijnen, waarvan de helft voorzien is voor de
benadeelde club ...................................................................................................................... 240,00€
Ploeg die het veld vrijwillig verlaat, waarvan de helft voorzien is voor de benadeelde club..... 300,00€
Bewezen fraude betreffende de kwalificatie van een speler ..................................................... 300,00€
Resultaat van de wedstrijden niet meegedeeld vóór 19u, tenminste 2u na einde match of
volgens de jaarlijkse specificaties van de FBRB ....................................................................... 30,00€
Wedstrijdblad niet doorgemaild de dag van de wedstrijd voor 00h00 ........................................ 50,00€
(elke dag nadien wordt het bedrag met 50% gecumuleerd)
Niet kunnen toesturen van het origineel scheidsrechterblad,
op vraag van de FBRB binnen 72u ........................................................................................ 300,00€
Onvolledig ingevuld wedstrijdblad en/of ontbreken van de bijlage ………………………….. 25,00€
Ontbreken van neutrale zone..................................................................................................... 30,00€
Onvoldoende reglementaire ballen ............................................................................................ 30,00€
Kledij van de spelers niet volgens de regels .............................................................................. 30,00€
Ontbreken van licenties (per licentie)........................................................................................ 30,00€
Ontbreken van alle licenties (forfait ........................................................................................ 180,00€
Onduidelijk getrokken krijtlijnen .............................................................................................. 50,00€
Rode kaart ............................................................................................................................... 50,00€
Gele kaart ................................................................................................................................ 10,00€
Alle verbale agressies, niet van toepassing voor de 22 spelers, maar voor alle leden van een club,
aangetoond via het rapport van een wedstrijdcommissaris ...................................................... 100,00€
Alle fysieke agressies, niet van toepassing zijn voor de 22 spelers,
maar voor leden van een club die zich in de technische zone bevinden…………………………300,00€
Weigering van de strafvoorstel van de Geschillencommissie met vraag om gehoord te worden door de
commissie (+ storting borg van 25,00 €)…………………………………………………………50,00€
Forfait Beker (vanaf seizoen 2016-2017) D1-D2-D3 ………………………………………….300,00€
Deze lijst is niet exhaustief.
De Algemene Penningmeesters rapporteert regelmatig aan de RvB over de boetes en de betalingen van
deze. Deze worden opgesteld aan de hand van de verslagen van de verschillende commissies en de
wedstrijdbladen.

DEEL 3: BELGISCH KAMPIOENSCHAP & Challenges
ARTIKEL 1 - Inschrijvingen
De FBRB organiseert elk jaar een competitie tussen clubs organiseren voor Senioren Heren, Dames, U19
U18 en U16, “Belgisch Kampioenschap” genoemd. Zij organiseert ook een Challenge U14 en Challenge
Dames (= development)
Alle clubs dienen zich hiervoor in te schrijven voor eind juni. In de loop van de maand augustus zullen
deze clubs een factuur ontvangen voor de betaling van het federale inschrijvingsgeld. Zolang aan deze
betaling niet voldaan is zal aan elke ploeg van de betreffende club een forfait worden toegekend (ff) en
kan deze geen wedstrijden spelen.
Vroegtijdig uitschrijven uit een competitie kan tot uiterlijk 31 augustus. Nadien zal aan de club een
sanctie opgelegd worden.
Het inschrijven voor deze competitie impliceert voor de club een formele verplichting om volledig te
voldoen aan de regels en voorschriften momenteel van kracht in de Statuten en Reglementen van de
FBRB, alsook de betaling vóór de aanvang va de competitie van een federaal inschrijvingsbedrag van:
€ 500,00 voor elke club die bij een van beide Liga’s is aangesloten
€ 200,00 voor elke ploeg van elke club die voor het Kampioenschap is ingeschreven
€ 15,00 per competitieve seniorlicentie die door een van beide Liga’s is uitgereikt
€ 10,00 per competitieve U19 U18-licentie en/of U16-licentie die door een van beide Liga’s is uitgereikt
€ 5,00 per competitieve U14-licentie die door een van beide Liga’s is uitgereikt
€ 0,00 voor de andere licenties die door een van beide Liga’s zijn uitgereikt.
Deze bedragen worden jaarlijks herzien volgens de consumentenprijsindex (benchmark 01/09/2014).
Deze clubs zullen worden ingedeeld volgens de kampioenschapformule door de Raad van Bestuur
opgesteld. De Raad van Bestuur legt voor het begin van elk seizoen eveneens de eventuele play-off
formule vast, en de voorwaarden voor deelname aan de competitie in de verschillende afdelingen.

ARTIKEL 2 - Bondgenootschappen
In het Belgisch Kampioenschap U19 U18, U16, Challenge U14 en Challenge Dames D3, kan een club
een bondgenootschap vormen, behalve in D1 - U18 en U16.
Bondgenootschappen zijn niet toegelaten in nationale divisies heren, alsook niet bij de dames D1 en D2.
De samengestelde ploegen die aan het einde van het seizoen kampioen van hun divisie zijn mogen niet
naar de D1 stijgen. Dan is het de ploeg die op de 2e plaats eindigt, die naar de D1 zal promoveren.
Bij elk seizoen moeten de 2 clubs die een bondgenootschap vormen het akkoord verkrijgen van de FBRB
voor aanvang van de kompetitie.
Zij moeten eveneens besluiten over:
de naam van het bondgenootschap
de naam van de team en de verantwoordelijke voor de contacten
het veld waar het bondgenootschap zal spelen
de kleuren waarmee het bondgenootschap zal spelen
Alle bedragen die aan de Bond verschuldigd zijn, zullen gelijk verdeeld worden tussen de 2 clubs.

Als er gedurende het Kampioenschap een tekort aan spelers/speelsters door de Liga’s wordt geconstateerd
op basis van het aantal licenties, kan een bondgenootschap tussen twee clubs, die in dezelfde categorie
evolueren, worden toegestaan door de FBRB.
Zij zal wel moeten voldoen aan dezelfde criteria zoals hierboven vermeld.
Dit bondgenootschap zal de plaats van de laagst geklasseerde club innemen.
In geval van een scheiding van het bondgenootschap gedurende het Kampioenschap, op schriftelijk
verzoek van een van de 2 clubs, zal de entente algemeen forfait worden verklaard, met boete tot gevolg.
Een ontbonden bondgenootschap kan niet hervormd wordt voor het volgende seizoen.
Zaken die niet in dit reglement voorzien zijn, zullen door de Sporttechnische Commissie worden beslist.

ARTIKEL 3 - Rangschikking:
A. Initiële rangschikking
Systeem met bonuspunten voor alle categorieën van de nationale competities, Challenge U14 en
Challenge Dames.
En dit als volgt:
- voor de winnaar van de wedstrijd: 4 punten
- voor de verliezer van de wedstrijd: 0 punten
- bij gelijke stand 2 punten voor elke ploeg
- bij 4 of meer tries, 1 bonus punt (maximum)
- voor een wedstrijd verloren met 7 punten of minder, 1 bonuspunt (maximum)
De bonuspunten zijn niet cumulatief, ze zijn dus niet combineerbaar gedurende dezelfde wedstrijd voor
eenzelfde ploeg.
Bijvoorbeeld: als een ploeg een wedstrijd verliest met 7 punten of minder, maar toch 4 tries of meer heeft
gescoord, kan ze slechts maar 1 bonuspunt krijgen.

Sportief Forfait wedstrijd (25-0):
5 punten (4+1) voor de winnaar van de wedstrijd / -2 punten voor de ploeg die Forfait geeft.

B. Bij gelijkheid van punten
Indien meerdere clubs evenveel punten hebben in de rangschikking zullen ze worden gerangschikt door
toepassing van de volgende regels in de aangegeven volgorde:
1. het grootste aantal punten behaald in de rechtstreekse ontmoetingen;
2. het grootste verschil tussen het totale aantal gescoorde punten “voor” en het totale aantal gescoorde
punten “tegen” in de rechtstreekse ontmoetingen;
3. de club waarvan het minste spelers werden uitgesloten tijdens de wedstrijden tellend voor de divisie
of de poule waarin de ploeg heeft gespeeld, zal als eerste worden gerangschikt.
4. het grootste verschil tussen het totale aantal gescoorde punten “voor” en het totale aantal gescoorde
punten “tegen” in alle ontmoetingen van de divisie of de poule waarin de ploeg heeft gespeeld;
5. vervolgens, in geval van een identiek verschil, het grootste aantal punten gescoord “voor” in alle
ontmoetingen van de divisie of de poule waarin de ploeg heeft gespeeld;

6. indien er nog altijd gelijkheid is, het grootste aantal tries dat werd gescoord in alle wedstrijden van de
divisie of de poule waarin de ploeg heeft gespeeld;
7. ten slotte zal, indien het na toepassing van de bovenstaande regels nog altijd onmogelijk is om gelijk
gerangschikte clubs van elkaar te scheiden, worden overgegaan tot een testwedstrijd op een neutraal
veld en op een datum die uitsluitend door de Raad van Bestuur kan worden bepaald.
C. Kwalificatie in geval van gelijkheid van punten in één ontmoeting (of eventueel beslissing op basis
van heen- en terugwedstrijd) (bijv. finale, eventuele play-off’s)
Indien de score op het einde van de reglementaire speeltijd gelijk is, zal het volgende team de
overwinning behalen:
1. de ploeg die het meeste tries heeft gescoord tijdens de wedstrijd(en);
2. de ploeg die het meeste aantal dropgoals heeft gescoord tijdens de ontmoeting(en).
Indien op basis van bovenvermelde criteria nog geen onderscheid kan gemaakt worden:
a. twee verlengingen van 15 (vijftien) minuten voor de categorie van de heren senioren met toepassing
van de regel van de “GOLDEN POINT ”(zie definitie);
b. geen verlengingen voor de categorieën U16, U19 U18 en dames (behalve 1ste Divisie dames).
3. het nemen van 3 strafschoppen, vanaf de 22 meterlijn, afwisselend door 3 verschillende spelers van
elke ploeg. Er worden zoveel volledige reeksen strafschoppen genomen als nodig is om de teams van
elkaar te scheiden.
Tussen twee reeksen strafschoppen moeten de ploegen van spelers veranderen.
De strafschoppen moeten worden genomen door spelers die aan de wedstrijd hebben deelgenomen, maar
mogen niet worden genomen door spelers die in de loop van de wedstrijd vervangen werden of
uitgesloten.

ARTIKEL 4 - Forfait
Een ploeg die tijdens hetzelfde seizoen meer dan twee sportieve forfaits (FF) geeft of een vierde
administratieve forfait (ff) cumuleert (gegeven of toegekend) wordt algemeen forfait verklaard.
Hiermee vervallen de rechten en plichten van die ploeg voor haar nog te spelen wedstrijden.
Indien een ploeg algemeen forfait wordt verklaard door de Secretaris-generaal(cfr. Art 20 van het
Administratief gedeelte), of algemeen forfait geeft (zich m.a.w. terugtrekt uit het Kampioenschap),
worden al haar gespeelde en nog te spelen wedstrijden voor het Kampioenschap beschouwd als verloren
met sportieve FF als forfaitscore.
Indien een club meer dan 2 ploegen in eenzelfde leeftijdscategorie opstelt in het Kampioenschap en één
ploeg forfait geeft of forfait wordt verklaard door toepassing van artikel 6 zullen alle ondergeschikte
ploegen voor die dag ook forfait (ff) worden verklaard.
ARTIKEL 5 – Meerdere ploegen
Indien een club 2 of meer ploegen opstelt in eenzelfde leeftijdscategorie van het kampioenschap, en als de
verschillende ploegen op dezelfde speeldag spelen:
- De clubs mogen hun spelers vrij opstellen, met die beperking dat indien spelers, op dezelfde dag 2x
worden opgesteld bij de eerste 15 spelers (dubbel opgesteld) wordt de lager geklasseerde ploeg
sportief forfait (FF) verklaard.

Indien een club 2 of meer ploegen opstelt in eenzelfde leeftijdscategorie van het kampioenschap, en als de
verschillende ploegen op een verschillende speeldag spelen:
- Een speler die bij een vorige wedstrijd van een hoger geklasseerde ploeg werd opgesteld bij de eerste
15 spelers, mag niet deelnemen aan de wedstrijd van een lager geklasseerde ploeg. Bij vaststelling van
de feiten wordt aan de lager geklasseerde ploeg een administratief forfait toegekend (ff).
Indien er gespeeld wordt met een reserve-divisie wordt deze net onder de divisie waarmee ze samenhangt
geklasseerd.
Indien bij het reserveteam van de eerste afdeling een inbreuk op deze regels wordt vastgesteld, zal aan de
eerste ploeg voor de wedstrijd van die speeldag 1 punt worden afgetrokken in de rangschikking.
ARTIKEL 6 - Dameswedstrijden
Eén stijger en één daler per afdeling bij de Dames.
Naargelang het aantal resterende teams (maximum 8 ploegen per divisie, behalve in de laatste divisie),
twee dalers indien de laatste afdeling in 2 reeksen wordt gesplitst.
Het gebruik van bescherming (helm) wordt aangeraden om preventieve, esthetische redenen
(bescherming tegen verwondingen) voor alle speelsters.
In de nationale competitie, GEEN minderjarigen in de front five.
Zie ook bijgaande documenten met specifieke regels – reglementen per categorie en divisie.
- in D1: de toegepaste regels zijn die van de normale regels van het rugby XV.
- in D2: de toegepaste regels de “genoemde” normale regels, behalve wat voor wat betreft de scrum met
in het bijzonder, een duw van maximum 1.5 m
- in D3: de wedstrijden worden gespeeld met 13 op het veld met een minimum van 11 spelers (in het
begin van het spel) en met maximum van 2 speelsters verschil (in het begin van het spel), bijvoorbeeld:
11-13, 12-14 of 13-15. De U19 regels gelden. Verplichting scrum met 6 speelsters en een nummer 8
(derde lijn center)
- in Challenge reeks: de wedstrijden worden gespeeld met minimum 10 speelsters op het veld (minimum).
Gelijk aantal speelsters tijdens heel het spel. Geen duw in de scrum maar beide ploegen mogen “hooken”.
ARTIKEL 7 – Jeugd
In de laagste reeks (D4) van de U16 en U19 U18 worden wedstrijden toegestaan met minimum 11 spelers
(in het begin van het spel) en met maximum 2 spelers/speelsters verschil, bijvoorbeeld 11-13, 12-14, 1315.
In U14, minimum 11 spelers op het veld en gelijk aantal voor de gehele duur van de wedstrijd.
Op synthetische velden is het dragen van “multistuds” verplicht tot de categorie U12
Het dragen van soepele brillen wordt toegelaten tot de categorie U12
Zie ook bijgaande documenten met specifieke regels – reglementen per categorie en divisie.
TO DO : insérer le tableau avec les règles pour les Ecoles de Rugby

ARTIKEL 8 – Play-off’s Kampioenschapsformules
Er zullen alleen play-off’s georganiseerd worden voor de 1e reeks (D1) van elke categorie (heren, dames,
U19 en U16)
Kampioenschap 2016/2017
Nationaal kampioenschap SENIOREN
Divisie 1 : 8 ploegen
Divisie 2 : 10 ploegen
Divisie 3 : 10 ploegen
Reserve ploegen D3 : overgangsjaar enkel seizoen 2016/2017 :
- ententes toegestaan
- veteranen + 35 jaar zijn toegelaten met een licentie van een andere club.
- in het begin van de match moeten beide ploegen beschikken over een gelijk aantal spelers vanaf 10 (10 tegen 10,
11 tegen 11, etc.) Als het aantal spelers 10, 11 of 12 bedraagt, dan zal de match 3x 20 min duren. Daarboven zal de
speeltijd 2x 40 min bedragen.
- in het geval dat beide managers niet akkoord zijn over het aantal spelers op te stellen in het begin van de match
zal de scheidsrechter beslissen.
In geval van forfait van een ploeg, zullen de boetes toegepast worden, maar de eerste ploeg zal niet gesanctioneerd
worden.
In geval van meerdere forfaits zal het algemeen forfait niet uitgesproken worden
Eind seizoen 2016/2017
D1 – play off voor de eerste 4( directe eliminatie 1-4 ; 2 -3)
De laatste (8e) zakt naar D2
De voorlaatste (7e) speelt een barrage match tegen de 2e van D2 op neutraal terrein
D2 – de eerste stijgt naar D1
De 2e is gekwalificeerd voor een barrage match, één ronde, tegen de 7e van D1,
De winnaar speelt in D1
De laatste (10e) zakt naar D3
De voorlaatste (9e) speelt een barrage match tegen de 2e van D3
D3 – de eerste stijgt naar D2
De 2e is gekwalificeerd voor een barrage match, één ronde, tegen de 9e van D2
De winnaar speelt in D2
De 2 laatsten (9e & 10e) zakken naar het regionaal kampioenschap
De barrage matchen (één ronde) spelen op neutraal terrein bepaald door een offerteaanvraag

Kampioenschap Dames
Seizoen 2016/2017 :
Geen wijzigingen, behalve het toestaan van een entente in D3
Seizoen 2017/2018 :
Verplichting voor de damesploegen van D1 om een tweede ploeg in te schrijven in de competitie

DEEL 4: BEKER VAN BELGIE
ARTIKEL 1
De deelname staat open voor alle clubs in België waar rugby wordt gespeeld. Per aangesloten club mag
zich maximaal 1 heren- en 1 damesploeg inschrijven.
De deelname wordt verplicht voor alle clubs in de Nationale competitie vanaf seizoen 2016-2017,
maar blijft vrijblijvend voor alle andere clubs.
ARTIKEL 2 - Beker van de Inspanning
Terzelfder tijd wordt een Beker van België de Inspanning georganiseerd, voorbehouden aan clubs die
deelnemen aan het regionaal kampioenschap en voor damesploegen van D3 en de Challenge.
ARTIKEL 3 - Organisatie van de wedstrijden
De tabel van de wedstrijden zal volgens de onderstaande regels worden opgesteld:
- de bekercompetities worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling
- de wedstrijden worden aangeduid door lottrekking.
- het team dat als eerste uit de urne komt zal thuis spelen
De ½ finales en finales zullen plaatsvinden op neutrale velden die door de FBRB zijn gekozen.
ARTIKEL 4 – Bonus Handicaps
Na afloop van elke wedstrijd zullen de punten worden geteld volgens de gebruikelijke regels van het
rugby, waarbij de bonus “handicap” zal worden toegevoegd, behalve voor de finales.
Deze bonus “handicap” komt overeen met een omgezette try per verschil in afdeling, 7 punten per divisie
verschil, op basis van het Kampioenschap van het lopende seizoen.
Bij ploegen die deelnemen aan de Beker zonder eveneens aan het kampioenschap deel te nemen, wordt de
bonus bepaald door de Raad van Bestuur.
ARTIKEL 5 - Mededeling van de resultaten en scheidsrechtersbladen
De procedure voor de mededeling van de resultaten is dezelfde als die toegepast voor de
Kampioenschapswedstrijden.
De wedstrijdbladen moeten de dag van de wedstrijd (voor 00h00) gescand en doorgemaild worden naar
de kampioenschapsbeheerder van de FBRB, het origineel document wordt ter nazicht verwacht op de
FBRB uiterlijk 1 maand na afloop van de wedstrijd en kan ingeval van hoogdringendheid vanaf de eerste
dag na de wedstrijd opgevraagd worden door de kampioenschapsbeheerder.
Deze procedure dient verplicht door de thuisclub te worden uitgevoerd.

ARTIKEL 6 - Bij een gelijkspel
In geval van gelijkheid van punten na afloop van de reglementaire speeltijd zal de overwinning als volgt
worden toegekend:
1. aan het team met de grootste bonus in het geval van wedstrijden waar de bonusregel van toepassing is.
2. indien de bonus voor beide ploegen dezelfde is, wordt het kampioenschapreglement voor éénmalige
wedstrijd gevolgd.
ARTIKEL 7 – Forfait
Elke club die forfait geeft, zal automatisch worden uitgesloten van het vervolg van de bekercompetities
voor het lopende seizoen en krijgt een administratieve boet van €300
ARTIKEL 8 – Bekerformules
Bekermatch SENIOREN
De Beker van België is voorbehouden aan de ploegen die spelen in de nationale divisies (1, 2 et 3)
De Beker van de Inspanning is voorbehouden aan de ploegen die spelen in het regionaal kampioenschap
Beker van België (met directe eliminatie)
1e Ronde : 4 matchen – met deelname van de ploegen geklasseerd van de 3e tot en met de 10e plaats in D3
Tijdens de eerste ronde van de Beker, de ploegen die zich in de eerste hoed bevinden, spelen thuis
2e Ronde :
Hoed 1 : de 4 winnaars van de 1e ronde + de 1e & 2e van D3
Hoed 2 : 8 ploegen van D2
3e Ronde :
Hoed 1 : de winnaars van de 2e ronde
Hoed 2 : ploegen van D1
Vanaf de ¼ finale, is het de eerste ploeg bepaald door lottrekking die thuis speelt.
4e Ronde : ¼ finale => lottrekking (1e getrokken ploeg, speelt thuis)
5e Ronde : ½ finale => lottrekking (1e getrokken ploeg, speelt thuis)
6e Ronde : Finale op de Kleine Heyzel (Koning Boudewijn stadion)
Beker van de Inspanning (met directe eliminatie)
Bij de eerste ronde van de Beker van de Inspanning, als het aantal deelnemende ploegen van de beide Liga’s
evenredig is, zullen ze in 2 afzonderlijke hoeden geplaatst worden en op alternatieve wijze getrokken
worden.
2e Ronde, alsook alle volgende rondes : integrale lottrekking
Ladies CUP
Beker van België LADIES => D1 & D2
Met de spelregels van D2, behalve als de 2 ploegen van D1 zijn => spelregels van D1
Beker van de Inspanning LADIES => D3 & Challenge X
Met de spelregels van de Challenge X

ARTIKEL 9 – Supercup
De Supercup (Senioren en Dames) wordt gespeeld op neutraal terrein na offerteaanvraag
De winnaar van het Kampioenschap tegen de winnaar van de Beker (Cup)
Wanneer een ploeg zowel het Kampioenschap als de Beker wint, zullen het de finalisten van het kampioenschap
zijn die zullen spelen voor de Supercup.
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