November 2015.
STATUUT KORFBALSCHEIDSRECHTER
K.B.K.B.:
COS:
SC:
RvB:
RvW:
HR :
Art. 1

Koninklijke Belgische Korfbalbond – Vlaamse liga vzw
Comité voor Opleiding van Scheidsrechters
Scheidsrechters Comité
Raad van Bestuur van de K.B.K.B
Reglement van Wedstrijden
Huishoudelijk Reglement

Om benoemd te worden tot scheidsrechter en om op de scheidsrechterslijst van de K.B.K.B.
ingeschreven te worden moet men:
o
Individueel lid zijn van de K.B.K.B, in het bezit van een medisch attest zonder
voorbehoud;
o
Ingeschreven zijn op de lijsten van de K.B.K.B. als speler of recreant en in het bezit
zijn van een geldige licentie;
o
De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben voor nationale seniorenreeksen en U19 1ste
klasse;
o
De leeftijd van 16 jaar bereikt hebben voor gewestelijke reeksen en jeugdreeksen
vanaf 2de klasse en lager;
o
Geslaagd zijn in de proeven afgenomen door het COS.

Art. 2 Alle benoemingen worden, op voorstel van COS via de Directie Scheidsrechters, gedaan door
de Raad van Bestuur.
Alle bevorderingen en degradaties worden, op voorstel van de Directie Scheidsrechters na
raadpleging van de beoordelaars, gedaan door de Raad van Bestuur.
Art. 3 De scheidsrechter badge wordt verleend aan de, door de Raad van Bestuur benoemde
voorgestelde scheidsrechters. De scheidsrechters zijn verplicht deze badges op de linker
borstzijde van hun scheidsrechter shirt te dragen. Dit geldt zowel voor de KBKB-badge, als
voor de IKF-badge door de IKF-scheidsrechters.
Art. 4 Nomenclatuur:
a.
Cursist- scheidsrechter per module
b.
Kandidaat-scheidsrechter per module
c.
Scheidsrechters zijn onderverdeeld als volgt:
1. scheidsrechter klasse D
2. scheidsrechter klasse C
3. assistent-scheidsrechter
4. scheidsrechter klasse B
5. scheidsrechter klasse A
6. scheidsrechter IKF
Art. 5 De proeftijd van een kandidaat-scheidsrechter voor benoeming tot scheidsrechter per
module kan nooit langer zijn dan drie (3) volledige competitiejaren. De proeftijd van een
cursist-scheidsrechter per module kan nooit langer zijn dan drie (3) volledige
competitiejaren.
Art. 6 Scheidsrechter klasse D:
Zijn de scheidsrechters die geslaagd zijn in module 1, na hun proefperiode als kandidaatscheidsrechter en na bespreking met de begeleiders/beoordelaars, worden voorgedragen
door het COS voor bevordering tot scheidsrechter klasse D en door de RvB benoemd.
Scheidsrechters klasse D zullen wedstrijden leiden vanaf de 2de gewestelijke reeksen en
jeugdreeksen vanaf 2de klasse en lager.
Scheidsrechters die in aanmerking komen voor promotie kunnen door het SC voorgedragen
worden tot het volgen/deelnemen van een hogere module. Er zal naar gestreefd worden om
deze scheidsrechters diverse keren per jaar te volgen.
Art. 7 Scheidsrechter klasse C:
Zijn de scheidsrechters D die geslaagd zijn in module 2, na hun proefperiode als kandidaatscheidsrechter C en na bespreking met de begeleiders/beoordelaars, worden voorgedragen
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door de Directie Scheidsrechters voor bevordering tot scheidsrechter klasse C en door de
RvB bekrachtigd. Scheidsrechters klasse C zullen wedstrijden leiden tot ten hoogste eerste
achttallen van tweede klasse veld, reserves achttallen van alle klassen veld en alle
jeugdreeksen veld, zaal tot die klassen/reeksen zonder schotklok. Scheidsrechters die in
aanmerking komen voor promotie kunnen in een hogere klasse aangeduid worden, door het
SC voorgedragen worden tot het volgen/deelnemen van een hogere module. Er zal naar
gestreefd worden om deze scheidsrechters diverse keren per jaar te volgen.
Art. 8 Assistent-scheidsrechter:
Zijn de scheidsrechters C die geslaagd zijn in module 3/A, na hun proefperiode als
kandidaat- assistent- scheidsrechter en na raadpleging van de begeleiders en de
beoordelaars, voorgedragen worden door het COS en SC aan de Directie Scheidsrechters tot
bevordering tot assistent-scheidsrechter en door de RvB bekrachtigd.
Scheidsrechter klasse B:
Zijn de scheidsrechters C die geslaagd zijn in module 3/B, na hun proefperiode als
kandidaat-scheidsrechter B en na raadpleging van de begeleiders en de beoordelaars,
voorgedragen worden door het COS en SC aan de Directie Scheidsrechters tot bevordering
tot scheidsrechters klasse B en door de RvB bekrachtigd.
Scheidsrechters klasse B kunnen voor het leiden van wedstrijden in alle klassen en reeksen
aangeduid worden.
Art. 9 Scheidsrechter klasse A:
Zijn de scheidsrechters die geslaagd zijn in module 4, na hun proefperiode als kandidaatscheidsrechter A en na raadpleging van de begeleiders en beoordelaars, voorgedragen
worden door het COS en SC aan de Directie Scheidsrechters tot bevordering tot
scheidsrechter klasse A en door de RvB bekrachtigd.
Scheidsrechters klasse A zullen wedstrijden leiden van eerste achttallen in eerste en tweede
klasse. Zij kunnen voor het leiden van wedstrijden in alle klassen en reeksen aangeduid
worden. Zij zullen kunnen optreden als begeleiders bij cursisten en kandidaatscheidsrechters.
Art. 10 Scheidsrechter klasse IKF:
Zijn een door IKF opgegeven aantal scheidsrechters klasse A die, na beoordelingen,
voorgesteld worden door het SC voor bevordering tot scheidsrechter klasse IKF aan de
Directie Scheidsrechters, door de RvB worden voorgedragen en door IKF benoemd.
Scheidsrechters klasse IKF zullen wedstrijden leiden van eerste achttallen in eerste en
tweede klasse. Zij kunnen voor het leiden van wedstrijden in alle klassen en reeksen
aangeduid worden.
Art.11 De scheidsrechters zijn vrij in te schrijven in de cursus van een hogere module. De
beoordelaars zullen oordelen of de kandidaat kan deelnemen aan de praktijk van deze
module. Als men geslaagd is in het theoretisch gedeelte blijft dit twee (2) competitiejaren
geldig.
Art. 12 Scheidsrechters klasse IKF, A, B, C en D worden geacht om alle vergaderingen, bijscholingen
en nationale competitie/tornooien bij te wonen.
Om tot module 3 te worden toegelaten dienen scheidsrechters klasse C ook aan al deze
voorwaarden te voldoen. Zij die hiervoor in aanmerking komen zullen voorafgaandelijk van
deze vergaderingen, bijscholingen en competitie/tornooien op de hoogte gebracht worden.
Een scheidsrechter kan, op gemotiveerd voorstel van SC aan de RvB worden voorgesteld tot
schrapping.
Art.13 Het COS stelt de lijst op van de begeleidingen (waarbij cursisten en kandidaten begeleid
worden tot ze scheidsrechter zijn) en het SC stelt de lijst op van de beoordelingen
(waarmee scheidsrechters die in aanmerking komen voor promotie tot het volgen van een
hogere module worden beoordeeld en alle scheidsrechters die aantreden in de League).
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Art.14 Beoordelaars en begeleiders nemen de praktische proeven af. Het SC herziet jaarlijks, na
raadpleging en advies van de beoordelaars, de lijsten van de scheidsrechters klasse D/
C/B/A/IKF.
Art.15 Scheidsrechters, die gedurende één competitiejaar vier (4) keer zonder verwittigen afwezig
bleven bij competitie- en/of bekerwedstrijden, zullen door het SC verzocht worden zich te
verantwoorden.
Komt hierop geen bevredigende reactie dan kan aan de RvB voorgesteld worden om deze
persoon onmiddellijk van de scheidsrechterslijst af te voeren.
Art.16 Scheidsrechters, die meer dan twee (2) competitiejaren niet op de scheidsrechterslijst
voorkwamen en voordien actief waren, moeten, als zij opnieuw wensen opgenomen te
worden op deze lijst, met voldoening een theoretische en een praktische proef afleggen in
de module van de klasse dat de scheidsrechter voor zijn uittreden behaald had.
Art.17 Scheidsrechters, die meer dan vier (4) competitiejaren niet op de scheidsrechterslijst
voorkwamen, maar voor hun inactiviteit minstens het niveau Scheidsrechter C bereikten en
die terug wensen in te stappen in het scheidsrechterskorps, dienen een opfriscursus te
volgen die georganiseerd wordt door COS. Zij dienen te slagen in het bijbehorend examen
en zullen nadien een praktische stage lopen.
Cursussen zullen, indien er kandidaten zijn, georganiseerd worden door COS in augustus/
september en/of november.
De opfriscursus wordt aangeboden in de module van de klasse dat de scheidsrechter voor
zijn uittreden behaald had.
Het COS verzorgt de opleidingen scheidsrechters door o.a. van het geven van cursussen,
clinics en bijscholingen.
Art.18 Een scheidsrechter die een onregelmatigheid begaat of die bij het leiden van wedstrijden
geen voldoening geeft, kan door de Directie Scheidsrechters voorgesteld worden tot al dan
niet tijdelijke schrapping van de scheidsrechter lijst.
Een scheidsrechter die op of buiten het veld/zaal wangedrag pleegt, zal door de Directie
Scheidsrechters aan de RvB voor doorverwijzing naar het Disciplinair Comité worden
voorgesteld.
Art.19 Een scheidsrechter, door een tuchtcomité geschorst als geaffilieerde, mag gedurende deze
periode niet aantreden als scheidsrechter. Eventuele aanduidingen voor deze periode
vervallen. De scheidsrechter moet contact opnemen met de verantwoordelijke van het SC
(afmeldingen).
Art.20 Scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter(s) dienen onderling een uniforme kledij te
dragen. Hun uitrusting dient te voldoen aan § 1.6 van de spelregels. Alsook kousen die
zichtbaar zijn, een korte broek of rok, alleen bij regen is voor hen die een bril dragen een
zwarte pet (zonder reclame) toegelaten tenzij een medisch doktersattest dit anders
voorschrijft. Afwijkingen kunnen door de RvB worden goedgekeurd mits een gemotiveerde
aanvraag bij de Directie Scheidsrechters. Bij het leiden van finalewedstrijden kan het CS
kledij ter beschikking stellen.
Art.21 De scheidsrechter en de assistenten drinken geen alcoholische dranken voor de wedstrijd,
noch tijdens de rust en ook niet in scheidsrechterskledij of trainingspak na de wedstrijd.
Roken in scheidsrechterskledij / trainingspak is verboden vanaf de licentiecontrole tot 20
minuten na de wedstrijd.
Art.22 Het voeren van reclame op scheidsrechterskledij is toegelaten onder voorwaarden zoals
vastgelegd door de Raad van Bestuur volgens de “normen tot het voeren van reclame op
scheidsrechterskledij”. De scheidsrechters zijn verplicht de toelating aan te vragen aan de
RvB.
Definitie COS = opleiden scheidsrechters is o.a. het geven van cursussen, clinics en bijscholingen.
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