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DE MUTATIES
ART. 551 – ALGEMENE PRINCIPES
1) Het reglement in verband met de mutaties is van toepassing op alle aangesloten
leden van de VBL, volgens de categorieën die in dit reglement voorzien zijn.
2) Vanaf de ouderdom van 3 jaar kan men een aansluitingsaanvraag tekenen als
lid van de VBL. De aansluitingsaanvraag moet mede ondertekend worden door
twee leden van de club waaraan men wil toegewezen worden, die daar
overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd zijn. In geval van minderjarigheid,
moet de aansluitingsaanvraag mede ondertekend worden door één van zijn
wettelijke vertegenwoordigers.
3) Elk lid kan, rekening houdend met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
van de VBL en van zijn eigen club, bestuursfuncties uitvoeren in de club of in de
VBL een functie als officieel uitoefenen, scheidsrechter, wedstrijdcommissaris,
coach worden of aan wedstrijden deelnemen als speler.
4) De leden worden toegewezen aan een club. Zij blijven toegewezen bij de club
tot op het ogenblik dat zij de wens uitdrukken om toegewezen te worden aan
een andere club. Zij kunnen enkel toegewezen worden aan een andere club als
deze club ze aanvaardt.
5) Een lid dat zijn mutatie naar een andere club bekomt, krijgt ambtshalve een
nieuwe toewijzing voor de aanvaardende club.
6) Elk jaar van 1 mei tot 31 mei inbegrepen kunnen zij van club veranderen. Het
verzoek tot toewijzing aan een andere club moet ingediend worden bij het SG
van de VBL door de aanvaardende club en ondertekend door het lid, eventueel
één van zijn wettelijke vertegenwoordigers, alsmede door twee leden van de
aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd zijn.
De secretaris van de club waar hij aangesloten is, dient aangetekend verwittigd
te worden. Het bewijs van aangetekende verzending moet bij het verzoek tot
mutatie gevoegd worden.
7) Buiten de periode van 1 mei tot 31 mei inbegrepen kan men enkel van club
veranderen onder volgende voorwaarden:
a) De spelers die onder toepassing vallen van de wet van 24.02.1978 op de
betaalde sportbeoefenaar Deze spelers mogen nooit voor twee clubs spelen
tijdens hetzelfde seizoen in wedstrijden die in aanmerking komen voor
stijgen en dalen of in officiële competitiewedstrijden en bekerwedstrijden.
b) Administratieve mutaties:
1. Onbedrijvigheid van de club
2. Jeugdspelers die in hun club geen ploeg hebben die overeenstemt met
hun leeftijd.
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3. Speciale omstandigheden voor leden, jonger dan 16 jaar.
c) Schrapping op de ledenlijst van de club. In dit geval is het lid vrij een
toewijzing voor de club van zijn keuze aan te vragen. De rechten in verband
met de subsidies blijven behouden, ook voor de club die de speler op de
ledenlijsten schrapt.
d) Bepaalde categorieën van jeugdspelers die beroep kunnen doen op
maatregelen bepaald in het HHReg MD art 553.
8) Buiten het reglement in verband met de mutaties mag een club één of meer van
haar spelers de toelating geven om gedurende het lopende seizoen voor een
ander club te spelen in vrienden- en tornooiwedstrijden.
9) Voor de administratieve formaliteiten van het reglement in verband met de
mutaties zijn heffingen voorzien in de TTB.
10) Alle toegestane mutaties worden gepubliceerd in het OO ( website van de VBL).
11) In het geval dat een lid meerdere mutatiekaarten instuurt, zal het SG van de
VBL alleen rekening houden met de eerste mutatieaanvraag, die ontvangen
werd op het SG van de VBL.
12) De mutaties hebben effect vanaf 1 juli ( CD artikel 241).
13) Een speler die meerdere mutatieformulieren ondertekent wordt verwezen naar
de Landelijke Rechterlijke Raad. Desalniettemin behoudt betrokkene het recht
op mutatie. De mutatie met de vroegste datumstempel zal uitgevoerd worden.
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ART. 552 – SOORTEN VAN SPELERS
1. JEUGDSPELERS JONGER DAN 18 JAAR
Hieronder wordt verstaan: de speler jonger dan 18 jaar of die 18 jaar wordt in de
loop van het burgerlijk jaar waarin zijn aanvraag tot mutatie wordt ingediend.
2. DE JEUGDSPELER OUDER DAN 18 JAAR EN AMATEURSPELER
Hieronder wordt verstaan: de jeugdspeler ouder dan 18 jaar en de speler die niet
onder het statuut van professionele sportbeoefenaar valt maar voldoet aan de
bepalingen van het decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut
van de niet professionele sportbeoefenaar.
3. DE PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR
a) Profspeler is een speler die een contract heeft waarbij het minimumbedrag
voorzien is dat bepaald is in de wet van 24.02.1978 op de betaalde
sportbeoefenaar
b) Elke club moet bij aanvang van de competitie de lijst van de profspelers die zij
opstelt, per aangetekend schrijven, neerleggen op het Secretariaat – Generaal
van de VBL Deze lijst bevat een verklaring van elke profspeler waarin door hem
of haar erkend wordt dat hij of zij een profcontract ondertekend heeft.
c) Indien in de loop van het seizoen een profcontract wordt afgesloten met een
speler zal de club, per aangetekend schrijven, binnen de vijf dagen die volgen
op de ondertekening van het contract, poststempel geldt als bewijs, dezelfde
verklaringen opsturen zoals in punt b. voorgeschreven.
d) In geval van overtreding van dit artikel zal de club gesanctioneerd worden met
een boete vermeld in de T.T.B. De boete kan bij herhaling verdubbeld worden.
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ART. 553 – SOORTEN VAN MUTATIES
1. DEFINITIE
Een mutatie is een procedure volgens dewelke een aangesloten lid, onder bepaalde
voorwaarden, tijdens een bepaalde periode en mits het vervullen van bepaalde
formaliteiten, een toewijzing aan een andere club bekomt.
2. CATEGORIEËN
Er bestaan twee categorieën van mutaties:
A) De gewone mutatie
B) De administratieve mutatie
B.1. De administratieve mutatie ingevolge de onbedrijvigheid van de club
PRINCIPE
Een speler van een ontslagnemende, geschrapte of onbedrijvige club, of van een
club die algemeen forfait verklaart voor de aanvang van het kampioenschap, kan
een toewijzing vragen voor een club van zijn keuze met inachtneming van de
volgende voorwaarden:
1) Vanaf het ogenblik dat de rechtspersoon van een club vrijwillig of gerechtelijk
ontbonden is of de club in toepassing van Art. FD 508 geschrapt wordt, kunnen
de spelers die aan haar toegewezen zijn, hun toewijzing vragen voor een
andere club van hun keuze. Wanneer het ontslag of de schrapping in de loop
van het seizoen plaatsgrijpt, mag een speler worden opgesteld bij zijn nieuwe
club van aansluiting na ontvangst van zijn lidkaart of publicatie via het officieel
orgaan (website VBL). Uitzondering hierop geldt voor de speler die in het
lopende seizoen in aanmerking kan komen voor wedstrijden voor stijgen of
dalen – eventueel krachtens de bepalingen van CD 292 - en zijn toewijzing
vraagt voor een ploeg binnen een club die evolueert in dezelfde afdeling waar
zijn oorspronkelijke club actief was: hij kan in dit geval niet deelnemen aan
wedstrijden voor stijgen en dalen en bekerwedstrijden indien hij tijdens hetzelfde
seizoen al dergelijke wedstrijden voor zijn oorspronkelijke club heeft gespeeld.
De toewijzing aan een andere club doet geen afbreuk aan de bepaling uit FD art
508 waarin gesteld wordt dat, i.g.v. schrapping van een club, de leden van de
club, 18 jaar of ouder op 1 juli van het desbetreffende seizoen en die voorkomen
op de ledenlijst van die club, verantwoordelijk zijn voor hun deel van de
schulden van die club aan de VBL, indien zij zich terug willen aansluiten bij de
VBL.
2) Vanaf het ogenblik dat een club onbedrijvig wordt of algemeen forfait geeft met
zijn seniores voor de aanvang van het kampioenschap, kunnen de aan haar
toegewezen spelers, die hierdoor over geen speelgelegenheid beschikken, hun
diensten aanbieden aan een andere club. Wanneer de onbedrijvigheid of het
algemeen forfait in de loop van het seizoen plaatsgrijpt, kunnen de spelers niet
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meer deelnemen aan de beker- en kampioenschapwedstrijden van hun gekozen
club, indien zij tijdens hetzelfde seizoen reeds dergelijke wedstrijden voor hun
oorspronkelijke club hebben gespeeld. Indien een club met haar seniores haar
activiteit niet herneemt door effectief deel te nemen aan het volgend
kampioenschap, zal zij beschouwd worden als ontslagnemend en vallen haar
spelers onder de toepassing van bovenvermeld punt 1.
Indien een club een ploeg inschrijft in de reguliere competitie én een ploeg in de
recreatieve afdeling, en deze club geeft algemeen forfait voor de ploeg in de
reguliere competitie, dan mag een speler gebruik maken van de hierboven
vermelde mogelijkheid om te muteren naar een andere club die wel aan de
reguliere competitie deelneemt op voorwaarde dat hij nog niet opgesteld
geweest is voor de ploeg in de reguliere competitie.
Indien een club enkel inschrijft met een ploeg in de recreatieve afdeling dan mag
een speler van die ploeg gebruik maken van de hierboven vermelde
mogelijkheid om te muteren naar een andere club die wel aan de reguliere
competitie deelneemt en dit tot uiterlijk 1 oktober.
3) De leden van een wegens schulden geschrapte club, die ofwel deel uitmaken
van een Comité van de VBL, een Rechterlijke Raad ofwel scheidsrechter zijn,
mogen verder deze functie blijven uitoefenen tot het einde van het seizoen. Na
verloop van het seizoen dienen zij een andere toewijzing te vragen.
4) Indien de club bestaat uit een afdeling Heren en een afdeling Dames zijn de
bovenvermelde bepalingen afzonderlijk toepasselijk op de spelers (seniors en
U21) van elke afdeling. Daarenboven zal de afdeling die niet deelneemt aan het
volgend kampioenschap als ontslagnemend beschouwd worden en vallen de
spelers van die afdeling onder de toepassing van het hogervermeld punt 1.
PROCEDURE
a) De aanvraag tot mutatie moet worden ingediend volgens de procedure voor de
gewone mutatie, ook al is de mutatieperiode verstreken.
b) De aanvraag tot mutatie wordt ondertekend door de speler, eventueel getekend
door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers en 2 leden van het bestuur van
de aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd
zijn.
c) In een begeleidende brief legt de speler zijn situatie uit.
d) De aanvraag tot mutatie en de brief van de speler worden aangetekend onder
omslag verzonden naar het SG van de VBL.
e) De speler mag in competitie worden opgesteld na ontvangst van zijn lidkaart of
publicatie via het officieel orgaan (website VBL)
B.2. De administratieve mutatie voor de jeugdspelers die in hun club geen
ploeg hebben die overeenstemt met hun leeftijd
PRINCIPE
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Elke speler, U8, U10, U12, U14, U16 of U18 Jongen /U19 Meisje die in zijn club niet
beschikt over een ploeg die overeenstemt met zijn leeftijd of geslacht, mag zijn
mutatie naar een andere club vragen.
De speler mag echter enkel opgesteld worden in officiële jeugdwedstrijden van zijn
leeftijdscategorie.
PROCEDURE
a) De aanvraag tot mutatie moet worden ingediend volgens de procedure voor de
gewone mutatie, ook al is de mutatieperiode verstreken.
b) De aanvraag tot mutatie wordt ondertekend door de speler, eventueel getekend
door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers en 2 leden van het bestuur van
de aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd
zijn.
c) In een begeleidende brief legt de speler zijn situatie uit.
d) De aanvraag tot mutatie, het bewijs van aangetekend zenden van het ontslag en
de brief van de speler worden aangetekend onder omslag verzonden naar het
SG van de VBL.
e) De speler mag in competitie worden opgesteld na ontvangst van zijn lidkaart of
publicatie via het officieel orgaan (website VBL).
B.3. De administratieve mutatie op grond van speciale omstandigheden
PRINCIPE
Een jeugdspeler van minder dan 16 jaar, kan wegens speciale omstandigheden, die
betrekking hebben op een wijziging van zijn voornaamste woonplaats met meer dan
25 km, een toewijzing bekomen voor de club van zijn keuze in de nabijheid van zijn
nieuwe woonplaats, zonder tussenkomst van de club aan dewelke hij toegewezen
is. De aanvraag tot mutatie dient aangevuld te worden met:

 een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de gezinssamenstelling kan
afgeleid worden

 een vonnis van de rechtbank of een akkoord van beide ouders. In geval van

verzet oordeelt de Landelijke Rechterlijke Raad van de VBL over de speciale
omstandigheden en de modaliteiten van de gevraagde mutatie.

PROCEDURE
a) De aanvraag tot mutatie moet worden ingediend volgens de procedure voor de
gewone mutatie, ook al is de mutatieperiode verstreken.
b) De aanvraag tot mutatie wordt ondertekend door de speler, eventueel getekend
door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers en 2 leden van het bestuur van
de aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd
zijn.
c) In een begeleidende brief legt de speler zijn situatie uit.
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d) De aanvraag tot mutatie, het bewijs van aangetekend zenden van de
ontslagbrief, de documenten van de gemeente, een kopie van het vonnis van de
rechtbank of een akkoord van beide ouders en de brief van de speler worden
aangetekend onder omslag verzonden naar het SG van de VBL.
e) De speler mag in competitie worden opgesteld na ontvangst van zijn lidkaart of
publicatie via het officieel orgaan (website VBL)
B.4. De administratieve mutatie van een jeugdspeler die niet in aanmerking
komt voor wedstrijden die in aanmerking komen voor een competitie van
stijgen of dalen
PRINCIPE
De jeugdspeler die:
1) volgens de bepaling van CD 292 in het lopende seizoen niet in aanmerking kan
komen voor wedstrijden die in aanmerking komen voor stijgen of dalen
2) en waarvan de club waaraan hij toegewezen is akkoord gaat met zijn mutatie,
kan tot 31.12 een mutatie naar een nieuwe club bekomen.
PROCEDURE
a) De aanvraag tot mutatie moet worden ingediend volgens de procedure voor de
gewone mutatie, ook al is de mutatieperiode verstreken.
b) De aanvraag tot mutatie wordt ondertekend door de speler, eventueel getekend
door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers en 2 leden van het bestuur van
de aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd
zijn.
c) In een begeleidende brief legt de speler zijn situatie uit.
d) De aanvraag tot mutatie, het akkoord van de club van laatste toewijzing en de
brief van de speler worden aangetekend onder omslag verzonden naar het SG
van de VBL.
e) De speler mag in competitie worden opgesteld na ontvangst van zijn lidkaart of
publicatie via het officieel orgaan (website VBL)
B.5. De mutatie van professionele sportbeoefenaars
PRINCIPE
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 op
de betaalde sportbeoefenaar is dit artikel van toepassing op professionele spelers.
Een professionele speler kan een toewijzing vragen voor een club van zijn keuze
mits de volgende procedure te respecteren.
PROCEDURE
a) De aanvraag tot mutatie moet worden ingediend volgens de procedure voor de
gewone mutatie, ook al is de mutatieperiode verstreken.
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b) De aanvraag tot mutatie wordt ondertekend door de speler, eventueel getekend
door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers en 2 leden van het bestuur van
de aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd
zijn.
c) Bij de aanvraag tot mutatie moet een verklaring zijn van de profspeler waarin
door hem of haar erkend wordt dat hij of zij een profcontract ondertekend heeft,
worden gevoegd.
d) De aanvraag tot mutatie, en de verklaring worden aangetekend onder omslag
verzonden naar het SG van de VBL.
e) De speler mag in competitie worden opgesteld na ontvangst van zijn lidkaart of
publicatie via het officieel orgaan (website VBL)
B.6. Mutatie van amateurspelers die het statuut van professioneel
sportbeoefenaar bekomen in de loop van het seizoen.
PRINCIPE
De amateurspeler die in de loop van het seizoen een contract van betaalde
sportbeoefenaar afsluit met een profclub kan een mutatie bekomen.
Onder profclub verstaat men de club die bij de aanvang van het seizoen tenminste 8
spelers tewerkstelt die het statuut hebben van betaalde sportbeoefenaar en die
daarnaast naar de secretaris-generaal, conform MD 552 art 3 de lijst heeft
opgestuurd met alle profspelers die zij in dienst heeft.
PROCEDURE
a) De aanvraag tot mutatie moet worden ingediend volgens de procedure voor de
gewone mutatie, ook al is de mutatieperiode verstreken.
b) De aanvraag tot mutatie wordt ondertekend door de speler, eventueel getekend
door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers en 2 leden van het bestuur van
de aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd
zijn.
c) Bij de aanvraag tot mutatie moet een verklaring zijn van de profspeler waarin
door hem of haar erkend wordt dat hij of zij een profcontract ondertekend heeft,
worden gevoegd.
d) De aanvraag tot mutatie, en de verklaring worden aangetekend onder omslag
verzonden naar het SG van de VBL.
e) De speler mag in competitie worden opgesteld na ontvangst van zijn lidkaart of
publicatie via het officieel orgaan (website VBL).
B.7. De administratieve mutatie van een jeugdspeler die voor het lopende
seizoen afziet van het recht om deel te nemen aan wedstrijden die aanleiding
kunnen geven tot stijgen of dalen
PRINCIPE
De jeugdspeler die:
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1) Voor het lopende seizoen afziet van het recht om deel te nemen aan wedstrijden
die aanleiding kunnen geven tot stijgen of dalen zoals omschreven in CD artikel
292;
2) en waarvan de club waaraan hij toegewezen is akkoord gaat met zijn mutatie,
kan tot 31.12 een mutatie naar een nieuwe club bekomen.
PROCEDURE
a) De aanvraag tot mutatie moet worden ingediend volgens de procedure voor de
gewone mutatie, ook al is de mutatieperiode verstreken.
b) De aanvraag tot mutatie wordt ondertekend door de speler, eventueel getekend
door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers en 2 leden van het bestuur van
de aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd
zijn.
c) In een begeleidende brief legt de speler zijn situatie uit.
d) De speler, zijn eventuele wettelijke vertegenwoordiger en de club van toewijzing
bevestigen in een verklaring dat de betrokken speler voor het lopende seizoen
afziet van het recht om deel te nemen aan wedstrijden die aanleiding kunnen
geven tot stijgen of dalen zoals omschreven in CD artikel 292
e) De aanvraag tot mutatie, het akkoord van de club van laatste toewijzing, de
verklaring en de brief van de speler worden aangetekend onder omslag
verzonden naar het SG van de VBL.
f) De speler mag in jeugdcompetitie worden opgesteld na ontvangst van zijn
lidkaart of publicatie via het officieel orgaan (website VBL)
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ART. 554 – PROCEDURES VAN GEWONE MUTATIE
1. FORMALITEITEN
Elk lid, dat een mutatie wenst te bekomen, moet bij het SG van de VBL
aangetekend zijn aanvraag tot mutatie indienen van 1 mei tot 31 mei inbegrepen.
Tijdens dezelfde periode moet hij ook de secretaris van zijn club aangetekend van
zijn beslissing op de hoogte brengen en het bewijs van deze aangetekende zending
bij zijn aanvraag tot mutatie gericht aan het SG van de VBL voegen.
In geval van mutatie verkrijgen de leden een nieuwe toewijzing aan de
aanvaardende club.
2. PERIODE
De periode van de mutaties loopt van 1 mei tot 31 mei inbegrepen.
De leden, van welke categorie ook, die op 31 mei niet zouden toegewezen worden
aan een andere club zullen alleen kunnen spelen voor de club waaraan zij
toegewezen waren, zonder evenwel afbreuk te doen aan de toepassing van de wet
van 24.2.1978 op de betaalde sportbeoefenaar.
3. PROCEDURE
Het verzoek tot mutatie naar een andere club moet ingediend worden bij het SG van
de VBL door de aanvaardende club en ondertekend door het lid, eventueel één van
zijn wettelijke vertegenwoordigers, alsmede door twee leden van de aanvaardende
club, die daar overeenkomstig AD artikel 63 toe gemachtigd zijn.
De secretaris van de club, waar hij aangesloten is, dient aangetekend verwittigd te
worden. Het bewijs van aangetekende verzending moet bij het verzoek tot mutatie
gevoegd worden.
Bij elke mutatie betaalt de aanvaardende club een bedrag voorzien in de TTB als
administratiekosten.
4. TERMIJNEN
Van 1 mei tot 31 mei inbegrepen: Gewone mutaties
Binnen de 7 dagen na publicatie in het OO (website van de VBL): Verhaal bij de
Landelijke Rechterlijke Raad volgens toepassing van JD art. 430.2
5. DOCUMENTEN VOOR DE MUTATIE
a) Op straf van nietigheid moeten de aanvragen tot mutatie geschieden op daartoe
bestemde formulieren van de VBL. die volledig ingevuld en binnen de
voorgeschreven termijnen moeten verzonden worden. In alle gevallen geldt de
datum van de poststempel als bewijs.
b) De aanvraag tot mutatie van de minderjarige speler moet steeds ondertekend
worden door de minderjarige en één van zijn wettelijke vertegenwoordigers.
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c) De aanvragen voor mutaties dienen steeds ondertekend te worden door twee
van de vier leden van de aanvaardende club, die daar overeenkomstig AD
artikel 63 toe gemachtigd zijn.
d) Het witte luik (exemplaar voor federatie) van het mutatieformulier dient
aangetekend en zonder omslag verzonden te worden naar het SG met daarbij
ingesloten het bewijs van aangetekend verzenden van de ontslagbrief van het
betrokken lid. De andere luiken zijn bestemd voor het lid en de club die de
mutatie aanvraagt.
e) In geval van mutatie, kan de nieuwe club de toewijzing van de speler weigeren
binnen de 21 dagen na de publicatie in het OO (website van de VBL) door
middel van een aangetekende en motiverende brief aan het SG van de VBL.
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ART. 555 – LEDENLIJSTEN
Elke club van de VBL ontvangt van het SG van de VBL een ledenlijst waarop zij
haar toegewezen leden kan schrappen.
Deze lijst waarop het aantal geschrapte leden voluit dient geschreven, moet door 2
van de 4 personen, vermeld in AD artikel 63, ondertekend zijn, en, met 10 juni als
uiterste datum (poststempel), naar het SG van de VBL teruggestuurd worden, op
straffe van boete die in de TTB bepaald wordt.
In geval dat het SG van de VBL geen ledenlijst ontvangt, zal het SG van de VBL
naar de club (secretaris en voorzitter), die in gebreke gebleven is een herinnering
sturen waarin vermeld wordt dat de ledenlijst met 20 juni als uiterste datum
(poststempel), moet teruggestuurd worden.
Indien de ledenlijst niet met 20 juni als uiterste datum (poststempel), teruggestuurd
werd, wordt geen rekening gehouden met de eventuele geschrapte leden.
Wanneer een lid dat op de lijst van zijn club van toewijzing geschrapt werd, nadien
op de lijst van een andere club voorkomt, dan wordt deze laatste club automatisch
voor het door de TTB voorgeschreven bedrag gedebiteerd.
Clubs die deze lijst niet ontvangen hebben moeten erom verzoeken, en tezelfdertijd
het juiste adres van hun secretaris vermelden.
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ART. 556 – AANSLUITING VAN EEN LID VAN OF NAAR DE AWBB OF EEN
ANDERE FEDERATIE AANGESLOTEN BIJ DE FIBA
Mutaties tussen clubs van VBL en clubs van de AWBB zijn niet toegelaten.
1) Een club van de VBL die een persoon wenst aan te sluiten die lid is van een
club van de AWBB:
 voor dewelke alle officiële competitie(s) (kampioenschap of bekercompetitie)
waaraan het betrokken lid deelneemt afgelopen is of zijn, of
 die niet opgesteld is geweest in een aan de gang zijnde officiële competitie
(kampioenschap of bekercompetitie)
 of die gewoon lid is of een andere officiële functie bekleedt in een club van
de AWBB
a) Dient het secretariaat-generaal van de VBL te verzoeken een vrijgavebrief te
vragen aan het secretariaat-generaal van de AWBB
b) Het secretariaat-generaal van de AWBB vraagt aan de club waarbij de speler
aangesloten is of er een gemotiveerd bezwaar is tegen de aansluitingsaanvraag
en informeert het secretariaat-generaal van de VBL omtrent het ontvangen
antwoord. Het secretariaat-generaal van de VBL, op haar beurt, brengt de
verzoekende club op de hoogte.
c) Indien de verzoekende club van de VBL vaststelt dat er geen bezwaar is kan zij
het aansluitingsformulier versturen naar het secretariaat-generaal van de VBL.
d) Bij gebreke van een antwoord vanwege de club waar de persoon aangesloten
is, binnen de 7 dagen nadat het secretariaat-generaal van de VBL de aanvraag
heeft ingediend wordt de betrokken club verondersteld geen bezwaar te hebben
tegen de nieuwe aansluiting. Evenwel dient het secretariaat-generaal van de
AWBB deze vaststelling te bevestigen t.o.v. het secretariaat-generaal van de
VBL.
e) 3 dagen na de verzending van het aansluitingsformulier mag de persoon een
officiële functie uitoefenen.
2) Een club van de AWBB die een persoon wenst aan te sluiten die lid is van een
club van de VBL
 voor dewelke alle officiële competitie(s) (kampioenschap of bekercompetitie)
waaraan het betrokken lid deelneemt afgelopen is of zijn, of
 die niet opgesteld is geweest in een aan de gang zijnde officiële competitie
(kampioenschap of bekercompetitie)
 of die gewoon lid is of een andere officiële functie bekleedt in een club van
de VBL
a) Dient het secretariaat-generaal van de AWBB te verzoeken een vrijgavebrief te
vragen aan het secretariaat-generaal van de VBL
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b) Het secretariaat-generaal van de VBL vraagt aan de club waarbij de persoon
aangesloten is of er een gemotiveerd bezwaar is tegen de aansluitingsaanvraag
en informeert het secretariaat-generaal van de AWBB omtrent het ontvangen
antwoord. Het secretariaat-generaal van de AWBB, op haar beurt, brengt de
verzoekende club op de hoogte.
c) Indien de verzoekende club van de AWBB vaststelt dat er geen bezwaar is kan
zij het aansluitingsformulier versturen naar het secretariaat-generaal van de
AWBB..
d) Bij gebreke van een antwoord vanwege de club waar de persoon aangesloten
is, binnen de 7 dagen nadat het secretariaat-generaal van de AWBB de
aanvraag heeft ingediend wordt de betrokken club verondersteld geen bezwaar
te hebben tegen de nieuwe aansluiting. Evenwel dient het secretariaat-generaal
van de VBL deze vaststelling te bevestigen t.o.v. het secretariaat-generaal van
de AWBB.
e) 3 dagen na de verzending van het aansluitingsformulier mag de persoon een
officiële functie uitoefenen.
De secretarissen-generaal van de VBL en de AWBB zijn belast met de controle van
de toepassing van deze procedure.
3) Indien het gaat om een mutatie naar een andere federatie zal men zich houden
aan de regels door de FIBA voorzien. Inlichtingen over de procedure van de
FIBA kunnen aan het SG van de KBBB aangevraagd worden.
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ART. 557 – LID GESCHORST DOOR EEN RECHTERLIJKE RAAD VAN DE VBL
Een lid geschorst door een Rechterlijke Raad van de VBL, moet zijn sanctie in geval
van mutatie of heraansluiting, beëindigen in zijn nieuwe club.
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