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Convenant van samenwerking en gedragscode tussen Volley Belgium en de Belgische Volleybal 
Liga Heren 

 

Preambule 

De initiatiefnemers  

• Volley Belgium vzw is de door FIVB officieel erkende Belgische autoriteit voor het volleybal in 
het algemeen. 

• De Belgische Volleybal-liga vzw is de vereniging die tot doel heeft het volleybal in de hoogste 
nationale afdeling Heren te bevorderen, en de belangen van de daaraan deelnemende clubs 
te bundelen en te vertegenwoordigen t.a.v. derden. 

 

Waarom dit convenant, en de erin bevatte gedragscode? 

Beide vzw’s worden gedreven door het gezamenlijke belang dat zij hechten aan het welvaren van het 
Belgische volleybal in al haar facetten.  

Omwille van de onderscheiden (vaak veeleer complementaire, eerder dan tegengestelde), en anders 
gearticuleerde belangen van de initiatiefnemers, die hun oorsprong vinden in de eveneens 
onderscheiden rollen die zij te spelen hebben, kunnen er spanningsvelden ontstaan.   

Om die spanningsvelden - waaromtrent in het verleden reeds een convenant werd afgesloten, 
hetwelk evenwel niet naar behoren heeft gewerkt - in de toekomst beter te beheersen, zijn beide 
vzw’s, naar aanleiding van gerezen geschillen met mekaar in constructieve dialoog gegaan om de 
onderlinge samenwerking te verbeteren en goede partnerschap relaties te stimuleren, waarbij zij de 
gedragslijnen voor een verdere constructieve, en wederzijds loyale samenwerking hebben 
vastgelegd.  

De gedragscode, zoals verwoord in huidig convenant, is te zien als fundamentele bouwsteen voor de 
wederzijds loyale, en constructieve opstelling waartoe de ondertekenaars zich, uit hoofde van hun 
organisaties t.a.v. mekaar verbinden.  

1. De inschrijvingen voor de Liga A Heren competitie gebeuren via de inschrijfmodules van de 
respectievelijke vleugels van de regionale federaties onder de koepel van Volley Belgium.  

2. Delegatie van bevoegdheden 

Volley Belgium erkent de specifieke expertise van de Liga Heren, en delegeert, voor een periode van 
2 Olympiades, eindigend op het einde van het seizoen 2027-2028, de volgende bevoegdheden aan de 
Belgische Volleybal  Liga: 

• Het opstellen van het annorama, de competitiekalender en -formule, alsook de specificiteit 
voor de hoogste nationale divisie (Liga A Heren), binnen de contouren van het nationale 
reglement, en met in achtneming van de internationale kalender van de nationale ploegen,  
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de kalender van de Bekercompetitie - waaraan de Liga haar volle steun en medewerking, 
verleent - alsook de eventuele beschermde data. 

• Het commercialiseren van de naam van de competitie alsook alle andere publicitaire return 
die de Liga kan aanbieden, rechtstreeks of via haar clubs. 

Met betrekking hiertoe wordt expliciet overeengekomen dat gemeenschappelijke 
projecten/dossiers mogelijk zijn, waarbij Volley Belgium en de Volleybal Liga zich engageren 
tot voorafgaandelijk constructief overleg m.b.t. plan van aanpak, en in het bijzonder - doch 
niet-limitatief - de verdeelsleutel van de publicitaire return enerzijds en financiële 
opbrengsten anderzijds, alsook de aanspreekpunten/ - personen.  

• Het bepalen van de extra-sportieve voorwaarden waaraan de clubs moeten voldoen om aan 
de competitie deel te nemen. De voorwaarden worden “Licentievoorwaarden” genoemd en 
betreffen onder meer logistiek, infrastructuur, financiële situatie en sociaalrechtelijke 
aspecten waaronder de CAO die van toepassing is. De Licentievoorwaarden worden, in geval 
van door de Liga voorgestelde wijzigingen, besproken en gevalideerd binnen de Regulation 
Co-operation Body tussen Volley Belgium als federatie en De Belgische Volleyballiga (hierna 
“RCB”; zie verder), waarna ze door beide raden van Bestuur worden geratificeerd.                                     

• Uitzonderingen op en/of afwijkingen aan de licentievoorwaarden rond infrastructuur en 
logistiek zijn mogelijk indien:  
1) de betrokken club daarom verzoekt 
2) de uitzondering en/of afwijking wordt goedgekeurd met een twee-derden meerderheid 
van de Algemene Vergadering van de Liga.   
Gezegde afwijkingen en/of uitzonderingen, kunnen door de RCB worden verleend hetzij ten 
definitieve titel, hetzij voor een bepaalde duur, in zijn geheel of voor bepaalde fases van de 
competitie, en kunnen tussentijdse evaluaties bevatten. Indien een afwijking en/of 
uitzondering wordt toegestaan voor een bepaalde duur, dan zal die duur nooit korter zijn 
dan één seizoen. Afwijkingen en/of uitzondering op de CAO worden geregeld volgens de 
bepalingen voorzien in de CAO. 
 
Tijdens het seizoen 2025-2026 zullen partijen constructief samenwerken om het huidig 
convenant te evalueren en – desgevallend geamendeerd – te verlengen.  
 

3. Samenwerking - communicatie - coördinatie  

2.1. Regulation Co-operation Body 

Volley Belgium en de Volleybal Liga roepen, met het oog op een goede doorstroming van informatie, 
en een permanente constructieve samenwerking, een zgn. Regulation Co-operation Body (RCB) in 
het leven, die, naast het bevorderen van de nodige transparantie en het bepalen van mogelijk 
gezamenlijke toekomstvisie, beleid- en actielijnen tussen Volley Belgium en de Belgische Volleybal 
Liga, tevens het vermijden van twistpunten tot doel heeft, alsook, daar waar deze alsnog zouden 
rijzen, de constructieve, collaboratieve oplossing ervan beoogt binnen een beperkte samenstelling 
van de RCB die bij deze geschillen als besloten concertatie-orgaan fungeert.  
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Daarbij stellen beide partijen zich tot doel om, naast hun gezamenlijke belangen, tevens elkaars 
complementaire belangen te respecteren, en de duurzaamheid van de complementariteit en 
constructieve samenwerking na te streven.  

Zij zullen erover waken dat hun delegaties op deze meetings zich proactief inzetten om als 
stakeholder, en mogelijk “probleemeigenaar”, sturing te geven aan de richting waarin oplossingen 
gezocht moeten worden, met een “integrale aanpak” voor ogen, die rekening houdt met de 
ingeschatte belangen van beide stakeholders.  

Deelnemers zullen daarom bij dit overleg streven naar:  

 -             het wederzijds geven van informatie en het begrip van de respectievelijke belangen, 

-              het bevorderen van de vorm van communicatie dienaangaande,  

-              het zoeken naar oplossingen om eventueel vastgestelde moeilijkheden te overbruggen, 

-              het bevorderen van een efficiënt en oprecht overleg.             

De leiding van het RCB wordt collegiaal gevoerd door de voorzitters van Volley Belgium en de 
Belgische Volleybal Liga.  

Daarnaast wordt de bijkomende vaste samenstelling als volgt bepaald: 

- Voor Volley Belgium: 3 gemandateerde bestuurders gekozen uit de rangen van  Volley 
Belgium, Volley Vlaanderen en FVWB; ad hoc voor toelichting bijgestaan door een 
deskundige uit eigen rangen. 
 
Noot m.b.t. huidige samenstelling: De HH. Guy Juwet (Voorzitter Volley Belgium)en Luc 
Declercq (Bestuurder Volley Belgium) , aangevuld door de HH. Jean-Paul De Buysscher 
(Voorzitter Volley Vlaanderen) en Olivier Dulon (Voorzitter FVWB); ad hoc bijstand door dhr. 
Geert De Dobbeleer (Directeur Topvolley Belgium) 
 

- Voor de Belgische Volleybal Liga: 3 gemandateerde bestuurders gekozen uit de rangen van 
de Liga; ad hoc bijgestaan door een deskundige uit eigen rangen. 
 
Noot m.b.t. huidige samenstelling: De Heer Philippe Boone (Voorzitter Belgische Volleybal 
Liga) en Mevr. Annelies Uytterhaegen (Bestuurder Belgische Volleybal Liga), aangevuld door 
de Heer René Cortsjens (Ondervoorzitter Belgische Volleybal Liga) en een later te kiezen, bij 
voorkeur tot de Franstalige taalrol behorend bestuurder; ad hoc bijstand door de Heer Marc 
Spaenjers (CEO Belgische Volleybal Liga). 

Mogelijke onderwerpen voor het RCB zijn  (niet-beperkend):  

• Alle agendapunten die een gemeenschappelijk doel kunnen helpen bereiken en de uitstraling 
van het volleybal in het algemeen en de competitie in het bijzonder ten goede kunnen 
komen 

• Promotie van het volleybal/Initiatieven en projecten die een brede instroom van jeugd 
kunnen bevorderen, mede door de prestige van de Liga-clubs als uithangbord.  
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• Uitwerking van de competitieformule, toevoegingen aan het competitiereglement specifiek 
voor Liga A-clubs; 

• Gezamenlijke commerciële dossiers 
• Gezamenlijke informatieverstrekking/begeleiding liga B 
• Toekennen van licentievoorwaarden op basis van door de licentiecommissie opgestelde 

memorandum daaromtrent.  
• Concertatie over communicatie ; gezamenlijke communiqués 
• Financiële zaken allerhande 
• (los van de uitsluitende bevoegdheid hierover, die Volley Belgium toekomt), informatie-

uitwisseling omtrent sancties met mogelijke sportieve gevolgen 
• ….. 

2.2. Voor wat betreft besloten concertatie-orgaan voor de behandeling van geschillen  

De RCB biedt de mogelijkheid om, via een consensusmodel , alsnog gerezen geschillen in een 
beperkte samenstelling uit te praten.  

Aldus verbinden de ondertekenaars van huidige gedragscode zich ertoe om, naast zich in te spannen 
ter preventie van geschillen, tevens, alvorens over te gaan tot het extern aanhangig maken ervan, 
resoluut te kiezen voor het overlegmodel als strategie om het geschil op te lossen en onenigheden 
weg te werken in hun onderlinge relatie. 

Bij een meningsverschil zullen partijen daarom eerst pogen dit, via het concertatie-orgaan in der 
minne te regelen, en samen te zoeken naar een behoorlijke en duurzame oplossing. Tijdens dit 
verzoeningsproces – waarbij er naar gestreefd wordt dat dit binnen een tijdspanne van 2 
opeenvolgende RCB-meetings afgerond wordt - zijn partijen gehouden aan het respect van de 
vertrouwelijkheid, en dit met het oog op het bieden van maximale kansen op welslagen ervan, en 
partijen zullen zich tevens onthouden van elke publieke communicatie daaromtrent (inclusief in de 
media), alsook van elke actie die schade zou kunnen berokkenen aan de andere partij gedurende het 
verzoeningsproces en de beraadslaging daaromtrent. 

Indien de paritaire afvaardiging binnen de beperkte samenstelling van het RCB niet tot een 
geschillenregeling kan komen, zal er eerst beroep gedaan worden op een externe en onafhankelijke 
bemiddelaar aanvaard door beide partijen. De bemiddelaar zal, naast het faciliteren en procesmatig 
begeleiden van een door partijen gezamenlijk uitgewerkte oplossing, tevens, indien partijen 
hieromtrent akkoord kunnen gaan, aan hen een niet-bindende aanbeveling doen m.b.t. de oplossing 
van het geschil.  

Bij ontstentenis van resultaat zal men zich tot het BAS richten, en pas in allerlaatste instantie tot een 
civiele rechtbank. 

Afvaardiging 

Voor de geschillenregeling wordt de afvaardiging beperkt tot de respectievelijke, telkens twee bij het 
tot stand komen van huidig convenant betrokken onderhandelaars voor Volley Belgium en de Liga, 
die zich garant stellen voor het respecteren van de geest ervan. 

Noot: i.e.  Mevr. Annelies Uytterhaegen, de HH. Guy Juwet, Luc Declercq, Philippe Boone.  
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Indien de Voorzitter vervangen wordt, neemt de nieuwe voorzitter de plaats in. Indien de tweede 
onderhandelaar niet beschikbaar is of geen deel meer uitmaakt van de raad van bestuur van 
respectievelijk Volley Belgium of de Belgische Volleybal Liga, dan zal de voorzitter een 
plaatsvervanger aanstellen met de goedkeuring van zijn raad van bestuur, mits in acht name van een 
grondige briefing, c.q. duiding en overdracht m.b.t. voornoemde “geest” van het convenant, en dit 
om de duurzaamheid ervan te garanderen.  

 

Aldus opgemaakt te Gent, op 5 Juli 2019 

Voor Volley Belgium:     Voor de Belgische Volleybal Liga 

De Heer Guy JUWET, Voorzitter    De Heer Philippe BOONE, Voorzitter 

 

 

De Heer Luc DECLERCQ, Bestuurder   Mevrouw Annelies Uytterhaegen, Bestuurder
   

     

De Heer Georges HANOT, begeleidend bemiddelaar 


