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ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

§1. De vrijheidsregeling van individuele spelers behorend tot een club, met maatschappelijke 

zetel in de Vlaamse Gemeenschap, wordt integraal geregeld door het decreet van 24 juli 1996 

betreffende de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar 

(Belgisch Staatsblad, 12 september 1996, p. 23.905) en de hierna gemelde bepalingen. 

§2. De vrijheidsregeling van individuele spelers behorend tot een club, met maatschappelijke 

zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de Franse Gemeenschap, wordt integraal 

geregeld door de daar toepasselijke wetten en decreten. De Vlaamse clubs gelegen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangesloten bij Badminton Vlaanderen kunnen gebruik 

maken van deze regeling voor zover zij de gevolgen van het huidig reglement volledig 

onderschrijven. 

ARTIKEL 2. RECHT VAN DE SPELER 

§1. Elke individuele speler heeft het recht zijn vrijheidsregeling aan te vragen of zijn 

overeenkomst met een club op te zeggen op de hierna bepaalde wijze en rekening houdend 

met de volgende principes: 

a) De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en 

zijn sportvereniging jaarlijks te beëindigen. 

b) Elke vergoeding naar aanleiding van een overgang is verboden. 

ARTIKEL 3. MODALITEITEN VAN DE VRIJHEIDSREGELINGSAANVRAAG 

§1. De aanvraag moet per aangetekende brief verzonden worden door de speler tussen ten 

vroegste 1 maart en uiterlijk op 30 april van hetzelfde jaar (Ministerieel Besluit van 29 januari 

1997, Belgisch Staatsblad, 22 maart 1997, p. 6887). Aanvragen buiten deze periode ingediend 

zijn niet ontvankelijk. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van 

verzending. De aangetekende brief heeft slechts uitwerking op 1 juli daaropvolgend. 

§2. Omwille van overmacht kan de Raad van Bestuur van Badminton Vlaanderen beslissen om  

deze periode voor onbepaalde tijd te verlengen. De leden en clubs worden hier van op de 

hoogte gebracht.§3. De aanvraag moet opgesteld worden via de officiële 

vrijheidsregelingsformulieren (zie bijlage 1), in twee exemplaren. Ze dienen volledig ingevuld te 

worden. Voor spelers die op datum van de aanvraag minderjarig zijn, moet de vader, moeder 

of voogd ondertekenen. 

§4. De verschillende vrijheidsregelingsexemplaren moeten als volgt worden behandeld: 

a) Exemplaar nr.1 wordt aangetekend opgestuurd naar het DC/Badminton Vlaanderen. 

b) Exemplaar nr.2 wordt aangetekend opgestuurd naar het secretariaat van de club die 

de speler verlaat. 

ARTIKEL 4. NIET-GELDIGE AANVRAGEN 

§1. Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 3 van dit reglement 

worden als niet ontvankelijk beschouwd. 

ARTIKEL 5. VRIJHEIDSREGELING VAN EEN GESTRAFTE OF GESCHORSTE SPELER 

§1. Een gestrafte of geschorste speler kan een vrijheidsregeling aanvragen, maar hij moet de 

opgelegde sanctie in zijn nieuwe club (verder) uitvoeren indien van toepassing. 
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ARTIKEL 6. VRIJHEIDSREGELING SPELERS VAN ONTSLAGNEMENDE OF 

GESCHRAPTE CLUBS 

§1. Zodra een club ontslagnemend is of geschrapt wordt, zijn de spelers vrij zich aan te sluiten 

bij een club van hun keuze. 

ARITKEL 7. BEKENDMAKING VAN DE VRIJHEIDSREGELINGSAANVRAGEN 

§1. Alle vrijheidsregelingsaanvragen worden voor het begin van de interclubcompetitie 

bekendgemaakt via de website van Badminton Vlaanderen. 

ARTIKEL 8. ONTSLAGNEMING 

§1. Een speler die ontslag neemt of geschrapt wordt als lid van een club aangesloten bij 

Badminton Vlaanderen, wordt automatisch uit het ledenbestand van Badminton Vlaanderen 

geschrapt. 

§2. Een ontslagnemend speler verliest alle rechten tot deelname aan interclubcompetitie, 

tornooien, recreatieve activiteiten, opleidingen en trainingen georganiseerd door Badminton 

Vlaanderen, een provincie of een club aangesloten bij Badminton Vlaanderen. 

ARTIKEL 9. AANSLUITING NA OPZEGGING 

§1. De speler die zich na ontslag bij een club, met maatschappelijke zetel waar ook in België, 

heraansluit bij een club van Badminton Vlaanderen, dient aan de inschrijvingsmodaliteiten 

voor nieuwe leden te voldoen.  

ARTIKEL 10. COMPETITIEGERECHTIGD NA HERAANSLUITING 

§1. Een speler die langer dan één kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) géén 

lid meer is geweest van een club aangesloten bij Badminton Vlaanderen of LFBB, is onmiddellijk 

speelgerechtigd. 

§2. Wanneer een speler binnen het kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december), 

buiten de transferperiode, verandert van club die lid is van Badminton Vlaanderen of LFBB, is 

deze speler competitiegerechtigd onder volgende voorwaarden: 

1) Indien voormalig lidmaatschap recreant (zoals bepaald in C900 art. 5): 

Onmiddellijk competitiegerechtigd 

2) Indien voormalig lidmaatschap jeugdspeler (zoals bepaald in C900 art. 7): 

Onmiddellijk competitiegerechtigd 

OPGELET: Een jeugdspeler die deelneemt aan volwassenencompetitie of een officieel 

georganiseerd tornooi voor volwassenen wordt beschouwd als competitiespeler (zoals 

bepaald in C900 art. 7 en 11) 

3) Indien voormalig lidmaatschap competitiespeler (zoals bepaald in C900 art. 6): 

a) Competitiegerechtigd voor zijn nieuwe club vanaf de aanvang van het 

volgende seizoen indien hij heraansluit voor het einde van de transferperiode van 

het lopende seizoen. 

b) Competitiegerechtigd voor zijn nieuwe club vanaf de seizoenstart volgend op de 

eerst volgende transferperiode, indien hij heraansluit na de transferperiode van 

het lopende seizoen. 

c) Onmiddellijk competitiegerechtigd wanneer deze speler aansluit bij de club 

waaraan hij wordt uitgeleend. 

d) Onmiddellijk competitiegerechtigd wanneer de speler vrijgesteld werd als lid van 

een ontslagnemende of geschrapte club. 


