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VLAAMSE STUDIECOMMISSIE

Brussel, 2 mei 2019

Aan de leden van de Vlaamse Studiecommissie,
(Aan de leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen, als waarnemer)
(Aan de leden van het management van Voetbal Vlaanderen)

Geachte mevrouw, Geachte heer,
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de Vlaamse Studiecommissie (VSC), die zal plaatsvinden op
zaterdag 11 mei 2019 om 10.00 uur in het Bondsgebouw te Brussel, Houba de Strooperlaan, 145.
De agenda van deze zitting bevat de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Goedkeuring verslag VSC 13 04 2019
Briefwisseling
Agenda NRC van 13 05 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen
(VV-18-16) Voorstel tot invoering van een licentie van amateurclub in de hogere regionale
Afdelingen - (beslissing VSC 13 04 2019: opnieuw te agenderen zitting mei)
(VV-18-17) Voorstel wijziging artikel B1903 – Sancties met uitstel
(VV-18-18) Voorstel wijziging artikel B1516 – Organisatie van de kampioenschappen - kalender
(VV-18-19) Voorstel wijziging artikels F1526, F1527 en F1528 - Forfaits
(VV-18-20)
(VV1((
Voorstel wijziging artikels F1802 tot F1823 - gele kaarten
(VV-18-21) Voorstel wijziging artikel M209 - Verkiezingen van de leden van de verkozen instanties
(VV-18-22) Voorstel wijziging artikel M1216 - Het spel
(VV-18-23) Voorstel wijziging artikel M1233 - Rechtstreekse vrije schop
(VV-18-24) Voorstel wijziging artikel M1413 - De terreinafgevaardigde
(VV-18-25) Voorstel wijziging artikel M335 + M1017 + M1018: Initiële lijst "spelers van de eerste
ploeg" + Club met meerdere ploegen + Specifieke voorwaarden voor de eerste
herenploegen en satellietploegen
(VV-18-26) Voorstel wijziging artikel M1526 - Terugtrekking ● Algemeen forfait
(VV-18-27) Voorstel wijziging artikel M1739 - Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen
(VV-18-28) Voorstel wijziging artikel M1019 - Specifieke voorwaarden voor deelname aan
wedstrijden van jeugdploegen
(VV-18-29) Voorstel wijziging artikel M908 - Transferperiodes voor gewone binnenlandse transfer
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Inbreng vanwege de entiteiten

Met vriendelijke groeten,
Johny Vanspauwen
Voorzitter VSC

Ben Doumen
Secretaris VSC
Agenda VSC 11 05 2019
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1. Goedkeuring verslag VSC 13 04 2019
Bijlage 1 in de uitnodiging VSC.
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2. Briefwisseling
Wordt ter zitting kort toegelicht.

Agenda VSC 11 05 2019

4
3. Agenda NRC van 13 05 2019: Standpunt Voetbal Vlaanderen
Bijlage 2 + 3 in de uitnodiging VSC.
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4. (VV-18-16) Voorstel tot invoering van een licentie van amateurclub in de hogere regionale afdelingen
(3)- (04.04.2019)
1.Ingediend door:
Voetbal Vlaanderen
2.Motivering

Licenties zijn nodig om te mogen deelnemen aan de kampioenschappen van het profvoetbal, of aan
deze van de hoogste afdelingen van het amateurvoetbal, het vrouwenvoetbal en het Futsal.
Voetbal Vlaanderen wenst dit ook in te voeren voor de 2de en 3de klasse amateurs (en wie weet later
ook voor 1ste provinciale)
De uitgangspunten zijn dat de clubs ondermeer moeten aantonen dat ze geen achterstallige
bondsschulden hebben en voldoen aan de:
-vigerende wettelijke bepalingen inzake belastingen, bedrijfsvoorheffing, verzekeringen….;
-vereisten gesteld door het bondsreglement (afmetingen, verlichting, trainers…)
Op sportief vlak dienen ze, na een eventuele overgangsperiode, ook een jeugdwerking op niveau aan
te bieden
En ten slotte, willen we ook werk maken van de “lokale” verankering van de club om te verhinderen
dat malafide buitenlanders de club misbruiken
3.Goedkeuring vereist van:
Voetbal Vlaanderen, (ACFF)
4.Inwerkingtreding:
01.07.2020, wat betekent dat de licentieaanvragen dienen te gebeuren in het seizoen 2019-2020
5.Voorgestelde teksten

HOOFDSTUK 6: DE LICENTIE VAN AMATEURCLUB IN DE HOGERE
REGIONALE AFDELINGEN (2de en 3de KLASSE AMATEURS)
Artikel V476

Algemeenheden

1. Iedere club, die uitkomt in 2de of 3de klasse amateurs, moet houder zijn van een licentie van amateurclub in de hogere regionale
afdelingen, die niet kan afgestaan worden aan een andere rechtspersoon, waardoor zij toegelaten wordt tot en gemachtigd is deel te
nemen aan de competitie voorbehouden aan bedoelde afdeling.
2. Een club, die in aanmerking komt om naar één van deze afdelingen te promoveren of te dalen, moet een verzoek indienen tot
aflevering van een licentie van amateurclub in de hogere regionale afdelingen en deze toegekend krijgen vooraleer in bedoelde
competitie te mogen aantreden.
Echter, de club die promoveert van 1ste provinciale naar 3de klasse amateurs hoeft deze licentie niet te bekomen in het eerste seizoen
dat ze uitkomt in 3de klasse amateurs.
3. Door de toekenning van de licentie wordt de licentie onvoorwaardelijk gegeven voor het daaropvolgende seizoen.
4. De club, die tijdig een licentie heeft aangevraagd en bekomen en die een niet-sanctioneerbare overdracht van patrimonium heeft
gerealiseerd, kan de Secretaris-Generaal verzoeken deze licentie over te dragen aan de overnemende rechtspersoon.
De overnemende rechtspersoon richt daartoe binnen de 8 dagen (Art. B21) een verzoek aan de Secretaris-generaal. Deze aanvraag
wordt onderzocht volgens dezelfde procedure als de licentieaanvraag met inachtneming van de toestand van de overnemer na de
overdracht.
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5. De club uit 2de of 3de klasse amateurs, die een licentie aanvraagt voor het daaropvolgende seizoen en deze niet behaalt, dient het
kampioenschap van 1ste provinciale aan te vangen met een handicap van drie punten (Art. B1920).
De Secretaris-Generaal stelt in de beslissing vast dat de toepassing van deze sanctie zich opdringt en maakt de beslissing voor het
opleggen ervan over aan het bevoegde Organisatiecomité.
6. Indien de club er vrijwillig toe besluit geen licentie aan te vragen, degradeert de club naar 1ste provinciale en wordt ze niet bestraft
met een handicap van punten
7. De club die naar 1ste provinciale daalt wegens het niet behalen van de licentie, of omdat er geen licentie is aangevraagd, wordt in
de hogere regionale amateurafdelingen vervangen door een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de betrokken club behoort
(Art. V1532.1322)

Artikel V477

Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van amateurclub in de hogere
regionale afdelingen

De aanvragende club dient aan de volgende criteria te voldoen:
1. Overmaken van de volgende documenten:
11. Bewijs dat de club rechtspersoonlijkheid bezit. Dit kan bewezen worden door de laatste versie/wijziging van de statuten en
samenstelling Raad van Bestuur, die verschenen zijn in het Staatsblad, voor te leggen.
Zie verder punt 3 hierna
12. Bewijs dat de club:
- voor hun bezoldigde trainers en personeel in orde is met alle wettelijke bepalingen ter zake (RSZ, belastingen, patronale bijdragen,
verzekering arbeidsongevallen…)
- voor andere trainers en medewerkers in regel is met het vrijwilligersstatuut of het verenigingswerk.
13. Waar relevant, bewijs dat de club voor alle spelers voldoet aan de wettelijke bepalingen ter zake (bedrijfsvoorheffing)
14. Een schriftelijk akkoord van de eigenaars van het stadion dat thuiswedstrijden in het stadion mogen gespeeld worden gedurende
het seizoen waarvoor de toekenning van een licentie is aangevraagd.
2. De Bondsadministratie zal nagaan of de club:
21. Alle vervallen bondsschulden heeft betaald
22. installaties gebruikt die goedgekeurd zijn door de Bond (afmetingen, verlichting…)
23. Een beroep doet op gediplomeerde trainers conform Art.V332
3. Bestuur van de club
31. Minstens 2/3de van de leden van de Raad van Bestuur van de rechtspersoon, en minstens 2/3 van de verantwoordelijke
bestuursleden (Art. B311), dienen natuurlijke personen te zijn, Belg en moeten in België gedomicilieerd zijn.
Ze dienen tevens lid te zijn van Voetbal Vlaanderen, en de ethische code van Voetbal Vlaanderen onderschrijven
32. 4/5de van de leden van de algemene vergadering moeten natuurlijke personen zijn, Belg en in België gedomicilieerd zijn.
4. Jeugdwerking (deze regels treden pas in voege vanaf het seizoen 2022-2023)
Clubs die uitkomen in 2de klasse amateurs dienen met hun jeugdploegen uit te komen in de interprovinciale kampioenschappen.
Clubs die uitkomen in 3de klasse amateurs dienen met hun jeugdploegen minstens uit te komen in de provinciale kampioenschappen
Overgangsmaatregel: een club die stijgt naar een hogere reeks moet slechts na één seizoen voldoen aan de vereisten voor
jeugdwerking van de reeks waarnaar men promoveert
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Artikel V478

Het verzoek tot toekenning van de licentie van amateurclub in de hogere regionale
afdelingen

1. Op straffe van verval moeten de clubs die de licentie van amateurclub in de hogere regionale afdelingen wensen te bekomen ieder
seizoen van 1 februari tot en met 28 februari (Art. B21) een aanvraag indienen om deze toekenning te bekomen.
Hiervoor zal een document ter beschikking worden gesteld door de administratie van Voetbal Vlaanderen
2. Op straffe van nietigheid dient het dossier “aanvraag licentie van amateurclub in de hogere regionale afdelingen” te gebeuren via
de voorziene online applicatie in E-Kickoff, waarin de verschillende voorwaarden tot het bekomen van de licentie worden vermeld.
Dit formulier kan verwijzen naar attesten en bewijsstukken die vereist zijn.
De aanvraag dient vergezeld van de behoorlijk geïnventariseerde bewijsstukken in dit formulier gevraagd

Artikel V479

De procedures tot het bekomen van de licentie van amateurclub in de hogere
regionale afdelingen

1. Eerste aanleg: Procedure voor het Sportcomité Voetbal Vlaanderen (V260)
11. De Secretaris-generaal, bijgestaan door de administratie, kan beslissen de licentie de plano toe te kennen, wanneer de club
volledig voldoet aan de voorwaarden eigen aan de aangevraagde licentie. In dit geval dient geen oproeping van de club te gebeuren.
12. Wanneer de Secretaris-generaal van oordeel is de gevraagde licentie niet de plano te kunnen afleveren, verzoekt hij de club te
verschijnen.
De uitgenodigde clubs zijn verplicht te verschijnen. Geeft de club verstek, dan spreekt het Sportcomité Voetbal Vlaanderen zich uit op
stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen.
13. De beslissing tot weigering of toekenning van een licentie wordt genomen rekening houdende met alle bekende feitelijke elementen
zoals die bestaan op de dag van de uitspraak door het Sportcomité.
Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen in eerste aanleg een beslissing genomen te
zijn vóór 1 april (Art. B21).
14. Alle beslissingen van het Sportcomité dienen integraal te worden gepubliceerd in de eerstvolgende editie van de bondsbladen.
15. Bij het toekennen van een licentie ontvangt de club een licentienummer vanwege de administratie.
Wanneer ten gevolge van het aanwenden van een verhaal een andere instantie oordeelt dat de club recht heeft op een licentie, dan
zendt deze instantie het dossier voor administratieve afhandeling naar de administratie.
2. Beroep: Procedure voor het Beroepscomité (Art. V262)
21. Beroep
211. Beroep tegen een beslissing tot weigering of toekenning van de licentie door het Sportcomité kan enkel worden aangetekend
door:
a) de betrokken club;
b) een derde belanghebbende club, uitkomende in 2de of 3de klasse amateurs of in 1ste provinciale van de provincie waartoe de
betrokken club behoort.
Het recht om beroep aan te tekenen bestaat derhalve voor de derde belanghebbende club zonder partij te zijn in eerste aanleg. Deze
belanghebbende derden hebben ook inzage in het dossier vanaf de uitspraak in eerste aanleg.
212.Beroep tegen elke beslissing van het Sportcomité dient, op straffe van verval, te worden ingediend:
-

door de club: binnen de drie werkdagen na de uitspraak;
door een derde belanghebbende club: binnen de drie werkdagen na publicatie in de bondsbladen.

Derden, andere dan de voormelde derde belanghebbende clubs, kunnen in geen enkele stand van het geding in de procedure
tussenkomen en het derdenverzet is niet toegelaten als rechtsmiddel.
213. Beroep tegen een tussenbeslissing is pas ontvankelijk vanaf de betekening van de beslissing.
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22. De verschijning is verplicht voor de opgeroepen clubs.
Indien de club verstek laat gaan, spreekt het Beroepscomité zich uit op stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op
tegenspraak gewezen.
23. Het Beroepscomité behandelt het dossier binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het
beroep en mits naleving van een oproepingstermijn van minstens drie werkdagen.
Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen in beroep een beslissing te zijn genomen
binnen de maand na uitspraak in eerste aanleg.
24. Het Beroepscomité onderzoekt de beslissing waartegen beroep is aangetekend op basis van de toestand zoals deze is bij de
behandeling voor het Beroepscomité.
25. Alle beslissingen van het Beroepscomité dienen integraal te worden gepubliceerd in de eerstvolgende editie van de bondsbladen.
3. Evocatie: Procedure voor de Evocatiecommissie (Art. B245 en B1722)
31. De beslissing van het Beroepscomité is enkel vatbaar voor verhaal bij de Evocatiecommissie.
32. Het verhaal kan enkel worden aangetekend door:
a) de betrokken club;
b) een derde belanghebbende club, uitkomende in 2de of 3de klasse amateurs of in 1ste provinciale van de provincie waartoe de
betrokken club behoort.
Het recht om verhaal aan te tekenen bestaat derhalve voor de derde belanghebbende club zonder partij te zijn in beroep. Deze
belanghebbende derden hebben ook inzage in het dossier vanaf de uitspraak in beroep.
Dit verhaal moet, op straffe van verval, worden ingediend:
-

door de club en eventueel andere partijen in beroep: binnen de drie werkdagen na de uitspraak;
door een derde belanghebbende club, indien ze geen partij was in beroep: binnen de drie werkdagen van de publicatie van de
beslissing in de bondsbladen.

6. Invloed inhoudstafels
Hoofdstuk 6 en artikels V476 tot en met V479 toevoegen
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5. (VV-18-17) Voorstel wijziging artikel B1903 – Sancties met uitstel

1. Ingediend door:
Brabant VV bij VSC

2.Motivering:
Het PC Brabant VV stelde vast dat het soms overdreven is een sanctie met uitstel te laten ingaan indien een
“inbreuk begaan wordt, die aanleiding geeft tot een disciplinaire schorsing”.
Twee voorbeelden :
-Een speler krijgt een schorsing voor vier maanden met uitstel van 2 maanden wegens een zware fout. Nadat
hij opnieuw mag voetballen, krijgt hij een rode kaart voor een “professionele fout” . Resultaat : 2 maanden
geschorst.
-Een club krijgt een boete van 600 euro met uitstel voor de houding van haar supporters van de U15. Enkele
weken later, scheldt een supporter van de U21 de scheidrechter uit. Er volgt een scheidsrechterverslag.
Resultaat : boete wordt effectief.
De Liga Amateurvoetbal Brabant VV stelt voor de bondsinstanties de mogelijkheid te bieden om in eer en
geweten de straf niet, deels of geheel uitvoerbaar te maken.

3.Goedkeuring vereist van:
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen

4.Inwerkingtreding:
01.07.2019

5.Voorgestelde teksten
Artikel B1903

Sancties met uitstel

1. Een schorsing of andere sanctie kan al dan niet gedeeltelijk uitgesproken worden met uitstel, waarbij de duur van de proefperiode
steeds één jaar bedraagt, behoudens de mogelijkheid voor de bevoegde instantie om in de uitspraak uitdrukkelijk op gemotiveerde wijze
een kortere proefperiode te bepalen.
De duur van de proefperiode moet bij de beslissing ter kennis van de aangeslotene en de gerechtigde correspondent van club worden
gebracht.
2. Een schorsing met uitstel voor de duur van een bepaald aantal speeldagen wordt effectief voor zover tijdens de proefperiode de
gesanctioneerde aangeslotene een inbreuk begaat die aanleiding geeft tot een nieuwe disciplinaire schorsing.
Een schorsing van datum tot datum met uitstel wordt effectief indien tijdens de proefperiode de gesanctioneerde aangeslotene een
inbreuk begaat die aanleiding geeft tot een nieuwe schorsing van datum tot datum.
Een schorsing met uitstel wordt daarenboven slechts effectief voor zover dit uitdrukkelijk wordt vastgesteld door de bevoegde instantie,
die de mogelijkheid heeft deze niet, deels of volledig uitvoerbaar te maken.
3. Een sanctie, andere dan een schorsing, met uitstel wordt effectief voor zover tijdens de proefperiode de gesanctioneerde aangeslotene
of club een inbreuk begaat die aanleiding geeft tot een gelijkaardige sanctie.
Een sanctie, andere dan een schorsing, wordt daarenboven slechts deels of volledig effectief voor zover dit uitdrukkelijk wordt
vastgesteld beslist door de bevoegde instantie.
4. Onder voorbehoud van de algemene rechtsprincipes, van de bepalingen van openbare orde en van de nationale, regionale en
communautaire wetgeving ter zake, is een schorsing met uitstel niet van toepassing bij dopingdelicten
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6. (VV-18-18) Voorstel wijziging artikel B1516 – Organisatie van de kampioenschappen - kalender
1. Ingediend door
Provincie Limburg
2. Motivering
De clubs proberen de soms dubbele bezetting van terreinen via E-kick-Off recht te trekken.
Probleem is dat niet alle clubs even attent reageren op aanvragen. Ook niet na ook contact genomen te
hebben via email, telefoon, … met de betrokken clubs.
Voorstel is om de bezoekende clubs te laten reageren op de aanvraag van de thuisclub.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Seizoen 2019-2020
5. Voorgestelde teksten

Artikel B1516 Organisatie van de kampioenschappen – de kalender
6. Wijzigingen aan de kalender
61. Iedere aanvraag, die ertoe strekt de datum of het uur van een wedstrijd op de kalender vastgelegd te doen wijzigen, moet minstens
vier werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd via E-Kickoff gericht worden aan de bevoegde instantie. Deze beslist over het te geven
gevolg, met inachtneming der noodwendigheden van de kalender. Voor de wedstrijden zonder aanduiding van
scheidsrechters, bedraagt de termijn minstens twee werkdagen.
Aanvragen die door de bezochte club tenminste 14 kalenderdagen voorafgaand aan de wedstrijd via Ekick-Off worden aangevraagd
en zonder gevolg blijven (aanvaarden – weigeren) door de bezoekende club, zullen automatisch aanvaard worden 4 werkdagen
voorafgaand aan de wedstrijd. Dit voor wedstrijden die naar een latere datum worden verschoven.
Indien de wedstrijd naar een vroegere datum wordt verplaatst, dient de aanvraag 14 kalenderdagen voor de nieuwe geplande datum
van de wedstrijd aangevraagd te worden. Deze zullen automatisch aanvaard worden 4 werkdagen voorafgaand aan de nieuwe
geplande datum van de wedstrijd.
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7. (VV-18-19) Voorstel wijziging artikels F1526, F1527 en F1528: Forfaits

1.Ingediend door:
Departement Futsal

2.Motivering
Er werden in de loop der jaren wel wat zaken toegevoegd aan deze artikels waardoor de leesbaarheid niet
meer duidelijk is.
We baseerden ons op de basisteksten. Wat de boetes betreft, werden er zaken weggelaten (vermits ze toch
nooit toegepast worden en ook niet relevant zijn).
F1527:de nieuwe bedragen zoals goedgekeurd op de NRC van april
F1528 de verplaatsing aan 50km/u ipv 60km/u. aangezien op vrijdag het verkeer dusdanig in de strop zit zou
dit best verlaagd worden.
F1528 : FIFA regel: er mag begonnen worden aan de wedstrijd met 3 spelers (er staat nog 4)

3.Goedkeuring vereist van:
ACFF, Voetbal Vlaanderen

4.Inwerkingtreding:
01.07.2019

5.Voorgestelde teksten
Artikel F1526

Forfait van een ploeg en gevolgen - verbodsbepalingen

1. Forfait: verbodsbepalingen
11. Een algemeen forfait van een eerste ploeg wordt slechts aanvaard indien het aan de KBVB is betekend door de gerechtigde
correspondent, tezamen met een verantwoordelijk bestuurslid.
12. Een ploeg, waarvoor een club algemeen forfait heeft gegeven, mag geen wedstrijden spelen op de speeldagen, oorspronkelijk voorzien
in de kalender.
13. Een club die forfait verklaart voor een officiële wedstrijd mag dezelfde dag geen andere wedstrijd spelen met de ploeg voor dewelke
zij forfait heeft verklaard.
14. Een wedstrijd die aanleiding gaf tot forfait mag later niet worden gespeeld, zelfs niet in onderling akkoord tussen de twee clubs, behalve
indien de bevoegde instantie vaststelt dat het forfait resulteerde uit een geval van overmacht.
2. Intrekking van een forfait
Een forfait, meer dan acht dagen voor de datum van de wedstrijd gegeven, mag binnen de vierentwintig uren van zijn kennisgeving
ingetrokken worden.
Het forfait dat acht dagen of minder vóór de wedstrijd gegeven werd kan niet ingetrokken worden.
3. Forfaits aanleiding gevende tot algemeen forfait
31. Wanneer eenzelfde ploeg in de loop van eenzelfde kampioenschap dat aanleiding geeft tot stijgen en/of dalen of van de nationale
beloften, drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait verklaart, legt de bevoegde instantie haar een algemeen
forfait op.
32. Indien een club met haar reserven of jeugdploeg drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait verklaart,
wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de betrokken ploeg.
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4. Terugtrekking of algemeen forfait eerste ploegen: gevolgen voor satellietploeg
41. Het is een club die zich in de provinciale competitie niet opnieuw inschrijft met haar eerste ploeg toegelaten deel te nemen aan het
kampioenschap met haar satellietploeg. In dat geval zal de satellietploeg ingeschreven worden als eerste ploeg met behoud van de
sportieve situatie die ze behaalde op het einde van het voorbije kampioenschap.
42. Op het einde van het seizoen waarin een club algemeen forfait heeft gegeven of opgelopen met haar eerste ploeg, zakt haar
satellietploeg automatisch met één afdeling.
Indien deze satellietploeg zich reeds op een dalersplaats bevond of wanneer de eerste ploeg in de onmiddellijk hogere afdeling actief
was, zakt de satellietploeg twee afdelingen
43. Wanneer een club met een satellietploeg algemeen forfait geeft voor haar eerste ploeg of die forfait werd opgelegd voor haar eerste
ploeg, kunnen de spelers die op dat ogenblik ingeschreven staan op de lijst "spelers van de eerste ploeg" alsnog deelnemen aan de
wedstrijden van de satellietploeg volgens de voorwaarden die beschreven zijn in artikel F1017.
De lijst wordt afgesloten op de datum waarop het algemeen forfait werd gegeven of opgelegd.
Elke wijziging die in de periode van veertien dagen voorafgaand aan de datum van het algemeen forfait werd binnengebracht, met de
bedoeling betrokken spelers die bij de club aangesloten blijven te onttrekken aan de lijst, wordt daarenboven als onbestaand beschouwd.

Artikel F1527

Forfait van een ploeg: sanctie

1. Sancties: algemeenheden
11. Behalve de drie punten geeft elk forfait recht op vijf doelpunten in het voordeel van de tegenstrever.
In geval van forfait wegens weigeren te spelen of door het spel te verlaten, wordt het resultaat op 5-0 gebracht in het voordeel van de
tegenstrever. De tussenstand wordt echter behouden indien deze gunstiger is voor de tegenstrever. Zo de score hoger was, dan worden
de door de schuldige club aangetekende doelpunten geannuleerd, terwijl de doelpunten gemaakt door de rechthebbende club behouden
blijven.
Wanneer de beide aanwezige ploegen, om welke reden ook, weigeren te spelen, worden de wedstrijdpunten niet toegekend.
12. De club die in gebreke blijft wordt bestraft::
- met een boete ten bate van de bond (zie 2 hierna);
- met een vergoeding ten bate van de benadeelde clubs (zie 3 hierna).
13. De club die in gebreke blijft dient de verplaatsingskosten van de benadeelde club te dragen, indien deze laatste hierom verzoekt (zie
4 hierna).
14. Een ploeg die algemeen forfait geeft of haar werd opgelegd in een kampioenschap met stijgen en dalen, kan het daaropvolgend
seizoen slechts deelnemen aan het kampioenschap van de laagste provinciale afdeling.
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2. Boetes ten bate van de bond
Algemeen forfait
Kampioenschappen hogere afdelingen
Niet
strafbaar

Provinciale seniorkampioenschappen

Alle andere afdelingen
Boete ten
bate van
de bond
Deze
boetes
blijven
verworven,
ook indien
de club het
algemeen
forfait
intrekt.

Elite Afdeling
2de Nationale
3de Nationale
U21 ploeg Elite Afdeling
U21 ploeg 2de nationale afdeling
Verplichte jeugdploeg Elite afdeling
Verplichte jeugdploeg 2de nationale afdeling
Provinciale kampioenschappen
Niet verplichte jeugdploegen
Recreatieve ploegen
Provinciale invallers

Vóór 1 juni
Uiterlijk op de eerste werkdag na
de
provinciale
algemene
vergadering
binnen een termijn van veertien
dagen die aanvangt op de datum
van de publicatie der voorlopige
reeksen in de bondsbladen
2.000,00 EUR
1.000,00 EUR
500,00 EUR
800,00 EUR
500,00 EUR
800,00 EUR
500,00 EUR
320,00 EUR
80,00 EUR
150,00 EUR
240,00 EUR

Bij forfait voor een bepaalde wedstrijd
-Bij forfait voor een bepaalde wedstrijd wordt de in gebreke zijnde club bestraft met een boete van 50,00 10,00 EUR.
-Indien het gaat om een forfait voor een wedstrijd van een nationale competitie, bedraagt de boete 100,00 EUR.
-Voor een vriendschappelijke wedstrijd of een tornooi, zijn de boetes en, behoudens andersluidende overeenkomst,
de vergoedingen dezelfde als voor een officiële wedstrijd.

3. Vergoedingen per wedstrijd ten bate van de benadeelde club
De forfait gevende club is de volgende vergoedingen verschuldigd:
Forfait
verklaard
door de
bezoekende
club
Forfait
verklaard
door de
bezochte
club
Forfait voor
testmatch
op neutraal
terrein

Vergoeding
Elite afdeling
125,00 EUR
2de nationale afdeling
100,00 EUR
3de nationale afdeling
75,00 EUR
Provinciale afdelingen
15,00 25,00 EUR
Deze bedragen worden
en recreatief futsal
verdubbeld indien het
Andere gevallen
15,00 20,00 EUR
forfait niet minstens
Elite Afdeling
100,00 EUR
acht dagen vóór de
2de nationale
75,00 EUR
wedstrijd aangekondigd
3de nationale
50,00 EUR
wordt.
Provinciale afdelingen
10,00 30,00 EUR
en recreatief futsal
Andere gevallen
10,00 EUR
Wanneer een club forfait verklaart voor een op neutraal terrein te betwisten testmatch, dient
de bevoegde instantie het bedrag vast te stellen van de aan de tegenpartij en aan de
inrichtende club te storten vergoeding, evenals van de aan laatstgenoemde club wegens
gedane kosten verschuldigde schadeloosstelling.

De thuisclub die forfait geeft voor een bekerwedstrijd is aan de benadeelde club een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag,
vastgesteld voor de club die het hoogst speelt in de competitie.
64. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de vergoeding voor een vriendenwedstrijd bepaald in functie van de afdeling van de
in gebreke zijnde club en conform de bedragen voor een door een bezoekende club verklaard forfait.
65. Voor een tornooi wordt de vergoeding bepaald in het tornooireglement. Bij gebreke hieraan wordt aan de organisator een vergoeding
van 12,50 EUR toegekend per niet gespeelde wedstrijd.
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4. Verplaatsingskosten (Art. B32) van de benadeelde clubs
41. Forfait van de bezoekende club
Indien het forfait verklaard wordt voor de heenwedstrijd, doch de terugwedstrijd betwist wordt, heeft de benadeelde club, naast de
bovenvermelde vergoeding recht op de betaling van de verplaatsingskosten van de terugwedstrijd.
Indien het forfait verklaard wordt voor de terugwedstrijd, heeft de bezochte ploeg recht op de reglementaire vergoeding en op de
terugbetaling van de verplaatsingskosten die zij bij de heenwedstrijd heeft gemaakt.
42. Forfait van de bezochte club
Indien het forfait te laat wordt aangekondigd en de bezoekende club zich nutteloos heeft verplaatst, moeten de verplaatsingskosten
terugbetaald worden door de in gebreke zijnde club, ongeacht de reglementaire vergoeding.
5. Vergoeding aan de andere clubs- Gemeenschappelijke kosten
51. Er wordt geen enkele vergoeding toegekend aan de andere clubs.
52. Indien, wat betreft de gemeenschappelijke kosten, een bedrag toekomt aan de club die met een ploeg algemeen forfait heeft
verklaard, wordt dit niet toegekend.

Artikel F1528

Toestanden die gelijkgesteld worden met forfait

1. Afwezigheid op het reglementaire uur
11. De scheidsrechter moet de afwezigheid van een ploeg op het voorziene officiële uur vaststellen indien de aanwezige ploeg hem
hierom verzoekt. Indien de scheidsrechter hiertoe niet verzocht wordt, moet hij vijf minuten wachten vooraleer deze afwezigheid te
registreren.
12. De ploegen die hun verplaatsing maken, moeten hun gemeente tijdig verlaten teneinde een halfuur voor de aftrap aan te komen in
de zaal, rekening houdend met een gemiddelde uursnelheid van zestig vijftig kilometer per uur.
Zij zal enerzijds het bewijs moeten leveren dat haar afwezigheid het gevolg is van een ongeval, een defect aan het vervoermiddel of van
overmacht en, anderzijds, dat ze de hierboven aangehaalde voorschriften te goeder trouw heeft nageleefd.
De bevoegde instantie beoordeelt de voorgelegde bewijsstukken, de ingeroepen overmacht en de goede trouw van de club bij het
naleven van de reglementaire voorschriften.
13. Wanneer een ploeg laattijdig arriveert aan de zaal, nadat haar afwezigheid geregistreerd werd door de scheidsrechter en de wedstrijd
alsnog gespeeld werd als vriendschappelijke ontmoeting, past de bevoegde instantie die het forfait uitspreekt, enkel de boete, maar niet
de vergoeding toe.
2. Onvoldoende aantal spelers
21. Wanneer een ploeg zich op het ogenblik van de aftrap aanmeldt met minder dan vier drie spelers, wordt zij beschouwd als forfait te
geven, ook al wordt ze later aangevuld en de wedstrijd gespeeld.
Een wedstrijd mag niet worden voorgezet indien een ploeg terugvalt op minder dan drie spelers.
22. Of een ploeg tijdens di terugvalt onder het minimum aantal spelers geacht wordt forfait te geven, wordt beoordeelt door de bevoegde
instantie.
3.Verlaten speelveld of weigeren te spelen
31. Een ploeg die zonder toelating van de scheidsrechter het terrein verlaat, wordt beschouwd als forfait te geven.
32. Indien beide ploegen om een of andere reden weigeren de wedstrijd te spelen, worden de punten van de wedstrijd niet toegekend.
33. Zelfs in geval van een onbespeelbaar terrein wordt het forfait van de afwezige ploeg uitgesproken.
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8. (VV-18-20) Voorstel wijziging artikels F1802 tot F1823: gele kaarten

1. Ingediend door:
departement Futsal

2.Motivering
Aanpassing van de reglementering betreffende de gele kaarten: op vraag van BAL en provinciaal comité ook
toepassing van gele kaarten bij jeugdwedstrijden.
Ook dag van de schorsing werd aangepakt
Verder volgende kleine wijzigingen:
F1802 aanpassing voor digitale wedstrijdbladen
F1803 kleine toevoeging
F1806 + F1807 aanpassing ook voor jeugdwedstrijden
F1808 gelijkgesteld met B1808 (zes volgende dagen ipv nu speelweek)
F1809 = Nieuw voor futsal
F1821 + F1823 schrapping vermits nu vervat in F1806 + F1807
F1826 aanpassing nr = gelijkgesteld met nummering Basis reglement.

3.Goedkeuring vereist van:
ACFF, Voetbal Vlaanderen

4.Inwerkingtreding:
01.07.2019

5.Voorgestelde teksten
Artikel F1802

Gele en rode kaarten: inschrijving op het wedstrijdblad

1. Onmiddellijk na de wedstrijd noteert de scheidsrechter op het wedstrijdblad de sanctie(s) die hij genomen heeft.
Deze worden naargelang het geval genoteerd in de rubriek:
-van de waarschuwingen bij een gele kaart;
-van de uitsluitingen na twee waarschuwingen voor eenzelfde persoon;
-van de uitsluitingen bij een rode kaart,
met vermelding van de minuut waarin de sanctie werd genomen naast de naam van de overtreder.
2. De terreinafgevaardigde en de afgevaardigde van de bezoekende ploeg of bij zijn afwezigheid de kapitein van deze ploeg, dienen
de vermeldingen te verifiëren vooraleer het wedstrijdblad op de voorziene plaatsen te ondertekenen.
Voor de digitale wedstrijdbladen die afgehandeld worden binnen de clubaccommodatie dient de scheidsrechter aan deze personen
inzage te geven van de ingebrachte gegevens.
3. Elke toevoeging of schrapping die in deze rubrieken wordt aangebracht, moet door de scheidsrechter worden geparafeerd.
4. Na het aftekenen van het wedstrijdblad door de scheidsrechter mag geen enkele toevoeging of schrapping worden aangebracht
aan de op het wedstrijdblad ingevulde gegevens.

Artikel F1803

Opleggen van de sanctie

1. De sanctie die volgt op een cumulatie van de waarschuwingen wordt administratief opgelegd, zonder verhoor der partijen.
Die schorsing is niet vatbaar voor verhaal.
Ze behoudt haar uitwerking, zelfs indien de speler wordt toegewezen aan of getransfereerd naar een andere club tijdens het lopende
seizoen.
2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot het gebruik van alle bewijsmiddelen door de comparant, wordt de
sanctie die volgt op de rechtstreekse uitsluiting uitgesproken door de bevoegde bondsinstantie die kennis neemt van het
scheidsrechtersverslag. Zij statueert conform de ter zake bepaalde procedures.
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Artikel F1804

Publicatie van de sanctie voor cumulatie van gele kaarten

1. Het overzicht van de geschorste spelers wordt achteraf door de secretaris van de bevoegde instantie gepubliceerd in het officieel
bondsorgaan en geldt als officiële betekening.
De publicatie preciseert de categorie en de datum van de wedstrijd tijdens dewelke de speler werd uitgesloten en of hij het aantal
waarschuwingen heeft bereikt om administratief geschorst te worden.
2. Zonder afbreuk te doen aan de andere reglementaire sancties kan het laattijdig verzenden van het wedstrijdblad de toepassing van
de sanctie niet verdagen.

HOOFDSTUK 2: KAMPIOENSCHAPS- EN BEKERWEDSTRIJDEN VAN DE
EERSTE PLOEG, DE SATELLIETPLOEG EN DE NATIONALE BELOFTEN
OFFICIËLE WEDSTRIJDEN
Artikel F1806

Registratie ● Retributie

1. Registratie
11. Op basis van de desbetreffende rubrieken op het wedstrijdblad registreert de secretaris van het Sportcomité of van het Provinciaal
Comité, afzonderlijk en naargelang het geval, de waarschuwingen die gegeven werden tijdens de wedstrijden en boekt ze voor de
betrokken spelers.
12. De registratie gebeurt afzonderlijk in functie van één van de volgende competities waartoe de wedstrijd behoort:
-het nationaal kampioenschap voor eerste ploegen;
-het nationaal kampioenschap voor belofteploegen;
-het provinciaal kampioenschap voor eerste ploegen;
-het recreatief futsal;
-een eindronde;
-de Beker van België seniores;
-de Beker van België U21 Futsal;
-de provinciale Beker. ;
-de jeugd kampioenschappen;
-de provinciale beker van jeugdploegen.
Van respectievelijk het competitief futsal en het recreatief futsal voor zover dit ingericht wordt.
2. Bijzonderheden
13 21. Voor de clubs die in een provinciaal kampioenschap een satellietploeg en/of een reserveploeg opstellen, worden de
waarschuwingen opgelopen in deze wedstrijden afzonderlijk geregistreerd.
14 22. Wanneer een speler uitgesloten wordt na voordien reeds een gele kaart te hebben opgelopen, wordt deze waarschuwing niet
geregistreerd door de secretaris.
15 23. Indien een speler twee waarschuwingen oploopt in de loop van eenzelfde wedstrijd en dientengevolge uitgesloten wordt, worden
deze waarschuwingen niet geboekt, doch wel de uitsluiting voor dubbele waarschuwing.
3. Vergissing bij identificatie
31. Uitsluitend wanneer de scheidsrechter na de wedstrijd erkent zich te hebben vergist bij de identificatie van een speler, bestraft met
een gele kaart, en dit bevestigt bij het secretariaat van de bevoegde bondsinstantie, kan de Voorzitter van deze instantie bevelen deze
gele kaart niet te registreren.
32. De scheidsrechter dient zijn vergissing bij de identificatie van de speler bestraft met een gele kaart te erkennen uiterlijk de eerste
werkdag volgend op het einde van de wedstrijd.
2 4. Retributie
Behalve in jeugdwedstrijden, geeft de De boeking van een waarschuwing (gele kaart) geeft aanleiding tot de inning van een retributie
van 2,50 EUR. Twee waarschuwingen in eenzelfde wedstrijd geven De boeking van een rode kaart geeft aanleiding tot de inning van
een retributie van 5,00 EUR.
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Artikel F1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

1. Het oplopen van een bepaald aantal waarschuwingen in eenzelfde wedstrijd of gespreid over verschillende wedstrijden, heeft de
ambtshalve schorsing van de betrokkene voor één wedstrijd tot gevolg.
Zodra de betrokkene:
-

twee waarschuwingen heeft opgelopen in eenzelfde wedstrijd;
drie waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van eenzelfde kampioenschap;
drie waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van het recreatief futsal;
twee waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van een eindronde;
twee waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van de Beker van België;
twee waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van een provinciale beker,;
drie waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van de jeugd;
twee waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijd van de provinciale bekers van jeugdploegen,

wordt hij administratief geschorst voor één wedstrijd in de betrokken competitie.
2. Wanneer de bevoegde bondsinstantie vaststelt dat een scheidsrechter tijdens eenzelfde wedstrijd twee waarschuwingen aan
eenzelfde speler heeft gegeven zonder deze hiervoor uit te sluiten, is deze speler ambtshalve geschorst voor de eerstvolgende speeldag
van de ploeg waarin de waarschuwingen werden opgelopen. De club van de betrokken speler wordt geacht het bestaan van de twee
waarschuwingen te kennen.
De bevoegde instantie zal de bevoegde scheidsrechterscommissie op de hoogte stellen van de door de scheidsrechter begane
tekortkoming.

Artikel F1808

Dag van de schorsing voor de eerste ploeg, satellietploeg, nationale beloften en
recreatief futsal

1. Dag van de schorsing
11. Wedstrijden van het kampioenschap
11. Schorsing ingevolge twee waarschuwingen tijdens eenzelfde wedstrijd
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste soortgelijke wedstrijd die volgt op de wedstrijd waarin de betrokkene
twee waarschuwingen heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt de schorsing
verdaagd tot de eerstvolgende wedstrijd waarvoor de speler wel speelgerechtigd is.
De administratieve schorsing belet de speler ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd van de ploeg
voor de betrokken competitie, maar eveneens van alle wedstrijden van alle ploegen van de club waaraan hij toegewezen is, die
geprogrammeerd staan tijdens dezelfde speelweek van de ploeg waarin de twee waarschuwingen werden opgelopen. De schorsing zal
evenwel beperkt worden tot de eerste wedstrijd van elke ploeg.
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of twee gele
kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft gekregen.
12. Schorsingen ten gevolge van drie waarschuwingen in verschillende wedstrijden
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste kampioenschapswedstrijd die onmiddellijk volgt op de wedstrijd waarin
de betrokkene de derde waarschuwing heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt
de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.
De administratieve schorsing belet de speler ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd van de ploeg
voor de betrokken competitie, maar eveneens van alle wedstrijden van alle ploegen van de club waaraan hij toegewezen is, die
geprogrammeerd staan tijdens dezelfde speelweek van de ploeg waarin de waarschuwingen werden opgelopen. De schorsing zal
evenwel beperkt worden tot de eerste wedstrijd van elke ploeg.
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2. Wedstrijden van een eindronde, van de Beker van België of een provinciale beker
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste wedstrijd van de eindronde die volgt op de wedstrijd van de eindronde
waarin de betrokkene de tweede waarschuwing heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd,
wordt de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.
De schorsing slaat, naargelang het geval, op de eerstvolgende wedstrijd van de eindronde, de Beker van België of provinciale beker
waarin de speler de tweede gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van dezelfde wedstrijd heeft gekregen.
3. Wedstrijden van de Beker van België of een provinciale beker
De schorsing is van toepassing tijdens de eerstvolgende bekerwedstrijd die gespeeld wordt door de ploeg waarin de betrokkene de
tweede waarschuwing heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt de schorsing
verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.
4. Bijzonderheden
41. Onder het woord “speeldag” dient te worden begrepen: alle wedstrijden die geprogrammeerd staan van maandag tot en met zondag,
met een maximum van één wedstrijd per soort ploeg.
De schorsing belet de speler eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende officiële wedstrijd van
een andere ploeg waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop volgende dagen gespeeld wordt.
42. Voorbeeld voor schorsing in andere wedstrijden
Dag
Zo
Ma Di Wo Do Vr
Wedstrijd
1
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Gele kaart
aanleiding tot
schorsing
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of
niet?
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Wedstrijd op zondag wordt uitgesteld of heeft niet plaats
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J

J

= periode van 6 dagen
J = mag spelen
N= mag niet spelen

O

J

N

N

N

J

O = geen wedstrijd

42. Wanneer de wedstrijd waarvoor een speler ambtshalve geschorst is wegens cumulatie van waarschuwingen, uitgesteld wordt, wordt
de schorsing automatisch overgedragen naar de eerstvolgende wedstrijd.
43. Bij cumulatie van schorsingen; zie Art. F1809

Artikel F1809

Cumulatie van schorsing

1. Wanneer aan een speler meerdere schorsingen worden opgelegd ingevolge een rechtstreekse uitsluiting en/of ingevolge het totaliseren
van een aantal waarschuwingen in één of meerdere wedstrijden, worden deze afzonderlijk en in volgorde dat ze in werking kunnen treden
ondergaan in de betrokken categorie.
2. Elke nieuwe schorsing gaat in de eerstvolgende wedstrijd dat de speler voor de betrokken ploeg niet (meer) geschorst is.
3. Indien een schorsing ingevolge een rechtstreekse uitsluiting en een schorsing wegens het totaliseren van een aantal waarschuwingen
in één of meerdere wedstrijden dezelfde dag uitwerking hebben, wordt deze, die door de bevoegde instantie uitgesproken is, eerst
ondergaan.
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Artikel F1810

Overdracht van waarschuwingen en schorsingen

1. De registratie van de waarschuwingen gebeurt per seizoen.
11. Wanneer een speler op het einde van het seizoen onvoldoende geregistreerde waarschuwingen heeft om ambtshalve geschorst te
zijn, worden de tijdens het kampioenschap of een bekercompetitie geregistreerde waarschuwingen geannuleerd.
12. Wanneer de ambtshalve schorsing ingevolge cumulatie van waarschuwingen niet meer kan uitgevoerd worden gedurende het
lopende seizoen, wordt deze schorsing niet overgedragen naar het volgende seizoen.
2. Eindronde of testwedstrijden
De waarschuwingen opgelopen tijdens de normale fase van een kampioenschap hebben geen uitwerking op de wedstrijden van een
eindronde of op testwedstrijden en worden geannuleerd na het beëindigen van het kampioenschap, voor zover ze geen aanleiding geven
tot een administratieve schorsing.
3. Overdracht in geval van kwalificatie voor verschillende clubs
Wanneer een speler wordt toegewezen aan een andere club, worden de ten laste van de speler geregistreerde waarschuwingen en/of
schorsing in de schoot van elke ploeg van zijn vorige club, overgedragen en geregistreerd bij elke ploeg van zijn nieuwe club.

HOOFDSTUK 3: VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN VAN ALLE
PLOEGEN
Artikel F1816

Boete ● Eventuele oproeping

1. De op het wedstrijdblad van een vriendschappelijke wedstrijd vermelde waarschuwingen worden niet door de administratie
geregistreerd en hebben enkel een administratieve boete tot gevolg. Deze boete wordt ambtshalve opgelegd en is zonder verhaal.
-

5,00 EUR indien hij speelt in een jeugdploeg, in een ploeg van een provinciale afdeling of in een nationale belofteploeg
7,50 EUR indien hij speelt in een ploeg van 3de nationale afdeling;
10,00 EUR indien hij speelt in een ploeg van 2de nationale afdeling;
15,00 EUR indien hij speelt in een ploeg van 1ste nationale afdeling.

2. De uitsluiting tijdens een vriendschappelijke wedstrijd ingevolge twee waarschuwingen, heeft enkel een verdubbeling van de
administratieve boete voor een waarschuwing tot gevolg.
3. Zo het Provinciaal Comité of het Sportcomité, op grond van het scheidsrechtersverslag oordeelt dat de directe uitsluiting het gevolg
was van ernstige laakbare feiten, die een schorsing van datum tot datum kunnen meebrengen, roept het de betrokken speler op voor
een volgende zitting. Indien een dergelijke schorsing wordt uitgesproken, geldt die voor alle categorieën van wedstrijden.

HOOFDSTUK 4: KAMPIOENSCHAPSWEDSTRIJDEN VAN ANDERE
PLOEGEN DAN DE EERSTE PLOEG, DE SATELLIETPLOEG EN DE
NATIONALE BELOFTEN
Artikel F1821

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

1. De waarschuwingen die vermeld staan op het wedstrijdblad van een kampioenschapswedstrijd van een andere ploeg dan de eerste
ploeg, de satellietploeg of de nationale belofteploeg, worden niet door de administratie geboekt bij de betrokken speler, maar hebben
enkel een administratieve boete van 2,50 EUR. tot gevolg.
2. Bij uitsluiting ingevolge twee waarschuwingen tijdens een dergelijke wedstrijd, is de speler wel ambtshalve geschorst voor één
wedstrijd volgens de in artikel F1808.11 voorziene modaliteiten. De twee waarschuwingen hebben eveneens elk de hierboven voorziene
administratieve boete tot gevolg.
3. Bij een directe uitsluiting stelt de scheidsrechter een verslag op dat door de bevoegde instantie behandeld wordt.
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Artikel F1823

Geen overdracht van schorsing

Wanneer de schorsing van een speler die twee waarschuwingen heeft opgelopen in de loop van eenzelfde wedstrijd niet meer effectief
kan worden tijdens het lopende seizoen, wordt zij niet overgedragen naar het volgende seizoen.

HOOFDSTUK 5 4: BIJZONDERE GEVALLEN
Artikel F1826

F1821

Vriendschappelijke wedstrijden in het buitenland

De speler die werd uitgesloten tijdens een in het buitenland gespeelde vriendschappelijke wedstrijd, wordt opgeroepen voor het
Sportcomité.
Desgevallend spreekt deze, op basis van het verslag van de Secretaris-generaal van de desbetreffende nationale bond, een schorsing
of een uitbreiding van de schorsing uit.
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9. (VV-18-21) Voorstel wijziging artikel M209: Verkiezingen van de leden van de verkozen instanties
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
Tot op heden was er geen procedure uitgeschreven rond de verkiezing van de vertegenwoordiger van het
minivoetbal in de Raad van Bestuur en de leden van het departement minivoetbal. Met onderstaande
reglementswijziging in boek minivoetbal wensen we hieraan tegemoet te komen.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Toevoegen:
Art. M209

Verkiezingen van de leden van de verkozen instanties

1. De verkiezing van het lid minivoetbal voor de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen gebeurt op de
Algemene Vergadering van de leden van de nationale en provinciale minivoetbalclubs. De duur van het
mandaat bedraagt vier seizoenen. Een uittredend lid is herkiesbaar en zijn kandidatuur wordt ambtshalve
voorgedragen.
Elke nieuwe kandidatuur moet op straffe van verval, uiterlijk op 31 maart van het verkiezingsjaar (datum
poststempel) onder aangetekende omslag naar de Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen worden
gestuurd.
De binnengekomen kandidaturen worden op de afsluitdatum overgemaakt aan de entiteit (Departement
Minivoetbal), die de verkiezing organiseert en de naam van het verkozen lid nadien doorgeeft aan de
secretaris-generaal.
2. De verkiezing van de leden van het Departement Minivoetbal gebeurt eveneens op de Algemene
Vergadering van de nationale en provinciale minivoetbalclubs. De duur van deze mandaten bedraagt eveneens
vier seizoenen en elk uittredend lid is herkiesbaar en zijn kandidatuur wordt ambtshalve voorgedragen.
Nieuwe leden dienen hun kandidatuur voor 31 maart van het verkiezingsjaar te sturen naar de voorzitter van
het Departement Minivoetbal.
3. Mandaten voor toetreding tot de bondsinstanties - minivoetbal (tuchtcomité en bureau arbitrage) worden
toegewezen door het Departement Minivoetbal. Ook de duur van deze mandaten bedraagt vier seizoenen en
alle uittredende leden zijn herkiesbaar en hun kandidaturen worden ambtshalve voorgedragen.
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10. (VV-18-22) Voorstel wijziging artikel M1216: Het spel
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
In artikel M1216.2 staat beschreven dat de onderbuik bij de heren en de borsten bij de dames met de
handen/armen mogen beschermd worden en dat er geen handspel gefloten wordt wanneer de bal in dat geval
tegen de handen/armen komt. Door het verkeerd plaatsen van de haakjes in de tekst kan er de interpretatie zijn
dat enkel de dames de onderbuik mogen beschermen.
In artikel M1216.2 5. staat beschreven dat een speler de goedkeuring moet vragen aan de scheidsrechter. Om
problemen hiermee te vermijden dient een speler geen toelating te vragen aan de scheidsrechter om het terrein
te verlaten.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel M1216

Het spel

…
2. Bij minivoetbal wordt handspel gefloten als er een beweging is van hand of arm naar de bal. De arm reikt tot
en met het schoudergewricht. Een aangeschoten, onverwachte bal vanop korte afstand getrapt tegen de hand
of arm wordt dus niet gefloten. Er wordt ook geen strafschop gefloten als de hand of arm gebruikt wordt om
gezicht, (of onderbuik (en borsten bij de dames) te beschermen.
5. De spelers mogen zich vóór aanvang van de wedstrijd opwarmen, maar dit moet steeds gebeuren zonder
hinderen van andere aan de gang zijnde sportactiviteiten.
Tijdens de wedstrijd kunnen de wisselspelers zich enkel opwarmen zonder bal en binnen de wisselzone. Geen
enkele speler verlaat de wisselzone tijdens de wedstrijd zonder goedkeuring van de scheidsrechter.
…
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11. (VV-18-23) Voorstel wijziging artikel M1233:

Rechtstreekse vrije schop

1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
In artikel M1233 2. staat beschreven dat een rechtstreekse vrije trap wordt toegekend bij handspel. In de tekst
staat gedefinieerd dat er handspel is wanneer dit niet de bedoeling heeft om gezicht, onderbuik bij de heren en
borsten bij de dames te beschermen. Dit kan tot een foute interpretatie leiden wanneer de bal tegen de hand
komt als het niet gaat om het beschermen van het gezicht of edele delen. Dit zinsdeel moet dan ook geschrapt
worden.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel M1233
…

Rechtstreekse vrije schop

2. Een rechtstreekse vrijschop wordt toegekend:
- handspel of de bal met arm of hand raken indien dit niet als bedoeling heeft gezicht, onderbuik, borsten bij
de dames te beschermen.
- vernederende kritiek of gedrag tegenover scheidsrechter of tegenstrever.
- sliding met tegenstrever in de buurt die zwaar gehinderd of geraakt wordt.
- moedwillig het doel verplaatsen om een doelpunt te voorkomen
- aanvallende fout.
- een tegenstrever slaan, trachten te slaan, duwen, trekken.
- een tegenstrever schoppen, trachten te schoppen, voetje lichten.
- op een tegenstrever springen.
- een tegenstrever ruw of gevaarlijk aanvallen, achteraan aanvallen met lichamelijk contact.
- met voet, knie, arm, hoofd of heup vooruit aanvallen, een tegenstrever klemmen tussen twee spelers.
- spuwen, obscene gebaren.
- alle andere gevallen door de scheidsrechter te bepalen.
…
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12. (VV-18-24) Voorstel wijziging artikel M1413:

De terreinafgevaardigde

1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
In eerste en tweede nationale van het minivoetbal moet de thuisploeg een terreinafgevaardigde aanduiden.
Deze persoon moet een armband dragen. Dit werd tot op heden niet opgenomen in het reglement.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel M1413

De terreinafgevaardigde

…
15. De terreinafgevaardigde mag geen enkele andere functie uitoefenen, behalve deze van
gelegenheidsscheidsrechter (zie punt 16 hierna). Hij neemt plaats naast de wedstrijdtafel en draagt een
armband.
…
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13. (VV-18-25) Voorstel wijziging artikel M335 + M1017 + M1018: Initiële lijst "spelers van de eerste
ploeg" + Club met meerdere ploegen + Specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen en
satellietploegen
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
Clubs met een satellietploeg dienden tot vorig seizoen een lijst te bezorgen aan het Departement minivoetbal
met 10 spelers die de kern vormden van de hoogste ploeg. Dit had betrekking op het beperkt versterken van de
satellietploeg en een speelverbod in het kader van de Beker van Vlaanderen. In deze bekercompetitie konden
de spelers die op deze lijst vermeld stonden niet aantreden. Vanaf volgend seizoen zal een systeem van
klassenverlaging ingevoerd worden waardoor dit artikel overbodig is.
Artikels M1017 en M1018 beschrijven het doorschuiven van spelers op basis van de lijst met spelers. Dit wordt
aangepast naar het systeem van klassenverlaging.
Clubs kunnen in principe niet met twee ploegen in dezelfde reeks ingedeeld worden. Indien dit uit noodzaak of
per uitzondering toch het geval is dan moeten de ploegen met een gescheiden spelersbestand werken.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Schrappen Artikel M335
Artikel M335

Initiële lijst "spelers van de eerste ploeg"

1. Elk seizoen, ten laatste op 15 augustus, moet de club die een satellietploeg heeft ingeschreven, op een
speciaal daartoe door de bond op aanvraag afgeleverd formulier, de initiële lijst van de spelers van zijn eerste
ploeg indienen bij Departement Minivoetbal.
De lijst bevat de naam, voornaam, geboortedatum en aansluitingsnummer van minimum tien spelers. De
spelers moeten ouder zijn dan 15 jaar op 1 juli en worden geacht te behoren tot de eerste ploeg. De lijst mag
geen leden bevatten die een schorsing opliepen die vervalt na het einde van het betrokken seizoen.
2. De diverse lijsten, voorzien van een registratiedatum, worden bij aanvang van het seizoen naar alle clubs
met een satellietploeg bezorgd ter controle bij iedere wedstrijd.
Schrappen Artikel M1017 en vervangen door nieuwe tekst:
Artikel M1017

Club met meerdere ploegen

1. Een club met meerdere ploegen dient voor de hoogst spelende ploeg minimum 10 spelende leden in te
schrijven. Bij een competitiewedstrijd kunnen een onbeperkt aantal spelers van de lager spelende ploeg(en)
deelnemen bij een hoger spelende ploeg.
Bij een lager spelende ploeg mogen per wedstrijd maximum 2 spelers van de hogere ploeg(en) deelnemen.
Elke club dient voor 15 augustus de lijst van de spelers van de hoogst spelende ploeg over te maken aan het
secretariaat van het Departement
Minivoetbal. De goedgekeurde lijsten worden nadien aan alle clubs bezorgd, zodat de clubs zelf de controle
kunnen uitvoeren.
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2. Indien beide ploegen noodgedwongen in dezelfde laagste reeks uitkomen, kunnen spelers van de ene ploeg
niet deelnemen bij de andere ploeg en omgekeerd.
Vervangen door nieuwe tekst:
1. Bij een club met meerdere ploegen kunnen geen twee ploegen in een zelfde reeks ondergebracht worden.
2. Indien beide ploegen noodgedwongen in dezelfde laagste reeks uitkomen, kan een speler van zodra hij
ingeschreven werd op een wedstrijdblad van ploeg A, niet meer ingeschreven worden op het wedstrijdblad
van ploeg B.
Schrappen huidig artikel M1018 en vervangen door nieuwe tekst:
Artikel M1018

Specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen en satellietploegen

1. Elke speler die niet voorkomt op de lijst ‘Spelers van de eerste ploeg' (Art. M335) mag zonder beperking
aantreden met de satellietploeg.
2. De satellietploeg mag maximum twee spelers die voorkomen op de lijst ‘Spelers van de eerste ploeg' (Art.
M335) inschrijven op het wedstrijdblad van een kampioenschapswedstrijd;
3. In de Beker van België mag de satellietploeg geen speler op het wedstrijdblad inschrijven die op het
ogenblik van de wedstrijd voorkomt op de lijst ‘Spelers van de eerste ploeg' (Art. M335), noch een speler die
eerder gedurende hetzelfde seizoen ingeschreven was op het wedstrijdblad van een wedstrijd van de eerste
ploeg in het kader van de Beker van België.
4. Ter gelegenheid van een wedstrijd voor de Beker van België van de eerste ploeg, mag op het wedstrijdblad
geen speler ingeschreven worden die eerder gedurende hetzelfde seizoen reeds ingeschreven was op het
wedstrijdblad van een wedstrijd voor de Beker van België van zijn satellietploeg.
Vervangen door nieuwe tekst:
1. Worden als basisspelers van een ploeg beschouwd, de spelers die ingeschreven waren op het wedstrijdblad
van één van de laatste twee door deze ploeg gespeelde officiële wedstrijden.
2. De satellietploeg mag in een competitiewedstrijd maximum twee spelers opstellen die op het wedstrijdblad
van één van de laatste twee wedstrijden van de hoger spelende ploeg werden ingeschreven.
3. In de Beker van België mag een speler slechts bij één van de ploegen van de club op het wedstrijdblad
ingeschreven worden.
4. In de Beker van Vlaanderen mag een deelnemende ploeg geen enkele speler opstellen die viermaal op het
wedstrijdblad van eerste of tweede nationale werd ingeschreven of die voor een eerste- of tweedenationaler
op het wedstrijdblad voor een wedstrijd van de Beker van België werd ingeschreven.
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14. (VV-18-26) Voorstel wijziging artikel M1526:

Terugtrekking ● Algemeen forfait

1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
In het huidige reglement wordt bepaald dat wanneer een verplichte jeugd- of satellietploeg 4 keer forfait geeft
in de heenronde, deze ploeg algemeen forfait moet geven en de hoogst spelende ploeg aan het einde van het
seizoen degradeert. Dit reglement wordt opgesplitst zodat er twee verschillende bepalingen komen voor een
jeugdploeg en een satellietploeg. Voor een satellietploeg verandert er niets aan het reglement. Voor een
verplichte jeugdploeg is het voorstel om dit over de heenronde en de terugronde apart te bekijken. Zo wordt
het risico op een degradatie voor de hoogste ploeg kleiner indien een verplichte jeugdploeg algemeen forfait
moet geven.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel M1526

Terugtrekking ● Algemeen forfait

Schrappen (tekst in geel):
16. Indien een club met haar verplichte jeugd- of satellietploeg(en) vier keer in de loop van de heenronde van
het seizoen forfait geeft , wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de betrokken
ploeg en degradeert de hoogst spelende ploeg van die club aan het einde van het seizoen één reeks.
Toevoegen:
17. Indien een club met een verplichte jeugdploeg zowel de eerste als tweede ronde niet reglementair kan
uitspelen wegens vier forfaits in elke ronde degradeert de hoogst spelende ploeg van die club aan het einde
van het seizoen één reeks.
Schrappen (tekst in gele kleur):
4. Terugtrekking of algemeen forfait eerste ploegen: gevolgen voor satellietploeg
Wanneer een club met een satellietploeg algemeen forfait geeft voor haar eerste ploeg of die forfait werd
opgelegd voor haar eerste ploeg, kunnen de spelers die op dat ogenblik ingeschreven staan op de lijst "spelers
van de eerste ploeg" alsnog deelnemen aan de wedstrijden van de satellietploeg volgens de voorwaarden die
beschreven zijn in artikel M1018.
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15. (VV-18-27) Voorstel wijziging artikel M1739:

Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen

1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
Bij een zitting voor het tuchtcomité minivoetbal kan een aangeslotene of een club zich niet laten
vertegenwoordigen door de gerechtigde correspondent of een andere toegewezen aangeslotene van zijn club.
Met deze reglementswijziging willen we dit wel mogelijk maken. Dit zou verhinderen dat er te veel uitspraken
bij verstek moeten genomen worden.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel M1739
Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen
= Art. B1739 waarbij punt 1 vervangen wordt door:
1. Aangeslotenen en clubs kunnen zich voor het tuchtcomité minivoetbal laten bijstaan/vertegenwoordigen
door:
•Één of twee toegewezen aangeslotene(n) van de club
•Een advocaat
•Een meerderjarig lid van zijn familie, tot de derde graad, ingeval de aangeslotene een minderjarige betreft
•Een tolk (indien de noodzaak daartoe bestaat)
Een toegewezen aangeslotene moet in het bezit zijn van de oproeping indien deze schriftelijk is gebeurd en in
het bezit zijn van een getekende volmacht van het lid dat hij vertegenwoordigt. Indien hij een club
vertegenwoordigt moet de volmacht ondertekend zijn door de gerechtigde correspondent. Hij moet
meerderjarig zijn en mag niet geschorst zijn door een bondsinstantie.
Een scheidsrechter mag zich laten bijstaan en/of vertegenwoordigen, op eigen kosten, door een advocaat in
geschillen waarbij hij een schadevergoeding vordert wegens lichamelijke en/of materiële schade bij
handtastelijkheden of elke vorm van agressie op zijn persoon.
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16. (VV-18-28) Voorstel wijziging artikel M1019: Specifieke voorwaarden voor deelname aan
wedstrijden van jeugdploegen
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
Op heden staat in boek M gepreciseerd dat een jeugdspeler maximum 1 categorie hoger mag spelen. Om het
artikel uit het algemeen reglement rond de leeftijd van de spelers door te trekken naar het minivoetbal willen
het departement deze bepaling schrappen. Ook in het minivoetbal zal er voor jeugdwedstrijden dus enkel een
maximumleeftijd per categorie bepaald worden.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel M1019

Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van jeugdploegen

1. Algemene principes
11. In de jeugdreeksen mogen alle spelers één categorie hoger spelen dan hun eigen leeftijdscategorie.
12. In een club met meerdere jeugdploegen in één leeftijdscategorie mogen alle spelers onbeperkt in alle
jeugdploegen van die
categorie aantreden. Ze worden aanzien als een lid van één club en dus niet specifiek van een ploeg.
13. In de bekercompetitie kan een jeugdspeler maar voor één ploeg uitkomen binnen eenzelfde
leeftijdscategorie. Van zodra hij
dus op een wedstrijdblad ingeschreven werd bij één ploeg, mag hij niet meer op het wedstrijdblad van een
andere ploeg
ingeschreven worden.
2. Seniores - Jeugdspelers
De jeugdspelers die ten volle vijftien jaar zijn, mogen in alle afdelingen voor seniores uitkomen zonder daarom
hun kwalificatie
voor de jeugdkampioenschappen te verliezen.
Aanpassing nummering: 12. wordt 11. en 13. wordt 12.
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17. (VV-18-29) Voorstel wijziging artikel M908: Transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal
2. Motivering
Op heden staat in boek M dat Titel 9 ‘Mutaties van spelers en aangeslotenen’ niet van toepassing is in het
minivoetbal. Het departement wenst te bekomen dat jeugdspelers (minderjarigen) ook tijdens het seizoen van
ploeg kunnen veranderen mits het akkoord de ploeg waar ze bij aanvang van het seizoen aangesloten waren. Er
zijn enkele aanpassingen in Titel 9 gezien de specificiteit van de structuur van het minivoetbal.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Overname Artikel B901 tot en met B918
Artikel M908

Transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer

• Van 1 mei tot 1 september:
Alle clubs kunnen transfers van amateurs afsluiten zonder speelbeperkingen
• Van 1 september tot 1 april
Alle clubs kunnen transfers van amateurs afsluiten. In dat geval is de speler niet speelgerechtigd voor de
officiële wedstrijden van de eerste ploeg(en).
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18. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
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19. Inbreng vanwege de entiteiten
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