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VLAAMSE STUDIECOMMISSIE

Brussel, 3 juni 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
WOENSDAG 12 juni om 19.00 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.

Goedkeuring verslag VSC 11 05 2019 + 23 05 2019
Briefwisseling
Agenda NRC van 17 06 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen
(VV-18-3) Voorstel wijziging Art.V1571-1573: Jeugdkampioenschap Voetbal Vlaanderen
(VV-18-14) Voorstel wijziging art.B1019: Specifieke voorwaarden voor deelname aan
wedstrijden van vrouwenploegen
(VV-18-30) Voorstel wijziging art.V1558: Interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen
(VV-18-31) Voorstel wijziging art. V477: Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van
amateurclub in de hogere regionale afdelingen
Mededelingen
(VV1((
Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Inbreng vanwege de entiteiten

Met vriendelijke groeten,
Johny Vanspauwen
Voorzitter VSC

Ben Doumen
Secretaris VSC

Agenda VSC 12 06 2019

2
3
4
5
7
11
15
18
19

2
1. Goedkeuring verslag VSC 11 05 2019 + 23 05 2019
Bijlage 1 + 2 in de uitnodiging VSC.
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2. Briefwisseling
Wordt ter zitting kort toegelicht.
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3. Agenda NRC van 17 06 2019: Standpunt Voetbal Vlaanderen
Bijlage 3 + 4 + 5 in de uitnodiging VSC.
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4. (VV-18-3) Voorstel wijziging Art.V1571+1573: Jeugdkampioenschap Voetbal Vlaanderen
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Het definitief maken van het tijdelijk reglement dat toegang geeft om twee ploegen van de Yellow Flames te
laten deelnemen aan het Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen en om clubs die
uitkomen in de Superleague Vrouwenvoetbal toelating te geven om zich in te schrijven in de provinciale
competitie.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
1.07.2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel V1571

Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen

1. Deelnemers
11. Tot de INTERPROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie
Interprovinciaal Jeugdvoetbal” (zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen.
WIJZIGING ENKEL GELDIG VOOR HET SEIZOEN 2018-2019  TOEPASSING 2de COMPETITIEHELFT 01/01/2019 tot en met
30/06/2019.
12. Ook twee ploegen van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 5000 van Voetbal Vlaanderen), spelend
onder de naam Yellow Flames, kunnen in overtal worden ingedeeld in een reeks, en dit met respect van de bepalingen van Art. B1009).
Standaard worden deze wedstrijden gespeeld als midweekwedstrijden, steeds op het veld van de tegenstrever. Uitzonderingen hierop zijn
in overleg met de betrokken clubs steeds mogelijk.
Gele en rode kaarten volgen de toepasselijke reglementering van titel 18.

Artikel V1573

Provinciale jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen

11. Tot de PROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie Provinciaal
Jeugdvoetbal” (zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen.
TOEVOEGING ENKEL GELDIG VOOR HET SEIZOEN 2018-2019  TOEPASSING 2de COMPETITIEHELFT 01/01/2019 tot en met
30/06/2019.
Ook de clubs die uitkomen in de Superleague Vrouwenvoetbal kunnen meisjesteams inschrijven in de provinciale competitie en dit met
respect van de bepalingen van Art. B1009.
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5. (VV-18-14) Voorstel wijziging art.B1019 – Specifieke voorwaarden voor deelname aan
wedstrijden van vrouwenploegen
1. Ingediend door
Liga Brabant VV via de VSC
2. Motivering
In de reglementsteksten aangaande de klasseverlaging van de vrouwen wordt er nog altijd gesproken van “de
vorige speeldag” terwijl bij de heren overal rekening gehouden wordt met “ de vorige wedstrijd”
De bedoeling van dit voorstel beoogt de reglementering voor beide disciplines op mekaar af te stemmen.
Het vrouwenvoetbal heeft hierbij volgende bedenkingen:
1)Er is voorgesteld om in B 1019.31 , 32, 33, 34, 35, 421 en 422 “bij de vorige speeldag” te wijzigen door “aan
de vorige officiële kampioenschapswedstrijd”.
Dit gaat toch aanleiding geven tot verwarring en moeilijkheden.
Bv.:
- een wedstrijd die enkele uren na een andere wedstrijd plaats vindt;
-er is niet altijd de mogelijkheid om het wedstrijdblad onmiddellijk af te drukken omdat het soms zelfs nog niet
afgesloten is;
De kans dat een club bij een belangrijke wedstrijd heel wat speelsters, die eigenlijk tot de A-ploeg behoren, bij
de B-ploeg laat spelen, is groter indien dit in hetzelfde weekend door een club kan geregeld worden.
De clubs zijn sinds jaar en dag gewend om met de wedstrijden van het vorige weekend (of de vorige midweek)
rekening te houden.
Daarom lijkt het nuttig om volgende tekst toe te voegen:
39. Met “vorige officiële kampioenschapswedstrijd” wordt bedoeld een wedstrijd die meer dan 48 uur voor de
huidige wedstrijd is aangevangen.
424. Met “vorige officiële wedstrijd” wordt bedoeld een wedstrijd die meer dan 48 uur voor de huidige wedstrijd
is aangevangen.
2)In B 1019.36 komt nog steeds de term “vorige speeldag” voor.
36. Indien een speelster aan meerdere officiële wedstrijden van de kampioenschappen van de vorige speeldag
heeft deelgenomen, wordt de wedstrijd waarin de speelster het grootste aantal speelminuten kreeg in één en
dezelfde wedstrijd in aanmerking genomen als vorige wedstrijd om het verbod tot klasseverlaging te bepalen.
Dit kan opgelost worden door ze te vervangen door onderstaande tekst. We verwijzen dan opnieuw naar de
term “vorige officiële kampioenschapswedstrijd”, dus een wedstrijd van de één of andere ploeg van haar club,
die is aangevangen meer dan 48 uur voor de huidige wedstrijd.
36. Indien een speelster met meerdere ploegen aan een vorige laatste officiële kampioenschapswedstrijd (artikel
B 1019.39) van haar club van de kampioenschappen van de vorige speeldag heeft deelgenomen, wordt de
wedstrijd waarin de speelster het grootste aantal speelminuten kreeg in één en dezelfde wedstrijd in aanmerking
genomen als vorige wedstrijd om het verbod tot klasseverlaging te bepalen.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
1.07.2019
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5. Voorgestelde teksten
Artikel B1019 Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van vrouwenploegen
Onveranderd tot :
3. Klasseverlaging tussen de verschillende eerste ploegen van een club, in kampioenschapswedstrijden
31. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum drie speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een kampioenschapswedstrijd van een
andere eerste ploeg van deze club. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-ploeg meer dan één
speelhelft gespeeld hebben.
32. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A- of B-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een kampioenschapswedstrijd van
de C-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-ploeg of de B-ploeg meer dan één speelhelft
gespeeld hebben.
33. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A-, B- of C-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een kampioenschapswedstrijd
van de D-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-, B- of de C-ploeg meer dan één speelhelft
gespeeld hebben.
34. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A-, B-, C- of D-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een
kampioenschapswedstrijd van de E-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-, B, C- of de Dploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben.
35. Het verbod tot klasseverlaging betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige speeldag aan de vorige officiële
kampioenschapswedstrijd van de A-, B-, C-, D- of E-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan een
kampioenschapswedstrijd van de F-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de A-, B, C-, D- of de
E-ploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben.
36. Indien een speelster aan meerdere wedstrijden van de kampioenschappen van de vorige speeldag heeft deelgenomen, wordt het
grootste aantal speelminuten in één en dezelfde wedstrijd in aanmerking genomen om het verbod tot klasseverlaging te bepalen.
36. Indien een speelster met meerdere ploegen aan een vorige laatste officiële kampioenschapswedstrijd (artikel B 1019.39) van haar
club van de kampioenschappen van de vorige speeldag heeft deelgenomen, wordt de wedstrijd waarin de speelster het grootste aantal
speelminuten kreeg in één en dezelfde wedstrijd in aanmerking genomen als vorige wedstrijd om het verbod tot klasseverlaging te bepalen.
37. Indien een club in de laagste provinciale afdeling meerdere eerste ploegen in lijn brengt, gelden de regels van klasseverlaging niet
tussen deze eerste ploegen.
38. Voor de toepassing van bovenstaande modaliteiten, legt de ploeg voor aanvang van de wedstrijd een kopie van het wedstrijdblad van
de laatste officiële kampioenschapswedstrijd(en) van de vorige speeldag van zijn hoger spelende eerste ploeg(en) voor aan de
afgevaardigde van de tegenstrever en de scheidsrechter. Indien een wedstrijd om één of andere reden niet effectief aangevangen werd,
geldt het wedstrijdblad van de vorige effectief gespeelde wedstrijd. Bij het niet naleven van deze verplichting, kan de afgevaardigde deze
tekortkoming noteren op het wedstrijdblad en wordt er een administratieve boete van 40,00 EUR opgelegd.
39.. Met “vorige officiële kampioenschapswedstrijd” wordt bedoeld een wedstrijd die meer dan 48 uur vóór de te spelen wedstrijd is
aangevangen.
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4. Klasseverlaging in de beker van Belgie
41. Klasseverlaging in de voorronde, eerste en tweede ronde
411. Ten laatste een dag voor haar eerste bekerwedstrijd dient de club die met een B-ploeg aan de beker deelneemt een lijst van elf (11)
gekwalificeerde A-speelsters (naam en geboortedatum) aan het Competitions Department over te maken (per post, per fax, per mail of via
E-Kickoff).
Deze elf speelsters zijn tijdens de voorronde, eerste en tweede ronde voor hun ingeschreven B- en C-ploeg niet speelgerechtigd.
412. Ten laatste een dag voor haar eerste bekerwedstrijd dient de club die met een C-ploeg aan de beker deelneemt een bijkomende lijst
van elf (11) gekwalificeerde A- of B-speelsters (naam en geboortedatum) aan het Competitions Department over te maken (per post, per
fax, per mail of via E-Kickoff).
Deze elf speelsters zijn tijdens de voorronde, eerste en tweede ronde niet speelgerechtigd voor hun ingeschreven C-ploeg.
413. Daartoe legt de club van een B of C-ploeg voor aanvang van de wedstrijd een kopie van deze bij het Competitions Department
ingediende lijst(en) voor aan de afgevaardigde van de tegenstrever en de scheidsrechter. Bij het niet-naleven van deze verplichting, kan
de afgevaardigde deze tekortkoming laten noteren op het wedstrijdblad en wordt er een administratieve boete van 40,00 EUR opgelegd.
42. Klasseverlaging vanaf de derde ronde
421. Het verbod tot klasseverlaging vanaf de derde ronde in bekerwedstrijden betekent dat maximum drie speelsters die bij de vorige
speeldag van aan de vorige officiële wedstrijd (beker- of kampioenschapswedstrijd) van de A-ploeg effectief hebben deelgenomen, mogen
deelnemen aan een bekerwedstrijd van een andere eerste ploeg van deze club. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens
die wedstrijd van de A-ploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben
422. Het verbod tot klasseverlaging vanaf de derde ronde in bekerwedstrijden betekent dat maximum vier speelsters die bij de vorige
speeldag van aan de vorige officiële wedstrijd (beker- of kampioenschapswedstrijd) van de A of B-ploeg effectief hebben deelgenomen,
mogen deelnemen aan een bekerwedstrijd van de C-ploeg. Bovendien mag slechts één van deze speelsters tijdens die wedstrijd van de
A- of B-ploeg meer dan één speelhelft gespeeld hebben.
423. Daartoe legt de club van een B- of C-ploeg voor aanvang van de wedstrijd een kopie van het wedstrijdblad van de vorige officiële
speeldag (beker- of kampioenschapswedstrijd) van zijn A-ploeg en zijn eventuele B-ploeg voor aan de afgevaardigde van de tegenstrever
en de scheidsrechter. Bij het niet-naleven van deze verplichting, kan de afgevaardigde deze tekortkoming laten noteren op het
wedstrijdblad en wordt er een administratieve boete van 40,00 EUR opgelegd.
424. Met “vorige officiële wedstrijd” wordt bedoeld een wedstrijd die meer dan 48 uur voor de huidige wedstrijd is aangevangen.
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6. (VV-18-30) Voorstel wijziging art.V1558 - Interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen
1. Ingediend door
VACHA
2. Motivering
Momenteel wordt de bijkomende stijgers naar 3de amateur aangeduid door een interprovinciale eindronde,
gespeeld in twee groepen volgens een kampioenschapsformule, waarna finalewedstrijden worden gespeeld.
In concreto betekent dit dat er vooreerst vijf speeldagen worden gespeeld in de groepsfase, gevolgd door een
finale tussen beide groepswinnaars indien er slechts één plaats te begeven is in 3de amateur.
Er werd vastgesteld dat er tijdens de groepsfase ongelukkige sportieve problemen kunnen optreden.
In de eerste plaats is er de vaststelling dat er per speeldag steeds een ploeg “bye” is, waardoor er zich op de
laatste speeldag een situatie kan voordoen waarbij de ene kandidaat groepswinnaar “bye” is, terwijl zijn
rechtstreekse concurrent weet welk resultaat moet worden behaald om de finale te halen. Dit kan moeilijk
sportief worden genoemd.
Anderzijds zien we elk seizoen dat de zwakkere deelnemers de eerste wedstrijd(en) met een groot verschil
verliezen en daardoor reeds na de eerste en/of de tweede speeldag de finale mogen vergeten. Ook deze
situatie kan de resterende competitie vervalsen, aangezien deze teams de rest van de competitie met weinig
inzet zullen afwerken. Dergelijke wedstrijden verliezen op sportief en financieel vlak veel, zoniet alle belang
voor de betrokken clubs.
Om aan deze ongewenste situatie te verhelpen, zou de interprovinciale eindronde kunnen worden ingericht
volgens de bekerformule, d.w.z. met rechtstreekse uitschakeling.
Eerste optie :
Met het huidige aantal deelnemers (10), zou er dan op de eerste speeldag een voorronde tussen 4 ploegen
moeten worden gespeeld. De twee verliezers van de voorronde vallen af en daardoor wordt het aantal van 10
naar 8 teruggebracht. Vervolgens zijn dan nog 3 speeldagen (kwartfinale, halve finale, finale) nodig om de
uiteindelijke winnaar aan te duiden. In plaats van de huidige 6 speeldagen, zou de eindronde bijgevolg nog 4
speeldagen duren.
Aan deze formule zitten evenwel ook nadelen. Zo kunnen de deelnemers die de voorronde niet hoeven te
spelen hun tegenstrevers op de eerste speeldag gaan scouten, wat omgekeerd niet het geval is. Bovendien is
de kans reëel dat een ploeg in de voorronde gele of rode kaarten oploopt en de eindronde dus met een
handicap verderzet.
Deze situaties kunnen worden vermeden door een tweede optie.
Tweede optie :
Aangezien een competitie met rechtstreekse uitschakeling idealiter met een veelvoud van acht wordt
gespeeld, moet het aantal deelnemers worden opgetrokken van 10 naar 16. In plaats van 2 deelnemers per
provincie, worden dat er 3. De 16de deelnemer zou ieder seizoen volgens een beurtrol uit een andere provincie
komen. Elke provincie beslist uiteraard over de modaliteiten om haar deelnemers aan te duiden, maar met 3
deelnemers per provincie zou zich dat kunnen beperken tot de periodewinnaars (of een vervanger op basis
van de rangschikking).
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In vergelijking met optie 1, blijft het aantal speeldagen gelijk (4). In vergelijking met de huidige formule, wordt
de eindronde echter met 2 speeldagen ingekort. Hierdoor blijft de mogelijkheid open om de finale desgewenst
met heen- en terugwedstrijd te spelen.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Seizoen 2019-2020
5. Voorgestelde teksten

Artikel V1558

Interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen

2. Deelnemers
Er zijn zestien deelnemers
2.1 Vijftien deelnemers, nl. drie per Voetbal Vlaanderen-provincie : zie artikel V1566.3
2.2 De zestiende deelnemer wordt jaarlijks aangeduid door een andere provincie, in deze volgorde : Antwerpen, Limburg, OostVlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
4. Organisatie van de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen
41. ongewijzigd
42. De interprovinciale eindronde wordt gespeeld volgens de formule van rechtstreekse uitschakeling. De tegenstanders worden vanaf
de eerste speeldag tot en met de 4de speeldag aangewezen door loting, beheerd door het Competitions Departement.
Op de eerste speeldag spelen de 16 deelnemers tegen elkaar, op het terrein van de club die als eerste werd geloot. De acht winnaars
zijn gekwalificeerd voor de tweede speeldag.
Op de tweede speeldag spelen de 8 overblijvende deelnemers tegen elkaar, op het terrein van de club die als eerste werd uitgeloot. De
vier winnaars zijn gekwalificeerd voor de derde speeldag.
Op de derde speeldag spelen de 4 overblijvende deelnemers tegen elkaar, op het terrein van de club die als eerste werd uitgeloot. De
twee winnaars zijn gekwalificeerd voor de vierde speeldag. Indien er meer dan twee plaatsen te begeven zijn in 3de amateur, spelen
ook de verliezers tegen elkaar op de vierde speeldag.
Op de vierde speeldag spelen de 2 winnaars van de derde speeldag de grote finale tegen elkaar, op het terrein van de club die als
eerste werd uitgeloot (of : ALTERNATIEF : met een heen- en terugwedstrijd, waarbij de club die als eerste werd uitgeloot, de
heenwedstrijd uit en de terugwedstrijd thuis speelt).
Op de vierde speeldag spelen de 2 verliezers van de derde speeldag de kleine finale tegen elkaar, op het terrein van de club die als
eerste werd uitgeloot (of : ALTERNATIEF : met een heen- en terugwedstrijd, waarbij de club die als eerste werd uitgeloot, de
heenwedstrijd uit en de terugwedstrijd thuis speelt).
43. Naargelang het aantal te begeven plaatsen, stijgt enkel de winnaar van de vierde speeldag, of beide deelnemers, naar 3de amateur.
Indien er een 3de plaats te begeven is in 3de amateur, stijgt ook de winnaar van de wedstrijd tussen de verliezers van de derde speeldag.
De verliezer van deze wedstrijd stijgt als er vier plaatsen te begeven zijn in 3de amateur.
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44. Modaliteiten bij gelijke stand
Wanneer deze wedstrijden… ongewijzigd
Tweede zin schrappen : Dit geldt echter niet voor punt 42…
Indien “finale” over twee wedstrijden : Op de vierde speeldag worden geen verlengingen gespeeld na de heenwedstrijd. Indien de stand
na de heen- en de terugwedstrijd volledig gelijk is, worden verlengingen gespeeld, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie.
45. Verdeling van de inkomsten
De bezoekende club ontvangt twee derden van de inkomsten. Abonnementen en door de clubs afgeleverde vrijkaarten verlenen geen
toegang tot deze wedstrijden. Enkel houders van een bestendige uitnodigingskaart of van een perskaart hebben recht op kosteloze
toegang.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtervergoedingen, terwijl de bezoekende club haar
verplaatsingskostendraagt.
De thuisclub biedt spelers en staf van de bezoekende ploeg na de wedstrijd een broodmaaltijd en frisdrank aan.
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7. (VV-18-31) Voorstel wijziging art. V477 - Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van amateurclub in
de hogere regionale afdelingen

1. Ingediend door
VACHA
2. Motivering
Tijdens de VSC van 11 mei 2019 werden de reglementsteksten met betrekking tot het behalen van de licentie
voor het nationale amateurvoetbal voor VV bepaald; met uitzondering van de voorwaarden aangaande de
jeugdwerking.
De VACHA vindt dat elke club aan jeugdwerking zou moeten doen. Omdat de VACHA echter van mening is dat
het niveau van de jeugdwerking niet mag gekoppeld worden aan het niveau waarop het eerste elftal speelt;
kon ze niet akkoord gaan met het initiële voorstel, mede ter bescherming van provinciale clubs die momenteel
wel beschikken over een jeugdwerking op provinciaal of interprovinciaal niveau.
Met dit alternatief voorstel zullen de clubs uit de hogere afdelingen toch een minimale jeugdwerking (6
jeugdteams) dienen te voorzien bij aanvang van het tweede seizoen in de hogere reeksen. Deze jeugdwerking
moet bovendien verder uitgebouwd worden tot minimaal 12 teams bij aanvang van het vierde seizoen in de
hogere amateurreeksen.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2020; al is een overgangsmaatregel van toepassing
5. Voorgestelde teksten
Artikel V477 Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van amateurclub in de hogere

regionale afdelingen
Ongewijzigd tot…
4. Jeugdwerking (deze regels treden pas in voege vanaf het seizoen 2021-2022)
Clubs die uitkomen in 2de en 3de klasse amateurs nemen bij voorkeur deel aan de interprovinciale of provinciale jeugdkampioenschappen.
Indien zij niet deelnemen aan de interprovinciale of provinciale jeugdkampioenschappen dienen zij evenwel een minimum aantal ploegen
in de gewestelijke jeugdcompetities in lijn te brengen
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Wedstrijdvorm

Categorie

Minimum aantal

Minimum aantal

ploegen vanaf tweede

ploegen vanaf

opeenvolgende

vierde

seizoen in het

opeenvolgende

regionale

seizoen in het

amateurvoetbal*

regionale
amateurvoetbal*

U21
11/11

U19
U17

1

2

2

4

3

6

U15
U13
8/8

U12
U11
U10
U9

5/5 of 3/3

U8
U7

* De verschillende reeksen en afdelingen van 2de en 3de klasse amateurs worden voor deze regel als één geheel beschouwd. Zo moet
bijvoorbeeld een club die aan het eind van het seizoen 2020-2021 promoveert naar 3de klasse amateurs, voldoen aan de bovenstaande
regels vanaf het seizoen 2022-2023 ongeacht of het eerste elftal in dat seizoen uitkomt in 2de dan wel 3de klasse amateurs.
Opgelet: Indien de club algemeen forfait geeft met één of meerdere ploegen, waardoor het minimum aantal ploegen niet langer bereikt
wordt, kan de licentie voor het nationaal amateurvoetbal ingetrokken worden voor het volgende seizoen.
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8. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
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9. Inbreng vanwege de entiteiten
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