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VLAAMSE STUDIECOMMISSIE

Brussel, 4 maart 2020

Aan de leden van de Vlaamse Studiecommissie,
(Aan de leden van het Bestuur 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 14 maart 2020 om 10u00 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.

Goedkeuring verslag VSC 08 02 2020
Briefwisseling
Agenda Hoge Raad van 16 03 2020: standpunten Voetbal Vlaanderen
B229 (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
(met amendement via werkgroep VSC)
(VV-20-1) Voorstel wijziging artikel V1422 - Verplichte inschrijving op wedstrijdblad
(VV-20-2) Voorstel wijziging artikel B1018 - Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden
van jeugdploegen en reserven: klasseverlaging
(VV-20-4) Voorstel wijziging interprovinciale futsalcompetitie VV – vanaf seizoen 2020-2021
Definitieve tekst na interpretatie van de artikels V1556+1557 – ter goedkeuring van de VSC
Interpretatie van artikel V1566 - 1ste provinciale afdeling
Voorstel wijziging artikel V1566 - 1ste provinciale afdeling - deelnemers interprovinciale eindronde
Voorstel tot nog een aanpassing van de statuten van Voetbal Vlaanderen – Art.16: Samenstelling
Beker van Vlaanderen – vanaf seizoen 2020-2021
(teksten volgen later)
Mededelingen Bestuur Voetbal Vlaanderen
Inbreng vanwege de entiteiten

Met vriendelijke groeten,
Johny Vanspauwen
Voorzitter VSC

Ben Doumen
Secretaris VSC
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1. Goedkeuring verslag VSC 08 02 2020
Bijlage 1 in de uitnodiging VSC.
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2. Briefwisseling
Wordt ter zitting kort toegelicht.
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3. Agenda HOGE RAAD van 16 03 2020: Standpunten Voetbal Vlaanderen
Bijlage 2 + 3 + 4 + 5 in de uitnodiging VSC.
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4. (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR:
ACFF
DATUM:
17.04.2019
MOTIVERING:
Oud punt NRC (18-99).
Het Bureau Arbitrage meent dat het opportuun is om de vergoedingen die worden toegekend aan de
scheidsrechters/assistenten te herzien. Deze werden sinds 2009 niet meer verhoogd. Deze financiële
parameter is niet te verwaarlozen bij het korps in de huidige context.
Ervan bewust dat deze activiteit onder de noemer "vrijwilligerswerk" blijft geplaatst, is het vooral zo dat
de eisen ongetwijfeld gewettigd zijn, maar vooral steeds groter wordend op sportief en administratief
vlak.
Het is niet oninteressant om er de aandacht op te vestigen dat een aantal scheidsrechters/assistenten
steeds minder beschikbaar zijn of hun functie opgeven en de voorkeur geven aan studenten- of andere
jobs die lucratiever zijn.
Het Bureau Arbitrage ACFF is bijgevolg van overtuigd dat deze verhoging een belangrijke hulpmiddel is
in de rekrutering van scheidsrechters/assistenten en vooral wat betreft hun behoud.
Dit voorstel is gebaseerd op een principe van stijgende verhoging in functie van het niveau van de
categorie waartoe de scheidsrechter/assistent behoort.
• Voor de categorie 1D
Er wordt een (op dit moment onbestaand) onderscheid gemaakt tussen 1D en 2D amateurs. Het Bureau
is van oordeel dat de hoogste amateurklasse (1D) een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt
vermits ze de laatste stap vormt naar het profvoetbal en de belangen er dus erg groot zijn. De
voorgestelde verhoging is er dus belangrijker dan in de andere categorieën.
• Voor de categorieën 2D, 3D, 3D/Stag, 1P & 2P
Verhoging met 5,00 €
• Voor de categorieën 3P & 4P
Verhoging met 4,00 €
• Voor de categorieën J, I en H
Verhoging met 3,00 €
Dit voorstel kon initieel niet worden toegestaan omdat de limieten van de ruling werden overschreden. Na
overleg met de FOD Financiën blijkt de voorgestelde verhoging nu wel mogelijk.
Vermits de voorgestelde verhoging volledig ten laste is van de clubs, zijn zij het die hier uiteindelijk
moeten over beslissen. Hiertoe wordt het voorstel opnieuw voorgelegd aan de Hoge Raad.
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Deze reglementswijziging is :
-Wenselijk (beleidsplan KBVB + entiteiten, uniformiteit,…)
-In lijn met de regelgeving
-In lijn met FIFA, UEFA
-OK wat betreft impact assessment werking KBVB

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE

GOEDKEURING VEREIST VAN: ACFF, Voetbal Vlaanderen
INWERKINGTREDING: 01.07.2020 01.07.2020
VOORGESTELDE TEKST:

Artikel B817

Vergoeding van de scheidsrechters

1. Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie (Art. B802) :
Categorie
1A
1B, 1BStag 1A
1D, 2D
2D
3D
3D Stag, 1P, 2P
3P, 4P
J, I
H

Vergoeding (EUR)
80,00
55,00
42,00 52,00
42,00 47,00
35,00 40,00
29,00 34,00
25,00 29,00
22,00 25,00
22,00 25,00 Indien hij een wedstrijd leidt van eerste ploegen, heeft hij recht op de vergoeding die
in voege is voor de afdeling waarin hij de wedstrijd leidt
Stagiair
20,00 22,00
Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de reglementaire duur van een officiële wedstrijd
van de betrokken categorie overschrijdt en op voorwaarde dat de scheidsrechter minstens twee wedstrijden moet leiden in de
loop van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op de helft van de vergoeding vastgelegd hierboven.
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
onbespeelbaar speelveld (Art. B1428) ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem toekomt.
ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt hij zijn volledige vergoeding.
2.Voor het recreatief voetbal: zie Art. V817.
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Artikel B818

Vergoeding van de assistent-scheidsrechters

1. Per prestatie heeft de assistent-scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie en/of wedstrijd. Zonder
afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. B1429 valt deze ten laste van de bezochte club.
Ressorterend onder :
Bureau Arbitrage KBVB

Bureau Arbitrage ACFF / Voetbal
Vlaanderen
Regionaal Bureau Arbitrage ACFF
Provinciaal Bureau Arbitrage
Voetbal Vlaanderen

Functie
Assistent-scheidsrechter
AA/Ar, 1B/Ar/Stag1A, 1B/Ar
Scheidsrechter die optreedt
als assistent
Assistent-scheidsrechter
Assistent op proef in 3D
Assistent op proef in 3D

Assistent-scheidsrechter
1P/Ar, 2P/Ar, 3P/Ar en
4P/Ar

Vergoeding (EUR)
35,00
Volgens eigen categorie
1 D/Ar
2 D/Ar

35,00 45,00
35,00 40,00

3 D/Ar/ArProv
29,00 34,00
3D/Ar/stag
22,00 25,00
22,00 25,00
In wedstrijden eerste ploegen van 3D,
beloften 1B en Super League Vrouwen
29,00 in wedstrijden waaraan eerste ploeg
van 3e klasse amateurs deelneemt of
beloften 1A.
Volgens zijn eigen categorie
22,00 25,00
In wedstrijden : eerste ploegen van 3D,
beloften 1a, beloften 1B en Super League
Vrouwen
29,00

Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
onbespeelbaar speelveld (Art. B1428) ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem toekomt.
ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt hij zijn volledige vergoeding.
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Amendement (werkgroep VSC 26.02.2020)
INGEDIEND DOOR:
Voetbal Vlaanderen (werkgroep VSC)
DATUM:
26.02.2020
MOTIVERING:
Oud punt NRC (18-99).
Het Bureau Arbitrage meent dat het opportuun is om de vergoedingen die worden toegekend aan de
scheidsrechters/assistenten te herzien. Deze werden sinds 2009 niet meer verhoogd. Deze financiële
parameter is niet te verwaarlozen bij het korps in de huidige context.
Ervan bewust dat deze activiteit onder de noemer "vrijwilligerswerk" blijft geplaatst, is het vooral zo dat
de eisen ongetwijfeld gewettigd zijn, maar vooral steeds groter wordend op sportief en administratief
vlak.
Het is niet oninteressant om er de aandacht op te vestigen dat een aantal scheidsrechters/assistenten
steeds minder beschikbaar zijn of hun functie opgeven en de voorkeur geven aan studenten- of andere
jobs die lucratiever zijn.
Het Bureau Arbitrage ACFF is bijgevolg van overtuigd dat deze verhoging een belangrijke hulpmiddel is
in de rekrutering van scheidsrechters/assistenten en vooral wat betreft hun behoud.
Dit voorstel is gebaseerd op een principe van stijgende verhoging in functie van het niveau van de
categorie waartoe de scheidsrechter/assistent behoort.
• Voor de categorie 1D
Er wordt een (op dit moment onbestaand) onderscheid gemaakt tussen 1D en 2D amateurs. Het Bureau
is van oordeel dat de hoogste amateurklasse (1D) een grotere verantwoordelijkheid met zich
meebrengt vermits ze de laatste stap vormt naar het profvoetbal en de belangen er dus erg groot zijn.
De voorgestelde verhoging is er dus belangrijker dan in de andere categorieën.
• Voor de categorieën 2D, 3D, 3D/Stag, 1P & 2P
Verhoging met 5,00 €
• Voor de categorieën 3P & 4P
Verhoging met 4,00 €
• Voor de categorieën J, I en H
Verhoging met 3,00 €
Dit voorstel kon initieel niet worden toegestaan omdat de limieten van de ruling werden overschreden. Na
overleg met de FOD Financiën blijkt de voorgestelde verhoging nu wel mogelijk.
Vermits de voorgestelde verhoging volledig ten laste is van de clubs, zijn zij het die hier uiteindelijk
moeten over beslissen. Hiertoe wordt het voorstel opnieuw voorgelegd aan de Hoge Raad.
Voetbal Vlaanderen voegt aan het voorstel ACFF volgende motivering toe :
- Rekening houdende met de voorziene wijzigingen is een vereenvoudiging van het reglement en de vorm van
categorieën aan de orde binnen de artikels die rechtstreeks aanhorig zijn binnen de arbitrage.
- Tevens is het noodzakelijk om ook het Recreatief Voetbal, het Futsal en het Minivoetbal te betrekken in de
geplande aanpassingen.
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Deze reglementswijziging is :
-Wenselijk (beleidsplan KBVB + entiteiten, uniformiteit,…)
-In lijn met de regelgeving
-In lijn met FIFA, UEFA
-OK wat betreft impact assessment werking KBVB

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE

GOEDKEURING VEREIST VAN:
ACFF, Voetbal Vlaanderen
INWERKINGTREDING:
01.07.2020 01.07.2020
VOORGESTELDE TEKST:

Artikel B817

Vergoeding van de scheidsrechters

1. Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie (Art. B802) :
Categorie
1A
1B, 1BStag 1A
1D, 2D
2D
3D
3D Stag, 1P, 2P
3P, 4P
J, I
H

Vergoeding (EUR)
80,00
55,00
42,00 52,00
42,00 47,00
35,00 40,00
29,00 34,00
25,00 29,00
22,00 25,00
22,00 25,00 Indien hij een wedstrijd leidt van eerste ploegen, heeft hij recht op de vergoeding die
in voege is voor de afdeling waarin hij de wedstrijd leidt
Stagiair
20,00 22,00
Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de reglementaire duur van een officiële wedstrijd
van de betrokken categorie overschrijdt en op voorwaarde dat de scheidsrechter minstens twee wedstrijden moet leiden in de
loop van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op de helft van de vergoeding vastgelegd hierboven.
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
onbespeelbaar speelveld (Art. B1428) ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem toekomt.
ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt hij zijn volledige vergoeding.
2. Voor het recreatief voetbal: zie Art. V817.
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Artikel B818

Vergoeding van de assistent-scheidsrechters

1. Per prestatie heeft de assistent-scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie en/of wedstrijd. Zonder
afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. B1429 valt deze ten laste van de bezochte club.
Ressorterend onder :
Bureau Arbitrage KBVB

Bureau Arbitrage ACFF / Voetbal
Vlaanderen

Functie
Assistent-scheidsrechter
AA/Ar, 1B/Ar/Stag1A, 1B/Ar
Scheidsrechter die optreedt
als assistent
Assistent-scheidsrechter

Regionaal Bureau Arbitrage ACFF

Assistent op proef in 3D
Assistent op proef in 3D

Regionaal Bureau Arbitrage ACFF
Provinciaal Bureau Arbitrage
Voetbal Vlaanderen

Assistent-scheidsrechter
1P/Ar, 2P/Ar, 3P/Ar en
4P/Ar

Vergoeding (EUR)
35,00
Volgens eigen categorie
1 D/Ar
2 D/Ar

35,00 45,00
35,00 40,00

3 D/Ar/ArProv
29,00 34,00
3D/Ar/stag
22,00 25,00
22,00 25,00
In wedstrijden eerste ploegen van 3D,
beloften 1B en Super League Vrouwen
29,00 in wedstrijden waaraan eerste ploeg
van 3e klasse amateurs deelneemt of
beloften 1A.
Volgens zijn eigen categorie
22,00 25,00
In wedstrijden : eerste ploegen van 3D,
beloften 1a, beloften 1B en Super League
Vrouwen
34,00

Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
onbespeelbaar speelveld (Art. B1428) ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem toekomt.
ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt hij zijn volledige vergoeding.

Artikel V817

Vergoeding van de scheidsrechters

2. Per prestatie heeft de scheidsrechter in het recreatief voetbal recht op een vergoeding, afhankelijk van de wedstrijd die hij leidt
Soorten wedstrijd
Vergoeding (EUR)
Recreatief voetbal stijgen 29,00 mits het slagen voor de fysieke proeven zoals voor scheidsrechters 4P
en dalen
anders 25,00
Bekercompetities
Reserven, Veteranen,
22,00 25,00
dames
Stagiair
22,00
Twee opeenvolgende wedstrijden op dezelfde dag en hetzelfde terrein
De scheidsrechter mag maar één verplaatsingsvergoeding aanrekenen, maar wel twee wedstrijdvergoedingen.
Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de reglementaire duur van een officiële
wedstrijd van de betrokken categorie overschrijdt en op voorwaarde dat de scheidsrechter minstens twee wedstrijden moet
leiden in de loop van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op de helft van de vergoeding vastgelegd hierboven.
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
onbespeelbaar speelveld (Art. B1428) ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem toekomt.
ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt hij zijn volledige vergoeding.
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Artikel F817

Vergoeding van de scheidsrechters

1. Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie.
Categorie
A

Vergoeding (EUR)
40,00

B

32,00

C
D
E (G1)

25,00
25,00
21,00

Supplementen wanneer een A-scheidsrechter moet leiden tussen
eerste ploegen die beiden actief zijn in de Elite-afdeling :
40,00 EUR
• Voor scheidsrechters A1 aangeduid als 1e of 2e scheidsrechter, of
A1bis aangeduid als 1e scheidsrechter
8,00 EUR
• Voor scheidsrechters A1bis aangeduid als 2e scheidsrechter of
scheidsrechters A2 aangeduid als 1e of 2e scheidsrechter
Scheidsrechters B of C die een wedstrijd leiden tussen eerste ploegen in
de Elite-afdeling hebben recht op een vergoeding van 45,00 EUR
Wanneer een scheidsrechter van de categorie E wordt aangeduid als 2e
scheidsrechter voor een wedstrijd van een nationale competitie, heeft hij
het recht op de vergoeding die voorzien is voor de scheidsrechter van de
categorie C.

F (G2)
19,00
G (G3 en G4)
18,00
H
18,00
Stagiair
18,00
Aangeduide derde
Categorie E = 21,00
scheidsrechter en
tijdwaarnemer
De scheidsrechterkosten van de door de clubs aangevraagde bijkomende scheidsrechters zijn ten laste van de clubs
die erom verzochten. Wanneer beide clubs erom verzochten, dragen de beide clubs, elk voor de helft, de kosten.
Bij vriendschappelijke wedstrijden ontvangt de scheidsrechter enkel de basisvergoeding van de categorie waartoe hij
behoort zonder supplement.
Scheidsrechters die een jeugdwedstrijd leiden, ontvangen 18,00 EUR ongeacht hun categorie.
Bovenstaande tabel is volledig aan te passen als volgt :
Categorie
A1
A1Bis

Vergoeding (EUR)
75
65

A2
B
C
D
Aangeduid als
scheidsrechter of
tijdwaarnemer

Alle wedstrijden
Alle wedstrijden

50

Alle wedstrijden

45
35
30

Alle wedstrijden
Alle wedstrijden
Alle wedstrijden

derde Categorie E
25 euro

E (1P )

25

F ( 2P )
G (3P :4P : 5P : H : I )

22
21

Wanneer een Nationale scheidsrechter wordt aangeduid voor het leiden van
een Nationale jeugdwedstrijd heeft hij recht op de vergoeding van 30 euro .

Wanneer een scheidsrechter van de categorie E wordt aangeduid als tweede
scheidsrechter voor een wedstrijd van een nationale competitie, heeft hij recht
op de vergoeding die voorzien is voor de scheidsrechter van de categorie C.

Provinciale Scheidsrechters die een jeugdwedstrijd leiden, ontvangen
21 euro ongeacht hun categorie.
Agenda VSC 14 03 2020
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TE WIJZIGEN SAMENHORENDE ARTIKELS:
Artikel B801 Aanvaarding als stagiair scheidsrechter
1. Om als stagiair scheidsrechter aanvaard te worden moet elke kandidaat voldoen aan de volgende criteria:
- minimum 15 jaar oud zijn;
- voor de nieuwe kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2
van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding,
psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en
waarvan de inhoud aan het oordeel van het Provinciaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten;
- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is;
- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een
elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan;
- slagen in een door het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen/ACFF georganiseerd theoretisch examen;
- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club. De scheidsrechters voor het recreatief voetbal en het minivoetbal
kunnen rechtstreeks bij de bond aangesloten zijn.
2. De Provinciale Bureaus Arbitrage (Art. V265) kunnen, na de betrokkene te hebben gehoord en middels een voldoende
gemotiveerde beslissing, de aanvaarding of het opnieuw aanvaarden van een kandidaat-scheidsrechter weigeren.

Artikel B802

Het kader

1. Het kader der scheidsrechters is ingedeeld in zeven categorieën:
a)Scheidrechters voor het profvoetbal
-Scheidsrechters voor het profvoetbal:
•
•
•
•
•

Elite Scheidsrechters profvoetbal
Scheidsrechters profvoetbal
Kandidaat scheidsrechters profvoetbal
Assistent-scheidsrechters profvoetbal
Kandidaat Assistent-scheidsrechters profvoetbal

Ze worden aangeduid voor de volgende wedstrijden:
• de kampioenschappen van het profvoetbal;
• de Beker van België heren vanaf speeldag 5.
• Wedstrijden U21/beloften
Deze scheidsrechters vallen onder de jurisdictie van het departement Profvoetbal.
b)Scheidsrechters voor het nationaal en regionaal amateurvoetbal:
-Scheidsrechters voor het nationaal en regionaal amateurvoetbal
Scheidsrechters
Assistant-Scheidsrechters

1D, 2D en 3D
1D/Ar, 2D/Ar en 3D/Ar

Ze worden aangeduid voor de volgende wedstrijden:
• de kampioenschappen van het nationaal en regionaal voetbal voor heren ACFF/Voetbal Vlaanderen;
• de vier eerste speeldagen van de Beker van België. Sommige scheidsrechters kunnen echter ook, in geval van
noodzaak, aangeduid worden voor de vijfde speeldag;
• de competitie voor U21/beloften van het profvoetbal;
• de Beker van België U21 profvoetbal.
Ze kunnen ook worden aangeduid voor de wedstrijden van de Super League Vrouwenvoetbal, van de Beker van België Vrouwen
vanaf de ½ finales en als 4de scheidsrechter in wedstrijden van het profvoetbal.
Deze scheidsrechters vallen onder de jurisdictie van het Bureau Arbitrage ACFF/Voetbal Vlaanderen

Agenda VSC 14 03 2020

13
c) Scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal:
-Scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
Scheidsrechters
Assistant-Scheidsrechters

3Dstag,1P, 2P, 3P en 4P
3D/Ar/stag, 1P/Ar, 2P/Ar, 3P/Ar en 4P/Ar

Ze worden aangeduid voor de wedstrijden van de provinciale reeksen, de nationale vrouwen, andere nationale en regionale reserven,
elite jeugd en interprovinciale jeugd.
De scheidsrechters 3D/stag en de assistent-scheidsrechters 3D/Ar/stag kunnen ook aangeduid worden voor :
• het kampioenschap van 3de klasse amateurs;
• het kampioenschap “beloften” van het profvoetbal 1A;
• het kampioenschap van de reserven van het profvoetbal 1B.
d) Scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven (J)
-Scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven (J)
e) Scheidsrechters-spelers in het voetbal (H)
-Scheidsrechters-spelers in het voetbal (H)
f) Stagiairs
g) Scheidsrechters (I)
-Scheidsrechters (I)
h) Scheidsrechters voor het recreatief voetbal: zie art. V802
-Scheidsrechters voor het recreatief voetbal: zie art. V802
Alle categorieën, met uitzondering van deze van de stagiairs en de scheidsrechters I, kunnen verder onderverdeeld worden.
De mogelijkheid tot aanduiding van de scheidsrechters vermeld onder 1 d (J) kan worden uitgebreid, rekening houdende met bepaalde
numerieke noodwendigheden.
Alle andere scheidrechter, met uitzondering van deze uit het Profvoetbal en het nationaal en regionaal amateurvoetbal vallen onder de
jurisdictie van de Provinciale Bureaus Arbitrage.
2. De scheidsrechters vermeld onder 1 a vallen onder de jurisdictie van het departement Profvoetbal.
3. De scheidsrechters vermeld onder 1 b vallen onder de jurisdictie van het Bureau Arbitrage ACFF/Voetbal Vlaanderen
4. De scheidsrechters vermeld onder 1 c tot 1 h vallen onder de jurisdictie van de Provinciale Bureaus Arbitrage.
5. (aanpassen naar 2.)
Categorie H omvat de scheidsrechters die speler-amateur zijn. Zij mogen alle wedstrijden leiden, en zonder afbreuk te doen aan Art.
B1430, met uitzondering van deze van de afdeling of de reeks van de afdeling waarin de eerste ploeg van hun club van toewijzing of
deze waarvoor ze tijdelijk gekwalificeerd zijn, uitkomt.
6. (aanpassen naar 3)
Categorie I omvat de scheidsrechters die aan alle voorwaarden voldoen en reeds officieel scheidsrechter waren maar die:
- zelf aangeven dat ze in deze categorie willen worden opgenomen;
- of waar het Provinciaal Bureau Arbitrage heeft erkend dat ze technisch onvoldoende geschikt zijn om wedstrijden 11 tegen 11 te
leiden.
Zij worden op uitdrukkelijke vraag van een club of van het organiserend comité van de competitie officieel aangeduid in wedstrijden
van het voetbal 5/5 en 8/8.
7. (aanpassen naar 4)
Scheidsrechters die eveneens trainer zijn mogen, zonder afbreuk te doen aan Art. B1430, geen wedstrijden leiden in de afdeling of
reeks waarin ze training geven.
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8. (aanpassen naar 5)
De scheidsrechters, vermeld onder 1b) tot en met 1g), met uitzondering van deze in het Profvoetbal, vallen onder de jurisdictie van het
Regionaal Bureau Arbitrage of van het Bureau Arbitrage ACFF/Voetbal Vlaanderen, naargelang het lidmaatschap van hun club van
toewijzing (Art. B105). In afwijking hiervan en bij wijze van overgang kunnen de scheidsrechters die reeds zijn toegewezen aan een
club die tot een andere vleugel behoort (of aan een club die gekozen heeft voor de aansluiting bij deze vleugel ACFF/Voetbal
Vlaanderen) en die uitkomt in het kampioenschap van de andere vleugel overeenkomstig de reglementaire bepalingen beheerd
worden door het Bureau Arbitrage van de andere vleugel dan deze van hun club van toewijzing.
9. (aanpassen naar 6)
De scheidsrechter is ofwel beschikbaar ofwel niet. Een scheidsrechter is niet beschikbaar wanneer hij zo vermeld staat in zijn EKickoff of met verlof is wegens privéredenen, ziekte, blessure of het voorwerp heeft uitgemaakt van een administratieve en/of
disciplinaire sanctie

Artikel F802 Het kader
1. Het kader der scheidsrechters is ingedeeld in tien categorieën :
-

De categorieën A, B, C en D vormen de groep van scheidsrechters van nationale en regionale afdelingen.
De categorieën E, F, G, H en I en de stagiairs vormen deze van provinciale afdelingen.

Alle categorieën, met uitzondering voor deze van de stagiairs, kunnen verder onderverdeeld worden.
2. Categorie H omvat de scheidsrechters die speler-amateur zijn. Zij mogen alle wedstrijden leiden, met uitzondering van deze van de
afdeling of de reeks van de afdeling waarin de eerste ploeg van hun club van toewijzing uitkomt.
3. Categorie I omvat de scheidsrechters die aan alle voorwaarden en reeds officieel scheidsrechter waren maar die zelf aangeven dat
ze in deze categorie willen worden opgenomen.
4. De scheidsrechters van de categorieën A, B, C en D verbinden zich ertoe maximaal 3 maal per seizoen eindrondes en/of
jeugdtornooien futsal te leiden tegen een jaarlijks te bepalen forfaitaire vergoeding.

Artikel B803 De opname in het kader * Rangschikking
1. Iedere stagiair kandidaat-scheidsrechter wordt tijdens zijn stageperiode onderworpen aan praktische examens op het speelveld.
Na evaluatie van deze examens wordt hij ofwel opgenomen in het kader, ofwel wordt er afgezien van zijn diensten als blijkt dat
ondanks alle geleverde inspanningen op het vlak van begeleiding en opleiding, de betrokkene klaarblijkelijk niet over de minimale
technische kwaliteiten en persoonlijkheden beschikt om het in de arbitrage waar te maken. Bedoelde beslissing is een administratieve
beslissing en niet vatbaar voor beroep.
2. De stagiair kandidaat-scheidsrechter van wiens diensten werd afgezien, heeft het recht te worden gehoord door het betrokken
Provinciaal Bureau Arbitrage mits het indienen van een schriftelijk verzoek bij het Departement “Management Arbitrage Voetbal
Vlaanderen/ACFF* binnen de zeven dagen volgend op de datum van ontvangst van de brief waarmee de beslissing werd betekend.
…. Blijft ongewijzigd.
.
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5. (VV-20-1) Voorstel wijziging artikel V1422 - Verplichte inschrijving op wedstrijdblad
1. Ingediend door
De Liga Amateurvoetbal West-Vlaanderen én VACHA én Brabant Voetbal Vlaanderen- zie zitting 8/2/2020
2. Goedkeuring vereist van
VV:ACFF: Pro League:
3. Inwerkingtreding
01.07.2020
Voorgestelde tekst

Artikel V1422

WEST-VLAANDEREN
Verplichte inschrijving op wedstrijdblad

Voor de clubs van het amateurvoetbal:
1. De clubs van de 1ste, 2de en 3de afdeling amateurs en 1ste, 2de, 3de en 4de provinciale afdelingen zijn verplicht voor de eerste herenploeg
minstens 2 spelers, die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 21 jaar oud zijn, in te schrijven op het wedstrijdblad.
2. Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op deze verplichting geeft aanleiding tot een ambtshalve boete per wedstrijd en per speler,
door de bevoegde bondsinstantie opgelegd, van:

-

bij een eerste overtreding: 50,00 EUR
bij de tweede overtreding:150,00 EUR
vanaf bij de derde overtreding:250,00 EUR
vanaf de vierde overtreding, tijdens hetzelfde seizoen, legt de bevoegde bondsinstantie de sancties op voorzien voor het inschrijven
van niet-gekwalificeerde spelers (Art. B1026.12 – Verlies van de punten) + 250,00 EUR.

Voorgestelde tekst

VACHA

Artikel V1422 Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
Ongewijzigd tot…
2. Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op deze verplichting geeft aanleiding tot een ambtshalve boete en
puntenaftrek per wedstrijd en per speler, door de bevoegde bondsinstantie opgelegd, van:
-

bij een eerste overtreding:
bij de tweede overtreding:
bij de derde, vierde en vijfde overtreding:
vanaf de zesde overtreding

50,00 EUR
150,00 EUR
250,00 EUR
250,00 EUR

(1)Puntenaftrek is enkel van toepassing op de competitiewedstrijden

Agenda VSC 14 03 2020

per speler
per speler
per speler
plus één aftrekpunt per
wedstrijd en per speler (zie 1)

16

Voorgestelde tekst

Brabant Voetbal Vlaanderen

1. Ingediend door
Liga Amateurvoetbal West-Vlaanderen, VACHA, Brabant VV
2. Motivering
Bij nazicht der wedstrijdbladen blijkt dat er verschillende clubs dit reglement met de voeten treden. Het
volstaat een financiële sterke club te zijn om dit reglement te omzeilen.
Clubs die financieel niet in staat zijn dit reglement te omzeilen, (of die het goed menen met de
jeugdopleiding) lijden hierdoor aan verdoken competitievervalsing.
In een tijd dat iedereen de mond vol heeft van een betere jeugdopleiding kan dit reglement zeker voor een
kentering zorgen in de geleverde prestaties van de betere jeugdopleiding.
Bij de bespreking in de VSC van 8.02.20 opteerde Brabant VV voor een totaal andere aanpak:
- afschaffing van de huidige specifieke boetes;
- verplichting om twee spelers, die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 21 jaar oud zijn, op het
wedstrijdblad in te vullen, zo niet het overeenstemmend ontbrekend aantal plaatsen oningevuld te laten.
Indien aan deze regel geen gevolg gegeven wordt, wordt de schuldige club geacht 1 of 2 nietgekwalificeerde spelers te hebben ingeschreven op het wedstrijdblad. Automatisch zijn hierdoor de artikels
B1527 en B1917 van toepassing: de forfaitscore met de daaraan verbonden bestraffing, zoals het verlies
van de wedstrijd, toekenning van de punten aan de tegenstrever, opleg van de voorziene boetes).
Noot van de Redactie: Misschien kan de informatica er zelfs voor zorgen dat het niet mogelijk is de
verplichte vrije plaatsen in te vullen, waardoor er geen inbreuk en bijgevolg geen bestraffing plaatsvindt.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen, ACFF en eventueel Pro League
4. Inwerkingtreding
01.07.2020
5.Voorgestelde tekst

Artikel V1422 Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
Voor de clubs van het amateurvoetbal:

1. De clubs van de 1ste, 2de en 3de afdeling amateurs en 1ste (en 2de ?) provinciale afdeling zijn verplicht voor de eerste
herenploeg minstens 2 spelers, die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 21 jaar oud zijn, in te schrijven op het
wedstrijdblad.
2. Indien dit niet het geval is, zullen er, naar gelang het ontbreken ervan, één of twee wisselspelers minder op het wedstrijdblad
mogen ingeschreven worden.
3. De club, die zich niet houdt aan bovenstaande regel, wordt geacht 1 of 2 niet-gekwalificeerde spelers op het wedstrijdblad te
hebben ingeschreven. De bestraffing ervan zal ambtshalve het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking.
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6. (VV-20-2) Voorstel wijziging artikel B1018 - Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden
van jeugdploegen en reserven: klasseverlaging
Aanpassing begrip basisspeler klasseverlaging jeugd
1. Ingediend door
VACHA
2. Motivering
Verschillende clubs die zowel (inter)provinciale als gewestelijke ploegen in lijn brengen, worden
geconfronteerd met problemen wanneer bepaalde spelers uit de gewestelijke reeksen een (inter)provinciale
ploeg moeten depanneren bij vakanties, afwezigheden of blessures. Van zodra een speler immers één
wedstrijd speelt bij die (inter)provinciale ploeg wordt hij aanzien als basisspeler. Om terug bij zijn ‘eigen’
gewestelijke ploeg te kunnen gaan spelen zou de speler eigenlijk minstens 4 weken aan de kant moeten blijven.
Zoniet is hij eigenlijk verplicht om bij de (inter)provinciale ploeg actief te blijven. Wanneer hij immers zou
aantreden bij de gewestelijke ploeg is er sprake van klasseverlaging volgens het reglement.
De VACHA stelt voor om van deze regel dan ook aan te passen en er twee wedstrijden van te maken. Op deze
manier blijft de bedoeling van het reglement overeind, maar blijft de mogelijkheid bestaan om
spelersproblemen bij de (inter)provinciale ploeg op te lossen. Indien het probleem zich over meerdere weken
zou spreiden, bestaat nog steeds de mogelijkheid om andere spelers over te hevelen naar de (inter)provinciale
ploeg.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01/07/2020
5. Voorgestelde teksten

Artikel B1018

Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van jeugdploegen
en reserven: klasseverlaging

1. Principes
11. Een speler is slechts gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van een jeugdploeg en reserveploeg indien hij voldoet aan de
algemene regels en de reglementering inzake klasseverlaging.
12. Worden als basisspelers van een ploeg beschouwd, de spelers die ingeschreven waren op het wedstrijdblad van één twee van
de laatste vier door deze ploeg gespeelde officiële wedstrijden (Art. B1401).
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7. (VV-20-4) Voorstel wijziging interprovinciale futsalcompetitie VV – vanaf seizoen 2020-2021
FUTSALCOMPETITIE en COMPETITIEVOORWAARDEN
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Sinds jaar en dag wordt de futsal-competitie zoals KBVB en Voetbal Vlaanderen deze organiseren door
meerdere factoren bemoeilijkt. Er is de jarenlange strijd met het alternatieve zaalvoetbal. Een
koepelfederatie BZVB organiseert een eigen competitie. Daarnaast is er de VZVB (Vlaanderen) en de LFFS
(Wallonië). Hun organisatiestructuur is net zoals die van ons eigen huis niet volledig op maat van de
gebruiker. Tot op heden mislukten alle integratiepogingen, ofschoon meerdere clubs de laatste jaren de
overstap maakten van BZVB/VZVB naar KBVB/Voetbal Vlaanderen.
ACFF kiest er al jaren voor om geen eigen futsalcompetitie aan te bieden, mede door de specificiteit van het
Waals decreet op de sportfederaties. Voetbal en futsal worden er als aparte sporttakken erkend en
gesubsidieerd.
Voetbal Vlaanderen biedt futsal aan in de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, waardoor
de instroom naar de nationale competities niet vanzelfsprekend is. Individuele clubs uit West-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant en Brussel kunnen tot op heden enkel deelnemen aan de KBVB-competities, maar in hun
provinciale omgeving is er geen alternatief. Futsal wordt door het Vlaams decreet als een onderdeel van de
voetbalsport gezien, waardoor erkenning en subsidiëring via Voetbal Vlaanderen verloopt.
De KBVB organiseert al even een Eliteafdeling, een 2de Nationale en een 3de Nationale. Vooral de competitie
van 2de en 3de Nationale verloopt jaarlijks met wisselend succes. Tijdens het seizoen 2019-2020 wordt 2de
Nationale aangeboden in 3 reeksen van 11 à 12 clubs. In de praktijk nemen hier 35 clubs aan deel. De
competitie van 3de Nationale was in het verleden niet levensvatbaar. Verplaatsingen op vrijdagavond tussen
Gent, Hasselt, Charleroi en Luik zijn voor de deelnemers niet realistisch. Dit seizoen wordt deze 3de
Nationale - ondanks het reglement - zelfs helemaal niet meer georganiseerd. Dit komt ook doordat de
competitie van 2de Nationale goed verloopt.
Inzetten op een valabele competitie 2de Nationale was wenselijk, gezien het de poort is naar de
Eliteafdeling en gezien ook daar competitievoorwaarden gelden. Het tijdelijke reglement voor 2019-2020
voorziet een degradatie van drie clubs vanuit elke reeks 2de Nationale naar 3de Nationale. Maar dit is
onvoldoende om deze laatste competitie te reanimeren.
Derhalve wenst Voetbal Vlaanderen de competitie te herzien én een Voetbal Vlaanderen-competitie aan te
bieden, op het derde niveau, maar meer regionaal georganiseerd, in een reeks West en een reeks Oost,
waardoor we een interprovinciaal niveau creëren. Elke reeks kan samengesteld uit minimum 6, maximum
14 teams. Ingeval van grote interesse kunnen meerdere reeksen gecreëerd.
Hierdoor denken we voor drie mogelijke prikkels te kunnen zorgen. De clubs uit de provincie die hoger
wensen te spelen, kunnen dit in hun nabijheid ambiëren. De laatste jaren waren er amper kandidaatstijgers naar het nationale niveau. De clubs uit D2 die degraderen of niet aan de competitievoorwaarden
willen of kunnen voldoen hebben een extra-vangnet én last but not least kan dit voor mogelijke instroom
vanuit andere federaties zorgen, waar momenteel toch voorzichtige vraag naar is, maar enkel een concreet
aanbod kan dit helpen realiseren.
KBVB zou voor Wallonië-Brussel een identieke competitie kunnen inrichten, gezien er in Wallonië geen
provinciale competities zijn en gezien de competitie voor 2de Nationale competitievoorwaarden vereist
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
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4. Inwerkingtreding
01/07/2020 – oftewel starten het volgende voetbalseizoen
5. Voorgestelde teksten

HOOFDSTUK 7: DE DIVERSE KAMPIOENSCHAPPEN
Sectie 1: De kampioenschappen van nationale seniores
Artikel F1536

Elite-afdeling

Artikel F1537

2de nationale afdeling
Bepalingen geldig voor het seizoen 2019-2020

1. De competitie omvat een kampioenschap dat betwist wordt in drie reeksen, elk samengesteld uit maximum veertien clubs die voldoen
aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling (Art. F425) en een eindronde.
2. Na afloop van het kampioenschap zullen de deelnemers aan de eindronde worden aangeduid (zie punt 5 hierna).
3. Na afloop van het kampioenschap zullen de drie laatst gerangschikte clubs, van iedere reeks, rechtstreeks degraderen naar de 3de
nationale afdeling.
4. Indien een club niet langer voldoet aan de competitievoorwaarden van 2de Nationale afdeling dan daalt deze club naar een lagere
afdeling dit evenwel pas na het einde van het lopende kampioenschap.
5. Eindronde
51. Deelnemers
De eindronde wordt gespeeld tussen de 2 best gerangschikte clubs, van elke reeks, aangeduid op basis van de eindrangschikking,
dewelke een aanvraag tot het bekomen van de nodige licentie voor eliteafdeling hebben ingediend, aangevuld met de clubs uit de elite
afdeling die eindigen op de laatste en voorlaatste plaats.
52. Vaststellen van data en uren
De eindronde wordt zo vlug mogelijk na het beëindigen van het kampioenschap betwist. Deze wordt gespeeld met heen- en
terugwedstrijden op dag en uur vastgesteld door het Competitions Department en omvat twee rondes.
53. Kalender
In de eerste ronde worden er vier heen- en terugwedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door loting. Door loting
wordt de eerste wedstrijd gespeeld op het terrein van de club die eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen anders overeenkomen.
In de tweede ronde worden er twee heen- en terugwedstrijden gespeeld tussen de vier winnaars van de eerste ronde onderverdeeld
door loting. Door loting wordt de eerste wedstrijd gespeeld op het terrein van de club die eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen anders
overeenkomen.
De twee winnaars van deze ronde stijgen naar of blijven in de elite afdeling.
54. Modaliteiten
Wanneer na afloop van de terugwedstrijd de beide ploegen evenveel punten behalen, is de ploeg die het grootst aantal doelpunten
aantekende in de twee wedstrijden gekwalificeerd. Indien ze een gelijk aantal doelpunten aangetekend hebben, zijn de doelpunten
gescoord op verplaatsing doorslaggevend. Indien de gelijke stand na deze reguliere speeltijd toch aanhoudt, wordt de wedstrijd verlengd
met twee periodes van 5 minuten. Doelpunten gescoord door de bezoekende ploeg tijdens deze verlengingen zijn evenwel niet langer
doorslaggevend. Is de stand na afloop van deze verlengingen nog gelijk (beide ploegen scoren niet of evenveel doelpunten tijdens de
verlengingen) dan wordt de winnaar aangeduid door middel van een strafschoppenserie (Art. F1233).
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Noot: eerdere basisreglementering voorafgaand aan seizoen 2019-2020 opnieuw van kracht vanaf 2020-2021)
1. De competitie omvat een kampioenschap dat betwist wordt in twee reeksen, elk samengesteld uit maximum veertien clubs die
voldoen aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling (Art. F425).
2. Na afloop van het kampioenschap stijgen de twee reekswinnaars, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de licentie voor de elite
afdeling is bekomen, naar de elite afdeling. Indien één of beide reekswinnaars geen licentie heeft of hebben bekomen, wordt of
worden zij vervangen door de best geplaatste club, die de licentie heeft bekomen, tot en met de vijfde in de reeks van het
kampioenschap waaraan de te vervangen club deelnam.
3. De clubs die in de eindrangschikking op de laatste twee plaatsen van elke reeks geklasseerd staan, degraderen naar de
interprovinciale regionale competitie. de 3de nationale afdeling.
4. Indien een club niet langer voldoet aan de competitievoorwaarden van 2de Nationale afdeling dan daalt deze club naar een de
lagere afdeling dit evenwel pas na het einde van het lopende kampioenschap.
5. De club op een dalersplaats die voldoet aan de competitievoorwaarden van 2de Nationale afdeling kan in voorkomend geval
overeenkomstig de ranking de plaats innemen van een niet-daler uit dezelfde reeks die niet aan de competitievoorwaarden van 2de
Nationale voldoet.

Artikel F425

Competitievoorwaarden voor de 2de nationale afdeling

Bij het inschrijven in het kampioenschap van 2de nationale afdeling, dienen de clubs te voldoen aan de volgende competitievoorwaarden
en moeten zij de hiertoe noodzakelijke documenten meeleveren:
1. Rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
2. Op sportieve basis de deelnamerecht promotie voor 2de nationale afdeling hebben verkregen, dit door degradatie uit Elite, behoud in
2de nationale of promotie vanuit het onmiddellijk lager competitieniveau .
In het seizoen 2019-2020 betekent promotie vanuit het onmiddellijk lagere competitieniveau, kampioen zijn in de hoogste provinciale
reeks van de futsalcompetitie of de eerstvolgende club zijn in de ranking, indien de provinciale kampioen niet wenst te stijgen.
Vanaf het seizoen 2020-2021 betekent dit kampioen zijn in de interprovinciale futsalcompetities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen
en/of de KBVB.
3. Het bewijs leveren dat de waarborg voorzien in Art. F349 werd betaald.
4. Bij inschrijving dienen per maand twee wedstrijddata op vrijdag, van twee of drie opeenvolgende uren, verplicht opgegeven te worden
in functie van al dan niet deelname aan de U21- 2de Nationale competitie. Deze data mogen niet vallen in de maanden juni, juli en
augustus.
5. Gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen: zie Art. F1542.
6. Voor de thuiswedstrijden van haar eerste ploeg beschikken over een zaal van klasse B of C. Indien de club haar thuiswedstrijden niet
kan betwisten in de zaal die ze heeft aangegeven mag ze, met toestemming van het Departement Futsal, uitwijken naar een andere
zaal van klasse A, B of C.
7. Vanaf het seizoen 2018-2019 Gedurende het hele seizoen een U15- en U17-ploeg in lijn brengen, in het jeugdkampioenschap van
de KBVB of Voetbal Vlaanderen.
8. Het Departement Futsal is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de competitievoorwaarden in de nationale afdelingen (Art.
F286).
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Artikel F1538

3de nationale afdeling

1. De competitie omvat een kampioenschap dat betwist wordt in 2 reeksen, elk samengesteld uit maximum 16 ploegen, die
voldoen aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling (Art. F426).
2. Aan de competitie worden ook U21-ploegen toegelaten van clubs wiens eerste ploeg actief is in de Elite-afdeling of in de 2de nationale
afdeling.
3. Na afloop van het kampioenschap kunnen de beide reekswinnaars stijgen naar 2 de nationale afdeling op voorwaarde dat ze voldoen
aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling.
Voor deelnemende U21-ploegen is er een beperking mogelijk: zie Art. F1542.3.

Artikel F1538

– V1538

Regionale interprovinciale competitie

1. De competitie Voetbal Vlaanderen omvat een kampioenschap dat betwist wordt in 2 reeksen, uitzonderlijk uit meerdere reeksen,
elk samengesteld uit minimum 8 ploegen en maximum 14 ploegen. Er zijn geen aanvullende competitievoorwaarden verbonden aan
deze afdeling.
Instroom is mogelijk door sportieve degradatie vanuit 2de Nationale afdeling, door het niet-voldoen aan de competitievoorwaarden van
2de nationale afdeling, vanuit de provinciale competities van Voetbal Vlaanderen, overeenkomstig de ranking én door instroom vanuit
andere zaalvoetbalcompetities.
Deze competitie is voorbehouden voor Voetbal Vlaanderen-clubs (Vlaamse provincies en aangesloten clubs uit het Brussels
Hoofdstedelijk gewest). Een club aangesloten bij ACFF kan een gemotiveerde aanvraag tot deelname aan de competitie indienen. Mits
positief advies vanwege het Bestuur ACFF kan Voetbal Vlaanderen toelating geven om aan deze regionale competitie deel te nemen.
De competitiemodaliteiten worden bepaald zodra het aantal inschrijvingen (uiterlijk 15 juni van elk jaar) vaststaat.
Na afloop van het kampioenschap kan iedere reekswinnaar stijgen naar 2 de nationale afdeling op voorwaarde dat ze voldoen aan de
competitievoorwaarden voor deze afdeling.
2. De competitie KBVB en/of ACFF omvat een kampioenschap dat betwist wordt in 2 reeksen, uitzonderlijk uit meerdere reeksen,
elk samengesteld uit minimum 8 ploegen en maximum 14 ploegen. Er zijn geen aanvullende competitievoorwaarden verbonden aan
deze afdeling.
Instroom is mogelijk door sportieve degradatie vanuit 2de Nationale afdeling, door het niet-voldoen aan de competitievoorwaarden van
2de nationale afdeling én vanuit een gewenste instroom vanuit andere zaalvoetbalcompetities.
Deze competitie is voorbehouden voor ACFF- én/of Franstalige KBVB-clubs (Waalse provincies en aangesloten clubs uit het Brussels
Hoofdstedelijk gewest). Een club aangesloten bij Voetbal Vlaanderen kan een gemotiveerde aanvraag tot deelname aan de competitie
indienen. Mits positief advies vanwege het Bestuur Voetbal Vlaanderen kan ACFF en/of KBVB toelating geven om aan deze regionale
competitie deel te nemen.
De competitiemodaliteiten worden bepaald zodra het aantal inschrijvingen (uiterlijk 15 juni van elk jaar) vaststaat.
Na afloop van het kampioenschap kan iedere reekswinnaar stijgen naar 2 de nationale afdeling op voorwaarde dat ze voldoen aan de
competitievoorwaarden voor deze afdeling.

Artikel F426

Competitievoorwaarden voor de 3de nationale afdeling

Bij het inschrijven in het kampioenschap van 3de nationale afdeling , dienen de clubs te voldoen aan de volgende competitievoorwaarden
en moeten zij de hiertoe noodzakelijke documenten meeleveren:
1. Rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
2. Op sportieve basis de promotie voor 3de nationale afdeling hebben verkregen of zolang er vacante plaatsen zijn mits het voldoen van
alle andere competitievoorwaarden.
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3. Het bewijs leveren dat de waarborg voorzien in Art. F349 werd betaald.
4. Bij inschrijving dienen per maand twee wedstrijddata op vrijdag, van anderhalf opeenvolgende uren, verplicht opgegeven te worden.
Deze data mogen niet vallen in de maanden juni, juli en augustus.
5. Voor de thuiswedstrijden van haar eerste ploeg beschikken over een zaal van klasse C of D. Indien de club haar thuiswedstrijden niet
kan betwisten in de zaal die ze heeft aangegeven mag ze, met toestemming van het Departement Futsal, uitwijken naar een andere
zaal van klasse A, B of C.
6. Het Departement Futsal is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de competitievoorwaarden in de nationale afdelingen (Art.
F286).

Artikel F426

Competitievoorwaarden Regionale interprovinciale competitie

Bij het inschrijven in het regionaal kampioenschap van 3de nationale afdeling , dienen de clubs te voldoen aan de volgende
competitievoorwaarden en moeten zij de hiertoe noodzakelijke documenten meeleveren:
1. Rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
2. Vanaf het seizoen 2021-2022 op sportieve basis toegang tot de afdeling te hebben verkregen. de promotie voor 3de nationale afdeling
hebben verkregen of zolang er vacante plaatsen zijn mits het voldoen van alle andere competitievoorwaarden.
3. Het bewijs leveren dat de waarborg voorzien in Art. F349 werd betaald.
4. Bij inschrijving dienen per maand twee wedstrijddata op vrijdag opgegeven worden. Elke club dient voor elke vrijdag één uur de zaal
ter beschikking te hebben. Wedstrijdduur 2x 25’. anderhalf opeenvolgende uren, verplicht opgegeven te worden. Deze data mogen niet
vallen in de maanden juni, juli en augustus.
5. Voor de thuiswedstrijden van haar eerste ploeg beschikken over een zaal van klasse C of D. Indien de club haar thuiswedstrijden niet
kan betwisten in de zaal die ze heeft aangegeven mag ze, met toestemming van het Departement Futsal, uitwijken naar een andere
zaal van klasse A, B of C.
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Sectie 2: De kampioenschappen van provinciale seniores – Recreatief futsal
Artikel F1546

Provinciale afdelingen

1. In elke provincie wordt een kampioenschap hoogste provinciale afdeling georganiseerd in één enkele reeks met maximaal
zestien ploegen.
2. Aan de competities provinciale afdelingen worden ook U21-ploegen toegelaten van clubs uit hogere afdelingen die hun U21 ploeg op
provinciaal niveau in een reeks met eerste ploegen willen laten spelen.
3. De modaliteiten voor de organisatie van het kampioenschap in deze afdeling, en onderliggende afdelingen worden bepaald door het
provinciaal comité, op voorstel van de provinciale administratie.
4. Wanneer het nodig blijkt bij degradatie van één of meerdere ploegen uit een hogere afdeling naar de hoogste provinciale afdeling
ingevolge vervalsing van de competitie, schuldenlast met verstoring van het kampioenschap of met overdracht van patrimonium, kan
deze afdeling één seizoen in overtal spelen.
5. Op het einde van het seizoen wordt het aantal dalers verhoogd met het aantal ploegen in overtal.
Overgangsbepalingen
1. Ingevolge het bestaan van licenties en competitievoorwaarden voor de nationale competitie zal het provinciaal comité, op voorstel
van de provinciale administratie in elke provincie schikkingen treffen om clubs die bij gebrek aan een kwalificatie voor de hogere
afdelingen terugkeren naar de provincie op te nemen in het kampioenschap van de hoogste provinciale afdeling.
Dientengevolge is men dan ook gerechtigd om meerdere clubs overtallig op te nemen in dat kampioenschap en/of over te gaan tot
opdeling in twee reeksen. Andere maatregelen moeten voorafgaandelijk de goedkeuring verkrijgen van het Departement Futsal.
2. Het provinciaal comité moet ingevolge de toegelaten afwijkingen, aangehaald onder de overgangsmodaliteiten van punt 1
hiervoor, ervoor zorgen dat zo snel mogelijk, eventueel onder vorm van een te spelen eindronde, teruggekeerd wordt naar de normale
situatie vermeld onder punt 1 hiervoor.

Artikel F1501

Nomenclatuur van de georganiseerde kampioenschappen

1. De volgende competities voor het futsal worden ieder jaar georganiseerd:
11. door de KBVB:
- de Beker van België;
- de kampioenschappen van de nationale afdelingen
- de regionale interprovinciale kampioenschappen Wallonië en Brussel (ACFF)
12. door Voetbal Vlaanderen:
- de regionale interprovinciale kampioenschappen Vlaanderen en Brussel (Voetbal Vlaanderen)
- de kampioenschappen en de provinciale bekers van de provincies Antwerpen, Brabant VV, Limburg, Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen alsook het recreatief futsal in deze provincies.
13. De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF kunnen onderlinge samenwerkingsakkoorden afsluiten om clubs die niet tot Voetbal
Vlaanderen en ACFF behoren, toe te laten tot hun kampioenschappen.
2. De sectie futsal van de KBVB kan eveneens andere, door bijzondere reglementen beheerde competities organiseren.
3. De benaming van elke officiële competitie kan vervolledigd of vervangen worden door de naam van een commerciële partner. Zij
wordt goedgekeurd door het Departement Futsal en bekrachtigd door het Uitvoerend Comité het verantwoordelijke Bestuur van KBVB
of Voetbal Vlaanderen.
Deze benaming moet verplicht gebruikt worden door de bond in al zijn mededelingen en publicaties, eveneens aan de gesproken,
geschreven en beeldpers. Deze bepaling zal het voorwerp uitmaken van een absolute voorwaarde in alle conventies die door de bond
zullen worden afgesloten.

Agenda VSC 14 03 2020

24

Artikel F1502

Gemeenschappelijke kosten

1. De nationale kampioenschappen (Elite en 2de Nationale), zowel voor vrouwen als heren, worden gespeeld met het systeem van
gemeenschappelijke kosten.
In principe worden enkel de kosten die voortvloeien uit de verplaatsingen van de ploegen in aanmerking genomen voor de
gemeenschappelijke kosten.
(Opmerking – geen reglement – ook deze regel stimuleert Vlaamse provinciale clubs niet om in D3 te gaan spelen).

.../…
Artikel F1503

Sportieve activiteit ● Provinciale aanhorigheid

4. Een club die degradeert uit de laagste nationale afdeling, vervolgt herneemt automatisch haar activiteiten in de regionale
interprovinciale competitie provincie waartoe zij behoorde.
(Opmerking – laagste nationale reeks is dit seizoen D2 – provincie kan eventueel interprovinciaal worden)

Artikel F1511

Samenstelling van de reeksen: algemeenheden

1. Nationale afdelingen
11. Ongeacht het aantal ingeschreven ploegen wordt de samenstelling van de nationale afdelingen definitief afgesloten ter gelegenheid
van de eerste bijeenkomst na 20 juni van het Departement Futsal
12. Indien het aantal - aan alle voorwaarden voldane - inschrijvingen voor de nationale afdelingen niet toelaat volledige reeksen te
vormen, zal het Departement Futsal kunnen overgaan tot:
-

het verminderen van het aantal reeksen in een afdeling;
het verhogen van het aantal clubs in een reeks;
het spelen in een of meerdere reeksen met een lager aantal ploegen dan voorzien in het reglement,
het aanpassen van de modaliteiten van klimmen en dalen indien dit noodzakelijk zou zijn.

Het Departement Futsal is, met betrekking tot de toepassing van de modaliteiten van klimmen en dalen en met betrekking tot het
realiseren van een evenwichtig kampioenschap, soeverein in haar beslissingen. Tegen deze beslissingen is er geen verhaal mogelijk.
2 . Interprovinciale afdelingen - Provinciale afdelingen – Recreatief futsal
21. De reeksen van de interprovinciale afdelingen worden opgemaakt en na communicatie met de clubs goedgekeurd door het
Competitions Department Voetbal Vlaanderen.
21. De reeksen van de provinciale afdelingen en van het recreatief futsal worden voorbereid door de provinciale administratie, en
goedgekeurd door het Provinciaal Comité.
22. De eerste ploeg van een nieuwe club wordt van ambtswege geplaatst in de laagste provinciale afdeling die in haar provincie
georganiseerd wordt.
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Artikel F1542

Kampioenschappen U21

1. Voor iedere wedstrijd van een kampioenschap U21 moeten minstens vijf spelers op het wedstrijdblad vermeld worden die behoren
tot de leeftijdsgroep U21 (Art. B1009). Verder mogen maximaal drie spelers bijgevoegd worden die deze leeftijd overschrijden. Elke
speler moet minimaal 15 jaar oud zijn op de dag van de wedstrijd.
2. Er worden U21-kampioenschappen georganiseerd op het niveau van de Elite-afdeling en de 2de nationale afdeling. Clubs waarvan de
eerste ploeg uitkomt in de Elite-afdeling of de 2de nationale afdeling mogen er echter voor opteren om hun U21-ploeg in te schrijven in
de 3de nationale afdeling.
3. Een U21-ploeg van een club in de Elite-afdeling of de 2de nationale afdeling kan niet actief zijn in dezelfde afdeling als haar eerste
ploeg.

Artikel F349

De waarborg

1. Principe- Bedrag van de waarborg
11. Alle clubs die uitkomen in de nationale competitie moeten een geldbedrag storten, als waarborg voor het nakomen van hun financiële
verplichtingen en niet meer betwistbare bondsschulden, op een daartoe door de KBVB speciaal geopende rekening, die beheerd wordt
door de Algemene Boekhouding.
12. De te storten waarborg is afhankelijk van de afdeling waarin de club met haar eerste ploeg actief is of volgend seizoen wenst actief
te zijn. Dit bedrag bedraagt:
-

3.200,00 EUR voor de Elite-afdeling;
1.800,00 EUR voor 2de nationale afdeling;
1.200,00 EUR voor 3de nationale afdeling.
500 EUR voor regionale interprovinciale afdeling

Artikel F1429

Aanduiding scheidsrechters ● Eventuele aanduiding van bijkomende
scheidsrechters

1. Aanduiding scheidsrechters
11. Er wordt slechts één scheidsrechter aangeduid voor wedstrijden waarbij de klok niet wordt stilgelegd (wedstrijden met bepaalde
tijdsduur).
Voor alle wedstrijden waarbij de klok wel wordt stilgelegd worden twee scheidsrechters aangeduid.
12. Het departement Arbitrage duidt voor de wedstrijden van de Elite afdeling een derde scheidsrechter aan.
13. De bevoegde instantie kan op schriftelijk verzoek van een club een tweede scheidsrechter en, indien nodig, een derde scheidsrechter
en een tijdwaarnemer aanduiden. Alle kosten verbonden aan dit verzoek vallen ten laste van de verzoekende club.
2. Aanduiding assistent-scheidsrechters (derde scheidsrechter en tijdwaarnemer)
21. Voor de wedstrijden van de Elite afdeling duidt de thuisclub een bij de bond aangesloten lid als tijdwaarnemer aan.
22. Voor de wedstrijden van 2de en 3de nationale afdeling en de nationale U21 duidt de thuisclub een bij de bond aangesloten lid als
tijdwaarnemer en de bezoekende club een bij de bond aangesloten lid als derde scheidsrechter aan.
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Artikel F1481

Bondsheffing op inkomgelden van wedstrijden
= Artikel B1481, waarin 5. vervangen wordt door:

5. De forfaitaire bondsheffing voor het futsal is afhankelijk van de afdeling waarin de eerste ploeg en de eventuele satellietploeg van de
futsalclub actief zijn gedurende het seizoen waarvoor de belasting verschuldigd is, en bedraagt:
-

1.190,00 EUR voor de clubs van de Elite-afdeling;
600,00 EUR voor de clubs van 2de nationale afdeling;
440,00 EUR voor de clubs van 3de nationale afdeling.

Het forfaitair bedrag wordt ambtshalve gedebiteerd op de rekening-courant van de futsalclub:

HOOFDSTUK 4: PRAKTISCHE ORGANISATIE
Artikel F1516

De kalender

1. Principes
11. De kalender van de nationale competities moet ten laatste op 1 juli overhandigd worden aan de provinciale secretariaten.
12. De kalender van de nationale en de regionale interprovinciale competities wordt ten laatste op 1 augustus door de bevoegde
instanties gepubliceerd in het officieel bondsorgaan of aan de clubs meegedeeld.
13. Elk provinciaal secretariaat stelt, onder toezicht van het organisatiecomité, vervolgens de kalender van zijn provincie op en bezorgt
die tegen uiterlijk 1 augustus aan het competitions department.
14. De kalenders van de provinciale competities worden ten laatste op 15 augustus door de bevoegde instantie gepubliceerd in het
officieel bondsorgaan of aan de clubs meegedeeld.
2. Uitwerking en beheer van de kalender
21. Beheer
De kalenders worden naargelang het geval opgesteld door het competitions department KBVB of Voetbal Vlaanderen, of de provinciale
secretariaten, onder toezicht van het organisatiecomité.
De kalenders van de provinciale afdelingen houden rekening met die van de nationale kalender.
22. Uitwerking
221. Bij het opmaken van de initiële kalender zal de bevoegde instantie rekening houden met de in de desiderata van de clubs
opgenomen niet beschikbare dagen van de zalen of met de officiële berichten van de zaalverantwoordelijken. Zij zal zoveel als mogelijk
pogen alle wedstrijden vast te leggen en, indien nodig, onmiddellijk contact opnemen met de clubs of de zaalverantwoordelijken.
222. Wanneer meerdere clubs in een gemeente actief zijn, is het aangewezen in eerste instantie de concurrentie tussen de eerste
ploegen van de hoogste afdeling te vermijden. Wanneer deze oplossing niet realiseerbaar is, moet de concurrentie zo billijk mogelijk
gespreid worden. Hiertoe zal zo veel als mogelijk rekening worden gehouden met de desiderata van de respectieve clubs.
223. Het vastleggen van de nationale kalender is prioritair ten overstaan van de opmaak van de provinciale kalender.
3. Publicatie en mededeling van de kalenders
31. Alle kalenders vermelden voor elke wedstrijd de datum, het aanvangsuur en de zaal.
32. Elk provinciaal comité bezorgt de nationale, interprovinciale en provinciale kalender aan de verantwoordelijken van de betrokken
zalen.
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4. Wekelijkse kalender
De secretarissen van de bevoegde instanties laten iedere week in E-Kickoff de kalender verschijnen van alle wedstrijden die tijdens de
volledige tweede competitieweek die volgt op de publicatie, moeten gespeeld worden. Bij elke wedstrijd wordt de naam van de
aangeduide scheidsrechter(s) en tijdwaarnemer vermeld.
5. Kalenderwijzigingen
51. Elk verzoek om een datum of uur van een in de nationale, interprovinciale, provinciale of recreatieve kalender vastgelegde wedstrijd
te wijzigen, moet ten minste vier dagen op voorhand gericht worden aan het competitions department, respectievelijk het Provinciaal
secretariaat. Met het akkoord van de twee clubs mogen de heen- en terugwedstrijd worden omgewisseld.
52. De bevoegde instantie bepaalt welk gevolg er aan het verzoek kan gegeven worden aan de vraag tot kalenderwijzigingen, rekening
houdend met de weerslag op de kalender.
53. De bevoegde instantie kan verder, volgens het geval, in bijzondere omstandigheden waarover zij soeverein oordeelt, een laattijdige
aanvraag tot kalenderwijziging aanvaarden, ongeacht of het gaat om een kampioenschaps- of een bekerwedstrijd. Een retributie van
10,00 EUR wordt dan in rekening gebracht van de thuisclub.

Artikel F1517

Data en uren van de wedstrijden

1. De aftrap van de officiële competitiewedstrijden voor senioren vindt plaats:
-

voor de provinciale afdelingen van maandag tot vrijdag, ten vroegste om 19.00 uur en ten laatste om 22.00 uur;
voor de interprovinciale en nationale afdelingen en voor de Beker van België op vrijdag, ten vroegste om 20.00 uur en ten laatste
om 22.00 uur.

2. Enkel met het akkoord van de betrokken clubs kunnen kampioenschapswedstrijden van de interprovinciale en nationale afdelingen
op een andere dag dan de vrijdag geprogrammeerd worden.
3. In het belang van een correcte sportieve afwikkeling kan de bevoegde instantie, uitzonderlijk, het betwisten van een wedstrijd bevelen
op een ander moment, met uitsluiting evenwel van zaterdag of zondag.

Artikel F1519

Uitstel van wedstrijden

1. Bevoegdheid
11. De bevoegde instanties beslissen zonder verhaal over het uitstel van de wedstrijden van hun respectieve nationale, interprovinciale,
provinciale en recreatieve afdelingen.
Zij kunnen echter in geval van noodwendigheid, bijvoorbeeld tijdens de winterperiode, deze bevoegdheid overdragen aan een lid van
een bondsinstantie.
12. De bevoegde instantie oordeelt of het uitstel zich dient te beperken tot bepaalde wedstrijden.
Zij waakt erover de regelmatigheid van het kampioenschap niet te verstoren, houdt rekening met de gebruiksmogelijkheden van de zalen
en de verplaatsingen van de ploegen. De bevoegde instantie mag steeds lokale derby's behouden.
5. Beker van België - Provinciale beker
51. De wedstrijden van de Beker van België of de Provinciale beker, die geprogrammeerd staan in de daartoe voorziene bekerweek,
hebben geen voorrang op de respectieve nationale, interprovinciale of provinciale kampioenschapswedstrijden.
52. In geen geval mogen de kampioenschapswedstrijden, die in hun daarvoor voorziene kalenderweek geprogrammeerd staan,
uitgesteld worden om het betwisten van nationale bekerwedstrijden mogelijk te maken.
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Artikel F1523

Vaststellen van de data van uitgestelde of te herspelen wedstrijden

1. De bevoegde instanties, respectievelijk voor de nationale, interprovinciale of de provinciale competities, moet, eventueel in
samenspraak met de thuisclub of de verantwoordelijke voor de zaal, alles in het werk stellen om de uitgestelde of te herspelen
wedstrijden zo vlug mogelijk te doen spelen.
Op straf van forfait moet de thuisclub via E-Kickoff aan de bevoegde instantie een datum voorstellen waarop de wedstrijd kan gespeeld
worden.
Zij beschikt hiervoor over zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van de uitgestelde wedstrijd of de in kracht van gewijsde genomen
beslissing, om haar voorstel mee te delen. Deze termijn wordt teruggebracht naar vijf dagen voor een wedstrijd van de Beker van België.
2. De bevoegde instanties kunnen, ten einde te voorkomen dat de vastgestelde grensdata overschreden worden of het goed verloop
van het kampioenschap verstoord wordt, de clubs verplichten hun wedstrijd te betwisten voor een vastgestelde datum.
3. Voor de nationale en interprovinciale afdelingen kan de wedstrijd, in geval van noodzaak en met het akkoord van de tegenstrever,
vastgelegd worden op een andere werkdag dan de vrijdag.
4. De bevoegde instantie neemt haar beslissing, rekening houdend met de mogelijkheden van de kalender.
De bevoegde instantie kan nochtans, in overleg met de verantwoordelijke voor de zaal, op eigen initiatief, dag en uur vastleggen waarop
de uitgestelde wedstrijd zal gespeeld worden of de thuisclub een termijn opleggen binnen dewelke de wedstrijd moet plaatshebben.
5. Wanneer een bevoegde instantie ertoe genoopt wordt zich te moeten uitspreken over een wedstrijd en waarbij de uitspraak kan
inhouden dat de wedstrijd opnieuw moet gespeeld worden, kan ze de thuisclub vragen, zonder deze te verplichten, alle nodige
schikkingen te treffen teneinde vanaf de uitspraak te voorzien in een datum waarop de wedstrijd kan gespeeld worden indien de instantie
aldus zou beslissen.
6. Een club mag nooit verplicht worden een wedstrijd te spelen op een datum waarop ze een officiële nationale of internationale wedstrijd
moet spelen of wanneer zij ten minste één speler moet afstaan voor de voorbereiding of selectie voor een wedstrijd van een nationale
ploeg futsal. In dat geval wordt de wedstrijd uitgesteld naar een andere datum.

HOOFDSTUK 5: FORFAITS
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 interprovinciale of 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

2. Boetes ten bate van de bond
Algemeen forfait
Kampioenschappen hogere afdelingen

Vóór 1 juni
Uiterlijk op de eerste werkdag na de
Provinciale seniorkampioenschappen
Niet strafbaar
provinciale algemene vergadering
binnen een termijn van veertien dagen die
Alle andere afdelingen
aanvangt op de datum van de publicatie der
voorlopige reeksen in de bondsbladen
Boete ten bate Elite Afdeling
2.000,00 EUR
van de bond
2de nationale afdeling
1.000,00 EUR
de nationale afdeling interprovinciale afdeling
3
500,00 EUR
Deze
boetes
U21
ploeg
Elite
Afdeling
800,00 EUR
blijven verworven,
de nationale afdeling
U21
ploeg
2
500,00 EUR
ook indien de club
Verplichte
jeugdploeg
Elite
afdeling
800,00 EUR
het
algemeen
Verplichte jeugdploeg 2de nationale afdeling
500,00 EUR
forfait intrekt.
Provinciale kampioenschappen
320,00 EUR
Niet verplichte jeugdploegen
80,00 EUR
Recreatieve ploegen
150,00 EUR
Provinciale invallers
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 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.
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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
Interprovinciale afdeling
bedragen
worden
Provinciale afdelingen en
15,00 EUR Deze
verdubbeld
indien
het
forfait
niet
recreatief futsal
minstens
acht
dagen
vóór
de
Andere gevallen
15,00 EUR
wedstrijd
aangekondigd
wordt.
Elite Afdeling
100,00 EUR
2de nationale afdeling
75,00 EUR
3de nationale afdeling
50,00 EUR
Interprovinciale afdeling
Provinciale afdelingen en
10,00 EUR
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.
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.
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8.

Definitieve tekst na interpretatie van de artikels
V1556: Competitie van 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen
V1557: Competitie van 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen
Ter goedkeuring van de VSC

1.Ingediend door:
Bestuur Voetbal Vlaanderen
2.Motivering
Art. V1556 bepaalt dat na het einde van het kampioenschap in 2de klasse amateurs, de twee laatst
gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar 3de klasse amateurs (V1556.34), terwijl de
nummers 14 van elke reeks de “eindronde dalen 2de klasse amateurs” dienen te betwisten (V1556.61).
Uit deze eindronde kunnen geen enkele, 1 of 2 dalers aangeduid worden naar 3de klasse amateurs
(V1556.62 en V1556.63)
Art. V1557 bepaalt dat na het einde van het kampioenschap in 3de klasse amateurs, de drie laatst
gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar de provinciale reeksen (V1557.34), terwijl de
nummers 13 van elke reeks de “eindronde dalen 3de klasse amateurs” dienen te betwisten (V1557.51).
Uit deze eindronde kunnen geen enkele, 1 of 2 dalers aangeduid worden naar 3de klasse amateurs
(V1557.52 en V1557.53)
Met deze nummers 14, respectievelijk 13, wordt aangegeven dat het de laatste niet-daler van de
eindrangschikking van elke reeks is die de eindronde dalen dient te betwisten.

-

Nu echter, wegens:
Algemeen forfait van een of meerdere clubs (Art. B1527.14)
Het niet bekomen of het niet aanvragen van de licentie van amateurclub in de hogere regionale
afdelingen (2de en 3de klasse amateurclubs) (Titel 4, hoofdstuk 6)
(Art. V476.5, V476.6 en B1532.12)
is het mogelijk dat één of meerdere van deze clubs op het einde van het kampioenschap op de laatste
plaats geplaatst worden, zodat er geen nummer 14, respectievelijk nummer 13, van de eindrangschikking
meer is.
Dit neemt niet weg dat er wel een eindronde dalen dient gespeeld te worden, en het niet zou opgaan om te
stellen dat die enkel zou “gespeeld” worden met één enkele deelnemer uit de reeks waarin deze
problemen zich niet hebben voorgedaan. Deze club zou dan geen kans hebben om aan een eventuele
degradatie te ontsnappen.
Er dient dus gepreciseerd te worden dat de deelnemers aan de eindronde dalen de laatste niet-daler van
de herziene eindrangschikking van elke reeks is.
(dit is geen enkel nadeel voor de clubs die eindigen op een rechtstreekse degradatieplaats. Hierdoor krijgen
ze een kans in de eindronde dalen om zich eventueel nog te redden)
Echter, dit kan nooit een club zijn die zich in sportieve eindrangschikking van het behoud had verzekerd
(dit zou het geval kunnen zijn indien een groot aantal clubs die allen op de laatste plaatsen staan geen
licentie zouden bekomen)
3.Inwerkingtreding:
-Onmiddellijk door interpretatie
-Definitief, vanaf 01.07.2020 na goedkeuring door VSC
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4.Voorgestelde teksten
Artikel V1556

Competitie van 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen

Ongewijzigd tot:
6. Eindronde “dalen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen”
61. De “eindronde dalen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” wordt, na eventuele herziening van het eindklassement, gespeeld
tussen de nummers 14 de laatste niet rechtstreekse daler van elke reeks.
Indien echter, wegens een samenloop van omstandigheden (groot aantal clubs die geen licentie behalen eindigend op de 14 de, 15de en
16de plaats) dit een club zou zijn die zich in het sportieve eindklassement van het behoud verzekerde, zal deze club niet hoeven deel te
nemen aan deze eindronde. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen zal dan de nodige maatregelen treffen inzake deze eindronde, rekening
houdende met de toestand in alle reeksen van de afdeling en het aantal dalers dat deze eindronde dient te leveren.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V1557

Competitie van 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen

Ongewijzigd tot:
5. Eindronde “dalen 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen”
51. De “eindronde dalen 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” wordt, na eventuele herziening van het eindklassement, gespeeld
tussen de nummers 13 de laatste niet rechtstreekse daler van elke reeks.
Indien echter, wegens een samenloop van omstandigheden (groot aantal clubs die geen licentie behalen eindigend op de 13de, 14de,
15de en 16de plaats) dit een club zou zijn die zich in het sportieve eindklassement van het behoud verzekerde, zal deze club niet hoeven
deel te nemen aan deze eindronde. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen zal dan de nodige maatregelen treffen inzake deze eindronde,
rekening houdende met de toestand in alle reeksen van de afdeling en het aantal dalers dat deze eindronde dient te leveren.
Rest van het artikel ongewijzigd
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9. Interpretatie van Art. V1566- 1ste provinciale afdeling
1.Ingediend door:
Bestuur Voetbal Vlaanderen
2.Motivering
Voor aanvang van het seizoen 2019- 2020 werd Art. V1558.2- Deelnemers aan de Interprovinciale
eindronde Voetbal Vlaanderen- gewijzigd, in die zin dat er 16 deelnemers zouden zijn, in plaats van 10.
Er werd echter vergeten samenhangend ook Art.V1566- 1ste provinciale afdeling- aan te passen, waar nu
nog steeds gespecifieerd wordt dat er 2 deelnemers per provincie zijn.
Dit dient dus rechtgezet te worden
3.Goedkeuring vereist van:
Voetbal Vlaanderen
4.Inwerkingtreding:
- Onmiddellijk door interpretatie
- Vanaf 01.07.2020 na goedkeuring VSC
5.Voorgestelde teksten

Artikel V1566

1ste provinciale afdeling

Ongewijzigd tot:
3. Deelnemers aan de interprovinciale eindronden Voetbal Vlaanderen (Art. V1558)
De provinciale algemene vergadering van elke provincie bepaalt de modaliteiten om de twee clubs aan te duiden die haar zullen
vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen (Art. V1558)
De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 15 mei worden medegedeeld aan het Competitions Department..
Rest van het artikel ongewijzigd
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10. Voorstel tot wijziging van Art.1566- 1ste provinciale afdeling –
(deelnemers aan interprovinciale eindronde)
1.Ingediend door: Bestuur Voetbal Vlaanderen
2.Motivering
In elke provincie gelden andere modaliteiten om de deelnemers aan de interprovinciale eindronde aan te
duiden.
Dit heeft als gevolg dat in sommige provincies de deelnemende clubs nog dienen te wachten op clubs van
andere provincies waar de provinciale eindronde om deze clubs aan te duiden nog niet beëindigd is,
vooraleer de interprovinciale eindronde te kunnen starten.
Ondertussen werd het aantal deelnemers per provincie aan de interprovinciale eindronde verhoogd van 2
naar 3, en soms naar 4.
Daar de deelnemers aan de provinciale eindronde in de meeste gevallen de drie periodewinnaars en de
tweede van de eindrangschikking zijn, is het eenvoudiger om van dit gegeven gebruik te maken om de
deelnemers aan de interprovinciale eindronde aan te duiden, zonder dat er een provinciale eindronde dient
gespeeld te worden.
(Enkel in de provincie Brabant VV worden geen periodekampioenschappen betwist, maar telt alleen de
eindrangschikking om de deelnemers aan te duiden)
Hierdoor zal ook de start- einddatum van de interprovinciale eindronde kunnen versneld worden
3.Goedkeuring vereist van: Voetbal Vlaanderen
4.Inwerkingtreding: 01/07/2020
5.Voorgestelde tekst
Artikel V1566

1ste provinciale afdeling

Ongewijzigd tot:
3. Deelnemers aan de interprovinciale eindronden Voetbal Vlaanderen (Art. V1558)
De provinciale algemene vergadering van elke provincie bepaalt de modaliteiten om de twee clubs aan te duiden die haar zullen
vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen
31. In elke provincie worden de deelnemers aan de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen als volgt bepaald:
-In de provincies die drie deelnemers afvaardigen: de drie periodewinnaars
-In de provincie die vier deelnemers mag afvaardigen: de tweede van de eindrangschikking en de drie periodewinnaars
32. In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het
kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger.
Dit is onder meer het geval:
-wanneer de eerste of de tweede (in die provincie waar de tweede als deelnemer is aangeduid) van het kampioenschap tevens
periodewinnaar geweest zijn;
-wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn;
-wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde naar de provinciale reeksen degradeert, of dient deel te nemen
aan een eindronde om een bijkomende daler in 1ste provinciale aan te duiden
33. De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 15 2 mei worden medegedeeld aan het Competitions Department..
Rest van het artikel ongewijzigd
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11. Voorstel tot nog een aanpassing van de statuten van Voetbal Vlaanderen – Art.16: Samenstelling
1.Ingediend door:
Bestuur Voetbal Vlaanderen
2.Motivering
In de VSC van 08.02.2020 werd de nieuwe versie van de statuten van Voetbal Vlaanderen goedgekeurd, te
samen met samenhangende wijzigingen van de titels 1 en 2.
Het bestuur besliste in de vergadering van het bestuur van 18.02.2020 dat er een buitengewone algemene
vergadering zal worden gehouden op 17.03.2020 om deze nieuwe statuten in werking te laten treden.
Het bestuur van Voetbal Vlaanderen is van mening dat er nog een kleine bijkomende wijziging dient
doorgevoerd te worden.
Waarom?
1. De (ook) nieuwe statuten van de KBVB bepalen in art. 17.2 (onverenigbaarheden in het bestuur)
niet meer dat spelers of scheidsrechters die amateur zijn geen lid kunnen zijn van de Raad van
Bestuur. Enkel de betaalde sportbeoefenaars (met inbegrip van de hoedanigheid van scheidsrechter)
kunnen geen lid zijn van de Raad van Bestuur.
De statuten van Voetbal Vlaanderen stipuleren echter nog steeds dat deze amateurs geen deel
kunnen uitmaken van het bestuur van Voetbal Vlaanderen.
Voorstel is om beide statuten op mekaar af te stemmen
2. Met de huidige regelgeving is het ondenkbaar dat een voetballer of een scheidsrechter een
verantwoordelijke functie in het bestuur van Voetbal Vlaanderen kan opnemen, maar wel in dat van
de KBVB en dat van onze Waalse tegenhanger, het ACFF, waar het zelfs verplichtend is om een
actieve speler in het bestuur te tellen.
3.Goedkeuring vereist van:
Voetbal Vlaanderen
4.Inwerkingtreding:
Na de buitengewone algemene vergadering van 17.03.2020
5.Voorgestelde tekst

TITEL IV
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Art. 16 - Samenstelling
16.1. Voetbal Vlaanderen wordt bestuurd door een bestuur, benoemd door de algemene vergadering.
Zijn leden moeten:
• toegetreden lid zijn van Voetbal Vlaanderen (dit geldt niet voor de onafhankelijke leden), en
natuurlijk persoon;
• Belg zijn of in België gedomicilieerd zijn, en van de Nederlandse taalrol;
• in het bezit zijn van hun burgerlijke en politieke rechten;
• voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden:
Agenda VSC 14 03 2020

36
•
•
•
•
•
•
•
•

geen bezoldigde trainer, geen speler noch scheidsrechter zijn betaalde sportbeoefenaar zijn in het
voetbal (met inbegrip van de hoedanigheid van scheidsrechter);
niet toegewezen zijn aan dezelfde club als een ander lid van het Bestuur;
geen deel uitmaken van een andere bondsinstantie van Voetbal Vlaanderen (met uitzondering van
de algemene vergadering);
geen lid zijn van de bondsadministratie;
niet het voorwerp zijn van een sanctie, uitgesproken door een bondsinstantie;
geen arbeidsrelatie hebben met een bedrijf waarmee Voetbal Vlaanderen een commerciële band
heeft;
geen aandeelhouder, bestuurder of personeelslid zijn van een tussenpersoon in het voetbal;
geen politiek mandaat op federaal (België) of regionaal (Vlaanderen) niveau uitoefenen.

Leden kunnen bij het bestuur echter jaarlijks een aanvraag tot opheffing van een onverenigbaarheid
indienen.
• De Ethische Code van de Vereniging onderschrijven en aangeven in welke materies er
belangenconflicten kunnen ontstaan.
De leden van het bestuur mogen effectieve leden van Voetbal Vlaanderen zijn.
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12. Beker van Vlaanderen – vanaf seizoen 2020-2021
Teksten volgen later.
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13. Mededelingen Bestuur Voetbal Vlaanderen
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14. Inbreng vanwege de entiteiten
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