TITEL 1
VOETBAL VLAANDEREN
KBVB: zie boek B – ACFF: zie boek A

HOOFDSTUK 1: VISIE en MISSIE – TOEGETREDEN LEDEN
Artikel V101

Voetbal Vlaanderen: stichting – naam- duur - ontbinding

Artikel V102

Voetbal Vlaanderen: Visie en missie

1. Onze visie: waar willen we naartoe?
Voetbal Vlaanderen wil …
•
•
•
•
•
•

dat voetbal door iedereen (speler, trainer, scheidsrechter, bestuur, supporter, vrijwilliger) als de leukste/beste
sport wordt gekozen en ervaren.
de meest bereikbare en populaire sport in Vlaanderen zijn.
voortdurend inspelen op het veranderend sportlandschap.
een relevante maatschappelijke impact hebben.
dat mensen tijdens en dankzij het voetbal gezond blijven.
dat het voetbalspel op en naast het veld ethisch verantwoord verloopt.

•
•

dat spelers en scheidsrechters zich op technisch, tactisch, mentaal en fysisch vlak ontplooien.
zich profileren als de referentiefederatie in Europa

2. Onze missie: waar staan we voor?
Voetbal is voor iedereen
Voetbal wordt op elk pleintje, op elke speelplaats, in elke sporthal, op elk voetbalveld en zelfs op elk strand in Vlaanderen
gespeeld en beleefd. Voetbal Vlaanderen omarmt alle varianten van het voetbalspel, in de brede zin van het woord. We
willen elk individu en elke ploeg – levenslang – de kans geven om op zijn/haar niveau te voetballen, in een setting die hij/zij
prefereert.
Onze voetbalwaarden
Voetbal Vlaanderen wil volgende waarden met volle kracht uitdragen:
•
•
•
•
•
•
•

Maximale beleving en spelplezier
Opleiding
Kwaliteit
Laagdrempeligheid
Fair play
Sociale hefboom
Fysieke en mentale gezondheid

Onze rollen
Voetbal Vlaanderen vervult verschillende rollen. Zo inspireren wij, ondersteunen wij, organiseren wij, verenigen wij,
ontwikkelen wij en ademen wij voetbal en ethiek. Kortom, wij zijn de voetbalfederatie in Vlaanderen.

Artikel V103

Voetbal Vlaanderen: zetel - maatschappelijk boekjaar

Artikel V104

Voetbal Vlaanderen: nationale en Internationale
vertegenwoordiging ● FIFA

Artikel V105

Voetbal Vlaanderen: Toegetreden leden

De categorieën toegetreden leden zijn:
1. Bij de vereniging aangesloten clubs, verenigingen
11. Enkel clubs uit de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant en clubs
uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen aan te sluiten bij de provincie Vlaams-Brabant kunnen zich
aansluiten bij Voetbal Vlaanderen.
De clubs worden ingedeeld per provincie; de zetel van de club bepaalt de provincie in dewelke hij wordt ingedeeld.
Voor wat betreft het competitieve voetbal, is er een verdere indeling in verenigingen die actief zijn op het provinciale
vlak, en verenigingen die actief zijn op het nationale/regionale vlak.
12. Voetbalclubs, behorende tot een bedrijf, een administratie, een school of een andere groepering, evenals de
groeperingen zelf, die hun eigen voetbalcompetities organiseren en die als dusdanig door het bestuur aanvaard
worden, kunnen als lid toetreden mits schriftelijke aanvraag, en aanvaarding door het bestuur.
13. Verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten waarbinnen de toegetreden clubs zich groeperen om hun belangen
te verdedigen, kunnen als lid toetreden mits schriftelijke aanvraag, en aanvaarding door het bestuur.
14. Het bestuur kan clubs, verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten die willen toetreden en waarvan de statuten
of het doel niet beantwoorden aan de doelstellingen van de vereniging weigeren.
15. De toegetreden clubs, verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten die hun verplichtingen tegenover de vereniging
niet nakomen of die de statuten of het reglement van Voetbal Vlaanderen overtreden, kunnen uitgesloten worden
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, volgens de modaliteiten bepaald in het reglement.
16. Het bestuur kan in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering de club, vereniging, verstandhouding
of entiteit schorsen voor alle sportactiviteiten, na deze de gelegenheid te hebben geboden haar verdediging voor te
dragen.
2. De leden van de toegetreden clubs, spelers of niet-spelers (natuurlijke personen)
Zij worden lid van Voetbal Vlaanderen op voorwaarde dat zij voorgedragen zijn door een toegetreden club. De schorsing of
uitsluiting van een toegetreden lid behoort tot de bevoegdheid van het bestuur volgens de modaliteiten bepaald in het
reglement.
3. Rechtstreeks (i.e. niet aan een club of vereniging toegewezen) individueel aangesloten natuurlijke personen.
Natuurlijke personen die geen lid zijn van een toegetreden club kunnen als lid toetreden mits schriftelijke aanvraag, en
aanvaarding door het bestuur.
De schorsing of uitsluiting van een invidueel toegetreden lid behoort tot de bevoegdheid van het bestuur volgens de
modaliteiten bepaald in het reglement.

Artikel V106

Voetbal Vlaanderen: externe betrekkingen ● Vertegenwoordiging

HOOFDSTUK 2: BEHEER EN BONDSBLAD - BEVOEGDHEDEN
Artikel V107

Publicatie officiële berichten - Bondsblad

1. Alle officiële berichten van Voetbal Vlaanderen worden gepubliceerd op de website van Voetbal Vlaanderen. Dit wordt verder
bondsblad Voetbal Vlaanderen genoemd. Deze publicatie gebeurt uitsluitend op internet.
2. Wat betreft de datum van publicatie, als referentiepunt voor een aantal procedurehandelingen, geldt de datum van de
woensdag van de week waarin het bericht op internet gepubliceerd wordt, ongeacht of dit al dan niet een werkdag is.

Artikel V111

Voetbal Vlaanderen: bestuur

Artikel V112

Voetbal Vlaanderen: bevoegdheden

1. Voor wat betreft de competities die zij alleen beheert, vallen de organisatie en het beheer van de voetbalsport, conform de
statuten van de vzw Voetbal Vlaanderen en het reglement van Voetbal Vlaanderen onder de bevoegdheid van de algemene
vergadering van Voetbal Vlaanderen en van de bondsinstanties voorzien in het reglement.
Voor wat betreft de competities die zij in samenwerking met de KBVB en/of met de federaties erkend door de andere
Gemeenschappen organiseert: zie artikel B1501 .
2. De reglementaire, de uitvoerende en de disciplinaire en rechtsprekende bevoegdheid zijn strikt gescheiden:
21. De reglementaire bevoegdheid betreffende dit reglement Voetbal Vlaanderen (boek V) komt toe aan de Vlaamse
Studiecommissie (Art. V226).
22. De uitvoerende bevoegdheid komt toe aan het bestuur van Voetbal Vlaanderen.
Het bestuur is voor zijn administratief, sportief en financieel beheer alleen verantwoording verschuldigd aan de algemene
vergadering.
23. De disciplinaire en rechtsprekende bevoegdheid komt toe aan de algemene vergaderingen en de bondsinstanties, waaraan
dergelijke bevoegdheid verleend werd.
3. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft de bevoegdheid het reglement van Voetbal Vlaanderen (boek V) te interpreteren
(Art. V120).

HOOFDSTUK 3: DE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN HET
REGLEMENT
Artikel V116

Opdeling van de reglementaire bepalingen

Artikel V117

Het reglement Reglementaire bepalingen: verbintenis tot naleving
- omvang van de bevoegdheden

1. Voetbal Vlaanderen beschikt, conform het reglement de reglementaire bepalingen, over de volheid van bevoegdheid in
sportieve, reglementaire, disciplinaire, administratieve en jurisdictionele aangelegenheden.
2. De leden van Voetbal Vlaanderen zijn, die krachtens art. V105 tevens lid van de KBVB:
21. Aanvaarden deze bevoegdheid;
22. Dienen deze reglementaire bepalingen dit reglement na te leven. Zij worden geacht de reglementaire bepalingen het
reglement te kennen, alsook de interpretatieve beslissingen die deze aanvullen en in de bondsbladen gepubliceerd worden.

23. Het reglement en de bijlagen aan het reglement van de KBVB gelden dus onverkort ook voor Voetbal Vlaanderen.
24. De clubs verbinden zich ertoe elk geschil met Voetbal Vlaanderen, na de uitputting van de interne middelen voor zover
deze in huidige reglementaire bepalingen het reglement zijn voorzien, voor te leggen aan het Belgisch Arbitragehof voor de
sport (Art. B1723) dat zal vergaderen en uitspraak doen conform de ter zake geldende bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek.

Artikel V118

Voorstellen tot wijziging van de statuten of het reglement

1. De voorstellen tot wijziging van de statuten of van boek V het reglement moeten, samen met de memorie van toelichting,
uiterlijk op 30 april naar de secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen gestuurd worden.
Elk laattijdig ingediend voorstel wordt onontvankelijk verklaard, tenzij Raad van het bestuur het voor zijn rekening neemt.
2. Diegene die uitgaan van de Raad van het bestuur moeten echter ten laatste op de datum van de publicatie van de agenda
van de algemene vergadering in het bondsblad Voetbal Vlaanderen ter kennis van de clubs gebracht worden.

Artikel V119

Wijzigingen van de statuten of van het reglement

1. Het onderzoek van de voorstellen tot wijziging van de statuten of van het reglement wordt uitgevoerd door de Vlaamse
Studiecommissie (afgekort VSC) (Art. V226).
2. De voorgestelde wijzigingen worden op de agenda geplaatst van de Hoge Raad van de KBVB.
De goedkeuring voor “specifieke” artikels (deze die enkel betrekking hebben op Voetbal Vlaanderen maar geen verband
hebben met de andere deelorganisaties) wordt genomen door Voetbal Vlaanderen.
Invoegetreding zal echter pas gebeuren na goedkeuring in de Hoge Raad NRC, en dit na onderzoek of de aangebrachte
wijziging niet nadelig is voor een andere deelorganisatie, of ingaat tegen het basisreglement of de algemene rechtsprincipes.

Artikel V120

Interpretatie van de statuten of van het reglement

1. Alle in de statuten of in boek V niet voorziene gevallen, alsook elke onduidelijke bepaling worden onder de vorm van
interpretatieve beslissing door de Raad van het bestuur beslecht indien de noodzaak daartoe bestaat en de hoogdringendheid
vaststaat.
Deze beslissing is onmiddellijk van toepassing en geldig voor het lopende seizoen en wordt binnen de veertien kalenderdagen
in het bondsblad Voetbal Vlaanderen gepubliceerd.
2. Zolang een procedure hangende is bij een bondsinstantie, mag de Raad van het bestuur geen interpretatieve beslissing
nemen slaande op de zaak.
3. Elk lid kan derdenverzet aantekenen tegen een interpretatieve beslissing die zijn rechten van de club schaadt is mogelijk
binnen de acht kalenderdagen na publicatie in het bondsblad Voetbal Vlaanderen.
Het derdenverzet wordt gedaan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de secretaris-generaal waarin de club
haar belangen uiteenzet en haar andersluidende interpretatie motiveert.
Het derdenverzet wordt behandeld door de Raad van het bestuur dat de verzetdoende club in zijn eerstvolgende nuttige
vergadering hoort en binnen de 15 werkdagen na de sluiting van de debatten uitspraak doet in eerste en laatste aanleg.
4. Opdat deze interpretatie nog van kracht zou zijn na het lopende maatschappelijk boekjaar, moet de algemene vergadering
zich uitspreken over de wijzigingen die voortvloeien uit de voormelde interpretatieve beslissingen.
5. Indien de algemene vergadering een interpretatieve beslissing van de Raad van het bestuur verwerpt, dient deze laatste,
wanneer het een nieuwe beslissing wenst te nemen in dezelfde, identieke of gelijkaardige zaak zich te schikken naar het
standpunt van de algemene vergadering.

Artikel V121

Specifieke reglementering betreffende de bevordering van de
algemene sportbeoefening

1. De statuten en het reglement van Voetbal Vlaanderen, houden geen bepalingen in waardoor de bevordering van de
algemene sportbeoefening door de bevolking verhinderd wordt.
2. De statuten en het reglement van Voetbal Vlaanderen, zijn dan ook in overeenstemming met:
21. het decreet van 24.07.1996 betreffende de niet-professionele sportbeoefenaar (Art. B522);
22. het decreet van 13.07.2007 betreffende de medisch verantwoorde sportbeoefening (Art. B2001);
23. de principes en de regels van de democratie (Art. B102, V128, B231 en B307);
24. het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (Art. B1736 tot B1743);
25. het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

Artikel V122

Specifieke reglementering betreffende de bestrijding van de
mensenhandel – Deontologische code

1. Voetbal Vlaanderen schikt zich naar artikel 5, 7° van het decreet van 13/07/2001, dat de sportfederaties oplegt alle
maatregelen te nemen om de mensenhandel binnen de sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door
een correcte toepassing van de bestaande wetgeving en sanctionerend op te treden op basis van een deontologische code
ter bestrijding van de mensenhandel.
Hoewel hiertoe alle maatregelen zijn genomen in de reglementering:
-

Art. B513: Aansluiting van staatlozen en buitenlanders
Art. B921: Transfer van spelers komende uit het buitenland
Art. B1421: Identificatie van spelers: de verplichte spelerslicentie

en hierin ook de tuchtstraffen zijn opgenomen waaraan overtredende clubs en leden zich blootstellen, wenst Voetbal
Vlaanderen deze principes te bevestigen in de navolgende deontologische code.
2. Deontologische code van Voetbal Vlaanderen
21. Gewettigd verblijf
Vooraleer Voetbal Vlaanderen het lidmaatschap toekent of een licentie uitreikt, dient de sportbeoefenaar / de club aan te tonen
dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied, dat wordt bewezen door een geldig document uitgaande
van de bevoegde overheid.
22. Mensenhandel
Voetbal Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de bestrijding van de
mensenhandel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S.,
25 april 1995;
en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
Degene die rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft en
wanneer hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige
andere vorm van dwang
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert
wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel.”

23. Tewerkstelling: sporters met een arbeidsovereenkomst
231. Voetbal Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart).
Het betreft:
- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 21 mei 1999
- het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999
- het Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van
de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 20 december 2001
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
232. Voetbal Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling
na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 5 juni 1999
- het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de
private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 11 juli 2000
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

HOOFDSTUK 3: DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel V126

Definitie ● Leiding ● Bevoegdheden ● Plaats ● Datum ●
Buitengewone algemene vergadering

Artikel V127

Uitnodiging - Agenda

Artikel V128

Samenstelling ● Stemverdeling ● Volmachten

Artikel V129

De delegatieleiders ● Leden van bondsinstanties

Artikel V131

Quorum ● Stemmingen
Blokkeringsminderheid

Artikel V132

Interpellaties ● Verdediging standpunten

Artikel V133

Verslagen ● Inwerkingtreding van de beslissingen

●

Vereiste

meerderheid

HOOFDSTUK 4: DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERINGEN
Dit ganse hoofdstuk maakt het voorwerp uit van een apart voorstel

●

HOOFDSTUK 5: DE FINANCIËN VAN VOETBAL VLAANDEREN ●
VERZEKERINGEN
Artikel V146

Begroting van Voetbal Vlaanderen ● Jaarrekeningen ● Toezicht

1. Voor elk boekjaar worden de ramingen van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven door de Raad van het bestuur van Voetbal
Vlaanderen opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
2. De jaarlijkse rekeningen worden opgemaakt per 31 december en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
3. Intern toezicht: de Financiële Auditcommissie Art. V268
4. Extern toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van Voetbal Vlaanderen wordt toevertrouwd
aan een externe onafhankelijke commissaris, aangeduid door de algemene vergadering op voorstel van de Raad van het
bestuur.
De werking en taken van deze externe commissaris zijn vastgelegd in de overeenkomst gesloten tussen de commissaris en
Voetbal Vlaanderen.

Artikel V147

Verantwoordelijkheid van de Raad van het bestuur en van het
dagelijks bestuur

1. Voetbal Vlaanderen kan enkel door een beslissing van de Raad van het bestuur financieel gebonden worden.
2. De Raad van Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer tegenover de algemene vergadering.
3. Het dagelijks bestuur mag geen uitgaven verrichten, die niet in de begroting voorzien zijn, zonder vooraf de Raad van het
bestuur te raadplegen.
Dergelijke uitgaven mogen echter 6.200,00 EUR niet te boven gaan, behalve wanneer ze voortvloeien uit wettelijke, sociale of
contractuele verplichtingen.
4. De handtekeningbevoegdheid voor wat betreft financiële transacties wordt als volgt bepaald:
-

boven de 2.500,00 EUR: voorzitter samen met penningmeester of secretaris-generaal
beneden de 2.500,00 EUR: voorzitter of penningmeester of secretaris-generaal

Artikel V148

Diverse verzekeringen

In uitvoering van art. 5 van het decreet van 13 juli 2001, zal Voetbal Vlaanderen:
1° de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de federatie, haar bestuurders, haar personeel en haar aangestelden,
bedoeld in de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, door een verzekering laten dekken;
2° ter bescherming van haar aangesloten leden verzekeringspolissen afsluiten die voldoen aan de door de Vlaamse
regering bepaalde minimumvoorwaarden;
3° ter bescherming van niet-leden bij sportpromotionele acties aparte verzekeringspolissen afsluiten die voldoen aan
de door de Vlaamse regering bepaalde minimumvoorwaarden.
4°

Artikel B149

Het Nationaal Steunfonds

HOOFDSTUK 6: DE BONDSONDERSCHEIDINGEN ●
KENTEKENS EN BONDSKAARTEN
Artikel B281

De bondsonderscheidingen

Artikel B282

Kentekens en bondskaarten

HOOFDSTUK 7: DE VERSTANDHOUDINGEN VAN CLUBS
Artikel V161

De verstandhoudingen van clubs

1. De verstandhoudingen van clubs zijn geen tegenhangers van de Raad van het bestuur van Voetbal Vlaanderen , maar zijn
opgericht ter ondersteuning ervan, ten einde het werk van de Raad van het bestuur te vergemakkelijken en eventueel adviezen
te verlenen.
Zij kunnen aangesloten zijn bij Voetbal Vlaanderen.
2. Zij zijn het aanspreekpunt voor de secretaris-generaal bij het bevragen van de clubs van Voetbal Vlaanderen
3. Zij hebben, handelend volgens hun eigen statuten of huishoudelijk reglement, als doel en bevoegdheden:
-

De belangen van de bij hen aangesloten alle clubs te behartigen;
De onderlinge verstandhouding tussen clubs te bevorderen;
De agendapunten van de Nationale Reglementscommissie Hoge Raad en de Vlaamse Studiecommissie en van de
algemene vergaderingen te bestuderen en in het algemeen alle reglementsteksten te beoordelen en eventueel
wijzigingen voor te stellen;
het aanduiden van de kandidaten voor comités of commissies of (Beperkte) algemene vergaderingen die aan hen worden
toegewezen;
Leergangen voor clubleiders in te richten.

4. We onderscheiden:
41. De Provinciale Verstandhoudingen (soms genoemd Provinciale Studiecommissie of Provinciale Verstandhouding van
lagere afdelingsclubs)
Deze verenigen, in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Brabant VV en West-Vlaanderen, groeperen de clubs
van de provinciale afdelingen van die provincie.
In sommige provincies zijn ook de clubs van hogere afdeling lid van deze verstandhouding.
Iedere provinciale verstandhouding handelt volgens haar eigen huishoudelijk reglement/ statuten.
42. De verstandhouding van Vlaamse amateurclubs van hogere afdeling (VACHA)
Deze vereniging groepeert de Vlaamse amateurclubs die uitkomen in de hogere afdelingen. Zij handelt volgens haar eigen
huishoudelijk reglement/statuten.

