Voorstel tot wijziging van artikel B1527 – Forfait van een ploeg: sancties
1. Ingediend door:
Vlaamse Studiecommissie, beslissing zitting van 9/12/2017
2. Motivering
Gelet op de toelichting op 9/11/2017 voor de entiteiten van de Vlaamse Studiecommissie, wat
betreft het MOVETEX platform;
Gelet op de vraag van het forum, dat vaststelt dat artikel B1527:
- voorziet in de boete voor een algemeen forfait en dat een algemeen forfait gegeven
voor aanvang van de competitie duurder is dan een forfait nà de eigenlijke
competitiestart;
Overwegende dat het geven van een forfait voor of nà de competitiestart het wedstrijdschema
en de reeksindeling hypothekeert voor:
- de kalendermakers in geval van meerdere forfaits en eventuele herschikking van de
reeks(en) met (dezelfde) niveau-invulling;
- de clubs om een behoorlijk ingevulde kalender af te werken;
Overwegende dat de clubs voldoende tijd en mogelijkheden hebben om te overwegen welke
ploegen worden ingeschreven;
Wenst de Vlaamse Studiecommissie de boetes ten bate van de bond, voorzien in artikel
B1527.2, tabel, te verhogen en gelijk te schakelen.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen, ACFF (?), Pro League (?)
4. Inwerkingtreding
1 juli 2018
5. Voorgestelde tekst

Artikel

B1527

Forfait van een ploeg: sancties

1. …
2. Boetes ten bate van de bond
Algemeen forfait
Kampioenschappen hogere afdelingen
Niet
strafbaar

Kampioenschappen provinciale afdelingen 1, 2, 3 en 4
Alle andere afdelingen

Hogere afdelingen Heren
Hogere afdelingen Vrouwen
Verplicht ingeschreven ploeg
Hogere afdelingen Heren
Eerste ploegen provinciale
500,00 EUR
Deze
Niet verplicht ingeschreven
afdelingen Heren
boetes
ploegen
Eerste ploegen provinciale
100,00 EUR
blijven
afdelingen Vrouwen
verworven,
Forfait voor
Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8
60,00 100,00 EUR
ook indien
aanvang van de
Andere jeugd 11/11
120,00 150,00 EUR
de club het Andere
competitie
Seniores
200,00 300,00 EUR
algemeen
ploegen
Forfait na
Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8
30,00 100,00 EUR
forfait
aanvang van de
Andere jeugd 11/11
60,00 150,00 EUR
intrekt.
competitie
Seniores
100,00 300,00 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.
Voor een vriendschappelijke wedstrijd of een tornooi, zijn de boetes en, behoudens andersluidende overeenkomst, de
vergoedingen dezelfde als voor een officiële wedstrijd.
Boete ten
bate van
de bond

Ambtshalve ingeschreven ploeg

Vóór 1 juni
Uiterlijk op de eerste werkdag na de provinciale
algemene vergadering
binnen een termijn van veertien dagen die
aanvangt op de datum van de publicatie der
voorlopige reeksen in de bondsbladen
1.000,00 EUR
100,00 tot 500,00 EUR
1.000,00 EUR
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