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1. Verslag d.d. 10.02.2020
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2. Teksten gestemd op 10.02.2020
Zie document Gestemde teksten 2020-02-10
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3. Werkingsreglement Hoge Raad

HOGE RAAD
Strategisch Orgaan - Wetgevende bevoegdheid
“Artikel B227.1 : de bondsadministratie en bondsinstanties passen het reglement ter goeder trouw en
naar de geest ervan toe”.

INTERPRETATIE

HOGERE
OVERHEID

REGLEMENTSWIJZIGING

LOUTER
TEKSTUELE
AANPASSING
B227.1

B227
• Onduidelijke
bepaling
• Verschil in
landstalen
• Niet voorziene
gevallen die het
administratieve
karakter
overschrijden

B228
• Dwingende
regelgeving
• FIFA, UEFA

B229
Advies Hoge Raad :
• Wenselijkheid
(Beleidsplan KBVB+
entiteiten,
uniformiteit,…)
• In lijn regelgeving
• In lijn FIFA, UEFA
• Impact assessment
werking KBVB ok

Wie

Hoge Raad (3/4
entiteiten)

Hoge Raad KBVB
(uitdrukkelijke
goedkeuring
KBVB)

Mandaat Relevante
entiteiten
(veto KBVB)

Aktering

Inwerking

Onmiddellijk

Onmiddellijk

1 juli tenzij vroeger

Onmiddellijk

Criterium
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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 date en 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 €

•

Voor de categorie "Stagiairs"
Verhoging met 2,00 €

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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Wat betreft Art. B818, wil de ACFF dat de scheidsrechter die als assistent-scheidsrechter optreedt
zijn vergoeding als scheidsrechter behoudt.
Voetbal Vlaanderen wenst dat alle scheidsrechters een vergoeding van minstens 25,00 EUR krijgen.
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 25,00Indien 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.

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.
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Ressorterend onder
Bureau Arbitrage KBVB

Bureau Arbitrage ACFF/Voetbal
Vlaanderen

Regionaal Bureau Arbitrage
ACFF
Provinciaal Bureau Arbitrage
Voetbal Vlaanderen

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

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

35,00 45,00
35,00 40,00
29,00 34,00

Assistent op proef in 3D

3D/Ar/stag

22,00 25,00

Scheidsrechter die optreedt
als assistent

22,00 25,00

Assistent-scheidsrechter

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

29,00 in wedstrijden waaraan eerste ploeg van
3de klasse amateurs deelneemt of beloften 1A
Volgens zijn eigen categorie
22,00 25,00

Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
onbespeelbaar speelveld (Art. B1428), ontvangt de assistent slechts de helft van de vergoeding.
ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt de assistent zijn volledige vergoeding.
2. De vergoeding voor de assistent-scheidsrechter voor wedstrijden in het recreatief voetbal bedraagt 22,00 EUR.
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5. (19-28) ACFF: disciplinaire procedure ingevolge een scheidsrechtersverslag

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR: het Parket ACFF en de provinciale managers ACFF
DATUM: 22.01.2020
MOTIVERING:
-

-

-

Op basis van enkele maanden ervaring met de toepassing van de speciale procedure, stellen wij,
op verzoek van zowel de managers als het Parket, voor om deze procedure toe te passen op het
hele disciplinaire luik bij het opstellen van het verslag van een scheidsrechter of een officieel lid
met zending.
In bepaalde gevallen waar de dossiers, in overeenstemming met artikel B1705, kunnen worden
samengevoegd, is het noodzakelijk om de klassieke procedure te doorlopen vanwege de
oproepingstermijnen, wat leidt tot een andere inwerkingtreding voor de aangeslotenen. Indien
dit niet het geval is, wordt het debat gevoerd volgens een speciale procedure voor de
aangeslotenen en, de daaropvolgende week, met de clubs. Bis repetitas non placent! Zelfs op
clubniveau wordt een zeker onbegrip geuit!
Er is geen overvloed aan dossiers over de clubs die een diepgaander debat verdienen en in dit
geval is uitstel van de zaak mogelijk; in het algemeen gaat het om minnelijke schikkingen die in
feite en zonder enig probleem sneller zouden kunnen worden afgehandeld dan nu het geval is.
Bovendien is het beheer van de verschillende agenda's voor de secretariaten complex en
verhoogt het potentieel het risico op fouten.
In het geval van een feestdag (bijv. aanstaande vrijdag 01.11) moeten de betekeningen op
dezelfde dag worden overgemaakt. Los van de verplichting na een zitting, die soms kan worden
omschreven als een marathonvergadering, moeten we de strafbladen nog dezelfde avond
ingeven en de betekeningen voor middernacht via het intranet doorsturen, met blind
vertrouwen in de digitalisering en de serverproblemen die zich "nooit" voordoen. Wij stellen
daarom voor om, in functie van de feestdag, de mogelijkheid te hebben om de zitting te
vervroegen of uit te stellen.

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: onmiddellijk of uiterlijk op 01.07.2020
VOORGESTELDE TEKST:

HOOFDSTUK 10: BIJZONDERE DISCIPLINAIRE PROCEDURE:
INGEVOLGE EEN VERSLAG VAN EEN SCHEIDSRECHTER OF EEN
OFFICIEEL LID MET ZENDING
RECHTSTREEKSE UITSLUITING IN ALLE OFFICIËLE
WEDSTRIJDEN VAN HET AMATEURVOETBAL EN FUTSAL
Agenda • 16.03.2020
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Artikel V1776

Toepassingsgebied ● Organisatie van de procedure: algemeen

1. Onderstaande bijzondere procedure is van toepassing in officiële en vriendschappelijke wedstrijden (Art. B1401) van het
amateurvoetbal (competitief voetbal en competitief futsal) in geval van een rechtstreekse uitsluiting verslag ingediend door
de scheidsrechter of een officieel lid met zending.
-

van een speler door middel van een rode kaart (Art. B1801),
van de officiëlen (Art. B1412) en leden van de technische- en medische staf die zich in de neutrale zone bevinden,

De bovengenoemde persoon wordt hierna de uitgeslotene/betrokkene genoemd.
Onder de partij waar het scheidsrechtersverslag betrekking op heeft, moet worden verstaan de speler, de official, de club, de
aangeslotene of een andere persoon die in het verslag wordt genoemd.
2. Alle algemene procedureregels binnen de KBVB blijven van toepassing tenzij deze bijzondere procedure anders voorziet.
3. Communicatie tussen de in deze procedure betrokken partijen en de uitgeslotene/betrokkene verloopt via de gerechtigde
correspondent van zijn club bij middel van e-mail of E-Kickoff. De clubs moeten erover waken dat de nodige gegevens ter
zake tijdig aan de KBVB worden medegedeeld.
4. De uitgeslotene/betrokkene partij waarop het verslag betrekking heeft kan zich eveneens laten vertegenwoordigen door
de gerechtigde correspondent van zijn haar club. Wanneer er echter meerdere partijen verschijnen die in het verslag beoogd
worden, kan de GC slechts één van hen vertegenwoordigen. Voor de andere partijen waarop het verslag betrekking heeft, is
Art. B1739 van toepassing.
Indien het de gerechtigde correspondent niet is toegestaan is om te verschijnen omwille van zijn lidmaatschap van een
bondsinstantie, kan hij worden vervangen door een aangeslotene van de club die in het bezit is van een door de gerechtigde
correspondent ondertekende volmacht.
5. Scheidsrechters worden als getuigen enkel door de bevoegde instanties opgeroepen:
-

op voorafgaand verzoek van het Parket;
op voorafgaand en schriftelijk verzoek van een betrokken partij.

Deze oproepingen mogen de behandeling van de zaak niet vertragen.
6. De zittingsdagen van de bevoegde instanties worden vastgelegd op:
Provinciale comités: donderdag
Sportcomité: woensdag
Beroepscomité: woensdag of vrijdag
Wanneer de dag echter samenvalt met de week een nationale wettelijke feestdag (Art.B7) telt, wordt kan de zitting ofwel
worden verschoven naar de eerstvolgende werkdag, ofwel worden vervroegd naar de vorige werkdag.
De secretaris van de bevoegde instantie is gemachtigd om in uitzonderlijke gevallen tot het vastleggen van een bijkomende
of vervangende zitting te besluiten. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de voorzitter en dient gemotiveerd te
worden.
7. Bij gebruik van e-mail of andere elektronische middelen geldt enkel de vermelding van datum en uur aangegeven door het
toestel van het Secretariaat van de bevoegde instanties.
8. De secretaris van de betrokken instantie stelt het dossier samen aan de hand van de neergelegde stukken. Dit dossier
wordt door hem tijdens de hele procedure beheerd en is, gedurende de kantooruren, ter inzage van het Parket en de
belanghebbende partijen (Art. B1737).

Artikel V1777

Verslag van de scheidsrechter of een officieel lid

1. Het scheidsrechtersverslag, dat inhoudelijk de uitsluiting of de incidenten beschrijft, wordt ten laatste de eerste werkdag
na de dag van de wedstrijd vóór 17.00 uur via E-Kickoff overgemaakt aan de secretaris van de bevoegde instantie.
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2. Dit verslag wordt uiterlijk de derde werkdag na de dag van de wedstrijd door de betrokken administratie vóór 12.00 uur
overgemaakt aan het Parket.
3. Alle partijen kunnen de tweede werkdag volgend op de dag van de wedstrijd, behoudens geval van overmacht, bij de
secretaris van voormelde instantie kennis nemen van het dossier en/of er kopie van bekomen.

Artikel V1778

Vaststelling van de behandeling door het provinciaal comité/
Sportcomité

De uitgeslotene/betrokkene partij waarop het verslag betrekking heeft wordt, behalve in geval van aanvaarding van een
eventueel voorstel van minnelijke schikking, opgeroepen in de 2de week die volgt op de uitsluiting op de zitting van het
bevoegde comité.
De uitgeslotene/betrokkene partij waarop het verslag betrekking heeft die zich geldig heeft verzet tegen een voorstel van het
Parket wordt steeds geacht op tegenspraak te zijn verschenen beschikt over een verhaalmogelijkheid in hoger beroep.

Artikel V1779

Minnelijke schikking

1. Het Parket oordeelt soeverein, na kennisname van het dossier, of aan de uitgeslotene/betrokkene partij waarop het
verslag betrekking heeft een minnelijke schikking wordt voorgesteld.
2. Ten laatste om 14.00 uur op de laatste werkdag van de week volgend op de inbreuk, zal de administratie via E-Kickoff aan
de gerechtigde correspondent van de club van de uitgeslotene/betrokkene partij waarop het verslag betrekking heeft laten
geworden:
-

hetzij een voorstel van minnelijke schikking;
hetzij een oproeping

3. Indien het voorstel van minnelijke schikking niet wordt aanvaard, zal de g.c. van de club van de betrokkene partij waarop
het verslag betrekking heeft deze weigering, op straffe van verval, uiterlijk op maandag om 12.00 uur na het verzenden van
de minnelijke schikking per E-Kickoff dienen te melden.
De betrokkene partij waarop het verslag betrekking heeft zal zich dan dienen aan te bieden op de zitting van de bevoegde
instantie.
Indien nodig, dient de betrokken partij het bewijs te leveren van het bestaan en de geldigheid van deze weigering.

Artikel V1780

Behandeling voor het Provinciaal Comité/ Sportcomité ●
Betekening van de beslissing

1. Het Provinciaal Comité/ Sportcomité is gehouden het dossier ten gronde te behandelen en uitspraak te doen op de zitting
waarop het is gesteld.
2. Uitstel kan enkel worden verleend in geval van overmacht of na gemotiveerd verzoek van één der partijen, aanvaard door
de betrokken instantie. Uitstel mag enkel verleend worden naar de eerstvolgende zitting van de betrokken instantie,
behoudens gevallen van overmacht.
3. Bij niet-verschijning van de uitgeslotene/betrokkene:
-

zal de betrokkene, aan wie een minnelijke schikking werd voorgesteld, geacht worden deze te aanvaarden, hetgeen
door de bevoegde instantie wordt vastgesteld;
zal de betrokkene partij, aan wie een minnelijke schikking werd voorgesteld maar deze heeft geweigerd, geacht worden
op tegenspraak te zijn verschenen.

4. De beslissing van de betrokken instantie wordt, uiterlijk de eerste werkdag na de dag van de uitspraak, door de
administratie per e-mail of via E-Kickoff overgemaakt aan de uitgeslotene/betrokkene betrokken partij via de gerechtigde
correspondent van zijn club en aan zijn raadsman, indien deze erom verzoekt.
Indien de uitspraak valt op een dag voorafgaand aan een officiële feestdag (Art. B7) of op een vrijdag, dient de betekening
nog dezelfde dag te gebeuren.
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5. Op deze betekening wordt tevens vermeld op welke wijze en binnen welke termijn er beroep tegen de beslissing kan
worden ingesteld.
6. Deze beslissing wordt eveneens gepubliceerd in Sportleven.

Artikel V1786

Beroep ● Schorsende kracht beroep

1. Beroep tegen een beslissing van het Provinciaal Comité/ Sportcomité wordt door alle belanghebbende partijen per e-mail
ten laatste ingesteld vóór 12.00 uur van de derde kalenderdag volgend op de betekening van de genomen beslissing aan de
gerechtigde correspondent van de club van de gesanctioneerde betrokken partij. Hiertoe dient uitsluitend gebruik gemaakt te
worden van E-Kickoff (Beroepscomité) of het e-mailadres (beroepscomite@footbel.com).
2. Dit beroep wordt ingesteld door het Parket of door de gesanctioneerde betrokken partij, zijn haar raadsman of de
gerechtigde correspondent van zijn haar club. Op straffe van nietigheid, dient dit beroep te zijn ondertekend, tenzij gebruik
gemaakt wordt van E-Kickoff.
3. De secretaris van het Beroepscomité roept alle belanghebbende partijen op per e-mail of via E-Kickoff. Deze oproeping
vermeldt datum en uur van de eerstvolgende zitting van het Beroepscomité, dat verplichtend plaatsheeft de eerstvolgende
woensdag of vrijdag, volgend op de dag van het verstrijken van de beroepstermijn.
4. Schorsende kracht beroep: Art. B1717.

Artikel V1787

Behandeling voor het Beroepscomité ● Betekening van de
beslissing

1. Het Beroepscomité is gehouden het dossier ten gronde te behandelen en uitspraak te doen op de zitting waarop het is
gesteld.
2. Uitstel kan enkel worden verleend in geval van overmacht of na gemotiveerd verzoek van één der partijen, aanvaard door
het Beroepscomité. Uitstel mag enkel verleend worden naar de eerstvolgende zitting van het Beroepscomité, behoudens
gevallen van overmacht.
3. Bij afwezigheid, zal het Beroepscomité een beslissing bij verstek nemen. Een verzet tegen deze uitspraak bij verstek is
niet opschortend.
4. De beslissing van het Beroepscomité wordt, uiterlijk om 12.00 uur van de kalenderdag na de uitspraak, door de
administratie per e-mail of via E-Kickoff of fax betekend aan de gesanctioneerde betrokken partij via de gerechtigde
correspondent van zijn club en aan zijn raadsman, indien deze erom verzoekt.
5. Deze beslissing wordt eveneens gepubliceerd in Sportleven.

Artikel V1790

Inwerkingtreding van de sancties

1. In eerste aanleg
Disciplinaire schorsingen, of ze nu zijn uitgesproken door de bevoegde instantie of het gevolg zijn van de aanvaarding van
een voorstel van minnelijke schikking, gaan in op de eerste werkdag van de week die volgt op deze beslissing in eerste
aanleg.
2. Na beroep
De sanctie treedt in werking:
a)
b)
c)
d)

bij betekening van de beslissing op de dag van de uitspraak: de volgende kalenderdag;
na het overmaken van de beslissing door de administratie overeenkomstig Art. V1787.4: 1 uur na het overmaken ervan;
bij betekening van de beslissing na 12.00 uur op de dag na de uitspraak: de volgende kalenderdag.
bij onontvankelijkheid van het verhaal, maakt de uitspraak de facto een einde aan het schorsend karakter.
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6. (19-33) Futsal: beperkingen in verband met het aantal transfers

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR: Departement Futsal
DATUM: 24.01.2020
MOTIVERING:
Er wordt voorgesteld om de reglementering van het Futsal gelijk te schakelen met de algemene
reglementering onder Art. B910. Bijgevolg mag Art. F910 worden geschrapt.
Art. B910 dient te verwijzen naar Art. B916 et F916.
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: Voetbal Vlaanderen, ACFF
INWERKINGTREDING: 01.07.2020
VOORGESTELDE TEKST

Artikel F910

Beperkingen in verband met het aantal transfers

Een speler kan, in principe, per seizoen slechts één gewone transfer bekomen.
Per uitzondering kan een speler een tweede transfer bekomen, namelijk in geval van:
-

de administratieve transfer (Art. F916)
de terugkeer uit het buitenland van een betaalde sportbeoefenaar vóór 31 augustus of in de maand januari (Art. B921)
een gewone transfer, uitzonderlijk toegestaan door het Uitvoerend Comité (Art. B912)
gewone transfer tijdens de eerstvolgende transferperiode voor de betaalde sportbeoefenaar in een club uit de nationale
afdelingen, van wie het contract in gemeen overleg ontbonden werd (Art. B526)

Artikel B910

Beperkingen in verband met het aantal transfers

Artikel B910

Beperkingen in verband met het aantal transfers

1. Een speler kan, in principe, per seizoen slechts één transfer bekomen.
11. Per uitzondering, kan een speler een tweede transfer bekomen, namelijk in geval van:
-

een gewone binnenlandse transfer in de periodes voorzien in Art. B908;
een gewone transfer, uitzonderlijk toegestaan door de Hoge Raad of de Geschillencommissie voor het Profvoetbal
(Art.B912);
Agenda • 16.03.2020
Hoge Raad

13

-

een internationale transfer, waarbij een speler als betaalde sportbeoefenaar vóór 31 augustus of in de maand januari,
terugkeert uit het buitenland (Art. B921);
een internationale transfer van een speelster die binnen hetzelfde seizoen terugkeert naar haar oorspronkelijke club.

12. Hoger vernoemde beperkingen slaan niet op:
-

een gewone transfer van de amateur in de periode van 1 september tot 31 december (Art. B908);
de administratieve transfers (Art.B916 en Art. F916).

2. Maximaal aantal clubs waarvoor men in eenzelfde seizoen kan spelen in officiële wedstrijden van een eerste ploeg: Art.
B1006.
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7. (19-37) Vergaderingen van de Hoge Raad

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR: Hoge Raad
DATUM: 20.02.2020
MOTIVERING:
Tijdens de laatste Hoge Raad werd er door de ACFF gevraagd dat de Secretarissen-generaal van de
Pro League en de vleugels de vergaderingen zouden mogen bijwonen. Dit vereist een wijziging van
Art B226.
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: Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF
INWERKINGTREDING: 01.07.2020
VOORGESTELDE TEKST

Artikel B226

Hoge Raad: Samenstelling ● Bevoegdheden

1. Samenstelling
111. De entiteit Pro League, vertegenwoordigd door twee (2) personen aangeduid door de Pro League, bijgestaan door een
vertegenwoordiger van het management. Deze laatste kan zich desgevallend laten vervangen door een ander lid van het
management.
Bij stemming “per entiteit” kan desgevallend het management de stem van de Pro League uitbrengen.
112. De entiteit Voetbal Vlaanderen”, vertegenwoordigd door vier (4) personen aangeduid door Voetbal Vlaanderen,
bijgestaan door een vertegenwoordiger van het management van Voetbal Vlaanderen en de voorzitter van de Vlaamse
Studiecommissie. Deze laatsten kunnen zich desgevallend laten vervangen door een ander lid van het management of van
de Vlaamse Studiecommissie.
113. De entiteit ACFF, vertegenwoordigd door vier (4) personen, aangeduid door ACFF, bijgestaan door een
vertegenwoordiger van het management van de ACFF en de voorzitter van de Commission Francophone d’Etudes. Deze
laatsten kunnen zich desgevallend laten vervangen door een ander lid van het management of van de Commission
Francophone d’Etudes.
114. De entiteit KBVB, vertegenwoordigd door maximum vier (4) personen uit de bondsadministratie aangeduid door de
bondsadministratie. Deze kunnen zich desgevallend laten vervangen door een ander lid van de administratie of een expert.
Deze entiteit heeft geen stemrecht, behalve in de gevallen zoals voorzien in Art. B227.3 en Art. B229.43.
12. De Hoge Raad duidt tussen deze leden jaarlijks een voorzitter, een 1ste ondervoorzitter en een 2de ondervoorzitter aan,
allen van een andere entiteit.
13. De Bondsvoorzitter en de Secretarissen-generaal van de KBVB, de Pro League, Voetbal Vlaanderen en de ACFF mogen
deelnemen aan de vergaderingen, echter enkel met een adviserende stem.
Rest van het artikel ongewijizgd
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8. (19-38) Voetbal Vlaanderen: toekenningsvoorwaarden licentie amateurclub in de hogere
regionale afdelingen

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR: Bestuur Voetbal Vlaanderen
DATUM: 09.02.2020
MOTIVERING:
Het Reglement beschrijft in V477 enkele voorwaarden tot het bekomen van een licentie om aan te
treden in D2 en D3. Bij punt 3, bestuur van de club, staan bepalingen die niet conform de hogere
wetgeving zouden zijn. Met deze beperkte wijziging lossen we dit probleem op.
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: Voetbal Vlaanderen
INWERKINGTREDING: Onmiddellijk door interpretatie (beslissing Bestuur Voetbal Vlaanderen d.d.
21.01.2020
Vanaf 01.07.2020 na goedkeuring Hoge Raad
VOORGESTELDE TEKST
Artikel V477

Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van amateurclub in de
hogere regionale afdelingen

Ongewijzigd tot:
3. Bestuur van de club
31. Minstens 2/3de van de leden van de Raad van Bestuur van de rechtspersoon, en minstens 2/3 van de verantwoordelijke
bestuursleden (Art. B311), dienen natuurlijke personen te zijn, Belg te zijn, of en moeten in België gedomicilieerd zijn.
Ze dienen tevens lid te zijn van Voetbal Vlaanderen, en de ethische code van Voetbal Vlaanderen onderschrijven.
32. 4/5de van de leden van de algemene vergadering moeten natuurlijke personen zijn, Belg zijn, of en in België
gedomicilieerd zijn.
Rest van het artikel ongewijzigd.
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9. (19-39) Voetbal Vlaanderen: toekenning vrijkomende plaatsen

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR: Bestuur Voetbal Vlaanderen
DATUM: 09.02.2020
MOTIVERING:
1. Art. V476.7 stipuleert:
V476.7. De club die naar 1ste provinciale daalt wegens het niet behalen van de licentie, of omdat er geen licentie is
aangevraagd, wordt in de hogere regionale amateurafdelingen vervangen door een bijkomende stijger uit de provincie
waartoe de betrokken club behoort (Art. V1532.1322).

Dit is echter, voor wat betreft de 3de klasse amateurs, in tegenspraak met B1532.12 dat stelt dat
vooreerst het aantal dalers naar verhouding wordt verminderd in de reeks van de bestrafte clubs.
2. Art. V1532.1322 is zeer moeilijk te begrijpen:
V1532. 132. Vrijkomende plaats(en) in 3de klasse amateurs
1321. Wanneer er in de 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen plaatsen vrijkomen, als gevolg van bijkomende stijgers uit
deze afdeling, worden de aldus vrijgekomen plaatsen toegekend volgens de rangschikking van de interprovinciale eindronde
Voetbal Vlaanderen
1322. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt om een andere reden dan deze vermeld in bovenstaand
punt 1321 en met uitsluiting van deze vermeld in Art. B1532.12, wordt de vrijgekomen plaats toegekend aan een bijkomende
stijger uit de provincie waartoe de verdwenen club behoorde.

De toekenning van een vrijgekomen plaats aan een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de
verdwenen club behoorde zou dus enkel van toepassing zijn als de vrijkomende plaats niet het
gevolg is van een bijkomende stijger , of een daler wegens competitievervalsing, overdracht van
patrimonium of het niet bekomen van de vereiste licentie.
In die gevallen zou de interprovinciale eindronde deze bijkomende stijger opleveren
Een voorbeeld zal aangeven dat dit niet kan:
Als er in een bepaalde reeks van 3de klasse vier clubs zijn die geen licentie behalen, zijn er 3 clubs die
de normale rechtstreeks sportieve dalers vervangen. De 4de club (nog te bepalen hoe die aangeduid
wordt) komt in haar provincie terecht.
Als echter de interprovinciale eindronde een stijger oplevert die niet van dezelfde provincie is, zal 1ste
provinciale van deze provincie een club in overtal hebben.
(bijkomende degradaties in cascade zijn uiteraard niet bespreekbaar, omdat je dan clubs straft die
helemaal niets te maken hebben met het niet bekomen van de licentie van een club)
Daarom dienen bijgaande interpretaties doorgevoerd te worden.
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
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GOEDKEURING VEREIST VAN: Voetbal Vlaanderen
INWERKINGTREDING: Onmiddellijk door interpretatie - beslissing Bestuur VV 31.01.2020 –
bevraging per mail
Vanaf 01.07.2020 na goedkeuring Hoge Raad
VOORGESTELDE TEKST

Artikel V476

Algemeenheden

Ongewijzigd tot:
7. De club die naar 1ste provinciale daalt wegens het niet behalen van de licentie, of omdat er geen licentie is aangevraagd,
wordt in de hogere regionale amateurafdelingen vervangen door een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de
betrokken club behoort (Art. V1532.1322).
7. Indien een club uit 2de klasse naar 1ste provinciale daalt wegens het niet behalen van de licentie of omdat er geen licentie
is aangevraagd, wordt deze club in 3de klasse vervangen door een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de betrokken
club behoort (Art. V1532.1322).
8. Indien een club uit 3de klasse daalt naar 1ste provinciale wegens het niet behalen van de licentie of omdat er geen licentie
is aangevraagd, wordt het aantal sportieve rechtstreekse dalers naar verhouding verminderd in de reeks van de afdeling
waarin de bestrafte club uitkwam.
Indien er echter meer clubs uit 3de klasse dalen naar 1ste provinciale wegens het niet behalen van de licentie of omdat er
geen licentie is aangevraagd dan dat er sportieve rechtstreekse dalers zijn, worden deze clubs vervangen door stijgers uit de
provincie waartoe de betrokken clubs behoren.
De clubs die niet de rechtstreeks sportieve dalers vervangen worden aangeduid op basis van de eindrangschikking van hun
reeks van 3de klasse vooraleer de herziening van de rangschikking wegens licentieproblemen plaatsvond.

Artikel V1532

Toekenning vrijkomende plaatsen
= Artikel B1532, aangevuld met:

13. Aanduiding bijkomende stijgers
131. Vrijkomende plaats(en) in 1ste en 2de klasse amateurs
De vrijkomende plaatsen worden toegewezen op basis van de rangschikking van de eindronde van respectievelijk de 2 de en
3de klasse amateurs
132. Vrijkomende plaats(en) in 3de klasse amateurs
1321. Wanneer er in de 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen plaatsen vrijkomen, als gevolg van bijkomende stijgers uit
deze afdeling, worden de aldus vrijgekomen plaatsen toegekend volgens de rangschikking van de interprovinciale eindronde
Voetbal Vlaanderen
1322. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt om een andere reden dan deze vermeld in bovenstaand
punt 1321 en met uitsluiting van deze vermeld in Art. B1532.12, wordt de vrijgekomen plaats toegekend aan een bijkomende
stijger uit de provincie waartoe de verdwenen club behoorde.
1322. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt, niet te wijten aan bijkomende stijgers uit 3 de klasse en
eventueel na toepassing van Art. B1532.12, wordt de vrijgekomen plaats toegekend aan een bijkomende stijger uit de
provincie waartoe de verdwenen club behoorde.
Deze aanduiding geschiedt op basis van de modaliteiten vastgelegd door de provinciale algemene vergadering.
Wanneer deze ontbreken, gebeurt deze aanduiding op basis van de eindrangschikking van het kampioenschap.

Agenda • 16.03.2020
Hoge Raad

18

1323. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt wegens het niet bekomen van de licentie van regionale
amateurclub: zie Art. V476.7 en V467.8
Deze aanduiding geschiedt op basis van de modaliteiten vastgelegd door de provinciale algemene vergadering.
Wanneer deze ontbreken, gebeurt deze aanduiding op basis van de eindrangschikking van het kampioenschap.
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10. (19-40) Competitie van 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR: Bestuur Voetbal Vlaanderen
DATUM: 09.02.2020
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).
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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: Voetbal Vlaanderen
INWERKINGTREDING: Onmiddellijk door interpretatie
01.07.2020 na goedkeuring Hoge Raad
VOORGESTELDE TEKST

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
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

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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11. (19-41) Provinciale algemene vergaderingen Voetbal Vlaanderen

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR: Bestuur Voetbal Vlaanderen
DATUM: 09.02.2020
MOTIVERING:
1. In de meeste provincies is er niet enkel meer competitief (veld) voetbal, maar nu ook recreatief
voetbal, minivoetbal en futsal.
Al deze disciplines dienen vertegenwoordigd te zijn in de AV, wat vandaag de dag niet het geval
is.
2. Heeft het (nog) zin om alle clubs uit te nodigen? Dat zal in bepaalde provincies aanleiding geven
tot megavergaderingen (grootte zaal, kosten….)
Kan dit niet vervangen worden door afgevaardigden per discipline en per gewest?
(Een beetje zoals de AV van de KBVB, waar de provincies vertegenwoordigd worden door een
aantal afgevaardigden)
3. Enig punt op de agenda die een stemming vereist, is de verkiezing van de leden van het PC.
Kan dit ook niet vermeden worden door aan elke discipline/gewest een aantal leden toe te
wijzen die daar worden aangeduid?
4. Het punt “provinciale modaliteiten”, meer bepaald de formule van de kampioenschappen (aantal
reeksen, stijgers/dalers) kan, zoals andere reglementswijzigingen, besproken en beslist worden in
de provinciale verstandhoudingen
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: Voetbal Vlaanderen
INWERKINGTREDING: 01.07.2020
VOORGESTELDE TEKST
Artikel V136

Samenstelling ● Leiding ● Stemgerechtigden ● Plaats en datum ●
Buitengewone algemene vergadering ● Bevoegdheid

1. Samenstelling
De provinciale algemene vergadering, zal naargelang de keuze van de provinciale verstandhouding, samengesteld zijn uit:
de leden van het provinciaal comité (zonder stemrecht);
-

de afgevaardigden van alle clubs actief in de provincie
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-

OF
de afgevaardigden van alle clubs van het competitief voetbal, te samen met de afgevaardigden van het recreatief
voetbal en/of futsal en/of minivoetbal, indien aangeboden
OF
de afgevaardigden van de verschillende regio’s/gewesten van het competitief voetbal, te samen met de afgevaardigden
van het recreatief voetbal en/of futsal en/of minivoetbal, indien aangeboden.

2. Leiding
De Provinciale Algemene vergadering wordt geleid door de Voorzitter van het Provinciaal Comité (of indien deze belet is
door één van de Ondervoorzitters, volgens de rangorde), bijgestaan door:
de persoon of personen die de provincie vertegenwoordigen in het Bestuur van Voetbal Vlaanderen;
de voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage;
de voorzitter van de Provinciale Verstandhouding;
de (senior-) regional manager.
3. Stemgerechtigden
31. Over de te stemmen punten op de agenda van de vergadering wordt gestemd door:
de clubs of hun afgevaardigden in geval het punt het competitief voetbal betreft;
de respectieve afvaardiging van het recreatief voetbal, het futsal of het minivoetbal, ingeval de punten hun entiteit
aanbelangen.
De recreatieve ploegen met een jeugdploeg hebben ook stemrecht inzake modaliteiten van voormiddagwedstrijden.
32. De afgevaardigden in de Provinciale Algemene Vergadering, die het competitief voetbal of het recreatief veldvoetbal,
futsal of minivoetbal vertegenwoordigen, verkiezen hun respectieve leden in het provinciaal comité.
33. Het competitief of recreatief spelen van de eerste ploeg voetbal bepaalt of een voetbalclub tot het competitief voetbal
behoort of tot het recreatief voetbal
Indien een club:
hetzij een eerste ploeg in het competitief - en in het recreatief voetbal heeft zal zij tot zowel het competitief als het
recreatief voetbal behoren;
hetzij over geen eerste ploeg beschikt zal het competitief of recreatief spelen van de reserven en, bij gebreke aan de
reserven, van de veteranen, bepalen of de club tot het competitief of recreatief voetbal behoort;
hetzij over geen eerste ploeg beschikt maar een reservenploeg of veteranenploeg, naargelang het geval, heeft in het
competitief en recreatief voetbal zal zij tot zowel het competitief als recreatief voetbal behoren;
hetzij enkel over jeugdploegen beschikt, zal zij behoren tot het competitief voetbal.
4. Plaats en datum
41. Plaats en datum van de provinciale algemene vergadering worden bepaald door de Voorzitter van het Provinciaal Comité
in overleg met het Bestuur van Voetbal Vlaanderen.
42. De provinciale algemene vergadering heeft eenmaal per jaar plaats op het einde van het seizoen, maar vóór de
Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen.
5. Buitengewone Provinciale Algemene Vergadering
Een buitengewone Provinciale Algemene Vergadering kan enkel gehouden worden op verzoek van het Provinciaal Comité of
van één derde van de clubs van de provincie.
6. Bevoegdheid
61. De Provinciale Algemene Vergadering is soeverein binnen de perken van haar bevoegdheid.
Zij alleen is bevoegd om te beslissen over de formule van de verschillende provinciale kampioenschappen.
62. Haar beslissingen zijn definitief en zonder verhaal behoudens inbreuk op het bondsreglement waarbij aan het Bestuur
van Voetbal Vlaanderen een evocatiebevoegdheid wordt toegekend.
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Artikel V137

Agenda

1. De agenda wordt minstens vier weken vóór de vergadering in de bondsbladen gepubliceerd.
2. De agenda omvat de volgende punten:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Verificatie van de volmachten der afgevaardigden en aanwijzing van de stemopnemers;
Toespraak van de Voorzitter van het Provinciaal Comité;
Verslag van het Provinciaal Comité;
Verslag van het Regionaal Bureau Arbitrage;
Interpellaties;
Toespraak van een lid van het Bestuur van Voetbal Vlaanderen die de provincie vertegenwoordigt
Bekendmaking van de winnaars van de provinciale competities en overhandiging van de bekers, diploma's en
medailles;
8° Verkiezingen van het lid of de leden van het Provinciaal Comité
9° Aangelegenheden van provinciale aard.
3. Het Provinciaal Comité mag de agenda aanvullen door er elk punt op te plaatsen dat naar zijn oordeel onder de
bevoegdheid van de algemene vergadering valt.

Artikel V138

Afgevaardigden

1. De afgevaardigde met stemrecht wordt aangeduid door zijn club of regio/gewest. Hij mag geen lid zijn van een provinciale
instantie.
2. De criteria, geldend voor de effectieve leden van de Algemene Vergadering Voetbal Vlaanderen gelden eveneens voor de
Provinciale Algemene Vergadering, behoudens dat meerdere afgevaardigden van eenzelfde club de vergadering mogen
bijwonen.
3. De leden van de bondsinstanties, die niet als afgevaardigde aangesteld werden, mogen de Provinciale Algemene
Vergadering bijwonen maar niet deelnemen aan de debatten of stemmingen.
Een lid van een bondsinstantie dat als clubafgevaardigde aangesteld werd, mag geen interpellatie voordragen.

Artikel V139

Stemverdeling ● Volmachten

1. De afgevaardigden beschikken over een aantal stemmen dat als volgt bepaald wordt:
1° Wanneer gestemd wordt per club: één stem per club;
2° Wanneer gestemd wordt door de afgevaardigden van de regio’s/gewesten: het aantal stemmen dat elke regio/gewest
heeft, zoals vooraf bepaald door de provinciale verstandhouding.
3. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten.

Artikel V140

Quorum ● Stemmingen ● Meerderheid ● Inwerkingtreding beslissingen

1. De provinciale algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal vertegenwoordigde clubs.
2. De provinciale algemene vergadering kent drie manieren van stemmen:
de stemming bij handopsteken;
de stemming bij naamafroeping;
de geheime stemming wanneer het personenkwesties betreft.
3. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldige stemmen. Om die te bepalen worden de blanco
en ongeldige stembrieven van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
4. Ook voor een wijziging aan de formule van de provinciale kampioenschappen is bovenvermelde volstrekte meerderheid
Agenda • 16.03.2020
Hoge Raad

24

voldoende.
Alle clubs van de provincie - en niet alleen die van de betrokken afdelingen - mogen deelnemen aan deze stemming.
5. De verslagen van de provinciale algemene vergaderingen worden gepubliceerd in de bondsbladen binnen de dertig
dagen. Alzo worden de beslissingen verondersteld gekend te zijn door de clubs.
6. De beslissingen worden van kracht zeven dagen na publicatie van het verslag, tenzij er een andere datum werd beslist.

Artikel V141

Verkiezingen

1. De verkiezing van de leden van het provinciaal comité behoort tot de bevoegdheid van de Provinciale Algemene
Vergadering.
2. Om verkozen te worden moet de kandidaat minstens de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen bekomen.
Om het aantal geldige stemmen te bepalen worden van het totaal aantal uitgebrachte stemmen de blanco en ongeldige
stemmen afgetrokken.
Worden als ongeldige stemmen beschouwd, de stembriefjes waarop:
namen van personen voorkomen die geen kandidaat zijn;
gestemd wordt voor een aantal kandidaten dat hoger ligt dan het aantal te begeven plaatsen;
tekens of vermeldingen voorkomen die het mogelijk maken de stemmers te identificeren.
3. Eventuele nieuwe stemronde
31. Wanneer het aantal voorgedragen kandidaten groter is dan het aantal te begeven plaatsen, en niet alle plaatsen zijn
toegewezen na de eerste stemronde, wordt een nieuwe stemronde gehouden voor de nog te begeven plaatsen tussen de
kandidaten die, zonder de volstrekte meerderheid te hebben bekomen, het grootste aantal stemmen behaalden bij de eerste
stemming, en dit tot beloop van twee kandidaten voor elke nog te begeven plaats.
32. Wanneer geen of niet voldoende kandidaten de volstrekte meerderheid behalen in de nieuwe stemronde, blijft de plaats
vacant.
33. Een nieuwe stemronde is niet nodig wanneer er bij de eerste stemming slechts twee kandidaten zijn. In dat geval blijft de
plaats vacant.
34. Bij staking van stemmen wordt de uittredende en herkiesbare titularis verkozen verklaard indien hij het opneemt tegen
een nieuwe kandidaat. Betreft het twee nieuwe kandidaten, dan is de oudste verkozen.
4. De telling van de stemmen gebeurt door het personeel van de bondsadministratie, onder toezicht van drie door de
provinciale algemene vergadering aangewezen stemopnemers.

Artikel V256

Provinciale Comités

1. Indeling - Samenstelling - Werkwijze
11. Indeling
111. In de provincies waar de disciplines voetbal en futsal, zowel competitief als recreatief, worden beoefend:
Deze Provinciale Comités worden ingedeeld in twee onafhankelijke comités:
-

een provinciaal organisatiecomité, bevoegd voor de administratieve en organisatorische taken
een provinciaal tuchtcomité, bevoegd voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie
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112. In de provincie Oost-Vlaanderen waar ook de discipline minivoetbal wordt beoefend:
Gezien het zeer specifieke karakter van deze discipline en organisatie (kernen….), is er in deze provincie een bijkomend
tuchtcomité voor het minivoetbal, terwijl de organisatorische en administratieve taken worden uitgeoefend door de
provinciale administratie
12. Samenstelling
121. In de provincies waar de disciplines voetbal en futsal, zowel competitief als recreatief, worden beoefend:

Antwerpen

Aantal leden in het organisatiecomité
Competitief
Recreatief
Futsal
voetbal
voetbal
4*
1 **
1 **

Aantal leden in het tuchtcomité
Competitief
Recreatief
voetbal
voetbal
8*
4 **

Brabant VV

4*

1 **

-

8*

2 **

-

Limburg

4*

1 **

1 ***

8*

2 **

2 ***

Provincie

Futsal
2 **

Oost4*
1 ***
8*
2 ***
Vlaanderen
West4*
8*
Vlaanderen
* De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. Elk jaar zijn drie leden uittredend en herkiesbaar. Ze worden
verkozen door de provinciale algemene vergadering van de betreffende provincie.
**De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar, waarbij om de 2 jaar ongeveer de helft herkiesbaar of
herbenoembaar is:
Deze leden -die minimum drie jaar dienen aangesloten te zijn bij het recreatief voetbal/futsal, worden aangeduid
door het Bestuur van Voetbal Vlaanderen, op voordracht van de vertegenwoordigers van het recreatief
voetbal/Futsal/minivoetbal in het Bestuur, indien ze niet worden vertegenwoordigd door een afvaardiging op de
provinciale algemene vergadering
*** De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar, waarbij om de 2 jaar ongeveer de helft herkiesbaar of
herbenoembaar is:
Ze worden verkozen door de provinciale algemene vergadering van de betreffende provincie.
122. In de provincie Oost-Vlaanderen waar ook de discipline minivoetbal wordt beoefend:
Het afzonderlijk tuchtcomité voor het minivoetbal bestaat uit 8 personen.
De duur van hun mandaat bedraagt 4 jaar, waarbij om de 2 jaar ongeveer de helft herkiesbaar of herbenoembaar is:
Deze leden, die minimum drie jaar dienen aangesloten te zijn bij het minivoetbal, worden aangeduid door het Bestuur
Voetbal Vlaanderen, op voordracht van de vertegenwoordiger van het minivoetbal in dit bestuur.
13. Werkwijze
131. Elk jaar, na de provinciale algemene vergadering, wordt door al de leden van de disciplines voetbal en futsal van het
provinciaal Comité het bureau samengesteld (zie Art. B217), dat bestaat uit een Voorzitter en een aantal Ondervoorzitters.
De Voorzitter van de provincie neemt het voorzitterschap waar van het Provinciaal Organisatiecomité.
De andere leden worden door de Voorzitter van de provincie ingedeeld in het provinciaal tuchtcomité of in het provinciaal
organisatiecomité
De Provinciale tuchtcomités zullen niet voltallig vergaderen. De Voorzitter zal, rekening houdende met Art. B1746, en zonder
dat hij zelf zetelt, subkamers vormen die van samenstelling kunnen wijzigen.
Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen.
132. De leden van het tuchtcomité minivoetbal verkiezen twee kamervoorzitters.
De samenstelling van de kamers van het provinciaal tuchtcomité minivoetbal wordt bepaald door de regional manager van
de provincie
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133. In de loop van éénzelfde seizoen kunnen de leden, conform het principe van de scheiding der machten, slechts zetelen
in één van deze comités.
134. Een lid van het Regionaal Bureau Arbitrage mag als waarnemer de vergaderingen van het Provinciaal tuchtcomité
bijwonen. Hij mag worden geraadpleegd.
2. Bevoegdheden van de Voorzitter
De Voorzitter is belast met de algemene leiding en organisatie van het Provinciaal Comité. Hij heeft de volgende nietlimitatieve bevoegdheden:
-

een Algemene Vergadering van de leden van het Provinciaal Comité houden;
een reglement van inwendige orde opstellen;
de verschillende Kamers voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie, bestaande uit minimum 3 leden, samenstellen en
in geval van verhindering, de samenstelling aanpassen. Hij duidt tevens de kamervoorzitters aan;
dossiers toewijzen aan de verschillende kamers;
toezicht houden op de werking en managing/coaching van de verschillende Kamers;
een jaarverslag opstellen;
suggesties formuleren ter verbetering van de werking van het comité;
de Provinciale Algemene Vergadering samenroepen en organiseren.

3. Bevoegdheden van het Provinciaal organisatiecomité
Het Provinciaal organisatiecomité, in samenspraak met de Regional Manager, is bevoegd voor:
-

de organisatie van de in hun provincie in het reglement voorziene kampioenschappen van de provinciale afdelingen en
de provinciale bekers;
het beheer van de vriendschappelijke wedstrijden gepland tussen clubs van deze afdelingen;
de keuring van de terreinen (inbegrepen de verlichting);
de beslissingen betreffende het uitstellen van wedstrijden.

4. Bevoegdheden van het Provinciaal tuchtcomité
41. Oordelend in eerste aanleg
411. Incidenten, laakbare feiten
-

In aanwezigheid en op vordering van een lid van het Parket, oordeelt de kamer over de incidenten, laakbare feiten,
betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers en alle feiten ten laste van de clubs
die zich voordoen tijdens (of in rechtstreeks aantoonbare relatie daarmee):
-

-

officiële competities (Art. B1401) van provinciale afdelingen,
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van provinciale afdelingen van eenzelfde provincie,
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van geconventioneerde clubs die deel uitmaken van
verschillende doch tot dezelfde provincie behorende groeperingen;

klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de provinciale eindrondes. Deze beslissingen zijn zonder verhaal.

412. Betrekkingen clubs - spelers
1°

Het verhaal ingediend tegen de beslissingen van disciplinaire aard die door een club van provinciale afdelingen van
de provincie tegen haar amateurs en tegen haar niet-spelende aangeslotenen genomen werden;

2°

De disciplinaire klachten ingediend door clubs tegen hun spelers of van spelers tegen hun club, indien deze laatste tot
de provinciale afdelingen behoort;

3°

De betwistingen, wanneer de club van toewijzing uitkomt in provinciale afdelingen, omtrent:
-

de ontslagprocedure of de heraansluiting na het ontslag als amateur in de maand april (Art. B522);
de administratieve kosteloze transfers wegens speciale omstandigheden (Art. B916).
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413. Inbreuken op het Reglement betreffende de Samenwerking met Tussenpersonen (Titel 7) waarbij een Tussenpersoon
gemandateerd is door een club of speler uit het provinciaal Amateurvoetbal.
42. Oordelend in beroep
Over de beslissingen getroffen door de inrichtende instanties van tornooien waaraan uitsluitend ploegen uit de provinciale
afdelingen van de provincie deelnamen of ploegen van clubs van geconventioneerde groeperingen die van verschillende
doch tot dezelfde provincie behorende groeperingen deel uitmaken.
43. Terreinkeuringen
Bij een tekort aan leden van het provinciaal organisatiecomité om de noodzakelijke terreinkeuringen (inbegrepen de
verlichting) te doen, zijn de leden van het provinciaal tuchtcomité bevoegd om terreinkeuringen uit te voeren, onder toezicht
van de Voorzitter van het provinciaal comité.
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12. (19-42) Schorsing voor cumulatie van gele kaarten in de Beker van België

REGLEMENTSWIJZIGING (B229)
INGEDIEND DOOR: Pro League
DATUM: 19.02.2020
MOTIVERING:
Het bondsreglement voorziet in een automatische schorsing van één Belgische bekerwedstrijd
wanneer de speler twee waarschuwingen heeft ontvangen.
De teller wordt pas op nul gezet vanaf de 16de finales.
Voor de heenwedstrijd van de halve finale (d.w.z. na 3 wedstrijden) waren er enkele spelers
van de 4 betrokken clubs die een schorsing riskeerden in geval van een waarschuwing.
Er wordt daarom voorgesteld om het aantal waarschuwingen te verhogen van 2 naar 3.
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***

***: Het reglement voorziet thans dat de gele kaarten wegvallen na de 4de speeldag:
3. Bijzonderheid: bekers van België - kwalificatierondes - provinciale eindronde
31. De waarschuwingen opgelopen tijdens speeldagen van de bekers van België Heren voorafgaand aan de
wedstrijden van de vijfde speeldag en de eventueel daaraan verbonden schorsingen worden geannuleerd.

De 5de speeldag is de speeldag tussen de 4de speeldag en de 1/16e finales.
-

De ploegen van de Proximus League (1B) stappen in de bekercompetitie vanaf de 5de ronde.
De ploegen van de Jupiler Pro League (1A) stappen in de bekercompetitie vanaf de 1/16e
finales.

Het feit dat de gele kaarten momenteel worden geannuleerd na de 4de speeldag werd destijds
bedongen in de Nationale Studiecommissie door het amateurvoetbal teneinde de amateurclubs
vanaf de intrede van de profclubs in de bekercompetitie (lees: de clubs uit 1B vanaf de 5de speeldag)
met “gelijke wapens” te laten strijden.
Een verdere versoepeling van de reglementering is dan ook niet aan te bevelen.
GOEDKEURING VEREIST VAN: Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF
INWERKINGTREDING: 01.07.2020
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VOORGESTELDE TEKST

Artikel P1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

1. Strafprocedure
11. Schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden
Kampioenschapswedstrijden
eerste ploegen

Wedstrijden van:
een eindronde
de Beker van België
de Beker van België U21
profvoetbal
Beker van België
Play-offs in het Profvoetbal
Finale heen en terug in 1B
Kampioenschapswedstrijden
reserven en jeugd

Profvoetbal
Een speler wordt geschorst:
- voor één speeldag zodra hij 5 waarschuwingen heeft opgelopen
- voor twee speeldagen zodra hij de volgende reeks van 5 waarschuwingen heeft
opgelopen
- voor drie speeldagen zodra hij telkens nadien een reeks van 5 waarschuwingen
heeft opgelopen.
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van twee
waarschuwingen heeft opgelopen.
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie
waarschuwingen heeft opgelopen
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie
waarschuwingen heeft opgelopen in wedstrijden van reserven of jeugd, ongeacht in
welke club van het eventuele samenwerkingsverband deze werden opgelopen.

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel P1808

Dag van de schorsing

1. Dag van de schorsing
Profvoetbal
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap die de eerste ploeg van
de club moet spelen die volgt op de wedstrijd van het kampioenschap tijdens dewelke de speler de
vijfde gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd.
De schorsing slaat, naargelang het geval, op de eerste wedstrijd van de eindronde, de Beker van
België, de Beker van België U21 profvoetbal die de club waaraan de speler is toegewezen,
effectief speelt vanaf de dag volgend op de wedstrijd tijdens dewelke de speler de tweede gele
kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van dezelfde wedstrijd heeft gekregen.
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van de play-offs (of finale heen en terug in 1B)
die de eerste ploeg van de club moet spelen die volgt op de wedstrijd van de play-offs (of
finalewedstrijd heen en terug in 1B) tijdens dewelke de speler de derde gele kaart kreeg of twee
gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd.
De schorsing slaat op de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de ploeg reserven of jeugd
waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde
wedstrijd heeft gekregen.
Voorbeelden: zie 2 hierna
1. De schorsing belet de speler eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende
officiële wedstrijd (kampioenschap of beker, naar gelang het geval) van een andere ploeg waarvoor hij gekwalificeerd
is, die de dag van de schorsing of de zes erop volgende dagen gespeeld wordt (zie voorbeeld punt 4 hierna).
Deze regel is niet van toepassing voor de eerste ploeg van een club van het profvoetbal indien de schorsing het
gevolg is van een aantal gele kaarten gekregen in andere ploegen dan de eerste ploeg.
KampioenschapsWedstrijden van eerste
ploegen
Eindronde
Beker van België
Beker van België
U21 profvoetbal
Beker van België
Play-offs in het
profvoetbal
Finale heen en terug 1B
Kampioenschapswedstrijden reserven
en jeugd

2. Bij cumulatie van schorsingen: zie Art. B1809.
3. Overdracht van waarschuwingen en schorsingen: zie Art. B1810.
Rest van het artikel ongewijzigd
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Artikel V1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing
Futsal: zie F1806 - Minivoetbal: zie M1806

1. Strafprocedure
11. Schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden
Kampioenschapswedstrijden
eerste ploegen competitief voetbal
Kampioenschapswedstrijden
eerste ploegen recreatief voetbal
Wedstrijden van:
- een eindronde
- de play-offs van de 1ste klasse
amateurs en de Super League
Vrouwenvoetbal
- de Beker van België
- de provinciale bekers van eerste
ploegen
- de provinciale bekers van
jeugdploegen en reserven
- de bekers recreatief voetbal
Wedstrijden van de Beker van
België
Kampioenschapswedstrijden
(veteranen), reserven en jeugd

Amateurvoetbal
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie waarschuwingen
heeft opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van eerste ploegen
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie waarschuwingen
heeft opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van eerste ploegen

Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van twee
waarschuwingen heeft opgelopen.

Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie waarschuwingen
heeft opgelopen.
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie waarschuwingen
heeft opgelopen in wedstrijden van reserven of jeugd, ongeacht in welke club van het
eventuele samenwerkingsverband deze werden opgelopen.

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V1808

Dag van de schorsing

1. Dag van de schorsing

Kampioenschapswedstrijden van eerste
ploegen
-

Eindronde
Play-offs van de 1ste klasse amateurs
of de Super League Vrouwenvoetbal
Beker van België
Provinciale beker van eerste ploegen
Provinciale beker van jeugdploegen
en reserven
Bekers van het recreatief voetbal
Beker van België

Kampioenschapswedstrijden veteranen,
reserven en jeugd

Amateurvoetbal
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap
van de eerste ploeg waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of twee
gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft gekregen.
Voorbeelden: zie 21 hierna
De schorsing slaat, naargelang het geval, op de eerste wedstrijd van de
eindronde, de play-offs van de 1ste klasse amateurs of de Super League
Vrouwenvoetbal, de Beker van België, provinciale beker of beker van het
recreatief voetbal die de club waaraan de speler is toegewezen, effectief
speelt vanaf de dag volgend op de wedstrijd tijdens dewelke de speler de
tweede gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van dezelfde
wedstrijd heeft gekregen.
De schorsing slaat op de eerste wedstrijd van de Beker van België die de
club waaraan de speler is toegewezen, effectief speelt vanaf de dag
volgend op de wedstrijd tijdens dewelke de speler de derde gele kaart
kreeg of twee gele kaarten in de loop van dezelfde wedstrijd heeft
gekregen.
De schorsing slaat op de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
ploeg veteranen of reserven of jeugd waarin de speler zijn derde gele kaart
kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft
gekregen. Voorbeelden: zie 22 en 23 hierna
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1. De schorsing belet de speler eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende
officiële wedstrijd (kampioenschap of beker, naar gelang het geval) van een andere ploeg waarvoor hij
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop volgende dagen gespeeld wordt (zie voorbeeld punt 4
hierna). Zie ook Art. B1803
2. Bij cumulatie van schorsingen: zie Art. B1809
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel B1810

Overdracht van waarschuwingen en schorsingen

1. Op het einde van:
het kampioenschap

Profvoetbal

Amateurvoetbal

11. Indien de schorsing van een speler, die
naargelang het geval vijf waarschuwingen heeft
opgelopen, of die in de loop van eenzelfde
wedstrijd twee waarschuwingen kreeg, niet
meer uitgevoerd kan worden gedurende het
lopende
kampioenschap,
dient
deze
ondergaan te worden bij de eerste wedstrijd
van de play-offs (of de finalewedstrijd heen en
terug in 1B) van hetzelfde seizoen.
Indien de club van de speler niet deelneemt
aan de play-offs (of de finalewedstrijd heen en
terug in 1B), wordt de schorsing NIET
overgedragen naar het volgende seizoen.

de play-offs (of
finalewedstrijd heen en
terug in 1B)
12. Indien de schorsing
van een speler die drie
waarschuwingen
heeft
opgelopen, of die in de
loop
van
eenzelfde
wedstrijd
twee
waarschuwingen
kreeg,
niet meer uitgevoerd kan
worden gedurende het
lopende seizoen, wordt zij
NIET overgedragen naar
het volgende seizoen.

de Beker van België

13. Indien de schorsing van
een speler, die naargelang het
geval
twee
drie
waarschuwingen
heeft
opgelopen, of die in de loop
van eenzelfde wedstrijd twee
waarschuwingen kreeg, niet
meer uitgevoerd kan worden
gedurende
het
lopende
seizoen,
wordt
zij
overgedragen
naar
het
volgende
seizoen,
op
voorwaarde dat de speler
terug
uitkomt
in
het
profvoetbal.
14. Indien de schorsing van een speler, die naargelang het geval drie of twee waarschuwingen heeft
opgelopen, of die in de loop van eenzelfde wedstrijd twee waarschuwingen kreeg, niet meer uitgevoerd kan
worden gedurende het lopende seizoen, wordt zij NIET overgedragen naar het volgende seizoen.

2. Bij een transfer in de loop van het seizoen
Afstand doende
club

Club profvoetbal

Club amateurvoetbal

Aanwervende club
Club profvoetbal
Club amateurvoetbal
21. Reeds opgelopen waarschuwingen bij de 25. Reeds opgelopen waarschuwingen bij de afstand
afstand doende club blijven verder tellen bij
doende club blijven behouden bij de aanwervende club.
de aanwervende club.
Indien dit aantal echter 3 of 4 bedraagt, zal de speler
administratief geschorst zijn voor één speeldag. In
22. Indien de schorsing van een speler, die
voorkomend geval vervalt de vierde gele kaart.
naargelang het geval vijf of twee
waarschuwingen heeft opgelopen, of die in
26. Indien de schorsing van een speler, die naargelang het
de loop van eenzelfde wedstrijd twee
geval vijf of twee drie waarschuwingen heeft opgelopen, of
waarschuwingen kreeg, niet meer uitgevoerd die in de loop van eenzelfde wedstrijd twee
kan worden bij de afstand doende club, wordt waarschuwingen kreeg, niet meer uitgevoerd kan worden
zij overgedragen naar de aanwervende club.
bij de afstand doende club, wordt zij overgedragen naar de
aanwervende club.
23. Reeds opgelopen waarschuwingen bij de 27. Reeds opgelopen waarschuwingen bij de afstand
afstand doende club blijven behouden bij de
doende club blijven verder tellen bij de aanwervende club.
aanwervende club
28 Indien de schorsing van een speler, die naargelang het
24. Indien de schorsing van een speler, die
geval drie of twee waarschuwingen heeft opgelopen, of die
naargelang het geval drie of twee
in de loop van eenzelfde wedstrijd twee waarschuwingen
waarschuwingen heeft opgelopen, of die in
kreeg, niet meer uitgevoerd kan worden bij de afstand
de loop van eenzelfde wedstrijd twee
doende club, wordt zij overgedragen naar de
waarschuwingen kreeg, niet meer uitgevoerd aanwervende club.
kan worden bij de afstand doende club, wordt
zij WEL overgedragen naar de aanwervende
club
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13. (19-43) ) ACFF: voor te leggen documenten in het kader van de toekenning van de licentie van
amateurclub in 2de en 3de klasse amateurs

MODIFICATION AU REGLEMENT (B229)
INTRODUIT PAR: Conseil d’Administration ACFF
DATE: 27.02.2020
MOTIVATION:
Lors de la conférence du 26 août 2019, ayant réuni tous les clubs de D2 et D3 amateurs, en présence
des instances concernées (auditorat du travail – SPF emploi – SPF finances), il a été promis aux clubs,
en vue de l’introduction de la demande de licence en février 2020, que leur serait fourni, avant le 15
décembre 2019, un document reprenant toutes les possibilités de statuts du personnel, conformes à
la loi (joueurs, entraîneurs, personnel). Des précisions devaient notamment être apportées en lien
avec la situation fréquente rencontrée par ces clubs, de joueurs n’étant pas sous statut de sportif
rémunéré, mais dépassant les normes prévues dans le cadre de l’exonération fiscale accordée au
joueur amateur.
En l’absence des documents de référence promis, le CA de l’ACFF se devait de geler pendant une
année l’obligation pour ces clubs d’apporter la preuve qu’ils sont en règle.
Il est important de noter que l’article B304 est bien sûr d’application, à savoir que le club doit
respecter toutes les dispositions légales et réglementaires propres à son statut ou ses activités.

Décision du CA de l’ACFF :
En ce qui concerne la demande de licence à introduire en février 2020, le CA de l’ACFF a décidé lors
de sa séance du 18 décembre 2019, concernant l’article A 477.12, que le club ne devait pas
transmettre les documents suivants:
« Preuve que le club:
- pour les entraîneurs, joueurs et personnel rémunérés: est en règle avec toutes les dispositions
légales y afférentes (ONSS, précompte professionnel, cotisations patronales, assurance contre
accidents de travail, secrétariat social éventuel, …)
- pour les autres entraîneurs, joueurs et personnel: est en règle avec le statut choisi par le club
(travail associatif, bénévole, …). »
Par contre le CA de l’ACFF tient à rappeler à tous les clubs que, conformément à l’art B304, le club
doit respecter toutes les dispositions légales et réglementaires propres à son statut ou ses activités.
CETTE MODIFICATION AU REGLEMENT EST:
-

souhaitable (plan stratégique URBSFA + entités, uniformité,…)
en ligne avec la réglementation
en ligne avec FIFA, UEFA
OK en ce qui concerne impact assessment fonctionnement URBSFA

APPROBATION REQUISE DE: ACFF
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OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
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ENTREE EN VIGUEUR: Immédiatement
TEXTE PROPOSE:

Article

A477

Conditions d’octroi de la licence de club amateur dans les
divisions 2 et 3 amateurs ACFF

Le club demandeur doit satisfaire aux critères suivants:
1. Transmettre les documents suivants:
11. Preuve que le club jouit de la personnalité juridique. Elle consiste dans le fait de transmettre la dernière
version/modification des statuts et de la composition du Conseil d’administration, telle que paru dans le Moniteur Belge.
Voir également le point 3 ci-après.
12. Preuve que le club:
pour les entraîneurs, joueurs et personnel rémunérés: est en règle avec toutes les dispositions légales y afférentes
(ONSS, précompte professionnel, cotisations patronales, assurance contre accidents de travail, secrétariat social
éventuel, …)
pour les autres entraîneurs, joueurs et personnel: est en règle avec le statut choisi par le club (travail associatif,
bénévole, …).
Disposition transitoire pour la saison 2019-2020
En ce qui concerne la demande de licence à introduire en février 2020, le club ne doit pas transmettre les documents repris
à l’Art. A477.12.
13. Présenter un accord écrit des propriétaires du stade et des autorités compétentes nécessaires afin de disputer ses
rencontres à domicile dans ce stade pour la saison pour laquelle l’octroi d’une licence est demandé.
Reste de l’article inchangé
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14. (19-44) ACFF: referentiedatum om in regel te zijn op het vlak van de bondsschulden in het
kader van de toekenning van de licentie van amateurclub in 2de en 3de klasse amateurs

MODIFICATION AU REGLEMENT (B229)
INTRODUIT PAR: Conseil d’Administration ACFF
DATE: 27.02.2020
MOTIVATION:

Si la demande de licence doit être introduite dans le courant du mois de février, il n’est pas
précisé quelle est la date qui doit servir de référence pour la vérification des dettes fédérales
tant ACFF que RBFA.
Comme cela se passe pour les licences du football pro, il y a lieu d’indiquer que cette date
référence est le 31 décembre de la saison en cours.
Décision du CA :
Le CA a décidé lors de sa séance du 26 février 2020, concernant l’article 477.2.21. lié au contrôle des
dettes fédérales ACFF et RBFA, que la date de référence à prendre en considération pour le contrôle
de cet article du règlement est le 31 décembre de la saison en cours.
CETTE MODIFICATION AU REGLEMENT EST:
-

souhaitable (plan stratégique URBSFA + entités, uniformité,…)
en ligne avec la réglementation
en ligne avec FIFA, UEFA
OK en ce qui concerne impact assessment fonctionnement URBSFA

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

APPROBATION REQUISE DE: ACFF
ENTREE EN VIGUEUR: Immédiatement après interprétation ACFF
01.07.2020 après approbation Conseil Supérieur
TEXTE PROPOSE:

Article

A477

Conditions d’octroi de la licence de club amateur dans les
divisions 2 et 3 amateurs ACFF

Inchangé jusque:
2. L’administration contrôlera si le club:
21. Au moment de la demande, est en règle avec la trésorerie générale (URBSFA et ACFF) concernant les dettes fédérales
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Disposition transitoire pour la saison 2019-2020
Au 31 décembre de la saison en cours, est en règle avec la trésorerie générale (URBSFA et ACFF) concernant les dettes
fédérales
22. Utilise des installations qui sont agréées par la fédération (dimensions, éclairage…)
23. A recours à des entraîneurs diplômés conformément à l’Art. A332
Reste de l’article inchangé

Agenda • 16.03.2020
Hoge Raad

36

15. (19-45) ACFF: verplichtingen inzake trainers en post-opleidingsbeleid in het kader van de
toekenning van de licentie van amateurclub in 2de en 3de klasse amateurs

MODIFICATION AU REGLEMENT (B229)
INTRODUIT PAR: Conseil d’Administration ACFF
DATE: 27.02.2020
MOTIVATION:
Nous avons constaté que plusieurs clubs utilisent des entraîneurs qui ne sont pas diplômés UEFA A
comme le demande le règlement et que ces clubs paient les amendes règlementaires.
Par ailleurs, l’équipe de post-formation exigée dans l’art A477.4, peut actuellement faire l’objet d’un
encadrement par un entraîneur ne disposant pas du diplôme UEFA B.
De ce fait, nous pensons que d’appliquer stricto sensu la règle pour la première année de la licence
amènerait les clubs à prendre des décisions impopulaires et inhumaines. De ce fait, tout comme les
clubs montants ont l’occasion de recevoir un délai avec un entraîneur restant en place, non en règle,
le CA ACFF décide de ne pas appliquer cette règle lors de l’examen du dossier de licence.
Cependant, si les clubs concernés devaient pour quelques raisons que ce soit, changer d’entraîneur,
ils devraient alors engager un entraîneur qui réponde aux conditions règlementaires (article A477.4.).

Décision du CA:
Parallèlement à la disposition transitoire A477.12, le CA a décidé lors de sa séance du 26 février
2020:
-

que l’article A477.23. lié à l’obligation d’avoir recours à des entraîneurs diplômés conformément
à l’article A332, fait également l’objet d’une disposition transitoire pour la saison 2020-2021 à
l’exception du cas d’un changement d’entraineur qui oblige à une régularisation conformément
au prescrit du règlement
Cette mesure transitoire n’a trait qu’à l’octroi de la licence mais ne change rien par rapport au
prescrit de l’article A332 concernant les amendes.

-

que l’art A477.4 reste d’application concernant l’obligation pour le club d’aligner une équipe
première B, ou une équipe évoluant en championnat de réserve de division 2 ou 3 amateurs ou
une équipe de jeunes U17, U19 ou U21, mais que l’entraîneur de cette équipe, durant la saison
2020-2021 ne doit pas nécessairement disposer d’un diplôme UEFA B.

CETTE MODIFICATION AU REGLEMENT EST:
-

souhaitable (plan stratégique URBSFA + entités, uniformité,…)
en ligne avec la réglementation
en ligne avec FIFA, UEFA
OK en ce qui concerne impact assessment fonctionnement URBSFA

APPROBATION REQUISE DE: ACFF
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ENTREE EN VIGUEUR: Immédiatement
TEXTE PROPOSE:
Article A477

Conditions d’octroi de la licence de club amateur dans les divisions 2
et 3 amateurs ACFF

Inchangé jusque:
2. L’administration contrôlera si le club:
21. Au moment de la demande, est en règle avec la trésorerie générale (URBSFA et ACFF) concernant les dettes fédérales
22. Utilise des installations qui sont agréées par la fédération (dimensions, éclairage…)
23. A recours à des entraîneurs diplômés conformément à l’Art. A332
Disposition transitoire pour la saison 2019-2020
L’Art. A477.23 ne s’applique que dans le cas d’un changement d’entraineur qui oblige à une régularisation conformément au
prescrit du règlement.
Cette mesure transitoire n’a trait qu’à l’octroi de la licence mais ne change rien par rapport au prescrit de l’Art. A332
concernant les amendes.
3. Gestion du club
Au moins 2/3 des dirigeants responsables (Art. B311), doivent être des personnes physiques, membres de l’ACFF, et
souscrire au code éthique de l’ACFF.
4. Politique de post-formation
Outre les obligations sportives pour l’équipe première, citées dans l’Art. A332.132 et A332.133, le club doit disposer d’un
entraîneur diplômé UEFA B, avec une licence valable, actif au sein de l’équipe première B du club, ou de l’équipe du club
évoluant en championnat de réserves de division 2 ou division 3 amateurs ou d’une équipe de jeunes U17, U19 ou U21 du
club.
Disposition transitoire pour la saison 2019-2020
Durant la saison concernée par la demande effectuée en février 2020, soit la saison 2020-2021, le club ne doit pas encore
disposer d’un entraîneur diplômé UEFA B, avec une licence valable.
Si une fonction d’entraîneur diplômé devient vacante pendant la saison soumise à la licence:
pour une raison qui échappe au contrôle du candidat à la licence (maladie, accident, etc.) le candidat à la licence doit
s'assurer que cette fonction soit occupée dans les soixante jours par:
- une personne disposant des qualifications nécessaires et répondant au critère (dans ce cas de figure le
remplacement peut être opéré pour une durée indéterminée);
- une personne ne disposant pas des qualifications nécessaires et ne répondant pas au critère (dans ce cas de
figure le remplacement n'est que temporaire et la durée ne peut pas dépasser la fin de la saison soumise à la
licence).
pour une raison résultant d'une décision du candidat à la licence (par exemple la révocation de l'entraîneur principal ou
la résiliation de commun accord de son contrat), le candidat à la licence doit s'assurer que cette fonction soit occupée
dans les soixante jours par une personne disposant des qualifications nécessaires et répondant au critère (dans ce cas
de figure le remplacement peut être opéré pour une durée indéterminée).
Ce remplacement doit être notifié dans les 60 jours après qu'une fonction soit devenue vacante au Secrétaire général.
En cas de non-respect de ce délai de 60 jours, le Secrétaire général doit établir un rapport pour le Département
compétition ACFF et une amende peut être infligée par ce dernier au club intéressé, par cinq jours ouvrables que le
club ne répond pas à ces dispositions.
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