Nationale Reglementscommissie
Gelieve alle briefwisseling te richten aan:
Secretariaat Nationale Reglementscommissie
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1020 BRUSSEL
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Brussel, 28 maart 2019
Geachte mevrouw, Geachte heer,
We hebben het genoegen u uit te nodigen op de volgende zitting van de Nationale
Reglementscommissie, die plaatsheeft op de bondszetel op maandag 15 april 2019 om 19.00 uur.
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Verslag en gestemde teksten van de zitting van 11.03.2018
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Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
(18-39) Wedstrijdblad
(18-42) Behandeling van rechtstreekse uitsluitingen in het amateurvoetbal
(18-47) Toekenning vrijkomende plaatsen
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(18-65) Hindernissen op of rond het speelveld
(18-66) Wedstrijdblad
(18-67) Rangschikking - Eindrangschikking - Rangschikking periodekampioenschappen
(18-68) Desaffectatie door de club – individuele bondsbijdragen
(18-69) Bondsonderscheidingen, kentekens en bondskaarten
(18-70) Provinciale comités Voetbal Vlaanderen
(18-71) Forfait voor een bepaalde wedstrijd
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(18-74) Competitie van 3de klasse amateurs ACFF
(18-75) Normen voor de verlichting
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Met de meeste hoogachting,
Bart DE LEENER,
Secretaris van de NRC
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1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 11.03.2019
(18-24) Licentievoorwaarden in 1ste klasse amateurs en de competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen/ACFF
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Artikel V466

Algemeenheden

1. Een club die uitkomt in de 1ste klasse amateurs of in aanmerking komt om naar deze afdeling te promoveren of te dalen,
moet een verzoek indienen tot aflevering van een licentie van nationale amateurclub en deze toegekend krijgen vooraleer in
bedoelde competitie te mogen aantreden.
2. Iedere club die uitkomt in 1ste klasse amateurs moet houder zijn van een licentie van nationale amateurclub, die niet kan
afgestaan worden aan een andere rechtspersoon, waardoor zij toegelaten wordt tot en gemachtigd is deel te nemen aan de
competitie voorbehouden aan bedoelde afdeling.
Het seizoen dat de club promoveert naar de 1ste klasse amateurs moet ze enkel voldoen aan de algemene voorwaarden
(Art.V468), nog niet aan de specifieke voorwaarden (Art. V469)
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V467

Toekenningsvoorwaarden
amateurclub

voor

de

licentie

van

nationale

1. De aanvragende club moet:
11. Voldoen aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale amateurclub (Art. V468).
12. Bij de aanvang van het tweede seizoen dat de club aantreedt in de 1ste klasse amateurs De aanvragende club moet zij
bovendien voldoen aan de specifieke voorwaarden van de licentie van nationale amateurclub (Art. V469)
12. Eveneens voldoen aan de specifieke voorwaarden van de licentie van nationale amateurclub (Art. V469), waarvan
sommige pas ingaan bij aanvang van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uitkomt in deze afdeling.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V468

Algemene voorwaarden tot het bekomen van de licentie van
nationale amateurclub

1. De aanvragende club moet aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:
1° de rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of,
in voorkomend geval, in een ander nationaal register, evenals alle akten of documenten betreffende de machtigingen tot
vertegenwoordiging en de aansprakelijkheidsmandaten waarvan de wettelijke publicatie vereist is;
2° de werkgever zijn van de spelers onder contract en van de trainers van de eerste ploeg, en voor alle spelers voldoen
aan alle wettelijke bepalingen ter zake;
3° een controleverslag overleggen opgesteld door een commissaris die is benoemd door de Algemene Vergadering of een
verslag van een revisor opgesteld volgens dezelfde normen en slaand op het laatst afgesloten boekjaar, welk geen
onthoudende of afkeurende verklaring inhoudt;
4° Voor alle spelers, trainers en personeel voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake (RSZ, bedrijfsvoorheffing…) en
het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van:
-

de lonen aan spelers, trainers en alle personeel,
de aan R.S.Z. verschuldigde sommen,
de bedrijfsvoorheffing,
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-

de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van alle personeelsleden,
de taksen en de belastingen van welke aard ook,
de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs,
de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van de verschillende stadions en
trainingsinstallaties,
alle premies betreffende de verzekering tegen arbeidsongevallen voor alle personeelsleden;

5° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten in alle gevallen waarin zulks door de wet verplicht is voor alle
personeelsleden;
6° zich schikken naar de wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de spelers die geen
onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.);
7° zich onderwerpen aan een controle met alle door de (Licentiecommissie) nuttig geachte middelen op de strikte
toepassing van de toekennings- en behoudsvoorwaarden van de licentie;
8° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art. B332 van het bondsreglement en voor alle trainers voldoen
aan alle wettelijke bepalingen ter zake;
Indien een functie van gediplomeerde trainer vacant komt te staan tijdens het seizoen onderworpen aan de licentie:
-

om een reden die ontsnapt aan de controle van de licentiekandidaat (ziekte, ongeval, enz.) moet de
licentiekandidaat er zich van verzekeren dat deze functie binnen de zestig dagen wordt overgenomen door:
een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die beantwoordt aan het criterium (in dit geval kan de
vervanging gebeuren voor een periode van onbepaalde duur);
een persoon die niet beschikt over de nodige kwalificatie en die niet beantwoordt aan het criterium (in dit
geval is de vervanging slechts tijdelijk en mag de duur ervan het einde van het seizoen onderworpen aan de
licentie, niet overschrijden).

-

om een reden die voortvloeit uit een beslissing van de licentiekandidaat (bv. ontslag van de hoofdtrainer of de
verbreking van zijn contract in onderling overleg), moet de licentiekandidaat er zich van verzekeren dat de functie
binnen de zestig dagen wordt overgenomen door een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die
beantwoordt aan het criterium (in dit geval kan de vervanging gebeuren voor een periode van onbepaalde duur).

Deze vervanging moet binnen de 60 dagen nadat een functie vacant is komen te staan, worden betekend aan de Secretarisgeneraal en aan de Licentiemanager.
Bij niet-naleving van deze termijn van 60 dagen, moet de Licentiemanager een verslag opmaken voor de Licentiecommissie
en kan er door deze laatste aan de betrokken club een boete worden opgelegd, per vijf werkdagen dat de club niet voldoet
aan deze bepalingen een boete opleggen aan de betrokken club.
9° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en aan de uitvoeringsbesluiten inzake
veiligheid in de stadions. Bovendien moet de club een schriftelijk akkoord van de plaatselijke autoriteiten voorleggen
teneinde thuiswedstrijden te spelen en dit stadion gedurende het seizoen waarvoor de toekenning van een licentie is
aangevraagd.

Artikel V469

Specifieke voorwaarden tot het bekomen van de licentie van
nationale amateurclub

1. Om een licentie te bekomen van nationale amateurclub moet een club tevens voldoen aan volgende specifieke
voorwaarden:
1° uitkomen in of kunnen promoveren naar de 1ste klasse amateurs;
uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding tot de 1ste klasse amateurs van het tweede opeenvolgende seizoen dat
de club uitkomt in 1ste klasse amateurs beschikken over minstens 7 5 spelers met het statuut van betaalde sportbeoefenaar
(wet van 24.02.1978) en voor alle spelers onmiddellijk voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake;
2° over installaties beschikken die aan de volgende specifieke criteria beantwoorden:
a)

het stadion moet, bij aanvang van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uitkomt in 1 ste klasse amateurs,
uitgerust zijn met een verlichtingsinstallatie die voldoet aan de bepalingen van Art. B1311 met een gemiddelde
verlichtingssterkte van minstens 300 lux (Art. B1311);
Bij wijze van overgangsmaatregel dienen de clubs slechts te voldoen aan deze norm vanaf het tweede seizoen dat
zij uitkomen in de 1ste klasse amateurs. Tot dan geldt een gemiddelde verlichtingssterkte van 200 lux.
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b)

het speelveld moet voldoen aan de bepalingen van Art. B1206. Het moet in perfecte staat zijn en de club moet
bewijzen dat ze over het nodige materiaal en personeel voor het onderhoud beschikt;

c)

het stadion moet, bij aanvang van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uitkomt in 1 ste klasse amateurs,
een veiligheidscapaciteit hebben van minstens 1.500 1.000 plaatsen, waarvan 300 150 zitplaatsen;

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel

B1311

Normen voor de verlichting

De voorgestelde wijzigingen zitten nu reeds vervat in het bondsreglement.

Artikel V1556

Competitie van 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen

1. Principe
De competitie van de 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen bestaat uit:
-

een kampioenschap dat wordt betwist in twee reeksen van zestien clubs;
een “eindronde stijgen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen”
een “eindronde dalen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen”

2. Het kampioenschap
Het kampioenschap, georganiseerd in perioden (Art. B1538) wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na dertig
wedstrijden wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. B1531).
3. Na het einde van het kampioenschap
31. Zal de eerste van elke reeks, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er voldaan wordt aan de algemene voorwaarden
toekenningsvoorwaarden van de licentie van nationale amateurclub (Art. V467) is bekomen, overgaan naar de 1ste klasse
amateurs:
32. zal de titel van kampioen worden betwist door de winnaars van elke reeks, in één enkele wedstrijd, die wordt gespeeld
op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen anders overeenkomen.
Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, eventueel
gevolgd door een strafschoppenserie (Art. B1233).
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende
club haar verplaatsingskosten draagt.
33. Zullen de acht deelnemers aan de “eindronde stijgen 2 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” worden aangeduid (zie 5
hierna).
De twee winnaars van deze “eindronde stijgen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” nemen deel aan de eindronde 1ste
klasse amateurs (Art. V1552).
34. Zullen de twee laatst gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar 3 de klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen.
35. Zullen de twee deelnemers aan de “eindronde dalen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” worden aangeduid (zie 6
hierna), waaruit eventueel geen, 1 of 2 bijkomende dalers zullen voortkomen.
4. Niet bekomen van de licentie voldoen aan de algemene voorwaarden toekenningsvoorwaarden tot het bekomen
van de licentie van nationale amateurclub (Art. V467): gevolgen betreffende stijgen naar 1ste klasse amateurs
Indien één of beide van de eerste van elke reeks niet voldoet aan de algemene voorwaarden toekenningsvoorwaarden tot
het bekomen van de licentie van nationale amateurclub (Art. V467) heeft of hebben bekomen, wordt of worden zij
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vervangen door de best geplaatste club, die de licentie heeft bekomen hieraan voldoet, tot en met de vijfde in de reeks van
het kampioenschap waaraan de te vervangen club deelnam.
5. Eindronde “stijgen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen”
51. De “eindronde stijgen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” wordt gespeeld tussen de twee tweedes en de zes
periodewinnaars.
Twee clubs uit deze eindronde, die wel moeten voldoen aan de algemene voorwaarden toekenningsvoorwaarden tot het
bekomen van de licentie van nationale amateurclub (Art. V467), nemen deel aan de eindronde “eerste klasse amateurs”
(Art.V1552).
Indien er niet minstens 2 van de deelnemers aan de eindronde voldoen aan de algemene voorwaarden
toekenningsvoorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale amateurclub (Art. V467), worden zij in de eindronde
“eerste klasse amateurs” vervangen door:
in het geval dat er twee clubs dienen aangeduid te worden: de best geplaatste club van iedere reeks die wel hieraan
voldoet, tot en met de tiende plaats.
In het geval dat er één club dient aangeduid te worden: de best geplaatste club over beide reeksen samen beschouwd (Art.
B1531) , tot en met de tiende plaats.
52. In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het
kampioenschap - elke reeks afzonderlijk genomen - in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van
zijn vervanger.
Dit is onder meer het geval:
-

wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn;
wanneer de eerste of de tweede van het kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn;
wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde:
- op de 14de plaats in het kampioenschap eindigt,
- naar 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen degradeert,
- de licentie voor 1ste klasse niet heeft aangevraagd,
- de licentie voor 1ste klasse geweigerd werd bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing vóór de aanvang van
de eindronde,
- in de loop van het seizoen algemeen forfait heeft verklaard.
53. Kalender
531. Vaststellen van data en uren- Opstellen van een rangschikking
De “eindronde stijgen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het
kampioenschap betwist, en heeft tot doel een rangschikking op te stellen.
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het Competitions Department (Art.
B1516), en kan drie omvat twee speeldagen omvatten.
De twee best geplaatste clubs, die voldoen aan de algemene voorwaarden toekenningsvoorwaarden tot het bekomen van de
licentie van nationale amateurclub (Art. V467) nemen deel aan de eindronde “1ste klasse amateurs” (Art. V1552).
532. Eerste speeldag
Op de eerste speeldag worden vier wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door loting.
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaars zullen verder spelen voor de 1ste tot en met de 4de plaats, de verliezers voor de 5de tot de 8ste plaats
533. Tweede speeldag
5331. De tweede speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de vier winnaars van de eerste speeldag
onderverdeeld door loting.
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaars zullen verder spelen voor de 1ste en 2de plaats, de verliezers voor de 3de en 4de plaats.
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5332. Indien er tussen de 4 winnaars van de eerste speeldag niet minstens 2 ploegen zijn die voldoen aan de algemene
voorwaarden toekenningsvoorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale amateurclub (Art. V467), worden
eveneens nog twee wedstrijden gespeeld tussen de vier verliezers van de eerste speeldag onderverdeeld door loting.
De winnaars zullen verder spelen voor de 5de en 6de plaats, de verliezers voor de 7de en 8de plaats
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
534. Derde speeldag
Indien noodzakelijk om 2 deelnemers aan de eindronde 1ste klasse amateurs aan te duiden, zullen er op de derde speeldag
nog wedstrijden worden gespeeld om de eindrangschikking vast te leggen
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
54. Modaliteiten bij gelijke stand
Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld,
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. B1233).
55. Verdeling van de inkomsten
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende
club haar verplaatsingskosten draagt.
Rest van het artikel ongewijzigd
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(18-28) Vriendschappelijke wedstrijden: boete - eventuele oproeping
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Artikel

B1816

Boete ● Eventuele oproeping

1. Voor elke waarschuwing of uitsluiting vermeld op het wedstrijdblad van een vriendschappelijke wedstrijd van eerste
ploegen, wordt de bestrafte speler beboet (bovenop de bijdrage vermeld in Art. B1806.5). Deze boete wordt ambtshalve
opgelegd en is zonder verhaal.
-

profvoetbal 1A
profvoetbal 1B
1ste klasse amateurs
Super League Vrouwenvoetbal
2de en 3de klasse amateurs
Eerste ploeg nationale
vrouwenafdelingen
Eerste ploeg provinciale afdelingen
Reserven
Recreatief voetbal
Jeugd

Waarschuwing
25,00 EUR
15,00 EUR
10,00 EUR

Uitsluiting
50,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR

7,50 EUR

15,00 EUR

5,00 EUR
2,50 EUR

10,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR

2. Zo het bevoegd Comité Parket op grond van het scheidsrechtersverslag oordeelt dat de uitsluiting het gevolg was van
laakbare feiten, die een schorsing van datum tot datum meer dan twee effectieve wedstrijden kunnen meebrengen, stelt het
een minnelijke schikking voor en of roept het de betrokken speler partij op voor een volgende zitting. Indien een dergelijke
schorsing wordt uitgesproken, geldt die voor alle categorieën van wedstrijden.

Artikel

B1907

Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden en van
datum tot datum

Ongewijzigd tot:
12. De schorsingen gelden enkel voor komende wedstrijden van dezelfde soort wedstrijden (officiële of vriendschappelijke
wedstrijden - Art. B1401) als die waarin de laakbare feiten gepleegd werden, behoudens de uitzondering vermeld in Art.
B1816.2 waar de schorsing van dan meer dan 2 wedstrijden voor feiten vastgesteld tijdens een vriendschappelijke wedstrijd
geldt voor alle categorieën van wedstrijden.
Vervolg ongewijzigd.
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(18-38) Reserveploegen 1ste, 2de en 3de klasse amateurs
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Artikel V1559

Reserveploegen op regionaal vlak Voetbal Vlaanderen

De clubs van 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen moeten mogen deelnemen aan de competitie "Regionale
Reserven Voetbal Vlaanderen".
Er zullen vier tot zes reeksen van minstens 10 en hoogstens 16 clubs worden samengesteld waarbij de clubs regionaal
worden onderverdeeld.
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(18-44) Opleidingsvergoeding ACFF
Inwerkingtreding: 01.07.2019 (Na interpretatie UC 24.01.2019: onmiddellijk)

Article

A523

Indemnités de formation

1. Principe
Lorsqu’une démission dans la période du 1 au 30 avril au sein d’un club de la Communauté francophone ou germanophone
-

est suivie d’une affectation à un autre club appartenant à l’une des communautés susmentionnées, ou
est suivie d’un transfert de quelque nature que ce soit à un autre club appartenant à l’une des communautés
susmentionnées, après affectation à un club appartenant à la Communauté néerlandophone ou bénéficiant de la
disposition transitoire citée ci-dessous

d’un joueur de moins de 25 ans avant le premier janvier de la saison en cours, une indemnité de formation est due par le
nouveau club au(x) club(s) de la Communauté francophone ou germanophone qui (a) ont donné une formation au joueur (à
la joueuse) durant la période de formation.
Disposition transitoire à partir du 01.01.2017 jusqu’au 31.12.2019
Les clubs suivants de la Région Bruxelles Capitale (ayant choisi le néerlandais comme langue de correspondance avec la
fédération - Art. 303.6) ne seront soumis à cette réglementation qu’à partir du 1 er janvier 2020.
-

4133. Renaissance club.Cl.Schaerbeek
5479. Racing White Daring Molenbeek
6632. Black Star FC
7654. VK St-Agatha-Berchem
9604. AS. Brussels City
9612. R.W.D.Molenbeek Girls
9631. Anderlecht SCB
9665. Brussels United FC
9673. BUFC Ladies Brussels

Cette exception ne sera pas d’application pour des nouveaux clubs de la Région Bruxelles Capitale qui font le choix pour
l’ACFF.
Reste de l’article inchangé
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(18-45) Verplaatsingskosten
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Artikel

B32

Verplaatsingskosten

De verplaatsingskosten worden berekend volgens het door het Uitvoerend Comité goedgekeurde blokkensysteem.
1. Individuele verplaatsingskosten:
11. De individuele verplaatsingskosten worden jaarlijks op 01.07 aangepast aan het KB van 18.01.1965 houdende algemene
regeling van reiskosten.
Als basis geldt op 1.07.2017 een verplaatsingskost van 2,80 EUR/blok. Op 01.01.2017 bedroeg de wettelijke reisvergoeding
0,3363 EUR/km.
12. Het nieuwe bedrag na jaarlijkse aanpassing = 2,80 x wettelijke reisvergoeding op 01.01 voorafgaand het seizoen
0,3363
Het aldus herziene bedrag wordt afgerond naar de hogere of lagere 0,10 EUR, naargelang al dan niet de 0,05 EUR bereikt
wordt.
13. Daar op 01.01.2019 de wettelijke reisvergoeding 0,3573 EUR/km bedraagt, is de verplaatsingskost voor het seizoen
2019-2020:
2,80 x 0,3573/0,3363 = 2,975 EUR/blok, of afgerond 3,00 EUR/blok, met een minimum van 6,00 EUR.
Rest van het artikel is aan te passen aan algemene indexering
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(18-46) Licentiereglement van vrouwenploegen
Inwerkingtreding: 01.07.2019

TITEL 4
DE CLUBLICENTIES EN -LABELS
HOOFDSTUK 2: DE LICENTIES VOOR VROUWENPLOEGEN
Sectie 1: Algemeenheden
Artikel V431

Algemeenheden

1. Licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal
11. Een club waarvan een vrouwenploeg uitkomt in de Super League Vrouwenvoetbal of op het punt staat naar deze
afdeling te promoveren, moet een verzoek indienen tot aflevering van een licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal en
deze toegekend krijgen vooraleer in bedoelde competitie te mogen aantreden.
12. Iedere club waarvan een vrouwenploeg uitkomt in de Super League Vrouwenvoetbal moet houder zijn van een licentie,
die niet kan afgestaan worden aan een andere rechtspersoon, waardoor zij toegelaten wordt tot en gemachtigd is deel te
nemen aan de competitie voorbehouden aan bedoelde afdeling.
13. De club die tijdig een licentie heeft aangevraagd en bekomen en die een niet-sanctioneerbare overdracht van
patrimonium heeft gerealiseerd, kan de Licentiecommissie verzoeken deze licentie over te dragen aan de overnemende
rechtspersoon.
De overnemende rechtspersoon richt daartoe binnen de 8 dagen (Art. B21) na de goedkeuring van de overdracht een
verzoek aan de Secretaris-generaal, die het overmaakt aan de Licentiecommissie. Deze aanvraag wordt onderzocht volgens
dezelfde procedure als de licentieaanvraag met inachtneming van de toestand van de overnemer na de overdracht.
14. Ingeval in de loop van het seizoen een sanctioneerbare overdracht van patrimonium wordt gedaan, kan de
rechtspersoon aan wie het patrimonium wordt overgedragen slechts een licentie aanvragen van 15.04 tot en met 30.04 (Art.
B21) van het seizoen volgend op dat waarin de overdracht tot stand kwam.
15. De vrouwenploeg van de club uit de Super League Vrouwenvoetbal die geen licentie behaalt voor het daaropvolgende
seizoen, dient het kampioenschap van 1ste nationale vrouwenafdeling aan te vangen met een handicap van drie punten.
De Licentiecommissie stelt in haar beslissing vast dat de toepassing van deze sanctie zich opdringt en maakt haar beslissing
voor het opleggen ervan over aan het Competitions Department.
Deze sanctie geldt niet wanneer de club er vrijwillig toe besluit geen licentie aan te vragen.
16. Indien geen aanvraag werd ingediend degradeert de vrouwenploeg van de betrokken club naar 1 ste nationale
vrouwenafdeling.
2. Licentie voor de “UEFA Women’s Champions League »
21. De kampioen van de Super League Vrouwenvoetbal die wenst deel te nemen aan de “UEFA Women’s Champions
League”, dient in het bezit te zijn van de betreffende Europese licentie.
22. Indien de kampioen geen Europese licentie bekomt, zal hij in de UEFA Champion’s League kunnen vervangen worden
door de volgende in de eindstand die wel de Europese licentie heeft bekomen.
23. Indien de Europese licentie aan een club wordt geweigerd of ingetrokken, heeft dit geen gevolg voor het behoud van
deze club in de Super League Vrouwenvoetbal, voor zover zij voldoet aan de criteria van de nationale licentie.
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Sectie 2: Toekennings- en licentievoorwaarden
Artikel V432

Voorwaarden tot het bekomen van een licentie

1. Voor de Super League Vrouwenvoetbal
De aanvragende club moet voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de Super League Vrouwenvoetbal (Art. V433).
2. Voor de Europese licentie
De club moet, buiten het bekomen van de nationale licentie, ook voldoen aan de voorwaarden voor de Europese licentie
(Art. V435).

Artikel V433

Specifieke voorwaarden voor de licentie Super League
Vrouwenvoetbal

Om een licentie te bekomen voor de Super League Vrouwenvoetbal moet een club voldoen aan volgende specifieke
voorwaarden:
1° Sportieve criteria:
a) uitkomen in of in aanmerking komen om te promoveren naar de Super League Vrouwenvoetbal;
b) uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding tot de Super League Vrouwenvoetbal beschikken over minstens
18 speelsters met een leeftijd van minimum 16 jaar;
c) een B-ploeg in lijn brengen;
d) een goede jeugdwerking kunnen aantonen d.w.z. uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding tot de Super
League Vrouwenvoetbal minstens 16 speelsters in de diverse ploegen U11 tot U16 van de eigen club of van een
samenwerkingsverband van de club opstellen;
e) voor de ploeg die uitkomt in de Super League Vrouwenvoetbal een trainer met een diploma UEFA-A of hoger in
dienst hebben, en bijkomend een gediplomeerde trainer. Tevens moet er in de club een keeperstrainer beschikbaar
zijn;
f) De ploegen van de Super League Vrouwenvoetbal moeten minimaal per week drie maal in clubverband trainen. Het
trainingsprogramma dient maandelijks en op voorhand aan de KBVB te worden medegedeeld.
2° Infrastructurele criteria:
De installaties waar de wedstrijden van de Super League Vrouwenvoetbal doorgaan moeten beantwoorden aan de volgende
specifieke criteria:
a)

de club is verplicht voor het spelen van haar competitiewedstrijden te beschikken over een veld in perfecte staat en
de club moet bewijzen dat ze over het nodige materiaal en personeel voor het onderhoud beschikt;

b)

bij avondwedstrijden dient men van een terrein gebruik te maken met een verlichting met een gemiddelde
lichtsterkte van minstens 200 lux (Art. B1311);

c)

de kleedkamers moeten ruim zijn en er moeten afzonderlijke kleedkamers zijn voor de trainers;

d)

er moet een receptiezaal voorzien zijn;

e)

uitgerust zijn met een medisch kabinet (met dokter en kinesitherapeut in de club) dat voldoet aan de normen van
de voetbalsport;

f)

uitgerust zijn met voldoende sanitaire voorzieningen voor vrouwen en heren;

Agenda NRC van 15.04.2019

17
g)

het stadion moet een overdekte zittribune hebben van minstens 100 plaatsen.

Met het oog op de toekenning van de licentie gebeurt de keuring van de installaties in opdracht van de Licentiecommissie
door de door hem aangeduide personen met een deskundigheid inzake keuring van de terreinen.
Nieuw artikel

Artikel V435
en

Specifieke voorwaarden voor het behalen van de UEFA-licentie
deelname aan competities van de UEFA

1. Mits de nationale licentie te hebben bekomen, dient de club te voldoen aan het UEFA-reglement betreffende de
toekenning van de UEFA Women’s Champions League licenties aan de clubs (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play
Regulations – Editie 2018) – Zie hiervoor www.uefa.com.
2. Volgende afwijkingen van de voorwaarden gesteld in bijlage XIII van dit UEFA-reglement gelden:
Punt 1 a: de licentiekandidaat moet minstens één vrouwenteam hebben in de leeftijdsklasse U13 tot U18, waarbij
gedurende het ganse seizoen uitsluitend vrouwen mogen aantreden.
Punt 2 a: Alle gekwalificeerde spelers voor de Super League dienen elk jaar een medisch onderzoek te ondergaan met
inbegrip van een onderzoek naar opsporing van hart- en vaatziekten.
Punt 2 b: Met betrekking tot de jeugdspelers, dienen enkel de mogelijks gekwalificeerde spelers voor de Super League
elk jaar een medisch onderzoek te ondergaan met inbegrip van een onderzoek naar opsporing van hart- en vaatziekten.
Punt 8 a: het stadion moet minstens van categorie UEFA 1 zijn
Punt 14 b ii: niet van toepassing
Punt 15 b: de trainer van de jeugdploeg – zie punt 1a hiervoor- moeten minstens een getuigschrift C bezitten
Punt 20 a: De club dient een jaarrekening volgens het schema van de NBB voor te leggen
Punt 21: Dit slaat op alle personeelsleden van de club, en is van toepassing op alle sommen verschuldigd aan RSZ,
bedrijfsvoorheffing en alle taksen en belastingen van welke aard ook.

Sectie 3: Procedure voor de toekenning van de licentie
(Nieuw)

Artikel V440

Het verzoek tot voorafgaand onderzoek, enkel voor clubs die ook
een Europese licentie willen bekomen

1. Op straffe van verval, tijdens de periode van 1 december tot en met 15 december (Art. B21) van ieder seizoen, mogen
de clubs die uitkomen in de Super League Vrouwenvoetbal en wensen uit te komen in de UEFA competities een
voorafgaande aanvraag tot toekenning van een Europese licentie voor het daaropvolgend seizoen indienen bij de
Licentiemanager.
Na ontvangst van bedoelde aanvraag bezorgt de Licentiemanager de clubs de nodige documenten waarin de verschillende
criteria tot het bekomen van de Europese licentie en van de nationale licentie worden opgesomd en uitgelegd.
2. De door de club ingevulde documenten dienen, op straffe van verval, uiterlijk op 31 januari daaropvolgend (Art. B21)
teruggestuurd te worden naar de Licentiemanager. Hij gaat na of de antwoorden en informatie volledig zijn.
In voorkomend geval nodigt hij de club uit om binnen een door hem toegemeten termijn de bijkomende stukken te leveren.
3. De Licentiemanager gaat na of alle voorwaarden tot het bekomen van de Europese licentie zijn vervuld.
Hij kan een beroep doen op interne of externe door hem aangeduide deskundigen met het oog op het staven van zijn
verslag bij de Licentiecommissie.

Artikel V441

Het verzoek tot toekenning van de licentie Super League
Vrouwenvoetbal

1. Op straffe van verval moeten de clubs die de licentie Super League Vrouwenvoetbal, en eventueel de Europese licentie
wensen te bekomen, ieder seizoen van 15 april 1 maart tot 30 april 15 maart (Art. B21) een aanvraag indienen.
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Op straffe van nietigheid dient dit te gebeuren per aangetekend schrijven, gericht aan de Secretaris-generaal, die de hem
toegestuurde aanvraag voor afhandeling overmaakt aan de Licentiecommissie.
2. Op straffe van nietigheid gebeurt de aanvraag aan de hand van het door de Licentiecommissie opgestelde modelformulier
waarin de verschillende voorwaarden tot het bekomen van de licentie worden vermeld.
Dit formulier kan verwijzen naar attesten en bewijsstukken die vereist zijn.
De aanvraag dient vergezeld van de behoorlijk geïnventariseerde bewijsstukken in dit formulier gevraagd, waaruit de
naleving van de licentievoorwaarden op de dag van haar indiening blijkt en dit ongeacht de onderzoeksmogelijkheden van
Licentiecommissie naar alle feitelijke elementen, ook deze begrepen tussen de dag van de aanvraag en de dag van de
uitspraak.
3. De club moet haar verzoek tot licentie zó indienen dat het haar toegelaten kan worden deel te nemen aan de competitie
waarin zij kan of moet deelnemen vanaf 1 juli van het seizoen volgend op de aanvraag.
4. Op basis van zijn voorafgaand onderzoek en van de recentere gegevens die door de club samen met het
aanvraagformulier worden overgemaakt of van ieder ander, langs een andere weg verkregen element, stelt de
Licentiemanager een schriftelijk verslag op bestemd voor de Licentiecommissie.
Dit verslag, waarin de Licentiemanager een advies uitbrengt over het al dan niet toekennen van de licentie, moet uiterlijk op
10 april worden opgesteld, en overgemaakt aan de Licentiecommissie.
Dit verslag wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven naar de club gestuurd.

Artikel V442

De procedures tot het bekomen van de licentie Super League
Vrouwenvoetbal

1. Eerste aanleg: Procedure voor de Licentiecommissie (Art. B255)
11. De Licentiecommissie kan beslissen de licentie de plano toe te kennen, wanneer de club volledig voldoet aan de
voorwaarden eigen aan de aangevraagde licentie. In dit geval dient geen oproeping van de club te gebeuren.
12. Wanneer de Licentiecommissie van oordeel is de gevraagde licentie niet de plano te kunnen afleveren, verzoekt zij, na
tussenkomst van de Licentiemanager, de club te verschijnen. De uitgenodigde clubs zijn verplicht te verschijnen.
De bewijsstukken waaruit blijkt dat de club de licentievoorwaarden vervult op de dag vóór de zitting van de
Licentiecommissie waarop de zaak is vastgesteld, moeten minstens 12 uur vóór het tijdstip van de start van de zitting
waarop de zaak is vastgesteld, worden voorgelegd. De bewijsstukken die worden overgemaakt buiten deze termijn, worden
automatisch geweerd uit de debatten.
Geeft de club verstek, dan spreekt de Licentiecommissie zich uit op stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op
tegenspraak gewezen.
De zittingen zijn in elke fase van de procedure openbaar, tenzij de club de behandeling met gesloten deuren vraagt. De
uitspraak gebeurt steeds in openbare zitting.
13. De beslissing tot weigering of toekenning van een licentie wordt genomen rekening houdende met alle bekende feitelijke
elementen zoals die bestaan op de dag van de uitspraak door de Licentiecommissie.
Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen in eerste aanleg een beslissing
genomen te zijn voor 30 mei 30 april (Art. B21).
14. Alle beslissingen van de Licentiecommissie dienen integraal te worden gepubliceerd in de eerstvolgende editie van de
bondsbladen.
15. Bij het toekennen van een licentie ontvangt de club een licentienummer vanwege de Licentiecommissie.
Wanneer ten gevolge van het aanwenden van een verhaal een andere instantie oordeelt dat de club recht heeft op een
licentie, dan zendt deze instantie het dossier voor administratieve afhandeling naar de Licentiecommissie.
2. Beroep: Procedure voor het Beroepscomité (Art. V262)
21. Beroep
211. Beroep tegen een beslissing van de Licentiecommissie kan enkel worden aangetekend door:
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a)
b)

de betrokken club;
een derde belanghebbende club, uitkomende in de Super League Vrouwenvoetbal of de 1ste of 2de nationale afdeling
vrouwen.

Het recht om beroep aan te tekenen bestaat derhalve voor de derde belanghebbende club zonder partij te zijn in eerste
aanleg. Deze belanghebbende derden hebben ook inzage in het dossier vanaf de uitspraak in eerste aanleg.
212. Beroep tegen elke eindbeslissing van de Licentiecommissie dient, op straffe van verval, te worden ingediend:
-

door de club: binnen de drie werkdagen na de uitspraak;
door een derde belanghebbende club: binnen de drie werkdagen na publicatie in de bondsbladen.

Derden kunnen in geen enkele stand van het geding in de procedure tussenkomen en het derdenverzet is niet toegelaten als
rechtsmiddel.
213. Beroep tegen een tussenbeslissing is pas ontvankelijk vanaf de betekening van de eindbeslissing.
22. De verschijning is verplicht voor de opgeroepen clubs.
Indien de club verstek laat gaan, spreekt het Beroepscomité zich uit op stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde
op tegenspraak gewezen.
23. Het Beroepscomité behandelt het dossier binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de datum van
ontvangst van het beroep en mits naleving van een oproepingstermijn van minstens drie werkdagen.
De Licentiemanager dient verplicht gehoord te worden in deze procedure, zonder evenwel partij te zijn.
Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen in beroep een beslissing te zijn
genomen uiterlijk op 25 mei.
24. Het Beroepscomité onderzoekt de beslissing waartegen beroep is aangetekend op basis van de toestand zoals deze is
bij de behandeling voor het Beroepscomité.
Het Beroepscomité herneemt de zaak in zijn geheel zowel in rechte als in feiten en heeft volheid van rechtsmacht. Zij
beoordeelt de zaak met dezelfde beoordelingsbevoegdheid als de Licentiecommissie.
Dit betekent dat het Beroepscomité rekening mag houden met alle nieuwe betalingen of nieuwe akkoorden inzake afbetaling.
Het Beroepscomité zal ook rekening houden met alle nieuwe feiten.
De bewijsstukken waaruit blijkt dat de club de licentievoorwaarden respecteert, moeten minstens 12 uur vóór de start van de
zitting waarop de zaak is vastgesteld, worden voorgelegd. De bewijsstukken moeten worden overgemaakt aan de
Licentiemanager. De bewijsstukken die worden overgemaakt buiten deze termijn, worden automatisch geweerd uit de
debatten.
25. Alle beslissingen van het Beroepscomité dienen integraal te worden gepubliceerd in de eerstvolgende editie van de
bondsbladen.
3. Evocatie: Procedure voor de Evocatiecommissie (Art. B245 en B1722)
31. De beslissing van het Beroepscomité is enkel vatbaar voor verhaal bij de Evocatiecommissie.
32. Het verhaal kan enkel worden aangetekend door:
a)
b)

de betrokken club;
een derde belanghebbende club, uitkomende in de Super League Vrouwenvoetbal of de 1ste of 2de nationale afdeling
vrouwen.

Het recht om verhaal aan te tekenen bestaat derhalve voor de derde belanghebbende club zonder partij te zijn in beroep.
Deze belanghebbende derden hebben ook inzage in het dossier vanaf de uitspraak in beroep.
Dit verhaal moet, op straffe van verval, worden ingediend:
-

door de club en eventueel andere partijen in beroep: binnen de drie werkdagen na de uitspraak;
door een derde belanghebbende club, indien ze geen partij was in beroep: binnen de drie werkdagen van de publicatie
van de beslissing in de bondsbladen.

33. De Evocatiecommissie behandelt de zaak bij spoedeisendheid, en dient uiterlijk op 10 juni uitspraak te doen.
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De Licentiemanager dient verplicht gehoord te worden in deze procedure, zonder evenwel partij te zijn.
(Nieuw artikel)

Artikel V443

De procedures tot het bekomen van de Europese licentie

1. Eerste aanleg: Procedure voor de Licentiecommissie
Zie Art.V442.1.
2. Verhaal
21. De beslissing van de Licentiecommissie inzake de niet-toekenning van de Europese licentie is enkel vatbaar voor
verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Dit kan enkel worden aangetekend door:
a)
b)
c)

de betrokken club;
het Bondsparket op verzoek van de KBVB, op eigen initiatief of hiertoe verplicht door de Pro League, Voetbal
Vlaanderen, ACFF of de Licentiemanager;
een derde belanghebbende club, uitkomende in de Super League Vrouwenvoetbal

Het indienen van dit verhaal schorst de uitwerking van de getroffen beslissing.
22. Dit verhaal moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport:
-

door de club: op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na haar betekening (datum poststempel rechtsgeldig
zijnde);
door diegenen, vermeld onder 21.b en 21.c,: op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na de publicatie van de
beslissing in Sportleven.

Het recht om verhaal aan te tekenen bestaat derhalve voor de hierboven onder 21.b en 21.c genoemden. Deze
belanghebbende derden hebben ook inzage in het dossier vanaf de uitspraak in 1 ste aanleg en na verhaal te hebben
aangetekend bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport;
23. De partij die verhaal aantekent dient, op straffe van nietigheid van haar verhaal, op het eerste verzoek en binnen een
termijn van drie werkdagen de kosten voor deze arbitrage te betalen.
24. Verhaal tegen een tussenbeslissing is pas ontvankelijk vanaf de betekening van de eindbeslissing.
3. Procedure voor het BAS
31. Op dit verhaal is het procedurereglement van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport van toepassing (www.bas-cbas.be)
32 Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport behandelt de zaak bij spoedeisendheid, en dient uiterlijk op 10 mei 25 mei
uitspraak te doen.
De Licentiemanager dient verplicht gehoord te worden in deze procedure, zonder evenwel partij te zijn.
33. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport herneemt de zaak in zijn geheel zowel in rechte als in feiten en heeft volheid van
rechtsmacht. Zij beoordeelt de zaak evenwel met dezelfde beoordelingsbevoegdheid als de Licentiecommissie.
Dit betekent dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport rekening mag houden met alle nieuwe betalingen of nieuwe
akkoorden inzake afbetaling.
Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport zal ook rekening houden met alle nieuwe feiten.
De bewijsstukken waaruit blijkt dat de club de licentievoorwaarden respecteert, moeten minstens 12 uur vóór de start van de
zitting waarop de zaak is vastgesteld, worden voorgelegd. De bewijsstukken moeten worden overgemaakt aan de
Licentiemanager. De bewijsstukken die worden overgemaakt buiten deze termijn, worden automatisch geweerd uit de
debatten.
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Sectie 4: Toezicht op de toekenningsvoorwaarden
Artikel V446

Controle op de uitvoering van de financiële verplichtingen

1. Indien de club een verbod krijgt opgelegd om nog spelers aan te werven (Art. P426 en P427), geldt dit ook voor de
speelsters van de vrouwenploeg Super League Vrouwenvoetbal.
2. Dit verbod geldt voor de duur van het verblijf in de Super League Vrouwenvoetbal.

Artikel V447

Toezicht op de toekenningsvoorwaarden betreffende
infrastructuur van de licentie Super League Vrouwenvoetbal

1. De Licentiecommissie ziet toe op de naleving van de maatregelen betreffende de infrastructuur die de club worden
opgelegd bij de toekenning van de licentie Super League Vrouwenvoetbal.
2. De periode om aan de maatregelen betreffende infrastructuur te voldoen wordt bepaald tot 15 oktober. Na deze datum en
bij niet-naleving van de gestelde maatregelen dient de betrokken club te verschijnen voor de Licentiecommissie, die de club
een boete kan opleggen van maximum 2.000,00 EUR.
3. Indien echter blijkt dat de club op 31 december nog steeds niet voldoet aan de gestelde maatregelen betreffende
infrastructuur, zal de betrokken club opnieuw moeten verschijnen voor de Licentiecommissie.
4. De Licentiecommissie kan, na het verweer van de club te hebben gehoord, de club een verbod opleggen om het volgende
seizoen een licentie aan te vragen voor de Super League Vrouwenvoetbal.

Artikel V448

Toezicht op het naleven van de sportieve criteria tot het
bekomen van de licentie Super League Vrouwenvoetbal

1. De Licentiecommissie ziet toe op de blijvende naleving van de sportieve criteria (Art. V433.1°) die de clubs worden
opgelegd bij de toekenning van de licentie Super League Vrouwenvoetbal.
2. Indien blijkt dat de club op 31 december niet meer voldoet aan de opgelegde criteria, zal de betrokken club moeten
verschijnen voor de Licentiecommissie.
3. De Licentiecommissie kan, na het verweer van de club te hebben gehoord, de club een verbod opleggen om het volgende
seizoen een licentie aan te vragen voor de Super League Vrouwenvoetbal.

6. Invloed inhoudstafels
Onderverdeling in secties aangeven
Bijkomende artikels V435, V440 en V443
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(18-48) Indexering
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Artikel

B31

Indexering

1. Indien zo vermeld, worden sommige vergoedingen/bijdragen jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004),
waarvan de waarde op 01.01.2019 (index december 2018) 130,98 bedraagt.
2. Het nieuwe bedrag na indexering = bedrag op 01.01.2008 x index op 01.01 van jaar van indexering (130,98).
index op 01.01.2008 (107.44)
De aldus herziene vergoedingen en bijdragen worden afgerond naar de hogere of lagere 0,10 EUR, naargelang al dan niet
de 0,05 EUR bereikt wordt.
3. Al de in dit reglement aangehaalde bedragen zijn de bedragen op 01.01.2019. Ze zijn betaalbaar vanaf 1 juli 2019.

B32.2 - Verplaatsingskosten per ploeg
21,11

wordt

25,70

(bedrag op 01.01.2018 was 25,20)

B344.1 - De vaste jaarlijkse bondsbijdrage
37,50
112,50

wordt

45,70
137,10

(bedrag op 01.01.2018 was 44,70)
(bedrag op 01.01.2018 was 134,20)

B345.11 - Individuele bondsbijdrage: basisbijdrage
3,00
5,00
4,70
7,00
6,00
4,00
30,00

wordt

3,70
6,10
5,70
8,50
7,30
4,90
36,60

(bedrag op 01.01.2018 was 3,60)
(bedrag op 01.01.2018 was 6,00)
(bedrag op 01.01.2018 was 5,60)
(bedrag op 01.01.2018 was 8,40)
(bedrag op 01.01.2018 was 7,20)
(bedrag op 01.01.2018 was 4,80)
(bedrag op 01.01.2018 was 35,80)

B345.12 - Individuele bondsbijdrage: aanvullende bijdrage
3,00
4,30
2,40
9,00
5,40
26,45

wordt

3,70
5,20
2,90
11,00
6,60
32,20

(bedrag op 01.01.2018 was 3,60)
(bedrag op 01.01.2018 was 5,10)
(bedrag op 01.01.2018 was 2,90)
(bedrag op 01.01.2018 was 10,70)
(bedrag op 01.01.2018 was 6,40)
(bedrag op 01.01.2018 was 31,60)

152,40
30,50
18,90

(bedrag op 01.01.2018 was 149,10)
(bedrag op 01.01.2018 was 29,80)
(bedrag op 01.01.2018 was 18,50)

91,40

(bedrag op 01.01.2018 was 89,50)

B345.15 - Trainers
125,00
25,00
15,50

wordt

B345.2 - Geconventioneerde leden
75,00

wordt

B503.2 - Bondsbijdrage niet-toegewezen aangeslotenen
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25,00

wordt

30,50

(bedrag op 01.01.2018 was 29,80)

A523.31 - Opleidingsvergoeding spelers
75,00
155,00
305,00

wordt

91,50
189,00
371,80

(bedrag op 01.01.2018 was 89,50)
(bedrag op 01.01.2018 was 184,90)
(bedrag op 01.01.2018 was 363,90)

A523.32 - Opleidingsvergoeding speelsters
55,00
120,00
230,00

wordt

67,10
146,30
280,40

(bedrag op 01.01.2018 was 66,60)
(bedrag op 01.01.2018 was 143,20)
(bedrag op 01.01.2018 was 274,40)

wordt

7009,80 (bedrag op 01.01.2018 was 6.860,90)

B601.2 - Trainers
5.750,00

B2116.2- Algemene vrijstelling FSF
9,30

wordt

11,30

(bedrag op 01.01.2018 was 11,10)

F349.12- De waarborg (speciale indexering)
2.600,00
1.500,00
1.000,00

wordt

3.200,00 (bedrag op 01.01.2018 was 3.100,00)
1.800,00 (bedrag op 01.01.2018 was 1.800,00)
1.200,00 (bedrag op 01.01.2018 was 1.200,00)
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(18-49) Kleuren van de clubs
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Artikel

B1226

Kleuren van de uitrustingen van de clubs

1. Zie spelregel 4
2. Iedere club moet de kleuren (trui, broek, kousen) laten kennen onder dewelke ze uitkomen:
aan de bevoegde instantie (zie Art. B1516) voor haar ploegen uit hogere afdelingen;
aan het Provinciaal Comité voor haar ploegen uit provinciale afdelingen.
3. Wanneer, bij wedstrijden van jeugd en reserven, naar het oordeel van de scheidsrechter, de kleur van de truien van beide
ploegen niet genoeg verschilt, moet hij de spelers van de bezochte club verplichten een trui van een andere kleur te dragen.
Indien bij wedstrijden van eerste ploegen, de kleur van de uitrusting (trui, broek, kousen) van beide ploegen niet voldoende
verschilt, moet de scheidsrechter de spelers van de bezochte club verplichten truien, broeken en kousen van een andere
kleur te dragen.
Echter, bij kampioenschaps- of bekerwedstrijden tussen eerste ploegen van de hogere afdelingen vrouwen en heren moet
de scheidsrechter de spelers van de bezoekende club verplichten een andere trui, broek en kousen te dragen.
Wanneer het verschil toch niet afdoende is, moet de thuisploeg, die het voorrecht geniet in haar eigen kleuren te mogen
spelen, aan de bezoekende spelers een reservetrui, -broek en -kousen ter beschikking stellen.
De bezoekende ploeg, die zich dient te schikken, wordt bestraft met een forfait wanneer zij weigert het reglement toe te
passen en de bevelen ter zake van de scheidsrechter uit te voeren.
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(18-50) Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen
Inwerkingtreding: 01.07.2019 (Na interpretatie UC 14.02.2019: onmiddellijk)

Artikel

B1739

Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen

Ongewijzigd tot:
2. In aangelegenheden voor dewelke de Onderzoekscommissie bevoegd is, zijn bijstand en is vertegenwoordiging
uitgesloten.
Rest van het artikel ongewijzigd
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(18-51) De speciale zones van een terrein
Inwerkingtreding: 01.04.2019

Artikel

B1210

De speciale zones van een terrein

1. Neutrale zone: zie “Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”, regel 1.
Voor de clubs die in het profvoetbal 1A spelen: Art. P1210.
2. Beschermingszone
21. Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen, deze van de provinciale vrouwenploegen en het recreatief
voetbal uitgezonderd, dient de bescherming van de scheidsrechters en van de bezoekende spelers verzekerd te worden
door het aanleggen, tussen de kleedkamers en het eigenlijke speelveld, van een ruimte van minstens 3 meter breedte,
derwijze dat het publiek er geen toegang toe heeft.
22. Dit gebied mag minder breed zijn indien het de scheidsrechter en de spelers afdoende beschermt, bij voorbeeld wanneer
het uit een overdekte gang bestaat.
23. Deze beschermingszone is niet verplichtend voor de andere speelvelden, doch de thuisspelende club dient de nodige
schikkingen te treffen teneinde de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen de mogelijkheid te geven zich zonder gevaar
naar hun kleedkamer te begeven.
24. Wat betreft de draagwijdte van de schorsingen (verbod neutrale zone), wordt dit gebied ook beschouwd als neutrale
zone.
Rest van het artikel ongewijzigd
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(18-52) Commissie van het Nationaal Steunfonds
Inwerkingtreding: 01.04.2019

Artikel

B246

Commissie van het Nationaal Steunfonds

1. Samenstelling
De Commissie van het Nationaal Steunfonds is samengesteld uit vijf leden waaronder:
-

een voorzitter, aangewezen door het Uitvoerend Comité;
twee drie verzekeraars;
een jurist;
een geneesheer.

2. Bevoegdheden
De Commissie van het Nationaal Steunfonds beslist in eerste aanleg over:
1° de aanvragen tot tussenkomst van het Nationaal Steunfonds (Art. B149);
2° de resterende gevallen die onder de bevoegdheid van het vroegere Federaal Solidariteitsfonds ressorteerden.
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(18-53) Futsal: diverse wijzigingen
Inwerkingtreding: 01.07.2019
A) Art F156: te schrappen aangezien B156 volledig gewijzigd werd en dat ook zo kan toegepast
worden in het futsal.

Artikel

F156

De bondsonderscheidingen
= Artikel B156, waarin punt 27 moet vervangen worden door:

Te schrappen, en te vervangen door:

Artikel

B156

De bondsonderscheidingen

B) Art F303: in overeenstemming brengen met B303 (exploitatiezetel, …)

Artikel

F303

Benaming ● Sociale Zetel ● Exploitatiezetel ● Provinciale
aanhorigheid ● Aanhorigheid tot een kampioenschap ● Voertaal

1. Benaming
11. De benaming van een futsalclub is de naam en/of de afkorting die deze club identificeert.
111. Elke benaming dient te bestaan uit een voor iedere club verplicht gedeelte, genoemd "oorsprong", en mag een
facultatief gedeelte, genoemd "commerciële toevoeging", bevatten
112. Het gedeelte "oorsprong" van de naam moet minstens een geografische verwijzing bevatten naar de dient verplichtend
de naam van een gemeente, of een deelgemeente of stad waar de exploitatiezetel van de club gelegen is te bevatten.
Het gedeelte "commerciële toevoeging" mag een nijverheids- of handelsbenaming bevatten.
113. De benaming van een club dient voor de publicaties in de kalender beperkt te blijven tot 25 karakters, waarbij het
gedeelte "oorsprong" steeds een verstaanbaar geheel moet blijven.
12. Geen enkele club mag:
1° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten voetbalclub aannemen, tenzij met het akkoord van deze laatste.
Dit verbod slaat niet op algemeen gebruikte sportbenamingen als football club, sportkring, excelsior, daring, racing, sporting,
enz., tenzij er in dezelfde gemeente reeds een club bestaat met deze benaming.
2° een politieke, godsdienstige of racistische benaming voeren;
2. Wijziging benaming
21. Een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de clubbenaming dient per aangetekend schrijven verzonden te worden
aan de KBVB ten laatste op 1 juni.
Elke aanvraag tot wijziging geeft aanleiding tot de vordering van een administratiekost ten bedrage van 25,00 EUR die wordt
ingeschreven op het debet van de rekening-courant van de club.
De wijziging krijgt slechts uitwerking bij aanvang van het nieuwe seizoen.
13. Clubs mogen van benaming veranderen, doch niet tijdens het kampioenschap waaraan zij deelnemen. Opdat een
wijziging van benaming uitwerking zou hebben aan het begin van het nieuwe seizoen, moet de aanvraag hiertoe aan de
KBVB betekend worden vóór 1 juni die aan het nieuw seizoen voorafgaat.
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22 14.. Een club die het gedeelte "oorsprong" van haar benaming wijzigt, moet deze nieuwe benaming gedurende minstens
drie jaar behouden, behalve indien het gaat om:
-

een toevoeging of vervanging door de wettelijke gemeentebenaming;
een vervanging door de benaming van de gemeente of deelgemeente waar de club volgend seizoen zal actief zijn met
zijn eerste ploeg.

De wijziging dient bekrachtigd te worden door het Departement Futsal. De beslissing is zonder verhaal.
23 15. De clubs mogen ieder seizoen het gedeelte "commerciële toevoeging" van de clubbenaming wijzigen. Deze wijziging
wordt administratief geregeld. Elke aanvraag tot wijziging geeft aanleiding tot de vordering van een administratiekost ten
bedrage van 25,00 EUR die wordt ingeschreven op het debet van de rekening-courant van de club.
24. Het Departement Futsal kan, in voorkomend geval, soeverein aanvragen tot wijziging van clubbenaming ten gevolge van
bijzondere omstandigheden goedkeuren.
25 16. Indien een club haar benaming, om welke reden ook prijsgeeft, mag deze niet opnieuw aangenomen worden door
haarzelf of door een andere club, dan na verloop van drie jaar.
26 17. Elke club die om het even welke wijziging van clubbenaming aanvraagt, zal, tot het einde van volgend seizoen,
slechts de toewijzing kunnen verkrijgen van hoogstens vijf leden, voordien toegewezen aan één en dezelfde andere club,
hetzij via transfer, hetzij na desaffectatie van die leden door hun vroegere club.
3 2. Maatschappelijke zetel
Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, is de maatschappelijke zetel van een club gevestigd ter woonplaats van
de gerechtigde correspondent (Art. B313).
3. Exploitatiezetel
De exploitatiezetel van een club wordt vastgesteld op het adres waar de wedstrijden van de hoogst spelende eerste ploeg
van de club gespeeld worden.
Op straffe van schrapping, mag deze exploitatiezetel niet meer verplaatst worden dan 30km (afstand in vogelvlucht tussen
het middelpunt van het speelveld) van de exploitatiezetels van de fuserende clubs.
Daarenboven dient de ligging van de exploitatiezetel gedurende twee voorgaande seizoenen ongewijzigd te zijn gebleven.
4. Provinciale aanhorigheid
Zie Art. F1503.
4 5. Voertaal
De clubs moeten aan de KBVB laten weten in welke landstaal de voor hen bestemde briefwisseling moet opgesteld worden.
Ze mogen echter slechts één enkele taal kiezen.

C) Art F304: te schrappen staat vermeld in B304

Artikel F304
Statuut van clubs
= Artikel B304, aangevuld met
Te schrappen, en te vervangen door:

Artikel

B304

Statuut van clubs
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D) Art F331: aanpassing tekst zoals in B331

Artikel

F331

Rekrutering van scheidsrechters en tijdwaarnemers

Ongewijzigd tot:
12. Afgezien van de hiervoor genoemde verplichting moet de club die deelneemt aan een kampioenschap voor beloften
nationale U21 of met een satellietploeg ingeschreven is in een provinciaal kampioenschap, onder dezelfde voorwaarden,
tussen zijn toegewezen leden beschikken over een tweede futsalscheidsrechter.
13. Elke club die met een ploeg deelneemt aan een kampioenschap waarin de cumulatie van de rechtstreekse vrijschoppen
in aanmerking wordt genomen, moet onder de haar toegewezen aangesloten leden ten minste één persoon hebben die
gemachtigd is te fungeren als derde scheidsrechter en tijdwaarnemer.
Deze verplichting moet ten laatste op 1 september van het betrokken seizoen vervuld zijn.
14. Een club die voor het eerst in aanmerking komt om verplichtend een futsalscheidsrechter onder de haar toegewezen
aangesloten leden te hebben, moet op de voorgeschreven datum ten minste een kandidaat-scheidsrechter hebben die actief
zal zijn in het futsal.
Een kandidaat-scheidsrechter moet steeds deelnemen aan de eerstvolgende cursus, alsook aan het examen dat erop volgt.
Indien de kandidaat-scheidsrechter niet slaagt in zijn examen of indien de scheidsrechter zijn activiteiten gedurende meer
dan zes maanden onderbreekt, moet de betrokken club ten laatste zes maanden na de bekendmaking van de uitslag van het
examen of de kennisgeving van de onderbreking, instaan voor de opgave van een nieuwe kandidaat-scheidsrechter.
15. Een scheidsrechter die transfereert een definitieve transfer bekomt of een heraansluiting na persoonlijk ontslag naar een
andere club, wordt op het actief van de nieuwe club opgenomen op het einde van het daaropvolgende seizoen. dat volgt op
de boeking van de transfer, ingeschreven op de "Lijst van de scheidsrechters" van zijn nieuw toegewezen club.
16. Wanneer een aangeslotene lid scheidsrechter wordt tijdens de periode dat terwijl hij tijdelijk gekwalificeerd is voor een
andere club gekwalificeerd is, wordt hij als scheidsrechter ingeschreven op het actief de "Lijst van scheidsrechters" van zijn
de club van herkomst toewijzing.
17. Toewijzing van een niet toegewezen scheidsrechter: .
171. Een niet toegewezen aangesloten scheidsrechter, wordt ingeschreven op de "Lijst van scheidsrechters" van de club die
om zijn toewijzing verzoekt.
Een door zijn club gedesaffecteerde scheidsrechter die door zijn club gedesaffecteerd werd en later wordt toegewezen aan
een andere club toegewezen is, wordt op het actief van deze laatste opgenomen vanaf de datum van zijn nieuwe toewijzing
ingeschreven op de "Lijst van de scheidsrechters" van zijn nieuwe club.
173. Een scheidsrechter die toegewezen is aan een club die ontslag neemt of geschrapt wordt, wordt bij een nieuwe
toewijzing onmiddellijk toegevoegd aan de "Lijst van scheidsrechters" van zijn nieuwe club.
18. Wanneer een scheidsrechter gedesaffecteerd wordt, wordt hij hiervan door de bond verwittigd en blijft hij tot op het einde
van het lopende seizoen aangesloten bij de bond in zijn hoedanigheid van scheidsrechter.
Om tijdens het daaropvolgend seizoen behouden te blijven als aangesloten lid, moet hij vóór 30 juni van het seizoen waarin
hij gedesaffecteerd werd een nieuw aansluitingsformulier indienen.
19. Op voorwaarde dat zij op het ogenblik van hun benoeming reeds ingeschreven waren op de "Lijst van de
scheidsrechters", blijven de leden en leden-opleiders van de scheidsrechterscommissies tot het einde van het seizoen
waarin ze vijfenzestig jaar worden, ingeschreven op de lijst van hun club van toewijzing.
18. De leden van de Bureaus Arbitrage blijven, zolang zij hun functie vervullen, gelijkgesteld met de actieve scheidsrechters,
op voorwaarde dat zij op het ogenblik van hun benoeming tot het kader van de actieve scheidsrechters behoorden.
Rest van het artikel ongewijzigd
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E) Aanpassing duur van de wedstrijden aan gewijzigde leeftijdscategorieën

Artikel

F1231

Duur van de wedstrijden ● Rust

1. Duur van de wedstrijden
De duur van de officiële wedstrijden en van de vriendschappelijke wedstrijden en tornooien hangt af van de leeftijdscategorie
van de spelers.
11. Duur van de kampioenschapswedstrijden
De duur van een officiële wedstrijd is tweemaal:
-

20 minuten reële speeltijd voor alle wedstrijden van het kampioenschap voor eerste ploegen van de nationale
afdelingen;
25 minuten voor de andere wedstrijden van de afdelingen voor senioren, U21 tot en met U16 8, zowel voor heren als
vrouwen;
20 minuten voor de wedstrijden van de U15 en U14;

12. Duur van de wedstrijden voor de Beker van België: Art. F1606
13. Duur van de wedstrijden voor de provinciale bekers
De provinciale algemene vergadering bepaalt de duur van de wedstrijden.
Behoudens andersluidende bepalingen hebben de wedstrijden een duur van tweemaal 25 minuten.
14. Duur van de vriendschappelijke wedstrijden
141. De betrokken clubs kunnen zelf en in onderling akkoord beslissen om te spelen volgens "reële tijd" of volgens
"vastgestelde tijd".
142. De maximale duur die steeds moet gerespecteerd worden, bedraagt naargelang gespeeld wordt met het systeem "reële
tijd" of "vastgestelde tijd", respectievelijk:
-

tweemaal 20 speelminuten of tweemaal 25 minuten voor een wedstrijd van de seniores en U21 tot en met U16 U8;
tweemaal 15 speelminuten of tweemaal 20 minuten voor een wedstrijd van de U15 en U14;

Rest van het artikel ongewijzigd

F) Art F1506, F1507 en F1509: aanpassing aan digitale inschrijvingen

Artikel

F1506

Voorwaarden om ingeschreven te worden met één of meerdere
ploegen

1. De inschrijving van een ploeg van een reeds actieve club voor een officiële competitie is afhankelijk van de volgende
voorwaarden:
-

de ontvangst door de bevoegde instantie van het inschrijvingsformulier de digitale inschrijving voor de betrokken ploeg;
de betaling van alle vervallen schulden aan de bond;
niet in aanleg van schorsing van de sportactiviteit gesteld zijn ingevolge financiële tekortkomingen;
de betaling van het vastgesteld voorschot.

Rest van het artikel ongewijzigd
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Artikel

F1507

Het inschrijvingsformulier

1. Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen verbonden aan de licentieaanvraag, moet elke club voor elke ploeg die ze
wenst in te schrijven voor een kampioenschap een inschrijvingsformulier indienen vóór de door het bevoegd comité
bepaalde datum.
De clubs worden vóór 1 mei door de bondsadministratie in het bezit gesteld van de E-Kickoff module inschrijvingen een typeinschrijvingsformulier. Deze module Dit formulier bevat alle rubrieken die nodig zijn om de initiële kalender correct te kunnen
opstellen. Het mag door de club gekopieerd en gebruikt worden voor elke ploeg die ze wenst in te schrijven voor een
kampioenschap.
2. De inschrijving Het inschrijvingsformulier voor een ploeg die zal uitkomen in een nationale afdeling, wordt ingediend bij het
Departement Futsal. Voor een ploeg die zal uitkomen in een provinciale afdeling moet de inschrijving dit formulier bij het
Provinciaal Comité ingediend worden.
3. Het bevoegd comité oordeelt over elke laattijdige indiening van een inschrijvingsformulier. Alle eventuele betwistingen in
dit verband worden beslecht door het Departement Futsal.
4. Wanneer de club op het ogenblik van inschrijven de terugzending van het inschrijvingsformulier niet alle nodige gegevens
voor een correcte opmaak van de initiële kalender kan verstrekken, moeten deze ontbrekende gegevens zo vlug als mogelijk
en in elk geval vóór 15 juni ingediend worden bij de bevoegde instantie (zie artikel F1509)
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel

F1509

Sancties bij niet-conforme inschrijving

1. Afwezigheid van de inschrijving het inschrijvingsformulier en van de betaling van het voorschot en/of van de
vervallen bondsschulden
11. Indien een club op de door het bevoegde comité bepaalde datum haar inactiviteit voor volgend seizoen niet gemeld heeft
en de inschrijving het inschrijvingsformulier voor haar eerste ploeg op die datum niet binnengekomen is en indien de betaling
van het voorschot en/of van de vervallen bondsschulden op die datum niet is voldaan, wordt de lijst van de clubs die in dit
geval verkeren gepubliceerd in het officieel bondsorgaan.
In dat bericht worden ook de modaliteiten vermeld die zij moeten volgen om zich in regel te stellen.
Rest van het artikel ongewijzigd

G) F1531: Het betreft hier ook een aanpassing zoals in het basisreglement en het up to date
brengen van verwijzingen naar reeds andere eerder gewijzigde reglementeringen

Artikel

F1531

Rangschikking

1. Toekenning punten
11. De kampioenschappen worden in elke afdeling, en in voorkomend geval in elke reeks, in heen- en terugwedstrijden
betwist.
12. Voor elke wedstrijd worden drie punten toegekend aan de winnende ploeg. In geval van gelijkspel, wordt aan iedere
ploeg één punt toegekend.
2. Rangschikking
21. De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar afdeling, of in voorkomend geval van haar reeks, de meeste
punten behaalt, wordt eerste het hoogste gerangschikt.

Agenda NRC van 15.04.2019

38
22. Wanneer meerdere ploegen met een gelijk aantal punten eindigen, worden ze van elkaar gescheiden door
achtereenvolgens rekening te houden met: evenveel punten bekomen, worden deze gerangschikt volgens:
1° het kleinst aantal forfaits (F1527-F1528) waarmee ze bestraft werden;
2° het aantal gewonnen wedstrijden;
3° het resultaat van de wedstrijden tussen de betrokken ploegen.
In dat geval wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:
-

het aantal bekomen punten;
het verschil in doelpunten;
het grootst aantal gescoorde doelpunten;
het grootst aantal op verplaatsing gescoorde doelpunten;

4° het verschil tussen de gescoorde en de geïncasseerde doelpunten, toegestaan tijdens het geheel van de gespeelde
wedstrijden in de betrokken reeks;
5° het grootst aantal gescoorde doelpunten over het geheel van de gespeelde wedstrijden in de betrokken reeks.
23. Wanneer de gelijkheid blijft aanhouden en het noodzakelijk is om een onderscheid te hebben ten einde:
-

de eerste plaats toe te kennen;
de ploeg(en) aan te duiden die in aanmerking komt (of komen) voor promotie, degradatie of deelname aan een
eindronde;
de ploeg(en) aan te duiden die zal (zullen) deelnemen aan internationale competities,

zal de bevoegde instantie overgaan tot de organisatie van een testwedstrijd of een eindronde.
24. Wanneer de gelijkheid aanhoudt en de noodzaak zich voordoet na 31 mei, wordt een loting gehouden.
Het kleinst aantal forfaits (F1527-F1528) waarmee ze bestraft worden;
het grootste aantal overwinningen;
het beste doelpuntensaldo;
het grootste aantal gemaakte doelpunten;
het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing;
het grootste aantal overwinningen op verplaatsing;
de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.
22. Na het beëindigen van het kampioenschap wordt op dezelfde manier een eindrangschikking opgemaakt.
3. Titel van kampioen van een afdeling
31. In een afdeling met één enkele reeks, wordt de eerst gerangschikte ploeg uitgeroepen als kampioen.
32. In een afdeling met meerdere reeksen, wordt de titel van kampioen toegekend aan de ploeg die de meeste punten
behaalde in de loop van het kampioenschap.
Wanneer echter het aantal betwiste wedstrijden in de verschillende reeksen niet gelijk is, wordt de titel toegekend aan de
ploeg die het beste gemiddelde van punten per betwiste wedstrijd behaalt.
Bij gelijkheid van punten is het beste gemiddelde van het aantal gewonnen wedstrijden bepalend en, in voorkomend geval,
het verschil tussen de doelpunten voor en tegen.
Bij blijvend gelijk betwisten de betrokken ploegen een beslissende wedstrijd op neutraal terrein.
4. Herziening van de rangschikking tijdens het kampioenschap ingevolge schorsing van de sportactiviteit, ontslag
of algemeen forfait
41. Wanneer een ploeg tijdens een kampioenschap verdwijnt ingevolge schorsing van de sportactiviteit (Art. B1922), ontslag
of algemeen forfait, worden alle resultaten van de door haar gespeelde wedstrijden geannuleerd.
42. Indien deze verdwijning plaats vindt in een kampioenschap dat georganiseerd wordt met periodekampioenschappen, zal
de rangschikking van elke periode herzien worden na annulering van de resultaten.
De rangschikking van een periodekampioenschap dat echter op het ogenblik van de verdwijning volledig is afgewerkt, wordt
niet herzien. Voor de andere periodes wordt telkens rekening gehouden met het gemiddelde van de bekomen punten per
gespeelde wedstrijd en, indien nodig, met het gemiddelde van de gewonnen wedstrijden.
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5. Herziening van de rangschikking na competitievervalsing of sanctioneerbare overdracht van patrimonium
51. Wanneer een club competitievervalsing of een sanctioneerbare overdracht van patrimonium pleegt, worden de
eindrangschikking en de rangschikking van de eventuele periodekampioenschappen herzien.
52. Zonder afbreuk te doen aan de schikkingen van de artikels F2008 en 2016 wordt de ploeg van de gesanctioneerde club
zonder enig punt verwezen naar de laatste plaats en uitgesloten van deelname aan elke eindronde. In voorkomend geval
schuiven de andere ploegen van deze reeks met één plaats omhoog.
53. Wanneer de degradatie zich uitstrekt over twee afdelingen, blijft het aantal dalers van de tussenliggende afdeling
behouden.
6. Weigering tot promoveren
Op straffe van degradatie naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waar ze actief was en een boete van maximum
260,00 EUR mag een club nooit weigeren met haar eerste ploeg naar een hogere provinciale afdeling te promoveren.
7. Bijzonderheid stijgen en dalen
71. Een provinciale of nationale club die geen licentieaanvraag heeft ingediend voor de Elite nationale afdeling of een club
die niet voldoet aan de competitievoorwaarden (Art. F425 et F426) van de afdeling waarnaar ze volgens haar sportieve
resultaten met haar eerste ploeg zou moeten promoveren, mag het daarop volgend seizoen blijven spelen in de afdeling
waarin zij actief was, op voorwaarde dat zij in voorkomend geval een licentie bekomen heeft voldoet aan de
competitievoorwaarden voor die afdeling.
72. De verbanning van de eerste ploeg naar de afdeling waarin haar satellietploeg actief is, heeft de degradatie van deze
satellietploeg naar de onmiddellijk lagere afdeling als gevolg.

H) Art F1533: Eindrondes bestaan niet in nationale afdeling (Elite playoffs staan in Art F1536)

Artikel

F1533

Testwedstrijden ● Eindronde

Ongewijzigd tot:
3. Eindronden en nacompetities voorzien in de Elite-afdeling, 2de en 3de nationale afdeling
31. De clubs van de ploegen die deelnemen aan de eindronden of eindcompetities zijn gehouden aan de speeldata die door
het Sportcomité na gemeenschappelijk overleg met de betrokken groeperingen soeverein zijn vastgelegd.
32. De clubs die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze wedstrijden moeten ten laatste op de voorlaatste werkdag
die de slotwedstrijd van het kampioenschap voorafgaat, het Sportcomité en de secretariaten van de groeperingen die deze
ploegen van de Elite-afdeling, 2de en 3de nationale afdeling vertegenwoordigen, informeren van de aanvangsuren van de
voorziene wedstrijden. Een club die niet voldoet aan deze termijn kan het voordeel om thuis te spelen verliezen ten voordele
van zijn tegenstrever.
33. De kalenders worden definitief vastgelegd tijdens een vergadering op de bondszetel in de week volgend op de slotdag
van het kampioenschap en waaraan alle clubs van de gekwalificeerde ploegen moeten deelnemen.
34. Wedstrijden die gespeeld worden op een andere dag dan vrijdag kunnen slechts met het akkoord van de tegenstrever
vroeger aanvangen dan om 21.00 uur, deze die gespeeld worden op zaterdag later dan om 20.00 uur.
35. Voor elke wedstrijd stelt de thuisclub vijfentwintig vrije toegangskaarten ter beschikking van de bezoekende ploeg.
Rest van het artikel ongewijzigd, maar alle verdere nummering met 1 plaats vooruitschuiven

I) Art F1562: kleine aanpassing

Artikel

F1562

Interprovinciale eindronde voor jeugdploegen

Het Departement Futsal kan organiseert jaarlijks aan het einde van het seizoen een interprovinciale eindronde organiseren
en zal te dien einde tijdig de locatie, de data en de leeftijdscategorie(en) bepalen en aan de provincies kenbaar maken.
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Elke provincie heeft het recht een club af te vaardigen in elk van de vooropgestelde leeftijdscategorieën

J) F1591 en F1592: in overeenstemming brengen met B1591 en B1592

Artikel

F1591

Bekers ● Diploma’s ● Medailles

1. Een officiële trofee wordt toegekend aan elke nationale kampioen en aan de winnaar van de Beker van België.
2. Diploma's worden overhandigd aan elke nationale en provinciale kampioen, alsook aan de winnaar van de Beker van
België en deze van de provinciale bekercompetitie.
3. De clubs waarvan een ploeg zich als eerste rangschikt van een nationale of provinciale reeks die aanleiding geeft tot
stijgen en/of dalen, ontvangen een bijzonder getuigschrift.
4. De bond schenkt een herinnering aan de scheidsrechters en de tijdwaarnemer van de finale van de beker van België en in
voorkomend geval van het kampioenschap van de Elite-afdeling.
4. Op aanvraag, worden twintig medailles toegekend aan:
Kampioenschap van 1ste, 2de en 3de nationale en nationale vrouwenkampioenschappen:
-

aan de eerst gerangschikte ploegen: een vergulde medaille,
aan de tweede gerangschikte ploegen: een bronzen medaille;

Deze medailles dienen door de rechthebbende clubs per E-Kickoff vóór 15 mei te worden besteld bij de bevoegde
organiserende instantie.
5. De clubs kunnen, op hun kosten, verkleinde modellen van de behaalde beker vragen. Hiertoe moeten zij ten laatste op 15
juli een aanvraag indienen bij de KBVB.

Artikel

F1592

Uitreiking van de prijzen ● Inleveren van de bekers

1. De bekers, diploma's en medailles worden uitgereikt, al naar gelang, op de nationale of provinciale algemene vergadering.
11. Tijdens de nationale algemene vergadering:
-

bekers, diploma's en medailles aan de winnaars van de nationale kampioenschappen;
het diploma aan de winnaar van de Beker van België;

12. Tijdens de provinciale algemene vergadering:
bekers, diploma's en medailles voor de winnaars van de provinciale kampioenschappen;
het diploma aan de winnaar van de provinciale beker.
2. De aan de finale van de Beker van België en de provinciale bekers verbonden beker en medailles worden onmiddellijk na
de finale ter plaatse overhandigd.
3 2. De club is verantwoordelijk voor de ontvangen beker. Wanneer de beker schade oploopt, moet de club deze herstellen.
Wanneer de beker verloren is of onherstelbare schade oploopt, moet de club deze vervangen of de waarde ervan betalen.
4 3. De club moet de ontvangen beker ten laatste één maand voor de algemene vergadering of de desbetreffende
bekerfinale inleveren bij de bevoegde instantie.
Per dag vertraging bij de inlevering van de bekers wordt een boete van 1,00 EUR opgelegd. Deze boete wordt gebracht op
5,00 EUR per dag vanaf de tiende dag, zonder afbreuk te doen aan alle andere sancties.

6. Invloed inhoudstafels
B156 en B304 aanpassen
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(18-54) Futsal: vergoeding van de scheidsrechters
Inwerkingtreding: 01.04.2019

Artikel

F817

Vergoeding van de scheidsrechters

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

Vergoeding (EUR)
40,00
Supplementen wanneer een A-scheidsrechter een wedstrijd moet leiden
tussen eerste ploegen die beiden actief zijn in de Elite-afdeling:
40,00 EUR
• Voor scheidsrechters A1 aangeduid als 1ste of 2de scheidsrechter, of A1bis
aangeduid als 1ste scheidsrechter

B
C
D
E (G1)

32,00
25,00
25,00
21,00

8,00 EUR
• Voor scheidsrechters A1bis aangeduid als 2de scheidsrechter of
scheidsrechters A2 aangeduid als 1ste of 2de scheidsrechter
Scheidsrechters B of C die een wedstrijd leiden tussen eerste ploegen in de Eliteafdeling hebben recht op een vergoeding van 45,00 EUR
Wanneer een scheidsrechter van de categorie E wordt aangeduid als tweede
scheidsrechter voor een wedstrijd van een nationale competitie, heeft hij recht op
de vergoeding die voorzien is voor de scheidsrechter van de categorie C.

F (G2)
19,00
G (G3 en G4)
18,00
H
18,00
Stagiair
18,00
Aangeduide derde scheids- Categorie E = 21,00
rechter en tijdwaarnemer
-

De scheidsrechterskosten van de door de clubs aangevraagde bijkomende scheidsrechters zijn ten laste van de clubs die erom
verzochten. Wanneer beide clubs erom verzochten, dragen de beide clubs, elk voor de helft, de kosten.
Bij vriendschappelijke wedstrijden ontvangt de scheidsrechter enkel de basisvergoeding van de categorie waartoe hij behoort
zonder supplement.
Scheidsrechters die een jeugdwedstrijd leiden, ontvangen 18,00 EUR ongeacht hun categorie.
Reste de l’article inchangé
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(18-55) Schrapping van het begrip "actieve scheidsrechters"
Inwerkingtreding: 01.04.2019

Artikel

B802

Het kader

[…]
6. Categorie I omvat de scheidsrechters die aan alle voorwaarden voldoen en reeds officieel scheidsrechter waren maar die:
- zelf aangeven dat ze in deze categorie willen worden opgenomen;
- op advies van de Provinciale Bureaus Arbitrage omwille van fysieke competenties aangeraden worden om geen
wedstrijden 11 tegen 11 (meer) te leiden.
- of waar het Provinciaal Bureau Arbitrage heeft erkend dat ze technisch onvoldoende geschikt zijn om wedstrijden 11
tegen 11 te leiden.
[…]
9. De scheidsrechter is ofwel beschikbaar ofwel niet. Een scheidsrechter is niet beschikbaar wanneer hij zo vermeld staat in
zijn E-Kickoff of met verlof is wegens privéredenen, ziekte, blessure of het voorwerp heeft uitgemaakt van een
administratieve en/of disciplinaire sanctie.

Artikel

B331

Rekrutering van scheidsrechters

1. Aantal
11. Uitgezonderd in het minivoetbal, moet elke club vanaf het derde seizoen na haar aansluiting tussen de aan haar
toegewezen leden:
- minstens één actieve scheidsrechter tellen per volledige of onvolledige schijf van drie ploegen, opgesteld in de
kampioenschappen waarvoor de aanduiding van scheidsrechters voorzien is, zonder rekening te houden met de mannelijke
eerste B-ploeg en/of de G-ploegen, en
- bijkomend één actieve scheidsrechter tellen per mannelijke eerste B-ploeg.
[…]
15. De leden van de Bureaus Arbitrage blijven, zolang zij hun functie vervullen, gelijkgesteld met de actieve scheidsrechters,
op voorwaarde dat zij op het ogenblik van hun benoeming tot het kader van de actieve scheidsrechters behoorden.

Artikel B1430
Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de
assistent-scheidsrechter ● Gelegenheidsscheidsrechter
[…]
4. Keuze van de vervanging van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter
41. De rangorde voor de keuze van de vervanging van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter is de volgende:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

de neutrale scheidsrechter, in volgorde van hun rangorde;
de scheidsrechter toegewezen aan een van de aanwezige clubs volgens rangorde;
de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die niet aan een van de aantredende clubs is toegewezen;
de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die aan een van de aantredende clubs is toegewezen;
een aangeslotene die niet toegewezen is aan een van de betrokken clubs;
een aangeslotene die aan een der betrokken clubs is toegewezen;
een toeschouwer.
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De bezoekende club kiest in elk van deze groepen eerst.
42. Er mag geen beroep worden gedaan op personen jonger dan 17 jaar en van 60 jaar en ouder behalve voor de
categorieën 1° en 2° hierboven (actieve scheidsrechters).
43. Een disciplinair ontslagen of uit het kader geschrapte scheidsrechter mag de functie van scheidsrechter niet meer
waarnemen, zelfs niet occasioneel. Hetzelfde geldt voor degene van wiens diensten het bevoegde Bureau Arbitrage heeft
afgezien.
44. Een persoon, geschrapt wegens handtastelijkheden op de scheidsrechter (Art. B1908) mag niet als
gelegenheidsscheidsrechter fungeren.
45. Het is niet toegelaten beroep te doen op scheidsrechters ingedeeld in categorie « I » voor wedstrijden 11 tegen 11.

Artikel

B1739

Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen

[…]
3. Beperkingen voor scheidsrechters en leden van bondsinstanties
31. Een actief scheidsrechter mag een comparant voor een bondsinstantie geen bijstand verlenen of vertegenwoordigen.
Dit verbod geldt niet voor de actieve scheidsrechter die is ingeschreven op het tableau van de Orde der Advocaten en die de
bijstand of verdediging waarneemt voor en in de uitoefening van zijn beroep.

Wijziging van de aanvullingen bij de spelregels:
Punt 11: Verbodsbepalingen
Het is de scheidsrechters verboden:
[…]
j. Om bij verlof om welke reden dan ook, of bij onbeschikbaarheid de functie van (assistent-)scheidsrechter uit te oefenen.
J. die niet beschikbaar zijn om de functie van scheidsrechter/assistent te vervullen. Deze onbeschikbaarheid wordt
gekenmerkt door het feit dat de scheidsrechter zo staat aangegeven in zijn E-Kickoff of met verlof is wegens privéredenen,
ziekte, blessure of het voorwerp heeft uitgemaakt van een administratieve en/of disciplinaire sanctie.

Agenda NRC van 15.04.2019

45

(18-56) Interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Article A1572

Championnat interprovincial des jeunes de l’ACFF

Inchangé jusque:
46. Le championnat est organisé comme suit:
- Deux séries de quatorze fois deux équipes du même club réparties géographiquement.
- Les matches se jouent en aller/retour sans résultat ni classement.
- L’organisation du championnat peut s’articuler soit sur une phase unique, soit sur 2 phases distinctes
- Les matches remis ne sont pas reprogrammés.
Reste de l’article inchangé.
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(18-58) ACFF: voetbal met 3 tegen 3 in U7
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Article A327

Association d’équipes d’âge

242. Maximum 2 clubs de l’association labellisée peuvent inscrire, pour autant que l’accession soit sportivement acquise et
que chaque club garantisse un noyau de joueurs distincts, une équipe dans les séries "provinciales" de chaque catégorie
d’âge, y compris les séries spéciales provinciales des U7 U8 à U13. Tout joueur repris sur une feuille de match officiel d’une
de ces deux équipes provinciales ne peut évoluer dans l’autre équipe provinciale jusqu’à la fin de la saison.

Article A459

Conditions d’octroi du label 1* à renouveler chaque saison

Critère 7. Le club a l’obligation de signer une déclaration sur l'honneur que chaque joueur U7 U8 à U21 en activité joue au
minimum 50% du temps de jeu de la saison sportive.
Critère 11. Les documents suivants seront affichés dans le club aux endroits de passage des parents, joueurs, entraîneurs
et dirigeants:
organigramme sportif de l'école des jeunes de la saison concernée par le label demandé;
grille hebdomadaire des entraînements de la saison concernée par le label demandé avec coordonnées des
entraineurs;
numéros de téléphone d'urgence en cas d'accident;
la charte du joueur (disponible sur le site Internet de l’ACFF);
la charte de l'entraîneur (disponible sur le site Internet de l’ACFF);
la charte des parents (disponible sur le site Internet de l’ACFF);
les règles spécifiques du football des jeunes (2c2, 3c3, 5c5, 8c8 et 11c11)
La charte "Vivons Sport" (disponible sur le site de l’ACFF) devra être accessible au secrétariat des jeunes.
Critère 12. Le club applique strictement les règles spécifiques du football des jeunes (2c2, 3c3, 5c5, 8c8 et 11c11 - Art.
B1207, B1231, B1236, B1411.2 et A1577).

Article A1231

Durée des matches ● Repos ● Changement de camp et coup
d’envoi

1. Durée des matches officiels (championnat, coupes nationale et provinciale)
Durée
2 x 25

Article A1574

Elite

Interprovincial,
provincial et
régional ACFF
U7 U8 à U9

Dames

Championnats provinciaux des jeunes de l’ACFF

8. Les matches des U7 U8 aux U13 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est
strictement interdit.
10. Des séries "provinciales" peuvent être constituées par le Comité Provincial dans les catégories U7 U8 à U13 établies sur
base des critères développés dans l’Art. A1572.42.

Article A1576

Championnats régionaux des jeunes de l’ACFF

1. Dans chaque province, des championnats régionaux peuvent être organisés dans les catégories U7 U8 à U21 selon les
formes de jeu suivantes:
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Système de jeu

11/11

8/8

5/5

Catégorie
U21
U19
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

2. à 6. Inchangé
7. Les matches des U7 U8 aux U13 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est
strictement interdit.

Article A1577

U6: football 2 contre 2

1. Les U6 jouent 2 contre 2. Facultativement, aussi les U7 peuvent jouer 2 contre 2. Il n’est pas autorisé d’organiser des
matches U6 à 3 contre 3 ou à 5 contre 5.
2. Un calendrier sera établi par le secrétariat provincial. Les joueurs seront répartis en fonction du format de jeu 2 contre 2,
selon les instructions rédigées par le Département centre technique de Voetbal Vlaanderen ou de l’ACFF.

Article A1578

U7: football 3 contre 3

1. Les U7 jouent à 3 contre 3. Il n’est pas autorisé d’organiser des matches U7 à 5 contre 5.
2. Un calendrier sera établi par le secrétariat provincial. Les joueurs seront répartis en fonction du format de jeu 3 contre 3,
selon les instructions rédigées par le Département technique de l’ACFF.

Article B1207

L’aire de jeu pour le football à 8 contre 8 ou, à 5 contre 5, à 3
contre 3 ou à 2 contre 2

6. L’aire de jeu pour le football à 3 contre 3 ou 2 contre 2
Voir les instructions rédigées par le Département technique de l’ACFF et ou Voetbal Vlaanderen.

Artikel B1207

Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 of, 5 tegen 5, 3 tegen 3
of 2 tegen 2

6. Het speelveld voor het voetbal 3 tegen 3 of 2 tegen 2
Zie instructies opgesteld door het Technisch departement van de ACFF of Voetbal Vlaanderen.
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(18-59) Reglementaire bepalingen
Inwerkingtreding: 01.07.2019 (Na interpretatie UC 28.02.2019: onmiddellijk)

Artikel

B116

Reglementaire bepalingen

1. De reglementaire bepalingen (reglement, regels van het voetbalspel, aanvullingen bij de regels van het voetbalspel en alle
regelgeving waarin in deze documenten naar verwezen wordt) dienen nageleefd te worden door alle clubs en
aangeslotenen.
2. Onder voorbehoud van de algemene rechtsprincipes, van de bepalingen van openbare orde en van de nationale,
regionale en communautaire wetgeving ter zake, zijn de volgende bepalingen van het "Reglement van het Statuut en de
Transfer van Spelers" van de FIFA dwingend en maken deel uit van het reglement van de KBVB:
Artikels 2, 8, 2 tot 8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis, 18ter, 19 en 19 bis.
Rest van het artikel ongewijzigd
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(18-60) Strafprocedure, draagwijdte van de schorsing en dag van de schorsing
Inwerkingtreding: 01.07.2019 (Na interpretatie UC 28.02.2019: onmiddellijk)

Artikel P1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

Ongewijzigd tot:
23. Dag van de schorsing: zie Art. P1808, P1809 en B1810.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel P1808

Dag van de schorsing

1. Dag van de schorsing
KampioenschapsWedstrijden van eerste
ploegen
Eindronde
Beker van België
Beker van België
U21 profvoetbal
Play-offs
in
het
profvoetbal
Finale heen en terug 1B
Kampioenschapswedstrijden
Reserven en jeugd

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

Artikel

B1810

Overdracht van waarschuwingen en schorsingen

1. Op het einde van het seizoen:
van het kampioenschap
11. Indien de schorsing van een speler, die
naargelang het geval vijf waarschuwingen heeft
opgelopen, of die in de loop van eenzelfde

van de play-offs (of
finalewedstrijd heen en
terug in 1B)
12. Indien de schorsing
van een speler die drie
waarschuwingen
heeft
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Profvoetbal

Amateurvoetbal

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.

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.

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.

Rest van het artikel ongewijzigd
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(18-61) Futsal: competitievoorwaarden voor de 2de nationale afdeling
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Artikel F425

Competitievoorwaarden voor de 2de nationale afdeling

Bij het inschrijven in het kampioenschap van 2de nationale afdeling, dienen de clubs te voldoen aan de volgende
competitievoorwaarden en moeten zij de hiertoe noodzakelijke documenten meeleveren:
1. Rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
2. Op sportieve basis de promotie voor 2de nationale afdeling hebben verkregen of zolang er vacante plaatsen zijn mits het
voldoen van alle andere competitievoorwaarden.
3. Het bewijs leveren dat de waarborg voorzien in Art. F349 werd betaald.
4. Bij inschrijving dienen per maand twee wedstrijddata op vrijdag, van twee of drie opeenvolgende uren, verplicht
opgegeven te worden in functie van al dan niet deelname aan de U21- 2de Nationale competitie. Deze data mogen niet vallen
in de maanden juni, juli en augustus.
5. Gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen: zie Art. F1542.
6. Voor de thuiswedstrijden van haar eerste ploeg beschikken over een zaal van klasse B of C. Indien de club haar
thuiswedstrijden niet kan betwisten in de zaal die ze heeft aangegeven mag ze, met toestemming van het Departement
Futsal, uitwijken naar een andere zaal van klasse A, B of C.
KBVB of Voetbal Vlaanderen.7. Vanaf het seizoen 2018-2019 gedurende het hele seizoen een U15- en U17-ploeg in lijn
brengen, in het jeugdkampioenschap van de
8. Het Departement Futsal is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de competitievoorwaarden in de nationale
afdelingen (Art. F286).
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(18-62) Futsal: specifieke voorwaarden voor de Elite-afdeling
Inwerkingtreding: 01.04.2019

Artikel

F407

Specifieke voorwaarden voor de Elite-afdeling

Onverminderd de algemene voorwaarden moet een club om een licentie voor de elite-afdeling te bekomen:
1. uitkomen in of in aanmerking komen om te promoveren naar de elite-afdeling.
2. Trainers: vanaf het seizoen 2019-2020 2020-2021
21. vanaf de aanvang van het kampioenschap beschikken over:
- minstens één UEFA-B Futsal gediplomeerde trainer die als hoofdtrainer van de 1 ste ploeg fungeert;
-

en minstens één gekwalificeerde trainer in het bezit van het “initiator indoor” getuigschrift die fungeert als hoofdtrainer
van een U21-ploeg of een jeugdploeg.

De beschikbaarheid moet aangetoond worden door vermelding van deze trainers op het wedstrijdblad van elke officiële
wedstrijd.
22. Wanneer een UEFA-B futsal gediplomeerd trainer gedurende een periode van meer dan drie maanden niet actief kan
zijn ingevolge een tuchtsanctie opgelegd door een bondscomité of wanneer een breuk ontstaat tussen de club en de trainer,
moet de club binnen een termijn van 30 dagen een nieuwe gediplomeerde trainer aansluiten en hiervan kennis geven aan de
KBVB. De club die in gebreke blijft, wordt gesanctioneerd met een boete van 300,00 EUR.
23. Wanneer een gekwalificeerde trainer met een getuigschrift initiator indoor gedurende een periode van meer dan drie
maanden niet actief kan zijn ingevolge een tuchtsanctie opgelegd door een bondscomité of wanneer een breuk ontstaat
tussen de club en initiator, moet de club binnen een termijn van 30 dagen een nieuwe initiator aansluiten en hiervan kennis
geven aan de KBVB. De club die in gebreke blijft, wordt gesanctioneerd met een boete van 100,00EUR.
Vervolg ongewijzigd
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2. Briefwisseling
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3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
28.03.2019
R18.125 – Interpretatie van Art. B1209 (Hindernissen op of rond het speelveld
Zie punt (18-65).
R18.126 – Interpretatie van Art. B1411 (Wedstrijdblad)
Zie punt (18-66).
R18.127 – Interpretatie van Art. B1531 (Rangschikking - Eindrangschikking – Rangschikking
periodekampioenschappen)
Zie punt (18-67).
R18.135 - Interpretatie van Art. B1311 (Normen voor de verlichting)
Zie punt (18-75).
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4. (18-39) Wedstrijdblad
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Wedstrijdbladen, of ze nu digitaal aangemaakt worden of via een papieren versie, dienen voor het
ordelijk verloop van de kampioenschappen binnen een relatief korte termijn overgemaakt worden
aan het secretariaat van de bevoegde instantie.
Dit is zo voorzien wanneer er uitzonderlijk een papieren versie wordt gebruikt (uiterlijk overmaken
aan de bevoegde instantie de eerste werkdag na de wedstrijd).
Uiteraard betekent dit ook, alhoewel het niet vermeld is, dat de digitale wedstrijdbladen binnen
dezelfde termijn dienen afgesloten en ingestuurd te worden.
Voor de volledigheid wordt dit dan nu toegevoegd.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk via interpretatie
Na goedkeuring NRC: 01.07.2018
5. Voorgestelde tekst

Artikel B1411

Wedstrijdblad

Ongewijzigd tot:
6. Administratieve verplichtingen van de clubs
61. Bij officiële wedstrijden
Bij gebruik van het digitale wedstrijdblad, moet dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de wedstrijd afgesloten
worden en, via de geijkte procedure voorgeschreven door “E-kickoff – Wedstrijdbladen”, worden ingestuurd.
Bij uitzonderlijk verplicht gebruik van de papieren versie, moet het origineel exemplaar van het wedstrijdblad de eerste
werkdag na de wedstrijd door de bezochte club overgemaakt worden aan de secretaris van het bevoegd comité.
Naargelang de vertraging wordt, naast een eventuele andere bestraffing, een boete van 4,00 EUR tot 10,00 EUR opgelegd
aan de thuisclub tenzij het wedstrijdblad digitaal is ingevuld en dient afgesloten te worden door de door het Bureau Arbitrage
aangeduide scheidsrechter.
Rest van het artikel ongewijzigd
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5. (18-42) Behandeling van rechtstreekse uitsluitingen in het amateurvoetbal
1. Ingediend door
Werkgroep disciplinaire materie amateurvoetbal
2. Motivering
Op heden is het zo dat een speler, nadat hij een rechtstreekse rode kaart heeft ontvangen, en die alle
mogelijke rechtsmiddelen uitput (verzet, hoger beroep…) slechts een groot aantal weken na zijn
inbreuk effectief wordt geschorst.
Voetbal Vlaanderen was bereid om het systeem (2 weken) in te voeren voor de officiële wedstrijden
van de eerste ploegen, maar de ACFF zou een procedure van 3 in plaats van 2 weken verkiezen voor
alle ploegen. Ze benadrukt dat een procedure van 2 weken pas mogelijk zal zijn vanaf het moment
dat de informaticatoepassing helemaal op punt zal staan.
Dit nieuwe voorstel strekt er toe dat dit teruggebracht wordt naar maximum 3 weken.
Tevens dient er gewaakt te worden voor een gelijke behandeling op gelijke tijden voor alle clubs.
Het voorstel geldt voor het amateurvoetbal en het futsal, zowel in het competitief als in het
recreatief aanbod.
3. Goedkeuring vereist van:
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
In Boek B

Artikel

B1702

Bondsactie: inleiding ● Verhaalmiddelen

Toevoegen na punt 2.:
3. Bijzondere procedure
Een bijzondere procedure (zie titel 17, hoofdstuk 10) is van toepassing voor rechtstreekse uitsluitingen:
-

In officiële wedstrijden waaraan eerste ploegen van het profvoetbal deelnemen of bij vervolging op basis van TVbeelden
(Art. P1776)
In alle wedstrijden van het amateurvoetbal en Futsal (Art. V1776)

4. Beslissingen door clubs tegenover hun toegewezen aangeslotenen (Art. B351 en B352)
Deze vormen geen graad van jurisdictie. Zij worden, na verhaal, voorgelegd aan de bevoegde bondsinstantie die in eerste
aanleg zetelt.
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HOOFDSTUK 10: BIJZONDERE PROCEDURE:
RECHTSTREEKSE UITSLUITING:
-

IN WEDSTRIJDEN WAARAAN EERSTE PLOEGEN VAN HET
PROFVOETBAL DEELNEMEN • VERVOLGING OP BASIS VAN
TV-BEELDEN
Boek P: artikels P1776 tot P1790

- IN ALLE WEDSTRIJDEN VAN HET AMATEURVOETBAL EN
FUTSAL
Boek V: artikels V1776 tot V1790

In Boek V
Volledig nieuw hoofdstuk:

HOOFDSTUK 10: BIJZONDERE PROCEDURE:
RECHTSTREEKSE UITSLUITING IN ALLE WEDSTRIJDEN VAN HET
AMATEURVOETBAL EN FUTSAL
Artikel V1776

Toepassingsgebied ● Organisatie van de procedure: algemeen

1. Onderstaande bijzondere procedure is van toepassing in officiële wedstrijden (Art. B1401) van het amateurvoetbal
(competitief voetbal en competitief futsal) in geval van een rechtstreekse uitsluiting door de scheidsrechter:
-

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.
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 kan zich eveneens laten vertegenwoordigen door de gerechtigde correspondent van zijn club.
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 een nationale wettelijke feestdag (Art.B7), wordt de zitting verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
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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

1. Het scheidsrechtersverslag, dat inhoudelijk de uitsluiting beschrijft, wordt ten laatste de eerste werkdag na de dag van de
wedstrijd vóór 12.00 17.00 uur via E-Kickoff overgemaakt aan de secretaris van de bevoegde instantie.
2. Dit verslag wordt uiterlijk de eerste derde werkdag na de dag van de wedstrijd door de betrokken administratie vóór 17.00
12.00 uur overgemaakt aan het Parket.
3. Alle partijen kunnen de eerste werkdag volgend op de dag van de wedstrijd, behoudens geval van overmacht, vanaf 14.00
uur, 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 is wordt, door zijn uitsluiting zelf, behalve in geval van aanvaarding van een eventueel voorstel
van minnelijke schikking, van rechtswege opgeroepen in de 2de week die volgt op de uitsluiting op de eerstkomende zitting
van het bevoegde comité zoals bepaald in Art. V1776.6.
De uitgeslotene/betrokkene wordt steeds geacht wordt op tegenspraak te zijn verschenen.

Artikel V1779

Minnelijke schikking

1. Het Parket oordeelt soeverein, na kennisname van het dossier, of aan de uitgeslotene/betrokkene een minnelijke
schikking wordt voorgesteld.
2. Ten laatste om 12.00 14.00 uur op de tweede laatste werkdag van de week volgend op de inbreuk, zal de administratie
via e-mail of E-Kickoff aan de gerechtigde correspondent van de club van de uitgeslotene/betrokkene laten geworden:
-

hetzij een voorstel van minnelijke schikking;
hetzij een herinnering aan de oproeping. Het ontbreken hiervan kan nochtans de nietigheid van de procedure niet met
zich meebrengen.

3. Indien de betrokken partij het voorstel van minnelijke schikking niet wordt aanvaardt, zal de gc van de club van de
betrokkene deze weigering, op straffe van verval, uiterlijk de dag van de zitting om 10.00 uur de derde kalenderdag om
12.00 uur na het verzenden van de minnelijke schikking dit per E-Kickoff dienen te melden.
Ze De betrokkene 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.
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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, 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 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.
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. Hiertoe dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van EKickoff (Beroepscomité) of het e-mailadres (beroepscomite@footbel.com).
2. Dit beroep wordt ingesteld door het Parket of door de gesanctioneerde, zijn raadsman of de gerechtigde correspondent
van zijn club. Op straffe van nietigheid, dient dit beroep te zijn ondertekend, tenzij gebruik gemaakt wordt van E-Kickoff
Voor volgberoep voor het parket: zie Art. B1716.
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.

Agenda NRC van 15.04.2019

67
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 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) bij betekening van de beslissing op de dag van de uitspraak: de volgende kalenderdag
b) na het overmaken van de beslissing door de administratie overeenkomstig Art. V1787.4: 1 uur na het overmaken ervan
c) bij betekening van de beslissing na 12.00 uur op de dag na de uitspraak: de volgende kalenderdag

6. Invloed Futsal
Toevoegen in titel 17: Hoofdstuk 10, met al de artikels
7. Invloed inhoudstafels:
In boeken B, V en F: hoofdstuk 10 met artikels toevoegen
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6. (18-47) Toekenning vrijkomende plaatsen
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Artikel B1532.1 “Toekenning vrijkomende plaatsen in het herenvoetbal” is onderverdeeld in 3
punten:
- Punt 11: “in principe worden openstaande plaatsen toegekend aan bijkomende promoverende
clubs”
- Punt 12: uitzondering in geval van degradatie van een club wegens competitievervalsing…: “het
aantal dalers in de reeks waarin de bestrafte club uitkwam wordt verminderd”
- Punt 13: Specifieke modaliteiten voor het profvoetbal, ACFF en Voetbal Vlaanderen
Een zeer strikte lezing van dit artikel zou kunnen zijn dat men B1532.11 en B1532.12 strikt
gescheiden houdt d.w.z. dat wanneer er, in geval van degradatie wegens competitievervalsing…, na
toepassing van B1532.12 er een reeks ontstaat met te weinig ploegen (waardoor er in een
onderliggende reeks uiteraard een ploeg in overtal is), men artikel B1532.11 niet verder toepast.
Dat is uiteraard niet de ratio legis van dit reglement, dat er naar streeft om in alle omstandigheden
volledige reeksen samen te stellen.
Dit kan verholpen worden door te preciseren dat, nadat alle dalers zijn “opgevist”, er dan nog
bijkomende stijgers kunnen zijn.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk door interpretatie
Dan, na goedkeuring NRC: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B1532

Toekenning vrijkomende plaatsen

1. Herenvoetbal
11. Indien er in het herenvoetbal vóór 1 juli plaatsen vrijkomen in een afdeling, worden de openstaande plaatsen principieel
toegekend aan bijkomende promoverende clubs, met repercussie tot en met de laagste afdeling (zie punt 13 hierna).
12. Echter, In geval van degradatie wegens:
-

competitievervalsing (Titel 20, hoofdstuk 2),
overdracht van patrimonium (Titel 20, hoofdstuk 3),
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-

het niet-bekomen van de vereiste licentie (zie Art. P1541 en P1544),

wordt echter vooreerst het aantal dalers naar verhouding verminderd in de reeks van de afdeling waarin de bestrafte club
uitkwam. De gedegradeerde club wordt geacht het kampioenschap als laatste te hebben beëindigd.
Wanneer de degradatie wegens competitievervalsing, overdracht van patrimonium of het niet-bekomen van de vereiste
licentie zich uitstrekt over twee afdelingen, wordt het aantal dalers van de tussenafdeling met één eenheid verminderd,
behalve indien die tussenafdeling de 3de klasse amateurs is. In laatstgenoemd geval wordt het normaal aantal dalers van 3de
klasse amateurs gehandhaafd. De in deze afdeling vrijkomende plaats wordt toegekend aan een bijkomende stijger uit de
provincie waartoe de gedegradeerde club behoort.
Rest van het artikel ongewijzigd
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7. (18-57) Wisselspelers
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Sportieve cel en Bureau Arbitrage ACFF
2. Motivering
Volgens het huidige reglement, is het principe van de “gewone” wissels van toepassing in
vriendschappelijke wedstrijden van eerste ploegen. Dit impliceert dat een vervangen speler niet
meer mag deelnemen aan de wedstrijd. Er kan niet worden ontkend dat de vriendschappelijke
wedstrijden ingericht worden om een zo hoog mogelijk spelers te laten “deelnemen”, om de trainers
toe te laten bepaalde dingen uit te proberen en een bepaalde tactiek uit te werken. Teneinde deze
doelstelling nog beter te bereiken, wordt voorgesteld om ook het principe van de “doorlopende”
wissels te kunnen toepassen in vriendschappelijke wedstrijden en tornooien van eerste ploegen.
Subsidiair, zou deze wijziging bepaalde “spanningen” kunnen wegnemen die hierover otstaan tussen
afgevaardigden, spelers, trainers en scheidsrechters.
Dit voorstel wil dit probleem zo goed mogelijk regelen in het belang van elk der partijen.
3. Goedkeuring vereist van
ACFF, Voetbal Vlaanderen, Pro League
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel P1222

Wisselspelers ● Wisselprocedures

Ongewijzigd tot:
2. Systeem van wissels - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels
21. Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, en mits de scheidsrechter vóór de wedstrijd wordt
ingelicht, kan het aantal wisselspelers dat op het wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal wissels dat is
toegestaan tijdens vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in gemeen overleg bepaald worden door de
deelnemende ploegen voor zover de scheidsrechter hierover wordt ingelicht. Het systeem van de doorlopende wissels is er
van toepassing.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V1222

Wisselspelers ● Wisselprocedures

Ongewijzigd tot:
2. Systeem van wissels - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels
21. Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, en mits de scheidsrechter vóór de wedstrijd wordt
ingelicht, kan het aantal wisselspelers dat op het wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal wissels dat is
toegestaan tijdens vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in gemeen overleg bepaald worden door de
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deelnemende ploegen voor zover de scheidsrechter hierover wordt ingelicht. Het systeem van de doorlopende wissels is er
van toepassing.
Rest van het artikel ongewijzigd

Wijzigingen aan de aanvullingen bij de regels van het voetbalspel
2. Aantal wisselspelers en wissels
…/…
2.2 Systeem van wissels – Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels
2.2.1. Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, en mits de scheidsrechter vóór de wedstrijd wordt
ingelicht, kan het aantal wisselspelers dat op het wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal wissels dat is
toegestaan tijdens vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in gemeen overleg bepaald worden door de deelnemende
ploegen.
2.2.1. Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, en mits de scheidsrechter vóór de wedstrijd wordt
ingelicht, kan het aantal wisselspelers dat op het wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal wissels dat is
toegestaan tijdens vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in gemeen overleg bepaald worden door de
deelnemende ploegen voor zover de scheidsrechter hierover wordt ingelicht. Het systeem van de doorlopende wissels is er
van toepassing.
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8. (18-63) Deelname van een talententeam aan de vrouwenkampioenschappen
1. Ingediend door:
Voetbal Vlaanderen
2. Wat ?
Het betreft hier de mogelijkheid om met een “talententeam” deel te nemen aan de
vrouwenkampioenschappen. Het talententeam bestaat uit meisjes die minstens 15 jaar oud zijn en
die topsportonderwijs volgen waarvan de lesuren topsport voetbal door Voetbal Vlaanderen en ACFF
georganiseerd worden. Het talententeam van zowel Voetbal Vlaanderen als het ACFF kan in 1 ste
nationale vrouwenafdeling in overtal van start gaan. Hiertoe dient de betrokken vleugel uiterlijk op
31 maart voorafgaand aan het voetbalseizoen waarin men van start wenst te gaan in te schrijven bij
het Competitions Department KBVB. Concreet wenst Voetbal Vlaanderen haar talententeam aan de
competitie van de 1ste nationale vrouwenafdeling vanaf het seizoen 2019-2020 te laten deelnemen.
3. Motivering voor inschrijving van talententeam Voetbal Vlaanderen 1 ste nationale
vrouwenafdeling vanaf 2019-2020
Topsportresultaten kunnen uitsluitend bereikt worden door topsporters (gekenmerkt door een
extreem hoge mate van talent, engagement en ambitie) te omringen met een topomkadering
(extreem hoge mate van competentie, engagement en ambitie) en hen een topprogramma te laten
uitvoeren (zie Topsportactieplan Vlaanderen IV 2017-2020, blz 26). Momenteel volgen er 31 Vlaamse
meisjes het WFA centralisatie project in Leuven (verplicht internaat) waarbij talentvolle meisjes sinds
2017-2018 vanaf het 3de middelbaar naast 12 lesuren topsport ook nog eens op maandag- en
dinsdagavond trainen en op donderdagavond een competitiewedstrijd tegen een U14IP en U15IP
jongensploeg spelen.
Omwille van de grote leerresultaten die tijdens het volgen van deze 20 uur topsport-opleiding
worden bereikt, is het belangrijk om ook volgend schooljaar aan de oudere meisjes de meest
geschikte competitie aan te bieden. Omwille van het grote krachtverschil is het spelen tegen U16
jongens voor 16-,17-en 18-jarige meisjes niet meer opportuun.
Na gunstig advies van de topsportcommissie en de RvB van Voetbal Vlaanderen en na analyse van de
opmerkingen van vertegenwoordigers van de vrouwenclubs wenst Voetbal Vlaanderen de oudste
groep van meisjes (U16, U17 en U18) als talententeam vanaf volgend seizoen (2019-2020) te laten
deelnemen aan de competitie van de 1ste nationale vrouwenafdeling. Dit voorstel kadert eveneens in
het nieuwe beleidsplan vrouwenvoetbal van de KBVB.
Deze maatregel is nodig om de individuele ontwikkeling van talentvolle meisjes blijvend te
stimuleren (ethiek altijd en overal) en om uiterlijk in 2023 de strategische doelstelling van de Red
Flames te realiseren, namelijk een top 8 plaats op de Uefa ranking. Om de huidige Vlaamse
topsportsubsidiëring van de Red Flames (190.000 euro in 2019) en het masterplan meisjesvoetbal
(180.000 euro in 2019) niet in het gedrang te brengen, verwacht de Vlaamse Overheid eveneens een
dergelijke maatregel.
Vanaf het seizoen 2021-2022 zullen er jaarlijks 8 à 12 talentvolle Vlaamse meisjes van 18 jaar op
Super League niveau aan de slag kunnen wat de Belgische Super League clubs ten goede zal komen.
Een dergelijk initiatief werd reeds door de Vlaamse Volleybalfederatie in 2007 genomen met de
gekende topsportresultaten (3de plaats op het EK in 2013) tot gevolg.
4. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro-League
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5. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
6. Voorgestelde teksten

Sectie 8: De vrouwenkampioenschappen - Recreatief vrouwenvoetbal
Overgangsbepaling voor het seizoen 2018-2019
Wijziging voor het seizoen 2019-2020
1. Bij het einde van het seizoen 2018-2019 krijgen de clubs die in het seizoen 2019-2020 met hun herenploeg zullen
uitkomen in het profvoetbal, tot 31.03.2019 de mogelijkheid om in te schrijven met een vrouwenploeg in de hogere
afdelingen voor het vrouwenvoetbal voor het seizoen 2019-2020.
2. Twee ploegen zullen in overtal ingedeeld worden in 1 ste nationale vrouwenvoetbal, zodat deze afdeling in het seizoen
2019-2020 zestien ploegen zal tellen.
3. Indien er meer dan twee clubs van het profvoetbal hiervoor kandidaat zijn, geldt achtereenvolgens als criterium:
- de afdeling waarin de eerste vrouwenploeg in het seizoen 2018-2019 uitkwam;
- de rangschikking van de eerste herenploeg in het seizoen 2018-2019.
4. De andere aanvragende clubs worden ondergebracht in de twee reeksen van 2 de nationale vrouwenvoetbal.
5. Tijdens het seizoen 2018-2019 zullen, in overleg met het vrouwenvoetbal, de modaliteiten worden vastgelegd voor de
organisatie van de kampioenschappen in het seizoen 2019-2020 (aantal stijgers, dalers, ploegen per reeks vanaf 20202021…).

Artikel V1581

Super League Vrouwenvoetbal

1. Variante 1: Indien er zes ploegen aan de Super League Vrouwenvoetbal deelnemen
…/…

Artikel V1582

1ste nationale vrouwenafdeling

1. Variante 1: Indien er zes ploegen aan de Super League Vrouwenvoetbal deelnemen
…/…

Artikel V1583

2de nationale vrouwenafdeling

…/…

Artikel V1584

Deelname van talententeam aan de vrouwenkampioenschappen

1. Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben het recht om elk met hun talententeam aan de vrouwenkampioenschappen deel te
nemen.
2. Een talententeam bestaat uit meisjes die topsportonderwijs volgen waarvoor ze jaarlijks een topsportstatuut ontvingen.
3. Om een topsportstatuut te kunnen krijgen, dient het meisje lid te zijn van Voetbal Vlaanderen of ACFF. Dit lidmaatschap
rechtvaardigt deelname aan wedstrijden van het talententeam.
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4. Elk meisje van het talententeam kan eveneens aangesloten zijn bij een club waarvoor het wedstrijden mag spelen,
behalve in de competitie waar het talententeam aan deelneemt.
5. Voetbal Vlaanderen en het ACFF kunnen vanaf het seizoen 2019-2020 in overtal van start gaan met hun talententeam in
de 1ste nationale vrouwenafdeling. Hiertoe hebben Voetbal Vlaanderen en ACFF de mogelijkheid om tot 31 maart
voorafgaand aan de start van de competitie in te schrijven.
6. De thuiswedstrijden van de talententeams kunnen worden vastgesteld op donderdagavond, vrijdagavond of op zaterdag.
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9. (18-64) Beschikbaarheid van de terreinen
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
ACFF
2. Motivering
We worden geconfronteerd (en zullen het meer een meer worden) met “beslissingen van een
burgemeester” omtrent het verbod tot spelen op een terrein ingevolge een wedstrijd van de eerste
ploeg die als “risicowedstrijd” wordt bestempeld! Dit kan op een belendend terrein van hetzelfde
complex voor een eerste ploeg B of voor jeugdploegen die ‘s ochtends spelen!
Ook hebben we terreinen die niet bereikbaar zijn als gevolg van manifestaties (rally, triatlon, …).
Om te vermijden dat deze “verboden” wedstrijden opnieuw moeten ingepland worden, zou het niet
beter zijn een club die ploegen inschrijft te verplichten dat zij verplichtend een beschikbaar moeten
voorstellen?
3. Goedkeuring vereist van
ACFF, Pro League, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B1321

Beschikbaarheid van de terreinen

1. Een club dient een beschikbaar terrein voor te stellen voor al haar ploegen. In geval van onbeschikbaarheid van dit terrein
(beslissing van een burgemeester, manifestatie in het complex, …), is de club verantwoordelijk om een ander door de bond
goedgekeurd terrein voor te stellen.
1. 2. Een club mag op een terrein dat zij huurt of dat haar ter beschikking staat, slechts spelen indien zij:
-

ofwel in het bezit is van een schriftelijk akkoord van de eigenaar, dat haar de waarborg geeft voor de duur van het
seizoen over dit terrein te kunnen beschikken, zelfs op data die niet vóór de aanvang van het seizoen werden
vastgelegd;
ofwel de vrije beschikking heeft over een ander speelveld.

2. 3. De bevoegde bondsinstantie kan, in bijzondere gevallen, afwijkingen aan bovenvermelde beperking toestaan, wanneer
zij meent dat bepaalde omstandigheden zulks rechtvaardigen.
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10. (18-65) Hindernissen op of rond het speelveld
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Het reglement voorziet dat er zich geen hindernis mag bevinden op minder dan 3 meter van de zijlijn.
Sommigen menen verkeerdelijk dat het hier gaat om een zone in een straal van drie meter vanaf de
zijlijn.
Er dient dus een verduidelijking te worden toegevoegd door middel van een interpretatie.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACCF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Na interpretatie: onmiddellijk
Na goedkeuring NRC: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B1209

Hindernissen op of rond het speelveld

1. Elke hindernis op het speelveld of op minder dan drie meter van de buitenste lijnen van het speelveld is verboden.
Voor speelvelden van clubs van het recreatief voetbal, en in het gewestelijk jeugdvoetbal, is deze afstand anderhalve meter.
(deze afwijking geldt niet voor speelvelden die aangelegd worden na 01.07.2018).
2. Atletiekpistes worden niet als hindernis beschouwd.
3. Alle mogelijke hindernissen, zoals draden, kabels, takken van bomen, ... boven het speelveld zijn slechts toegelaten
indien zij zich op minstens 15 meter hoogte boven het speelveld bevinden. In het gebied dat zich uitstrekt tot een
denkbeeldige loodrechte lijn op 3 meter van de buitenste lijnen van het speelveld mag er zich op minder dan 3 meter hoogte
evenmin een hindernis bevinden.
Deze regel geldt niet voor de op 01.07.2018 in gebruik zijnde accommodaties van het recreatief voetbal.
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11. (18-66) Wedstrijdblad
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
De laatste zin van de Nederlandse versie van Art. B1411.2 vermeldt het volgende:
“Elke inbreuk wordt door de bevoegde instantie bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 1.000,00
EUR naargelang van de ernst van de fout.”
In de Franse versie valt deze zin nergens te bespeuren, alhoewel die in vroeger edities van het
reglement wel aanwezig was, nl.:
“Toute infraction est punie d'une amende fixée par l'instance compétente entre 10,00 EUR et
1.000,00 EUR selon la gravité de la faute”.
De Franse versie dient dus te worden gecorrigeerd via een interpretatie.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACCF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Na interpretatie: onmiddellijk
Na goedkeuring NRC: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
ENKEL DE FRANSE TEKST AANPASSEN

Article B1411

Feuille de match

Inchangé jusque:
2. Toutes les cases de la feuille de match doivent être remplies avant le début du match, à l'exception de certaines formalités
à accomplir après le match par l’arbitre.
Cette feuille, dûment complétée doit être soumise à l’arbitre vingt minutes avant l’heure fixée pour le début du match.
Toute infraction est punie d'une amende fixée par l'instance compétente entre 10,00 EUR et 1.000,00 EUR selon la gravité
de la faute.
3. Toutes modifications ultérieures doivent être notées par l'arbitre.
Reste de l’article inchangé.
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12. (18-67) Rangschikking - Eindrangschikking - Rangschikking periodekampioenschappen
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Artikel 1531 werd onder punt NSC 16.58 gewijzigd, en gestemd op 13.02.2017.
Op de agenda van de NSC van 13.03.2017 werd dit goedgekeurd punt in het Nederlands als volgt
verwoord:

Artikel

1531

Eindrangschikking ● Rangschikking periodekampioenschappen

Ongewijzigd tot:
2. Rangschikking
21. Eindrangschikking kampioenschap van hogere afdelingen Heren en Vrouwen
De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar afdeling, of in voorkomend geval van haar reeks, de meeste punten
behaalt, wordt eerste gerangschikt.
Wanneer meerdere ploegen evenveel punten bekomen, worden deze gerangschikt volgens:
het grootste aantal overwinningen;
het beste doelpuntensaldo;
het grootste aantal gemaakte doelpunten;
het grootste aantal overwinningen op verplaatsing;
het beste doelsaldo op verplaatsing;
het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing;
de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.

Er was op dat moment geen enkel verschil met de Franse versie:

Article 1531

Classement final ● Classement championnats de périodes

Inchangé jusque:
2. Classement
21. Classement final des divisions supérieures messieurs et dames
L'équipe qui obtient le plus de points sur l'ensemble des matches est classée première de sa division ou, le cas échéant, de
sa série.
Quand plusieurs équipes terminent à égalité de points, elles sont classées comme suit:
-

le plus grand nombre de victoires;
la meilleure différence de buts;
le plus grand nombre de buts marqués;
le plus grand nombre de victoires à l’extérieur
la meilleure différence de buts à l’extérieur;
le plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur;
le résultat final d’un test-match à jouer, y compris les prolongations et série de tirs au but éventuels.

Agenda NRC van 15.04.2019

84
In de reglementen vanaf 2017-2018, toen dit artikelnummer B1531 werd, merken we echter dat
enkel de Franse versie correct overgenomen is, zodat een interpretatie zich opdringt.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACCF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Na interpretatie: onmiddellijk
Na goedkeuring NRC: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
ENKEL DE NEDERLANDSE TEKST AANPASSEN

Artikel B1531
Rangschikking
periodekampioenschappen

●

Eindrangschikking

●

Rangschikking

Ongewijzigd tot:
2. Rangschikking
21. Algemene regel
211. De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar afdeling, of in voorkomend geval van haar reeks, de meeste
punten behaalt, wordt het hoogste gerangschikt. Wanneer meerdere ploegen evenveel punten bekomen, worden deze
gerangschikt volgens:
-

het grootste aantal overwinningen;
het beste doelpuntensaldo;
het grootste aantal gemaakte doelpunten;
het grootste aantal overwinningen op verplaatsing;
het beste doelsaldo op verplaatsing;
het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing;
de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.

Rest van het artikel ongewijzigd.
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13. (18-68) Desaffectatie door de club - individuele bondsbijdragen
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
In de loop van de maand mei worden de spelers gedesaffecteerd waarvan de clubs weten dat zij niet
meer zullen voetballen.
Meer om meer stelt men echter pas bij het begin van het seizoen vast dat spelers naar een andere
sport zijn overgestapt of gewoonweg niet meer actief zijn in het voetbal wegens studies, verhuis,
andere interesses, …
Voor deze spelers betalen de clubs nu zowel de bondsbijdrage als de verzekeringspremie terwijl deze
niet meer komen opdagen en dus enerzijds geen lidgeld aan de club betalen en anderzijds niet meer
moeten verzekerd worden tegen ongevallen.
Het moeten betalen van de bondsbijdrage en de verzekeringspremie kost dus aan de clubs (en ook
aan de bond wat de verzekeringspremie betreft) een hoop geld voor niets.
Om tegemoet te komen aan de terechte vraag van vele clubs wordt voorgesteld desaffectaties
mogelijk te maken tijdens het ganse seizoen, de maanden juli en augustus uitgesloten om
kwalificatieproblemen te vermijden bij vergelijking met de overgangen.
Gelet op de huidige digitale mogelijkheden, is het bovendien volstrekt doenbaar met correcte cijfers
te werken bij het begin van elke van de negen (i.p.v. tien) maanden waarin de aanrekening gebeurt
i.p.v. gebruik te maken van voorschotten, gebaseerd op het aantal aangesloten op 1 juli, gevolgd
door een eindafrekening op 31 maart.
Nu krijgen de clubs een zware eindafrekening te betalen met de factuur van augustus (afrekening
juni) en dit wanneer ze gedurende drie maanden weinig inkomsten hadden.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde tekst

Artikel

B524

Desaffectatie door de club ● Heraansluiting ● Speelgerechtigheid

Onveranderd tot :
2. Procedure
21. Een desaffectatie wordt uitsluitend in de maand mei via E-Kickoff aan de bond betekend, behalve tijdens de maanden juli
en augustus.
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22. Indien de desaffectatie een tijdelijk uitgeleende speler betreft, heeft ze, wat de kwalificatie betreft, pas uitwerking bij het
verstrijken van de transfer.
3. Gevolgen
31. Door de desaffectatie wordt het lidmaatschap van de KBVB en desgevallend ook dit van Voetbal Vlaanderen of de ACFF
beëindigd.
32. De gedesaffecteerde aangeslotene kan toegewezen worden aan een andere club door het ondertekenen van een nieuw
aansluitingsdocument.
321.Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speler tijdens hetzelfde seizoen niet toegelaten te spelen in
de officiële wedstrijden (Art. B1401) van de eerste ploeg.
322.Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speelster tijdens hetzelfde seizoen toegelaten te spelen in
de eerste ploeg van provinciale afdelingen vanaf 1 januari volgend op de desaffectatie.
Vanaf het seizoen volgend op de desaffectatie en zodra de reglementaire wachttijd verstreken is, vervallen deze
beperkingen.
33. Wanneer een desaffectatie per vergissing aan de bond werd betekend, laat de club de gedesaffecteerde aangeslotene
een nieuw aansluitingsdocument ondertekenen. Na de reglementaire wachttijd, volgend op de boeking van de aansluiting,
mag hij opnieuw met zijn club spelen zonder beperking wat de kwalificatie betreft.
34. Iedere heraansluiting met toewijzing aan een andere club binnen hetzelfde seizoen is onderworpen aan een taks van
12.50 EUR.

Samenhangende wijziging:
Artikel

B345

De individuele bondsbijdragen

Onveranderd tot :
13. Deze bijdragen zijn verschuldigd voor elk tijdelijk gekwalificeerd of definitief toegewezen aangesloten lid op 31 maart van
het lopende seizoen. dat niet tijdelijk is uitgeleend.
Een nieuwe club die aanvaard wordt na 1 januari, dient pas vanaf de daaropvolgende 1 juli de bijdragen te betalen.
14. De individuele bijdragen worden geboekt op het debet van de rekening-courant van de club.
Op het rekeninguittreksel van de maanden augustus tot en met mei wordt daartoe 1/9 de van de verschuldigde bedragen, à
rato van het aantal toegewezen aangeslotenen op de laatste dag van de voorgaande maand, geboekt.
Rest van het artikel ongewijzigd..
Vergelijking tussen de systemen van betaling bondsbijdragen en verzekeringspremies (niet op te nemen in het
bondsreglement):
Te betalen in
september
oktober
november
december
januari
februari
april
mei
juni
juli
aug

Uittreksel
juli
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
april
mei
juni

Huidig systeem
Te Betalen
niets
1/10de aantal 1 juli 18
1/10de aantal 1 juli 18
1/10de aantal 1 juli 18
1/10de aantal 1 juli 18
1/10de aantal 1 juli 18
1/10de aantal 1 juli 18
1/10de aantal 1 juli 18
1/10de aantal 1 juli 18
1/10de aantal 1 juli 18
Aant 31/03/19 – 9/ 10de aant
1/07/18

Nieuw systeem
Te betalen
niets
1/9de aantal 31 juli 18
1/9de aantal 31 aug 18
1/9de aantal 30 sept 18
1/9de aantal 31 okt 18
1/9de aantal 30 nov 18
1/9de aantal 31 dec 18
1/9de aantal 31 jan 19
1/9de aantal 28 febr 19
1/9de aantal 31 mrt 19
Niets
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14. (18-69) Bondsonderscheidingen, kentekens en bondskaarten
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
De administratieve werking binnen een club is de afgelopen jaren geen eenvoudige materie meer.
Het voetbalgebeuren is ruimer geworden waardoor de taken voor een vrijwilliger er niet op
vereenvoudigen.
Om die reden lijkt het aangewezen om de vertegenwoordiger van de club die de taken en
verantwoordelijken met de administratie op zich moet nemen aan te moedigen en op een bepaalde
wijze te bedanken voor zijn inzet en engagement. Het is op heden een helse taak om binnen een club
iemand te vinden om de taak van Gerechtigd Correspondent op zich te nemen. Laat dan in het
midden dat die persoon de taak voor een ruimere periode op zich wil nemen.
Om die reden zou een gerechtigd correspondent na een bepaalde staat van dienst ook de
mogelijkheid moeten krijgen om een bondsonderscheiding en/of bondskaart te krijgen.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B156

De bondsonderscheidingen

Ongewijzigd tot:
4. Een kenteken van clubleider kan toegekend worden aan verdienstelijke clubleiders en/of gerechtigd correspondent.
Verdienstelijke
clubleiders
Kenteken van
Clubleider
en/of
gerechtigd
correspondent

Toekenningsvoorwaarde
Een speciaal kenteken wordt verleend aan de clubleiders die sinds minstens twintig jaar ononderbroken
of vijfentwintig niet-opeenvolgende jaren verantwoordelijk bestuurslid en/of gerechtigd correspondent zijn
(Art. B311)

Rest van het artikel ongewijzigd.
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Artikel

B157

Kentekens en bondskaarten

1. Ieder lid van een bondsinstantie ontvangt een kenteken.
2. De houders van een bondsonderscheiding evenals ieder lid van een bondsinstantie en bepaalde ex-personeelsleden van
de KBVB/ACFF/VV ontvangen bij het begin van het seizoen een persoonlijke bondskaart.
De verschillende bondskaarten zijn:
Bondskaart
Kaart
Uitvoerend
Comité
A-kaart
B-kaart
C-kaart

Toegekend aan
Leden van het Uitvoerend Comité
Ereleden
Leden nationale en provinciale comités/commissies, leden van een Bureau Arbitrage, leden van de
Raad van Bestuur van de vleugels
Leden van verdienste, scheidsrechters Bureau Artbitrage KBVB/ACFF/VV, prospectors,
bondspersoneel
-

Doorstreepte
C-kaart

-

De aangeslotenen die (*)
vijftig jaar onafgebroken aangesloten zijn bij de KBVB en daarvan minstens 25 jaar
onafgebroken verantwoordelijk bestuurslid zijn (Art. B311);
- vijftien jaar onafgebroken aanwezig zijn op de Nationale Reglementscommissie, de Vlaamse
Studiecommissie of de Commission Francophone d’Etudes, als afgevaardigden die officieel
door een provincie, een liga, de ACFF of VV werden aangeduid;
- voor het lopende seizoen werden aangeduid als effectieve afgevaardigde in de schoot van de
Nationale Reglementscommissie, de Commission Francophone d’Etudes (ACFF, CFE) of de
Vlaamse Studiecommissie (VV, VSC) en die geen houder zijn van een kaart als lid van een
officiële instantie.
Ex-bondspersoneel na een loopbaan bij de KBVB/ACFF/VV (pensioen of geschillenvrij vertrek) van
20 ononderbroken of 25 niet-opeenvolgende dienstjaren, titularissen van de Bondserepenning,
scheidsrechters Provinciaal Bureau Arbitrage, geconventioneerde groeperingen.
Een gerechtigd correspondent van een club die 20 ononderbroken of 25 jaar niet-opeenvolgende
jaren zijn functie binnen dezelfde club heeft uitgeoefend.
-

(*) De aanvraag moet, op initiatief van de belanghebbenden, samen met de bewijsstukken naar de KBVB worden gestuurd door de club, de provincie of de
vleugel naargelang het geval.

3. De kaarten afgeleverd door de groeperingen als gevolg van interne of bilaterale akkoorden zijn geen bondskaarten in de
reglementaire betekenis van het woord.
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15. (18-70) Provinciale Comités Voetbal Vlaanderen
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Aangepaste teksten na de vergadering van de VSC op 26 januari 2019
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel V256

Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen provincies

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

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
Futsal
voetbal
voetbal
8*
4 **
2 **

Brabant VV

4*

1 **

-

8*

2 **

-

Limburg

4*

1 **

1 ***

8*

2 **

2 ***

Provincie
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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 de
Raad van Bestuur, op voordracht van de vertegenwoordigers van het recreatief voetbal/Futsal in de Raad van Bestuur.
*** 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 de Raad van
Bestuur, op voordracht van de vertegenwoordiger van het minivoetbal in de Raad van 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 Eerste Voorzitter en een aantal
ondervoorzitters.
De Eerste voorzitter neemt het voorzitterschap waar van het Provinciaal Organisatiecomité, en is als dusdanig de voorzitter
van de Provincie.
De andere leden worden door de Eerste Voorzitter ingedeeld in het provinciaal tuchtcomité of in het provinciaal
organisatiecomité
De Provinciale tuchtcomités zullen niet voltallig vergaderen. De Eerste 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
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 Eerste Voorzitter
De Eerste 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.
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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).

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 organisatiecomité.
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16. (18-71) Forfait voor een bepaalde wedstrijd
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Provinciale of recreatieve clubs zijn vaak clubs die tussen de 8 tot 15 leden hebben. Een seizoen
futsal spelen wordt dan ook betaald door die 8 tot 15 leden. Dit impliceert ook dat elke boete
door 8 of 15 gedeeld worden. Als je maar met 8 leden in een club zit, dan gebeurt het al gauw dat
er door blessures, schorsing, werk, ziekte of verlof niet voldoende spelers kan hebben om een
competitiewedstrijd te spelen.
Momenteel kost een forfait in het provinciaal of recreatief futsal €50,00 aan de bond en dan nog
een vergoeding aan de tegenstander dat varieert van €25,00 voor een forfait van een bezochte
ploeg tot €30,00 voor een forfait van een thuisploeg. Deze tegemoetkoming voor de tegenstander
wordt dan ook nog eens verdubbeld indien de forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd
of helemaal niet gemeld wordt. Dus bij een forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd kost
dit €110,00 als thuisploeg en €100,00 als bezoekende ploeg.
Dit seizoen zijn er al enkele ploegen die drie of vier keer forfait hebben gegeven. Met als gevolg
een meerkost van ± €330,00 of ± €440,00 aan boetes. Als je weet dat een seizoen futsal normaal
gezien met zaalhuur en scheidsrechterskosten inbegrepen tussen de €600,00 en €700,00 kost,
dan is het niet verwonderlijk dat dit voor die betrokken ploegen als een financiële strop rond de
nek hangt. Enkele clubs hebben al aangegeven omwille van die reden te stoppen met futsal
spelen. Onzes inziens mag het stopzetten van een provinciale of recreatieve futsalclub, waar
spelers geen vergoeding ontvangen, nooit of slechts in uitzonderlijk gevallen een financiële reden
hebben. Op deze manier is dat echter één van de voornaamste redenen.
Ons voorstel schuilt er dus in dat we de kost voor een forfait in het provinciaal of recreatief futsal
meer in de lijn brengen van het veldvoetbal en minivoetbal. Want we zijn wel overtuigd dat een
forfait een boete verdient, om een forfait niet vrijblijvend te maken.
In het veldvoetbal kost een forfait voor een bepaalde officiële wedstrijd van een ploeg €10,00 aan
de federatie (zowel eerste ploegen als reserven en jeugd) en slechts €6,25 aan de tegenstander bij
een forfait van de thuisploeg. Dit is €50,00 voor een eerste ploeg recreatief voetbal als de
bezoekende ploeg forfait geeft. Dit verstaan we nog, daar die veldvoetbalclub een eigen kantine
heeft en te verwachten inkomsten gederfd zien. In het provinciaal of recreatief futsal is dat nooit
of bijna nooit het geval. Voor de volledigheid wordt die €6,25 en €50,00 ook in het veldvoetbal
verdubbeld als de forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd of helemaal niet gemeld
wordt.
Conclusie: Vanuit die optiek lijkt het ons billijk om de forfait van een ploeg in het provinciale en
recreatieve futsal terug te brengen tot een boete van €10,00 aan de bond (cfr. veldvoetbal),
€10,00 aan de tegenstander indien de thuisploeg forfait geeft en €15,00 aan de tegenstander
indien de bezoekende ploeg forfait geeft (incl. verdubbeling van dit laatste bedrag als de forfait
minder dan zeven dagen voor de wedstrijd of helemaal niet gemeld wordt). De €15,00 omdat de
kost van de scheidsrechter voor een forfait ter plaatse dan gedekt is.
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(Indien de VSC van oordeel is dat deze €15,00 ook teruggebracht kunnen worden tot een lager
bedrag, dan kan dit natuurlijk ook. Idem als ze oordeelt deze wijzigingen enkel voor recreatief
futsal goed te keuren en niet voor provinciaal futsal.)
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel F1527

Forfait voor een bepaalde wedstrijd

Ongewijzigd tot:
5. Boetes
51. In geval van forfait voor één bepaalde wedstrijd van een officiële competitie wordt aan de in gebreke zijnde club een
boete van 50,00 EUR 10,00 EUR opgelegd.
Indien het gaat om een forfait voor een wedstrijd van een nationale competitie, bedraagt de boete 100,00 EUR.
52.Voor een vriendenwedstrijd of een tornooi zijn de boetes dezelfde als deze voorzien voor een
kampioenschapswedstrijd.
6. Forfaitaire vergoedingen
61. De club die forfait geeft voor een officiële competitiewedstrijd is de volgende forfaitaire vergoeding verschuldigd aan
de benadeelde club:
-

Bij forfait van de thuisploeg:
- in de Elite-afdeling: 100,00 EUR
- in 2de nationale afdeling: 75,00 EUR
- in 3de nationale afdeling: 50,00 EUR
- in provinciale afdelingen en recreatief futsal: 30,00 EUR
- in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en dalen, van vrouwen of van jeugd: 10,00 EUR
- in provinciale afdelingen, recreatief futsal en in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en
dalen, van vrouwen of van jeugd: 10,00 EUR.

-

Bij forfait van de bezoekende ploeg:
- in de Elite afdeling: 125,00 EUR
- in 2de nationale afdeling: 100,00 EUR
- in 3de nationale afdeling: 75,00 EUR
- in provinciale afdelingen en recreatief futsal: 25,00 EUR
- in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en dalen, van vrouwen of van jeugd: 20,00 EUR
- in provinciale afdelingen, recreatief futsal en in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en
dalen, van vrouwen of van jeugd: 15,00 EUR.

62. De thuisclub die forfait geeft voor een bekerwedstrijd is aan de benadeelde club een vergoeding verschuldigd die
gelijk is aan het bedrag, vastgesteld voor de club die het hoogst speelt in de competitie.
63. Deze bedragen worden verdubbeld wanneer het forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd of helemaal niet
gemeld wordt.
64. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de vergoeding voor een vriendenwedstrijd bepaald in functie van de
afdeling van de in gebreke zijnde club en conform de bedragen voor een door een bezoekende club verklaard forfait.
65. Voor een tornooi wordt de vergoeding bepaald in het tornooireglement. Bij gebreke hieraan wordt aan de organisator
een vergoeding van 12,50 EUR toegekend per niet gespeelde wedstrijd.
Rest van het artikel ongewijzigd
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17. (18-72) Financiële Auditcommissie
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Raad van Bestuur KBVB
2. Motivering
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017, nam de Raad van Bestuur KBVB ook kennis van het
auditverslag dd. 8.3.2018 opgesteld door het lid van de Financiële Auditcommissie aangeduid door
Voetbal Vlaanderen.
De Raad van Bestuur stelt vast dat de leden aangeduid door de Pro League en ACFF al jaren,
misschien zelfs nooit, een verslag hebben opgesteld, en dat deze Commissie als geheel in feite haar
taak dus niet vervult.
Daarenboven worden KBVB, ACFF en Voetbal Vlaanderen jaarlijks geaudit door een externe
bedrijfsrevisor.
De Raad van Bestuur KBVB stelt dan ook voor om deze commissie op te heffen. Omdat dit voorstel
eind vorig seizoen werd teruggetrokken, wordt het opnieuw op de agenda geplaatst.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B249

Financiële Auditcommissie

Schrappen
Artikel B201
Nomenclatuur van de bondsinstanties ● Subgroepen Voetbal
Vlaanderen en ACFF
In punt 13, Artikel B249 verwijderen

Artikel

B127

Agenda

Punt 2. 9° schrappen: Verslag van de Financiële Auditcommissie
Verdere nummering aanpassen
Algemeen:
In alle boeken en inhoudstafels de verwijzing naar B249 schrappen
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18. (18-73) Label ACFF
Le CE soumet la proposition suivante à la Commission Réglementaire Nationale.
1. Introduit par
ACFF
2. Motivation
A457: explication du caractère provisoire de l’attestation lors de la communication d’une demande
de label.
A458: Rectification sur la publication des réponses des clubs, elles ne sont accessibles que via
l’extranet E-Kickoff et non le site internet de l’ACFF. La liste des vérificateurs n’est plus envoyée aux
clubs suite à la loi sur la protection des données. De plus, il est préférable que les clubs ne soient pas
informés de l’identité des vérificateurs. Les critères purement administratifs sont contrôlés par
Manager Label.
3. Approbation requise de
ACFF
4. Entrée en vigueur
01.07.2019
5. Textes proposés

Article

A457

Demande d’octroi d’un label

1. La demande d’obtention d’un label 1* doit, à peine de déchéance, être introduite au plus tard le 31 janvier (Art. B21) de la
saison précédant celle pour laquelle on souhaite détenir un label.
2. A peine de nullité, la demande doit se faire par E-Kickoff. La Cellule sportive de l’ACFF peut, à titre exceptionnel et en cas
de force majeure, accepter une autre forme de demande que l’E-Kickoff.
3. L’attestation provisoire ou le refus du label 1* doit être communiquée au club avant le 15 mars de la saison précédant
celle pour laquelle on souhaite détenir un label.
L’attestation provisoire confirme l’enregistrement de la demande d’un label et elle octroie provisoirement ce label avant les
contrôles effectués durant la saison.
Exemple : un club qui souhaite jouer au niveau provincial lors de la saison 2018-2019 avec ses jeunes doit avoir introduit
une demande d’obtention de label 1* avant le 1er février 2018 et être en possession de l’attestation provisoire du label 1*
avant le 15 mars 2018.
4. L’octroi ou le retrait définitif du label 1* doit être communiqué au club avant le 30 juin de la saison concernée par le label.

Article

A458

Dispositions particulières relatives à l’obtention d’un label

1. Les grades exigés pour les entraîneurs de jeunes sont des grades au minimum. Il va de soi que tout grade supérieur est
valable, selon la grille suivante:
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1°
2°
3°
4°
5°
6°

Entraîneur UEFA PRO;
Entraîneur UEFA A ou entraîneur UEFA A Elite Youth;
Brevet A Elite Youth et/ou Senior;
Educateur - UEFA B;
Initiateur - Brevet B;
Animateur - Brevet C.

2. Toute formation entamée durant la saison sportive concernée par un label a valeur de diplôme acquis (ex.: un entraîneur
qui suivra les cours "UEFA B" durant la saison 2018-2019 peut être renseigné en 2018 comme entraîneur UEFA B).
Dans ce cas, une vérification sera opérée ultérieurement par la Cellule sportive de l’ACFF.
3. Les réponses du club à chaque item sont publiées intégralement sur le site internet de l'ACFF l’extranet e-Kickoff et sont
donc à tout moment consultables sans restriction par le Correspondant Qualifié et les collaborateurs du club.
4. La validité des réponses du club à chaque item sera vérifiée en fonction des items:
1° par l'observation des feuilles de matches digitales.
2° par la visite les visites des vérificateurs accrédités par l'ACFF., dont la liste sera préalablement transmise au club.
3° par le contrôle des items administratifs par le Manager Label
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19. (18-74) Competitie van 3de klasse amateurs ACFF
Le CE soumet la proposition suivante à la Commission Réglementaire Nationale.
1. Introduit par
L’ACFF
2. Motivation
Erreur dans le renvoi évoqué dans l’article A1562; l’Art A1552.7 n’existe pas ou plus.
3. Approbation requise de
ACFF (information utile à Voetbal Vlaanderen)
4. Entrée en vigueur
Immédiatement
5. Textes proposés

Article A1562

Compétition de division 3 amateurs ACFF

Inchangé jusque :
433. Il y aura un montant supplémentaire vers la division 2 amateurs ACFF si dans le tour final «division 1 amateurs » le
participant de la division 1 amateurs appartient à Voetbal Vlaanderen, mais que le gagnant de ce tour final est un club
appartenant à l’ACFF: voir Art. A1552.7 Art. A1551.52.
Suite inchangée jusque :
53. Mais il y aura un descendant supplémentaire vers les divisions provinciales ACFF si dans le tour final «division 1
amateurs » le participant de la division 1 amateurs appartient à l’ACFF, mais que le gagnant de ce tour final est un club
appartenant à Voetbal Vlaanderen: voir Art. A1552.7 Art. A1551.52.
Reste de l’article inchangé
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20. (18-75) Normen voor de verlichting
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Bij de werkzaamheden voor het nieuwe reglement wordt vastgesteld dat Art. B1311 enige
onduidelijkheden bevat.
Inderdaad, de minimale lichtsterkte voor 2 de klasse amateurs en 3de klasse amateurs bedraagt sinds
1.7.2018 respectievelijk 200 en 130 lux, en er is geen overgangsperiode voorzien.
Er is wel nog een overgangsperiode voorzien in 1ste klasse amateurs en in 2de en 3de klasse amateurs
ACFF, maar daar dient dan vermeld te worden wat de minimale verlichtingssterkte in de
tussenperiode moet zijn.
3. Goedkeuring vereist van
ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Na interpretatie: onmiddellijk
Na goedkeuring NRC: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B1311

Normen voor de verlichting

1. Een officiële wedstrijd mag 's avonds worden gespeeld voor zover de verlichtingssterkte van de installatie aan bepaalde
normen, afhankelijk van de afdeling, voldoet.
Afdeling
Profvoetbal (eerste ploegen)
Beloften en reserven profvoetbal,
Super League Vrouwenvoetbal
1ste klasse amateurs (eerste ploegen)
2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen
(eerste ploegen)
3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen
(eerste ploegen)
2de en 3de klasse amateurs ACFF (eerste
ploegen)
Hogere afdelingen: andere wedstrijden
11/11
Vrouwenclubs,
clubs
provinciale
afdelingen en clubs recreatief voetbal
voor wedstrijden 11/11

Minimale verlichtingssterkte (lux)
800
200
300
(in de overgangsfase: 200)
200

Bijzonderheden

Verplichting vanaf de aanvang van het
tweede opeenvolgende seizoen dat de
club in de afdeling uitkomt
Geen overgangsfase

130
100
(in de overgangsfase: 80)
80
80
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Wedstrijden 8/8 en 5/5 van eender welke
60
afdeling
Deze minima gelden als gemiddelde van de verlichtingssterkte over gans het terrein. Nergens op het terrein mag de
verlichtingssterkte minder zijn dan 75% van het voorgeschreven gemiddelde.
Provinciale vrouwen, laagste reeks
Min. 60 lux op elk meetpunt
Vrouwen recreatief voetbal
Rest van het artikel ongewijzigd
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21. (18-76) Gemengde ploegen - 2 clubs op hetzelfde terrein - Bijzondere procedure voor het
profvoetbal
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
B1448 en B1405: “gemengde ploegen”
B1322 -Twee clubs op hetzelfde terrein
B511 en P511 - Bijzondere procedure voor het profvoetbal
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Bij de besprekingen omtrent het nieuwe reglement, wordt vastgesteld dat de volgende huidige
reglementering omtrent:
- “gemengde ploegen” B1448 en B1405
- B1322 (twee clubs op hetzelfde terrein)
- P511 (buitengewone procedure voor het profvoetbal)
achterhaald is en best uit het reglement zou verwijderd worden.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B1448

Vriendschappelijke wedstrijden: gemengde ploegen - wedstrijden
tegen buitenlandse clubs, niet-aangesloten clubs of ploegen van
andere entiteiten

1. Gemengde ploeg
11. Een gemengde ploeg is een ploeg die niet louter uit spelers van eenzelfde club bestaat maar uit tenminste zes spelers
van eenzelfde club of van eenzelfde verstandhouding van clubs.
12. Een club die een gemengde ploeg opstelt moet de attesten, waarin de andere clubs hun spelers toestemming geven om
aan de wedstrijd deel te nemen, bijhouden en ze in geval van klacht voorleggen aan de bevoegde instantie.
1. Buitenlandse clubs
De clubs die voor het afsluiten van wedstrijden tegen buitenlandse ploegen, beroep doen op de tussenkomst van personen
die in eigen naam optreden, moeten zich schikken naar de bepalingen van het reglement van de FIFA en van de UEFA.
Wanneer zij dit niet doen, kunnen zij in geval van geschil, geen beroep doen op de tussenkomst van de bond, noch op het
scheidsgerecht van bevoegde internationale organen.
2. Wedstrijden tegen niet-aangesloten clubs
21. Het is aan de clubs van de KBVB verboden wedstrijden te spelen tegen niet-aangesloten, geschorste of geschrapte
clubs.
Iedere inbreuk wordt gestraft met een boete van 100,00 EUR tot 500,00 EUR.
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22. Het Uitvoerend Comité kan evenwel, na raadpleging van de bevoegde instantie, aan een club uitzonderlijk en met
propaganda of liefdadige doeleinden toestaan tegen een niet-aangesloten club uit te komen.
Om ontvankelijk te zijn, moeten de aanvragen bij de KBVB ingediend worden, minstens veertien dagen vóór de datum, die
voor zulke wedstrijd voorzien wordt.
3. Wedstrijden tussen ploegen van verschillende entiteiten
Aan vriendschappelijke wedstrijden in de verschillende disciplines mogen alle aangesloten clubs deelnemen.

Artikel

B1405

Gemengde ploegen categorieën ● Wedstrijden tussen heren- en
vrouwenploegen

1. Met uitzondering van:
-

de jeugdreeksen die gemengde ploegen categorieën (Art. B1009) in lijn mogen brengen
wedstrijden tussen vrouwenploegen en ploegen uit de gemengde categorieën

zijn wedstrijden tussen herenploegen en vrouwenploegen, alsook wedstrijden tussen ploegen samengesteld uit heren en
vrouwen strikt verboden.
2. Burleske wedstrijden zijn verboden.
3. Elke inbreuk op deze bepalingen wordt bestraft met een boete van 100,00 EUR tot 500,00 EUR, ten laste van de
organiserende club of de club die haar naam hiertoe leent.

Artikel

B1322

Twee clubs op hetzelfde terrein

Twee clubs van de KBVB mogen slechts gebruik maken van eenzelfde terrein voor de wedstrijden van hun eerste ploeg,
voor zover elk van hen beschikt over een tweede terrein dat in hoofdzaak bestemd is voor de wedstrijden van hun andere
ploegen, maar dat, indien nodig, ook kan dienen voor hun eerste ploeg of voor wedstrijden op neutraal terrein.

Artikel

B511

Aansluitingsformaliteiten ● Betekening van
Buitengewone procedure voor het profvoetbal

registratie

●

registratie

●

Ongewijzigd tot:
4. Buitengewone procedure voor het profvoetbal: Art. P511.

Artikel P511

Aansluitingsformaliteiten ● Betekening van
Buitengewone procedure voor het profvoetbal

= Artikel B511, aangevuld met
4. Buitengewone procedure voor het profvoetbal:
41. De clubs van het profvoetbal kunnen gebruik maken van één van de volgende buitengewone procedures bij aansluiting
van een betaalde sportbeoefenaar komende uit het buitenland of van een speler vrij van contractuele verbintenis:
-

verzending van de vereiste documenten via E-Kickoff;
fysieke afgifte van de vereiste documenten bij de KBVB.
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42. Na de gewone aansluitingsprocedure via E-Kickoff te hebben gevolgd, moet de aanwervende club de bondsadministratie
per fax of mail inlichten dat zij wenst gebruik te maken van de procedure van fysieke afgifte en geeft zij aan dat zij ter zake
een afspraak tijdens de bureeluren wenst overeen te komen.
43. De club moet de volgende documenten verzenden of voorleggen:
-

het gele betekeningformulier van het contract, gesloten tussen club en speler;
de aanvraag voor het opmaken van de spelerslicentie, vergezeld van een foto van de speler. Deze verplichting geldt
niet voor de toegewezen aangeslotenen van een club het profvoetbal 1A en 1B, die dienen te zijn ingeschreven op de
Squad Size Limit-lijst (Art. P335) van hun club;
het bewijs dat, indien nodig, de vaderlandsloze of de speler die een nationaliteit bezit van een land dat geen lidstaat is
van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.), ingeschreven is in het vreemdelingenregister of in het wachtregister
van de politieke vluchtelingen, tenzij hij het officiële statuut slachtoffer van mensenhandel geniet;
het document, waaruit blijkt dat de speler over een tewerkstellingsvergunning beschikt, indien nodig.

44. Bij gebruik van deze procedure met fysieke afgifte, wordt een bedrag van 250,00 EUR op het debet van de rekeningcourant van de club geboekt.

6. Invloed inhoudstafels
Titels B1448 en B1405 aanpassen
B1322 verwijderen
B511 en P511 aanpassen
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22. (18-77) Futsal: dag van de schorsing
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Futsal
2. Motivering
Gelijkschakeling reglement Futsal met veldvoetbal
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen, ACFF
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde tekst

Artikel

F1808

Dag van de schorsing voor de eerste ploeg, satellietploeg,
nationale beloften en recreatief futsal

Het volledige artikel schrappen en vervangen door:

Artikel

B1808

Dag van de schorsing
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23. (18-78) 2de en 3de nationale afdeling futsal
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Futsal
2. Motivering
Betere omschrijving stijgers en dalers + correcte verwijzing naar andere artikels.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen, ACFF
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde tekst

Artikel

F1537

2de nationale afdeling

1. De competitie omvat een kampioenschap dat betwist wordt in twee reeksen, elk samengesteld uit maximum veertien clubs
die voldoen aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling (Art. F425).
Indien het aantal deelnemers aan het kampioenschap van 2de nationale afdeling echter zou dalen tot negentien of minder,
zal het kampioenschap zodanig georganiseerd worden (minder dalers in beide reeksen) dat het daaropvolgende seizoen zal
aangevat worden met één enkele reeks van zestien clubs.
2. Na afloop van het kampioenschap stijgen de twee reekswinnaars of hun vervangers, aangeduid op basis van de
eindrangschikking, en mits het behalen van de nodige licentie voor elite, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de licentie
voor de elite afdeling is bekomen, naar de elite afdeling. Indien één of beide reekswinnaars geen licentie heeft of hebben
bekomen, wordt of worden zij vervangen door de best geplaatste club, die de licentie heeft bekomen, tot en met de vijfde in
de reeks van het kampioenschap waaraan de te vervangen club deelnam.
3. De clubs die in de eindrangschikking op de laatste plaats van elke reeks geklasseerd staan, degraderen naar de 3 de
nationale afdeling.
Tot wanneer het aantal van 28 clubs bereikt is in de 2 de Nationale-afdeling zijn er geen dalers.
4. Indien een club niet langer voldoet aan de competitievoorwaarden van 2 de Nationale afdeling dan daalt deze club naar een
lagere afdeling dit evenwel pas na het einde van het lopende kampioenschap.

Artikel

F1538

3de nationale afdeling

1. De competitie omvat een kampioenschap dat betwist wordt in 2 reeksen, elk samengesteld uit maximum 16 ploegen, die
voldoen aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling (Art. F410 F426).
2. Aan de competitie worden ook U21-ploegen toegelaten van clubs wiens eerste ploeg actief is in de Elite-afdeling of in de
2de nationale afdeling.
3. Na afloop van het kampioenschap kunnen de beide reekswinnaars stijgen naar 2 de nationale afdeling op voorwaarde dat
ze voldoen aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling.
Voor deelnemende U21-ploegen is er een beperking mogelijk: zie Art. F1542.3.
Agenda NRC van 15.04.2019

110

Agenda NRC van 15.04.2019

111

24. (18-79) Samenwerkingsverband voor jeugdploegen ACFF
Le CE soumet la proposition suivante à la Commission Réglementaire Nationale.
1. Introduit par
L’ACFF
2. Motivation
Suite au changement intervenu à l'article A1572 en début de saison.
3. Approbation requise de
ACFF
4. Entrée en vigueur
Immédiatement
5. Textes proposés

Article

A327

Association d’équipes d’âge

Inchangé jusque :
243. Dans les championnats interprovinciaux, par le biais du formulaire de demande d’association d’équipes d’âge labellisée
ACFF, les clubs de l’association labellisée ont le choix de désigner:
-

séparément pour chaque catégorie U14 à U19, le club qui participera à la compétition de la catégorie respective
acquise sportivement, selon l’Art. A1572;
en U10 U12 à U13, le club qui participera à la compétition des 4 2 catégories regroupées, acquises sportivement, selon
l’Art. A1572.

Reste de l’article inchangé
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25. (18-80) Soorten wedstrijden en competities
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie met de suggestie om
Art. B1401.2. te schrappen.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Bij de werkzaamheden betreffende de herziening van het reglement, werd vastgesteld dat Art. B1401
niet meer up-to-date is:
- Categorie 1 en 2: begrippen die niet (meer) gebruikt worden
- Toepasselijke veiligheidswetgeving
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B1401

Soorten wedstrijden en competities ● Toepasselijke
veiligheidswetgeving

1. Indeling van de wedstrijden
inbegrepen
De eventuele testwedstrijden
Kampioenschapswedstrijden

Officiële
competities
of
wedstrijden

De wedstrijden om twee ploegen van dezelfde
afdeling of reeks die in de eindstand op een gelijke
plaats eindigen (nadat alle criteria zijn uitgeput) te
rangschikken.
De wedstrijden om een algemeen kampioen aan te
duiden, gespeeld in één enkele- of in een heen- en
terugwedstrijd,
worden
beschouwd
als
testwedstrijden

Categorie 1

Wanneer in onderhavig reglement verwezen wordt naar “kampioenschapswedstrijden” geldt
dit ook, behalve wanneer expliciet anders bepaald, voor de testwedstrijden.
Wedstrijden van een eindronde
de eventuele kwalificatieronde
Minicompetitie tussen een aantal
ploegen van verschillende afdelingen
of reeksen om een stijger(s) of
daler(s) aan te duiden.

Wedstrijden tussen deelnemers uit verschillende
afdelingen of reeksen, voorafgaand aan de
eindronde, om de deelnemers aan de eindronde
aan te duiden.

Wanneer in onderhavig reglement verwezen wordt naar “eindrondes of
eindrondewedstrijden” geldt dit ook, behalve wanneer expliciet anders bepaald, voor de
Agenda NRC van 15.04.2019

114
kwalificatieronde.
De play-offs (enkel in afdeling 1A, 1B, 1ste klasse amateurs en de Super League
vrouwenvoetbal)
Worden eveneens beschouwd als wedstrijden van play-offs:
- De wedstrijden met als doel het aanduiden van de kampioen, en de deelnemers aan de
Europese bekers, of de daler naar de 1ste klasse amateurs
- De finalewedstrijden heen en terug in 1B
Categorie 2
Vriendschappelijke
wedstrijden

Bekerwedstrijden
moeten afzonderlijk of deel uitmakend van een tornooi aan de KBVB zijn aangekondigd.

2. Een voetbalwedstrijd waaraan minstens één ploeg van het profvoetbal deelneemt (met uitzondering van vrouwen- en
bepaalde leeftijdscategorieën) en een internationale voetbalwedstrijd (deelname van ten minste één niet-Belgische ploeg en
die deelneemt aan een buitenlands kampioenschap of representatief is voor een vreemde natie) zijn onderworpen aan de
nationale wetgeving betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
2. De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden is van toepassing op:
- alle nationale voetbalwedstrijden (voetbalwedstrijden waaraan ten minste één club uit een nationale afdeling deelneemt)
die worden gespeeld op andere niveaus dan die gespeeld op provinciaal niveau, met inbegrip van bepaalde wedstrijden
van damesploegen en jeugdreeksen (respectievelijk de ploegen van de hoogste twee nationale dames- en hoogste
twee nationale jeugdreeksen)
- alle internationale voetbalwedstrijden (voetbalwedstrijd waaraan ten minste één niet-Belgische ploeg deelneemt en die
deelneemt aan een buitenlands kampioenschap of representatief is voor een vreemde natie)
(N.B. Een alternatief is om deze passage gewoon te schrappen. De voetbalwet is immers van dwingend recht en dient
sowieso te worden nageleefd door de organisatoren die onder het toepassingsgebied ervan vallen. Het feit dat wij hier
expliciet aan refereren in ons reglement doet hier geen afbreuk aan en is dus eigenlijk overbodig. Wetgeving wordt
bovendien geregeld aangepast en op deze manier vermijden we out-of-date informatie in het Bondsreglement)
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26. (18-81) Verdwijnen van de jeugdcompetitie van 1ste klasse amateurs
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
ACFF
2. Motivering
De jeugdploegen van 1ste klasse amateurs worden beheerd door de ACFF/Voetbal Vlaanderen.
3. Goedkeuring vereist van
ACFF/Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel

B252

Kalendermanager KBVB

Ongewijzigd tot:
22. De Kalendermanager KBVB is, in samenwerking met de leden ACFF/Voetbal Vlaanderen, verantwoordelijk voor de
samenstelling en het beheer van de kalender van de 1ste klasse amateurs (alsook van de reserven en jeugd van deze
afdeling).
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V260

Sportcomités
Vlaanderen)

(op

nationaal

en

regionaal

vlak

Voetbal

1. Indeling
Het Sportcomité bestaat uit drie onafhankelijke comités, te weten:
-

het Sportcomité KBVB, bevoegd voor de behandeling van tuchtzaken betreffende de eerste klasse amateurs en haar
reserven en nationale jeugd, de elite jeugdkampioenschappen, het vrouwenvoetbal op nationaal vlak en het futsal op
nationaal vlak;

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel

B1216

Bal

1. De bal moet voldoen aan de voorschriften van spelregel 2.
2. In wedstrijden tussen ploegen van:
-

seniores, U15 elite en U15 nationale jeugd van 1ste klasse amateurs, U16 tot U21 en vrouwelijke jeugd U20 wordt bal
nummer 5 gebruikt;
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-

U10 tot U15 (uitgezonderd U15 elite en U15 nationale jeugd van 1ste klasse amateurs) en vrouwelijke jeugd U13 tot
U16, wordt bal nummer 4 gebruikt;
U6 tot U9, wordt bal nummer 3 gebruikt.

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel

B1501

Nomenclatuur van de georganiseerde kampioenschappen

Ongewijzigd tot:
-

KBVB, in
samenwerking
met Voetbal
Vlaanderen en
ACFF

-

nationale herenkampioenschappen van 1ste klasse amateurs en
hun reserven en nationale jeugd;
nationale vrouwenkampioenschappen;
elite heren jeugdkampioenschappen 11/11;
elite heren jeugdwedstrijden 8/8 en 5/5, die een opgemaakte
kalender afwerken zonder resultaten.

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel

B1701

Bevoegdheid ● Regeling van de geschillen

Ongewijzigd tot:
14. de KBVB, in samenwerking met Voetbal Vlaanderen en de ACFF: voor wat betreft het amateurvoetbal in de 1 ste klasse
amateurs (en haar reserven en nationale jeugd), de elite jeugdkampioenschappen en wedstrijden van de hogere afdelingen
vrouwenvoetbal en futsal.
Rest van het artikel ongewijzigd
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27. (18-82) Nietigheid - verval
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Legal Department
2. Motivering
Het voorstel bestaat erin om een nieuw artikel in te voegen in Titel 17, “De rechtspleging binnen de
KBVB”, met name B1700 ( zie punt II) en om hiernaar te verwijzen in artikel B22
De nietigheidsregeling, waarvan het de bedoeling is deze in overeenstemming met de bepalingen
van het Gerechtelijk wetboek te voorzien, heeft immers betrekking op de rechtspleging. In die zin is
het aangewezen deze specifieke bepaling van toepassing op de rechtspleging onder te brengen in
Titel 17.
Het is de bedoeling het bondsreglement voor wat betreft de rechtspleging in overeenstemming te
brengen met de nieuwe nietigheidsregeling zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek zijnde dat:.
-

Absolute nietigheden worden afgeschaft voor proceshandelingen en termijnen die
voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid.
Termijnen om rechtsmiddelen aan te wenden gelden enkel op straffe van verval indien het
bondsreglement dit zo voorziet.

Aan de nietigheidsregeling voor de overige bepalingen van het Bondsreglement wordt bijgevolg niets
gewijzigd.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel B22

De nietigheid ● Het verval

1. Een handeling kan enkel nietig worden verklaard indien het reglement de nietigheid ervan uitdrukkelijk voorziet.
De nietigheid wordt uitgesproken zelfs als het doel dat met de pleegvorm wordt beoogd bereikt werd.
2. De termijnen gelden enkel op straffe van verval wanneer het reglement het verval voorziet. Evenwel, de termijnen om een
rechtsmiddel aan te wenden zijn altijd op straffe van verval.
3. Inzake de rechtspleging (Titel 17) zie Art. B1700.
NIEUW ARTIKEL

Artikel B1700

De nietigheid ● Het verval

1. Een partij kan enkel vragen een proceshandeling nietig te laten verklaren indien (cumulatief):
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-

het reglement inzake de rechtspleging de nietigheid ervan uitdrukkelijk voorziet;
die partij kan aantonen dat haar belangen zijn geschaad door het niet-naleven van de op straffe van nietigheid bepaalde
verzuim of onregelmatigheid; en
De exceptie van nietigheid wordt opgeworpen voor enig ander middel.

2. De termijnen inzake de rechtspleging (Titel 17) die gelden op straffe van nietigheid zijn onderhevig aan de regel
opgenomen in voorgaand lid.
3. De termijnen die in het reglement werden bepaald om een rechtsmiddel aan te wenden, gelden altijd op straffe van
verval..
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