Nationale Reglementscommissie
Gelieve alle briefwisseling te richten aan:
Secretariaat Nationale Reglementscommissie
Houba de Strooperlaan 145
1020 BRUSSEL
reglement@footbel.com

Brussel, 31 augustus 2018

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 17 september 2018 om 19.00
uur.
De agenda van deze zitting bevat de volgende punten:
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Verkiezing van een voorzitter van de NRC
Aanduiding van de ondervoorzitters van de NRC
Stemmenverdeling voor het seizoen 2018/2019
Verslag en gestemde teksten van de zitting van 11.06.2018
Briefwisseling
Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
(17-90) Organisatie van de nationale vrouwencompetities
(17-104) Integratie van de beloften van de Pro League in de nationale amateurreeksen
(17-107) Licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
(17-115) Ethische Code “naast het veld”
(17-121) Eerste ploegen A en B
(18-01) Aantal vervangingen
(18-02) Beker van België disciplinaire bevoegdheid
(18-03) Het kader van de scheidsrechters
(18-04) Volgberoep
(18-05) Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
(18-06) Minnelijke schikkingen
(18-07) Statuten en reglement van Voetbal Vlaanderen in het kader van “goed bestuur”
(18-08) Strafprocedure - Draagwijdte van de schorsing
(18-09) Internationale wedstrijden en nationale of provinciale selecties voor vrouwenploegen
(18-10) Ontvankelijkheid - Vormvereisten (van bondsacties)
(18-11) U7: voetbal 3 tegen 3 binnen Voetbal Vlaanderen

Met de meeste hoogachting,
Bart DE LEENER,
Secretaris van de NSC
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1. Verkiezing van een voorzitter van de NRC
Ingevolge de benoeming van Philippe Godin als lid van het UC, zal de NRC een nieuwe voorzitter
moeten aanduiden voor de resterende twee seizoenen van het vier jaar durende mandaat.
Kandidaturen worden ingewacht bij de secretaris voor 16.09.2018 (bdl@footbel.com).
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2. Aanduiding van de ondervoorzitters van de NRC
De Pro League, Voetbal Vlaanderen en de ACFF worden verzocht om hun kandidaten voor het
ondervoorzitterschap voor te dragen met het oog op de samenstelling van het bureau van de
Nationale Reglementscommissie.
Al deze mandaten hebben een duur van één seizoen (2018/2019).

Agenda NRC van 17.09.2018

4

Agenda NRC van 17.09.2018

5

3. Stemmenverdeling voor het seizoen 2018/2019

PLOEGEN
LAGERE AFDELINGEN
HOGERE AFDELINGEN
TOTALEN

SPORTACTIVITEIT EINDE SEIZOEN 2017/2018
ANT
BT ACFF BT VV WVL
OVL
HT
LGE
LIM
LUX
NR
TOT
2823
1222
2072
2154
2733
1662
1686
1792
874
937 17955
276
91
203
283
260
136
148
219
55
58 1729
3099
1313
2275
2437
2993
1798
1834
2011
929
995 19684

STEMMEN LAGERE AFD

VERDELING DER STEMMEN IN DE A.V. VAN 2019
2128
814
1666
1798
2240
1515

1598

1561

1053

987

15360

12

12

8

7

115

BEREKENING:
1 AFGEVAARDIGDE =
15360 : 115
15,9323
6,0944 12,4733 13,4616 16,7708 11,3428 11,9642 11,6872 7,88379 7,38965
133,5652174
THEORETISCH AANT.
AFGEV.
15,93
6,09
12,47
13,46
16,77
11,34
11,96
11,69
7,88
7,39
verschil met hogere
eenheid=
0,07
-0,09
0,53
-0,46
0,23
-0,34
0,04
0,31
0,12
-0,39
dus: 16 dus: 6
dus: 13 dus: 13 dus: 17 dus: 11 dus: 12 dus: 12 dus: 8 dus: 7
16
6
13
13
17
11
12
12
8
7

115

AANT.AFGEVAARDIGDEN

16

6

13

13
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4. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 11.06.2018
De in juni gestemde teksten werden opgenomen in het bondsreglement 2018-2019.
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5. Briefwisseling
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6. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
02.08.2018
R18.004 – Interpretatie van Art. B1627 (Bevoegdheid - Beslissingen en sancties)
Zie punt (18-02).
R18.007 – Interpretatie van Art. P1422 (Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad)
Zie punt (18-05).
R18.013 – Interpretatie van Art. B1731 (De minnelijke schikkingen)
Zie punt (18-06).
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7. (17-90) Organisatie van de nationale vrouwencompetities
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
In het kader van de verdere uitbouw van het vrouwenvoetbal, stelt de “Task Force Women Football”
voor om de vrouwensecties van de clubs van het profvoetbal toe te laten te starten in 1 ste nationale
afdeling, of 2de nationale afdeling, zodat deze ploegen in een meer competitieve omgeving kunnen
starten dan de laagste provinciale reeks.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019, maar een overgangsmaatregel in het seizoen 2018-2019 is noodzakelijk
5. Voorgestelde teksten

Sectie 8: De vrouwenkampioenschappen
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.
Zij dienen daartoe te voldoen aan de licentievoorwaarden voor vrouwenploegen (Titel 4, hoofdstuk 2), die dient aangevraagd
te worden tussen 15 april en 30 april 2019.
2. Twee ploegen zullen in overtal ingedeeld worden in 1ste 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, zal de rangorde als volgt worden bepaald:
rangschikking van de eerste herenploeg in het seizoen 2018-2019
datum van aanvraag
(volgorde kan worden omgewisseld, of andere ideeën?)
4. De andere aanvragende clubs worden ondergebracht in de twee reeksen van 2de 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…).
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8. (17-104) Integratie van de beloften van de Pro League in de nationale amateurreeksen
9. (17-107) Licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en competitieformule in 2de klasse amateurs
Voetbal Vlaanderen
De Pro League en de vleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen dienen zich uit te spreken omtrent de
principes die voorgesteld worden.
Bij positieve beslissing zullen detailteksten worden uitgewerkt die deze principes omzetten in
reglementaire teksten.
NB. Overgangsmaatregelen werden reeds gestemd opdat deze eventuele wijzigingen reeds in het
seizoen 2019-2020 in voege kunnen treden.
INTEGRATIE VAN DE BELOFTENPLOEGEN VAN PROFVOETBAL IN AMATEURCOMPETITIES
Definitief voorstel na vergadering Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen van 22.05.2018
Versie (2)
1. Uitgangspunten:
De simulaties gaan uit van de toestand bij het begin van het seizoen 2018-2019.
Het is uiteraard zo dat bij het einde van het seizoen 2018-2019 de toestand iets anders zal/kan zijn,
waardoor bepaalde aantallen zeer zeker dienen aangepast te worden. De principes kunnen wel
behouden blijven.
1A telt 16 clubs: 11 VV + 5 ACFF (Als we Anderlecht beschouwen als deelnemer aan ACFF
competities, maar dit blijft te bevestigen)
1B telt 8 clubs: 6 VV en 2 ACFF
1ste klasse amateurs telt 16 clubs: 12 VV + 4 ACFF- Dit wordt 11 VV + 5 ACFF als RFC Luik de eindronde
van 1ste klasse amateurs wint.
2. Inzetdatum
De opname van de B-ploegen in de amateurcompetities is gepland voor het seizoen 2019-2020.
Het seizoen 2018-2019 is een overgangsjaar, maar voor 30.6.2018 dienen de regels vastgelegd te zijn
die dat seizoen zullen gelden.
Op basis van een ranking opgesteld door de Pro League zullen de clubs worden aangeduid die
kunnen uitkomen in 1ste, 2de en 3de klasse amateurs
3. Terminologie
Indien de beloftenploegen instappen in het amateurvoetbal, zijn dit eigenlijk eerste B-elftallen, maar
met een beperking qua de maximum leeftijd om te mogen deelnemen.
We zullen echter niet Brugge B, Anderlecht B, Standard B …. gebruiken, maar Young Brugge, Young
Anderlecht, Young Standard….
4. Organisatie van 1ste klasse amateurs
Vermits een kampioenschap met 22 ploegen, zelfs met 20 ploegen, organisatorisch niet haalbaar is
voor amateurteams, wordt er voorgesteld om twee reeksen te voorzien:
- Een reeks 1ste klasse amateurs ACFF
- Een reeks 1ste klasse amateurs Voetbal Vlaanderen
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Beide vleugels beslissen hoeveel ploegen er in iedere reeks zullen aantreden, maar voor het seizoen
2019-2020 zou dit zijn:
- 1ste klasse amateurs ACFF: 12 ploegen, waarvan 3 clubs U21
- 1ste klasse amateurs Voetbal Vlaanderen: 16 ploegen, waarvan maximum 4 ploegen U21
Beide reeksen leveren de amateurkampioen af van respectievelijk ACFF of Voetbal Vlaanderen
(hoogst geklasseerde amateurclub)
Een confrontatie tussen beide kampioenen (of hoogst geklasseerde amateurclub) duidt de kampioen
van België amateurvoetbal aan, die promoveert naar 1B indien de vereiste licentie is behaald.
Indien slechts één van beide kampioenen de licentie bekomt, promoveert deze club.
Indien geen van beide kampioenen de licentie bekomen, zijn er testwedstrijden tussen de best
geplaatste ploegen ACFF/Voetbal Vlaanderen die wel een licentie hebben bekomen om een stijger
aan te duiden.
Een B-ploeg kan niet stijgen naar 1B
5. Maximum aantal B-ploegen in de hogere amateurreeksen
Het aantal B-ploegen per reeks wordt beperkt tot max. 4.
Indien om één of andere reden dit aantal zou overschreden worden, is er een bijkomende daler die
geput wordt uit de B-ploegen.
6.

Leeftijdscategorie van de B-ploegen:
6.1. Elftal U21, dat mag aangevuld worden met maximum 4 oudere spelers, waarvan minstens 3
maximaal U23 mogen zijn
Indien echter een speler uit langdurige blessure komt, te staven door een geneeskundig
attest van minstens 2 maanden (en speler mag in die periode niet ingeschreven zijn geweest
op een wedstrijdblad), mag dit worden:
Elftal U21, dat mag aangevuld worden met maximum 4 oudere spelers, waarvan minstens 2
maximaal U23 mogen zijn
Deze afwijking is geldig voor 3 opeenvolgende officiële wedstrijden
6.2. Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad (huidig artikel P1422)

Om reden die aan de basis ligt van dit project namelijk kansen geven aan de eigen jeugd, dienen de
spelers van deze ploeg die ingeschreven worden op het wedstrijdblad ook te voldoen aan de regels
betreffende het Belg zijn of opgeleid te zijn door een Belgische club.
- 1ste klasse amateurs: 15 van de 18
- 2de en 3de klasse amateurs: 12 van de 15
Er geldt wel een overgangsmaatregel tot en met het seizoen 2021-2022, waarna er een evaluatie
volgt, die als volgt luidt:
- 1ste klasse amateurs: 12 van de 18
- 2de en 3de klasse amateurs: 10 van de 15
7. Hoeveel profclubs zullen meedoen?
Alle 24 profclubs zijn verplicht om ook aan te treden met een B-elftal. Deze verplichting wordt
verankerd in de licentievoorwaarden.
De ploeg die degradeert in 1B, verliest tevens haar B-elftal in de hogere amateurreeksen, en wordt
vervangen door de ploeg die promoveert naar 1B, waarvan de B-ploeg wordt ingeschreven in de 3de
klasse amateurs
Agenda NRC van 17.09.2018
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8. Toepasselijke reglementering
Principe is dat de reglementering van het amateurvoetbal van toepassing is, en niet beperkend
worden de volgende punten al aangehaald:
8.1. Klasseverlaging
Het zijn wedstrijden van eerste ploegen, en voor B-ploegen geldt er “klasseverlaging”
Dit bestaat niet in de hogere amateurreeksen, en dient dus voorzien te worden.
Voetbal Vlaanderen en ACFF zijn het er over eens om dit te standaardiseren voor deze reeksen,
naar max. drie spelers die op het wedstrijdblad stonden van een van de laatste DRIE wedstrijden
van het lopende seizoen.
Vraag: kan dit niet volledig gelijk getrokken worden, ook voor de provinciale afdelingen?
8.2. Schorsing
Er dient gespecifieerd te worden dat de uitzonderingen die voorzien zijn in art. P1808 enkel
gelden voor de eerste ploeg A van de club, niet voor de B-ploeg.
Dit betekent dat een speler die geschorst wordt voor de A-ploeg, gedurende de duur van
deze schorsing niet mag aantreden in het B-elftal.
Andersom, de speler die geschorst wordt in de B-ploeg, mag na het ondergaan van zijn eerste
schorsingsdag wel aantreden in de A-ploeg.
8.3. Andere regels
-

Aantal vervangingen, gele kaarten, transferten, rechtsprekende instanties, kalender
(zondagnamiddag, of zaterdagavond, of mits wederzijds akkoord op een ander
moment)…..

-

2de en 3de klasse amateurs blijven met 15 spelers op het wedstrijdblad.

-

Voor de B-ploegen die zullen deelnemen aan de competitie 1ste klasse amateurs, dienen
de licentievoorwaarden gerespecteerd te worden, vooral dan de bepalingen betreffende
het speelveld waarop zal worden gespeeld.
Voor de B-ploegen die zullen deelnemen aan de competities van 2de en 3de klasse
amateurs, dient het speelveld…., de eventuele verlichting…., te voldoen aan de normen
voor deze afdelingen, en voorafgaandelijk goedgekeurd te zijn door het competitions
department ACFF of Voetbal Vlaanderen

8.4. Internationale activiteiten
De internationale activiteiten van de U19 en U21 vallen op FIFA-data. In die periode is er
echter in 1ste klasse, 2de klasse en 3de klasse amateur competitie.
Oplossing :
Een club kan uitstel bekomen voor het spelen van een officiële wedstrijd indien twee of meer
van haar spelers geselecteerd worden voor een nationale ploeg als veldspelers, en die tijdens
de laatste 3 officiële wedstrijden van de desbetreffende ploeg minstens twee keer op het
wedstrijdblad gestaan hebben voorafgaand aan de datum van de selectie.
Idem voor de keeper
8.5. B-ploeg heeft geen recht op deelname aan Beker van België
Dit maakt wel de organisatie van de Beker er niet eenvoudiger op
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9. Eventuele integratie van de U23 hogere amateurreeksen in de provinciale reeksen
Dit project wordt losgekoppeld van het project “integratie U21 profvoetbal” in hogere
amateurreeksen.
Wel wil men het verbod dat een B-ploeg kan stijgen naar de hogere amateurreeksen afschaffen,
maar geen verplichting opleggen om te stijgen.
Als men stijgt, moet men voldoen aan de voorwaarden voor B-elftallen in de hogere amateurreeksen
(U21 + maximaal 4 oudere waarvan minstens 3 U23)
In de provinciale reeksen is er GEEN leeftijdsbeperking
10. Wijziging licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en spelen eindronde stijgen 2de klasse
amateurs
Men is in het algemeen van oordeel dat het voorliggende voorstel (17.107) een goede verbetering is
11. Eventuele aanpassing licentievoorwaarden betaald voetbal 1B
De amateurvleugels dringen er op aan dat de integratie van de stijger naar 1B op een soepelere wijze
zou kunnen verlopen, vooral wat betreft het moeten voldoen aan de materiele vereisten.
Pro League zal dit onderzoeken, en eventueel een voorstel formuleren
12. Verdere stappen:
Deze nota met principes wordt in de week van 28.05.2018 besproken bij ACFF/Voetbal Vlaanderen
en Pro League
Bij een “go” zullen er teksten worden opgesteld, zeker voor wat betreft de overgangsmaatregelen
voor het seizoen 2018-2019.
Indien tijdsmatig mogelijk, zullen ook de teksten vanaf 2019-2020 worden opgesteld.
Anders zal er een verwijzing naar de principes worden ingelast in het reglement, en zullen de
definitieve teksten volgend seizoen worden opgesteld.
De NRC van 11.06.2018 kan dan het project goedkeuren

G.TIMMERMANS
23.05.2018

ENKEL VOOR VOETBAL VLAANDEREN:
INTEGRATIE VAN DE BELOFTENPLOEGEN VAN PROFVOETBAL IN AMATEURCOMPETITIES

Simulatie van een competitiemodel hogere afdelingen amateurvoetbal
Voetbal Vlaanderen
1.

D1 amateurs Voetbal Vlaanderen
12 ploegen VV + 4 ploegen U21 profvoetbal= 16 ploegen
-

Indien er geen 12 ploegen zijn bij het begin van het seizoen 19-20, zullen er bijkomende
stijger(s) zijn uit 2de klasse
Aanduiding van de kampioen:
• Ofwel rechtstreeks de 1ste na 30 wedstrijden
• Ofwel een eindronde met eerste en 3 periodekampioenen- Deze eindronde start met het
aantal punten behaald in de reguliere competitie (of halvering punten?)
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- Stijger naar 1B:
Een confrontatie tussen beide kampioenen (of hoogst geklasseerde amateurclub) duidt de
kampioen van België amateurvoetbal aan, die promoveert naar 1B indien de vereiste licentie is
behaald.
Indien slechts één van beide kampioenen de licentie behaald, promoveert deze club.
Indien geen van beide kampioenen de licentie behaald, zijn er testwedstrijden tussen de best
geplaatste ploegen ACFF/Voetbal Vlaanderen die wel een licentie hebben behaald om een stijger
aan te duiden.

2.

-

3 rechtstreekse dalers.
Eventuele aanpassing: zie punt 4

-

Indien door bijkomende stijgers uit D2, er meer dan 4 ploegen U21 profvoetbal zouden
moeten uitkomen in D1, zal dit aantal teruggebracht worden naar 4 door bijkomende daler(s)
aan te duiden tussen de clubs van U21 profvoetbal

D2 amateurs Voetbal Vlaanderen
2 reeksen van 16 ploegen VV + 2 ploegen U21 profvoetbal = 18 ploegen per reeks

3.

-

Beide kampioenen stijgen rechtstreeks naar D1, op voorwaarde dat ze de licentie voor het
nationaal amateurvoetbal hebben bekomen
Indien niet, stijgt de ploeg die het hoogste eindigt en die een licentie heeft bekomen, naar D1

-

Eindronde tussen de tweedes en de 6 periodekampioenen, voor 1 stijger naar D1
Er hoeft geen licentie te zijn bekomen om deel te nemen aan de eindronde, wel om te
kunnen stijgen.
Indien de winnaar geen licentie heeft, zal hij worden vervangen door de volgende best
geklasseerde club uit de eindronde die wel een licentie heeft

-

Voorlaatste en laatste van elke reeks dalen rechtstreeks naar D3- De 16de spelen onderling
een eindronde voor een bijkomende daler

-

Eventuele aanpassing van aantal stijgers of dalers: zie punt 4

-

Indien er door het systeem van stijgen en dalen meer dan 8 ploegen U21 profvoetbal zouden
moeten uitkomen in D2, zal dit aantal teruggebracht worden naar 8 door bijkomende daler(s)
aan te duiden tussen de clubs van U21 profvoetbal

D3 amateurs voetbal Vlaanderen
3 reeksen van 13 (*) ploegen VV + 3 (*) ploegen U21 profvoetbal = 16 ploegen per reeks
-

(*) er zijn, met de huidige samenstelling van de reeksen, nog 9 clubs U21 VV onder te
brengen. Dit betekent dat er 2x16 + 9 = 41 clubs beschikbaar zijn voor deze afdeling.
Voorstel om 3 reeksen te maken van 13 + 3 U21 = 16 clubs,
Totaal 48 clubs.

-

In het overgangsseizoen 2018-2019 dienen er dus 7 clubs gevonden te worden
Voorstel: 2 x 2 dalers minder in D3 (zeker) en 3 bijkomende stijgers (juist aantal afhankelijk
van wat er benodigd is) uit de IP eindronde.
De drie kampioenen stijgen rechtstreeks naar D2

-
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-

Eindronde tussen de 3 tweedes en de 9 periodekampioenen, om 1 bijkomende stijger naar
D2

-

Twee rechtstreekse dalers per reeks.

-

Eindronde tussen de drie nummers 14, voor 1 bijkomende daler naar de provincies
Dit betekent dan 2 stijgers uit de IP eindronde

-

Eventuele aanpassing van aantal stijgers of dalers: zie punt 4

-

Indien er door het systeem van stijgen en dalen meer dan 12 ploegen U21 profvoetbal
zouden moeten uitkomen in D3, zal dit aantal teruggebracht worden naar 12. Modaliteiten
hiervoor zijn nog vast te stellen

4.

Eventuele aanpassing van deze cijfers

De aantallen voor stijgen en dalen kunnen aangepast worden indien de daler uit 1B van een andere
vleugel is dan de stijger uit D1
Stijger uit D1
Club Voetbal Vlaanderen
Club ACFF
Bijkomende DALER uit D1, D2
en D3 Voetbal Vlaanderen

Club
Voetbal Vlaanderen
Daler
Uit
1B

Bijkomende stijger uit D2, D3 en
IP eindronde ACFF
Club
ACFF

Bijkomende DALER uit D1, D2 en
D3 ACFF
Bijkomende stijger uit D2, D3 en
IP eindronde Voetbal Vlaanderen

5.

Eventuele verdere aanpassingen

51. Zal D1 met 16 blijven, of wil men 1 jaar later naar 18 clubs?
Dit zou 2 bijkomende stijgers betekenen
52. Wil D2 met 18 blijven, of teruggaan naar 16 clubs?
Dit zou 4 bijkomende dalers betekenen
53. Een combinatie van 51. en 52. : dit betekent dan slechts 2 bijkomende dalers
Mvg
Gilbert Timmermans
23.05.2018

INTEGRATIE VAN DE BELOFTENPLOEGEN VAN PROFVOETBAL IN AMATEURCOMPETITIES
Definitief voorstel na vergadering Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen van 22.05.2018
Versie (2)
Aanvullingen betreffende licenties en financiële tegemoetkomingen 03.07.2018
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Na een voorbereidend gesprek in de werkgroep Voetbal Vlaanderen, gevolgd door een onderhoud
Pro League- ACFF- Voetbal Vlaanderen, wordt voorgesteld om het definitief voorstel (2) van
22.05.2018 te behouden (zie in bijlage), maar met een aanvulling/aanpassing voor de punten;
- 9: Eventuele integratie van de U23 hogere amateurreeksen in de provinciale reeksen
- 10: Wijziging licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en spelen eindronde 2de klasse
amateurs
- 11: Aanpassing licentievoorwaarden betaald voetbal 1B
- 12: financiële tegemoetkomingen
9. Eventuele integratie van de U23 hogere amateurreeksen in de provinciale reeksen
Voor Voetbal Vlaanderen werd reeds beslist dat op het einde van het seizoen 2018-2019 de clubs
van de hogere amateurreeksen éénmalig een B-ploeg kunnen inschrijven in de provinciale reeksen,
en dit op een hoger niveau dan 4de provinciale:
- 1ste klasse amateurs: in 2de provinciale
- 2de en 3de klasse amateurs: in 3de provinciale
10. Wijziging licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs in spelen eindronde 2de klasse amateurs
In samenhang met de wijzigingen die kunnen voorgesteld worden voor punt 10 (aanpassing
licentievoorwaarden betaald voetbal 1B), dienen volgende wijzigingen aangebracht aan het voorstel
n° 17.107 (ook in bijlage):
-

De veiligheidscapaciteit blijft onveranderd op 1500 plaatsen, waarvan 300 zitplaatsen.
Dit moet bereikt zijn op datum van de sluiting van de aanvraag van de licentie voor het
tweede seizoen dat men zal uitkomen in 1ste klasse amateurs, dus in februari-maart van het
eerste seizoen dat men uitkomt in 1ste klasse amateurs.
Dit is dus een uitstel van één jaar (nu moet men in orde zijn op het ogenblik van de aanvraag
van de licentie voor 1ste klasse amateurs, ook als de club nog uitkomt in 2de klasse amateurs)

(Reden voor de ongewijzigde capaciteitsvereisten: er komt een langere periode om te voldoen
aan de licentievoorwaarden voor 1B. In die overgangsperiode is een stadioncapaciteit 1000/150
niet aanvaardbaar)
11. Aanpassing licentievoorwaarden betaald voetbal 1B en 1A
Enkel voor wat betreft de veiligheidscapaciteit van het stadion (andere vereisten zoals
verlichting….blijven ongewijzigd), is de CEO van de Pro League bereid om volgend punt aan zijn Raad
van Bestuur voor te stellen:
Voor de licentie 1B zou men moeten voldoen op datum van de sluiting van de aanvraag van de
licentie voor het tweede seizoen dat men zal uitkomen in 1B, dus in februari-maart van het eerste
seizoen dat men uitkomt in 1B (nu moet men in orde zijn op het ogenblik van de aanvraag van de
licentie voor 1B, ook als de club nog uitkomt in 1ste klasse amateurs)
Voor de clubs 1B die vanaf het tweede seizoen een licentie 1A moeten bekomen, die moeten op 15
oktober van het derde seizoen voldoen aan deze voorwaarden
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12. Financiële tegemoetkomingen
12.1. Voor wat betreft de 800.000 EUR die rechtstreeks verdeeld worden onder de amateurclubs van
1se klasse amateurs zal de Pro League, samen met de KBVB, bevestigen dat dit geldt tot bij het einde
van het seizoen 2022-2023
12.2. Het totale bedrag van het “deelnamerecht” aan de competities” die de Pro League aan de
vleugels zal betalen, is uiteraard afhankelijk van de afdeling waarin de B-ploegen evolueren.
Voor het seizoen 2019-2020 is dit 837.500 EUR, waarvan 512.500 EUR voor Voetbal Vlaanderen en
325.000 EUR voor ACFF.
Daar deze som wordt uitgekeerd aan de clubs, dienen de vleugels zeker te zijn dat deze sommen
jaarlijks zijn verworven (als er bvb 4 B-ploegen uit 1ste klasse amateurs zouden degraderen, is dit
onmiddellijk 200.000 EUR minder deelnamerecht)
Daarom zal de Pro League onderzoeken of deze bedragen niet als forfaitair kunnen beschouwd
worden.
12.3. Voor Voetbal Vlaanderen zal deze som, verhoogd met het huidig beschikbare in het
jeugdfonds, als volgt verdeeld worden:
-

1ste klasse amateurs: 12.000 EUR
2de klasse amateurs: 9.000 EUR
3de klasse amateurs: 6.000 EUR
Provinciale verstandhoudingen en VACHA: 7.000 EUR

Gilbert Timmermans
04.07.2018
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10. (17-115) Ethische Code “naast het veld”
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Er werd een Ethische Code uitgewerkt die een reeks waarden formuleert die essentieel zijn voor de
goede werking, de instandhouding van de reputatie van de KBVB en haar deelorganisaties, en die van
de voetbalsport in het algemeen. Dit dient in het reglement te worden opgenomen.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2018
5. Voorgestelde teksten
Nieuw artikel

Artikel B109

Ethische Code “naast het veld”

De KBVB en de deelorganisaties onderschrijven de Ethische Code “naast het veld” waarbij een rechtmatig, integer, ethisch en
verantwoord gedrag wordt vooropgesteld voor de KBVB en haar deelorganisaties, alsook voor alle leden van bondsinstanties.
De ethische code formuleert een gemeenschappelijke reeks waarden die essentieel zijn voor de goede werking, de
instandhouding van de reputatie van de KBVB en haar deelorganisaties, en die van de voetbalsport in het algemeen.

Artikel B201

Nomenclatuur van de bondsinstanties ● Subgroepen Voetbal
Vlaanderen en ACFF

Ongewijzigd tot:
13. Andere instanties
Benoemde instanties

Artikel
B240
B241
B242
B243
B244
B245
B246
B247
B248
B249
B250
B251
B252

Gemeenschappelijke instanties amateurvoetbal- profvoetbal – (futsal)
Commissie Integriteit
Strategische Commissie voor de Arbitrage
Bureau Arbitrage KBVB ● Departement Arbitrage KBVB
Parket
Onderzoekscommissie
Evocatiecommissie
Commissie van het Nationaal Steunfonds
Pool van Specialisten
Commissie Veiligheid
Financiële Auditcommissie
Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar
Arbitragecommissie voor de Amateur
Kalendermanager KBVB
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B253
B254
B255

Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB
Licentiedepartement
Licentiecommissie

Vervolg ongewijzigd

Artikel B206

Voorwaarden om verkiesbaar te zijn en/of een mandaat uit te
oefenen

1. Om verkiesbaar te zijn tot lid van een bondsinstantie moet men minstens 18 jaar oud zijn en hoogstens de leeftijd van 70
jaar bereikt hebben op het moment van de aanvang van het mandaat. De kandidaturen die niet aan deze voorwaarden
voldoen worden als niet-bestaande beschouwd.
De leeftijdsvoorwaarde van 70 jaar geldt niet:
-

voor de leden die herkiesbaar zijn in een instantie waarvan ze reeds deel uitmaken;
voor de reeds verkozen of benoemde leden die zich verkiesbaar stellen voor een andere instantie.

2. Om verkiesbaar te zijn of het mandaat van lid van een bondsinstantie verder uit te oefenen, moet men eveneens aan de
volgende voorwaarden voldoen:
-

burgerlijke en politieke rechten genieten;
toegewezen zijn aan een effectieve club van de taalrol waartoe het mandaat behoort of aangesloten zijn bij de KBVB,
met aanduiding van verklaring van aanhorigheid tot een taalrol, wanneer het niet-toegewezen aangeslotenen betreft die
voorgedragen worden door de liga’s, clubs van hogere afdelingen of vleugels;
de integriteitsververklaring van de KBVB op afdoende wijze te ondertekenen en de principes van de Ethische Code
“naast het veld” te onderschrijven en na te leven.

In afwijking van dit principe zijn er voor bepaalde instanties uitzonderingen voorzien die telkens vermeld worden.
De kandidaturen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden als niet-bestaande beschouwd.
Vervolg ongewijzigd

Artikel B210

Het mandaat van lid van een benoemde instantie

Ongewijzigd tot:
3. Op straffe van nietigheid moet elke nieuwe kandidatuur als lid van een benoemde instantie, ondertekend door de
gerechtigd correspondent, ingediend worden ofwel:
-

door de club van toewijzing;
door de Pro League of Voetbal Vlaanderen, indien het een niet-toegewezen aangeslotene betreft.

Zij moet, op straffe van verval, uiterlijk op de datum daartoe voorzien in de oproep tot kandidaturen en op straffe van
nietigheid onder aangetekende omslag bij de Secretaris-generaal of de Provinciale Secretaris, naargelang het geval, worden
ingediend.
Deze kandidatuur dient eveneens, op straffe van nietigheid, een volledig curriculum vitae van de kandidaat te bevatten, de
verbintenis om de integriteitsverklaring van de KBVB te ondertekenen, en medeondertekend te zijn door de kandidaat zelf
of, indien deze laatste gerechtigd correspondent is van zijn club van toewijzing of van de Pro League of Voetbal Vlaanderen,
door een verantwoordelijk bestuurslid (Art. B311).
Vervolg ongewijzigd
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Artikel B216

Onafhankelijkheid van de bondsinstanties ● Onderzoek van de
zaken

1. De bondsinstanties en hun leden zijn gehouden de statuten, de reglementen, de richtlijnen, de beslissingen en de
ethische code van de KBVB, van de FIFA en van de UEFA in de uitoefening van hun activiteiten na te leven.
Vervolg ongewijzigd

Nieuw artikel

Artikel B240

Commissie Integriteit

De Commissie Integriteit wordt opgericht in de schoot van de Raad van Bestuur van de KBVB met de samenstelling en
bevoegdheden zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van de Commissie Integriteit.
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11. (17-121) Eerste ploegen A en B
1. Ingediend door
werkgroep Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Er werd beslist om het luik “eventuele integratie van B-ploegen in de provinciale reeksen” los te
koppelen van het project “Integratie U21 in de hogere amateurreeksen” .
De ACFF liet weten dat, in tegenstelling met een vroeger ingenomen standpunt, B-ploegen in de
provincie niet aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden dienen te voldoen.
In de laatste NRC van verleden seizoen werd beslist om de overgangsbepalingen van Art. V1508 en
V1567 goed te keuren met inwerkingtreding vanaf 01.07.2018.
De rest van het voorstel dat hierna volgt wordt overgedragen naar het seizoen 2018-2019.
3. Goedkeuring vereist van
ACFF en Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding:
01.07.2019, doch enige voorbereidingen werden getroffen in het seizoen 2018-2019.
5. Voorgestelde teksten

Artikel B1508

Eerste ploegen A en B in het amateurvoetbal
Profvoetbal: Art. P1508
ACFF: Art. A1508
Voetbal Vlaanderen: Art. V1508

Artikel B1017

Specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen
Profvoetbal: P1017
ACFF: A1017
Voetbal Vlaanderen: V1017

1. Bij deelname aan de wedstrijden van de eerste herenploeg B: zie Art. V1017
2. Aantal in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad van de officiële competities van de eerste ploegen voor
clubs van het profvoetbal
Zie Art. P1422.
3. Deelname aan kampioenschapswedstrijden van de eerste ploeg van een club van het profvoetbal 1A en 1B
Om gekwalificeerd te zijn voor deelname aan deze wedstrijden moet de speler de laatste dag voor middernacht voorafgaand
aan de wedstrijd voorkomen op de "Squad size limit" lijsten van de club (zie Art. P335).
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Artikel V1017

Specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen B in het
amateurvoetbal

1. Leeftijdscategorie voor de B-ploeg
11. In het provinciaal amateurvoetbal
Er geldt geen beperking qua maximum leeftijd van de spelers.
12. In de hogere afdelingen van het amateurvoetbal
Het elftal dient te bestaan uit spelers U21, dat mag aangevuld worden met maximum 4 oudere spelers, waarvan minstens 3
maximaal U23 mogen zijn.
Het niet voldoen aan deze regel wordt bestraft volgens Art. B1026.
2. Klasseverlaging
21. In de hogere afdelingen amateurs
211. Op het wedstrijdblad van de eerste herenploeg B mogen maximum drie spelers ingeschreven worden, die op het
wedstrijdblad stonden van een van de laatste twee drie kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste
herenploeg A.
212. Bovendien, bij eventuele test-, kwalificatie- of eindrondewedstrijden mag men in de eerste herenploeg B geen spelers
inschrijven op het wedstrijdblad die aan meer dan de helft van de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het
lopende seizoen van de eerste herenploeg A effectief begonnen zijn.
22. In de provinciale afdelingen van Voetbal Vlaanderen
21. Op het wedstrijdblad van de eerste herenploeg B mogen maximum drie spelers ingeschreven worden, die op het
wedstrijdblad stonden van een van de laatste twee (drie??) kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de
eerste herenploeg A.
22. Bovendien, bij eventuele test-, kwalificatie- of eindrondewedstrijden mag men in de eerste herenploeg B geen spelers
inschrijven op het wedstrijdblad die aan meer dan de helft van de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het
lopende seizoen van de eerste herenploeg A effectief begonnen zijn.
Kunnen Voetbal Vlaanderen en ACFF niet standaardiseren: overal drie laatste wedstrijden?
Voetbal Vlaanderen zou hiermee akkoord kunnen gaan!

Artikel V1422

Verplichte inschrijving op wedstrijdblad voor clubs van het
amateurvoetbal

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

bij een eerste overtreding:
bij de tweede overtreding:
vanaf de derde overtreding:

50,00 EUR
150,00 EUR
250,00 EUR
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GELE EN RODE KAARTEN - SCHORSINGEN
NB. Afhankelijk van de keuze (al dan niet cumul van de kaarten in A en B-ploeg) zal het artikel
B1806 misschien moeten worden herzien.
We ontwikkelen hierna de aparte boekhouding.
NB. Indien het project “integratie U21 profvoetbal in de hogere amateurreeksen” niet doorgaat,
kan de huidige toestand behouden blijven d.w.z. WEL cumulatie van de gele kaarten. Dan kunnen
ook de voorbeelden waarin B-ploegen van profclubs worden genoemd wegvallen.
En zelfs indien de integratie van de U21 er komt, moet men misschien de situatie toch herzien en
het principe van de cumul behouden.

Artikel B1806

Registratie ● Retributie

1. Registratie gele kaarten
De registratie van de gele kaarten gebeurt afzonderlijk en naargelang het geval voor de wedstrijden:
-

van het kampioenschap van eerste ploegen A, inbegrepen de eventuele testwedstrijden (Art. B1401);
van het kampioenschap van eerste ploegen B, inbegrepen de eventuele testwedstrijden (Art. B1401);
van een eindronde van eerste ploegen, inbegrepen de eventuele kwalificatieronde (Art. B1401);
van de play-offs (Art. B1401);
van de jeugd en reserven;
van de Beker van België (Titel 16);
van de Beker van België U21 profvoetbal (Titel 16);
van de provinciale beker van eerste ploegen;
van de provinciale beker van jeugdploegen en reserven.

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

1. Strafprocedure
11. Schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden
Kampioenschapswedstrijden van het
amateurvoetbal
waaraan
eerste
ploegen A en B/BJ van amateurclubs
deelnemen
Kampioenschapswedstrijden van het
amateurvoetbal waaraan eerste
ploegen BJ van profclubs deelnemen
Kampioenschapswedstrijden van 1ste
ploegen A en B van het
amateurvoetbal
Wedstrijden van:
een eindronde
de play-offs van de 1ste klasse
amateurs en de Super League
Vrouwenvoetbal
de Beker van België
de provinciale bekers van eerste
ploegen

Amateurvoetbal
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie
waarschuwingen heeft opgelopen in deze wedstrijden.
Waarschuwingen opgelopen in de A- en B/BJ-ploeg worden samengeteld
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie
waarschuwingen heeft opgelopen in deze wedstrijden.
Waarschuwingen opgelopen in het BJ-elftal worden niet samengeteld met de
waarschuwingen opgelopen met het A-elftal, uitkomende in het profvoetbal
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie
waarschuwingen heeft opgelopen in deze wedstrijden.
Waarschuwingen opgelopen in de A- en B-ploeg worden niet samengeteld

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

de provinciale bekers van
jeugdploegen en reserven
Kampioenschapswedstrijden reserven
en jeugd

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

12. Schorsing voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij twee waarschuwingen in de loop van dezelfde wedstrijd heeft
opgelopen
2. Draagwijdte van de schorsing
21. De schorsing voor cumulatie van waarschuwingen of voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd slaat enkel op de
eerstvolgende wedstrijd van:
-

het kampioenschap van eerste ploegen waaraan A en B-ploegen deelnemen
de eindronde van eerste ploegen
de play-offs van de 1ste klasse amateurs of Super League Vrouwenvoetbal
het kampioenschap van reserven of jeugd waarvoor de speler gekwalificeerd is en waarin hij een waarschuwing kreeg
de Beker van België
de provinciale beker van eerste ploegen
de provinciale beker van jeugd en reserven

indien de waarschuwingen gegeven werden in wedstrijden van die categorie.
22. De schorsing belet de speler op de dag van die wedstrijd ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van gelijk welke
ploeg van zijn club, inbegrepen deze van het samenwerkingsverband.
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 tijdens
de zes erop volgende dagen gespeeld wordt (zie voorbeelden in Art. B1808).
Uitzondering voor de B-ploegen van het profvoetbal: zie Art. P1807
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V1808

Dag van de schorsing

1. Dag van de schorsing

Kampioenschapswedstrijden van eerste
ploegen A en B

-

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

Amateurvoetbal
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het
kampioenschap van de eerste ploeg waarin de speler zijn derde gele
kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft
gekregen.
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het
kampioenschap die de eerste ploeg A of B van de club moet spelen die
volgt op de wedstrijd van het kampioenschap tijdens dewelke de speler
de derde gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde
wedstrijd.
Voorbeelden: zie 21 hierna
De schorsing slaat, naargelang het geval, op de eerste wedstrijd van de
eindronde, de play-offs van de 1ste klasse amateurs of de Super League
Vrouwenvoetbal, de Beker van België, of provinciale beker 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.
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reserven
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 22 hierna

Kampioenschapswedstrijden reserven en
jeugd

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).
Uitzondering voor de B-ploegen van het profvoetbal: zie Art. P1807
2. Bij cumulatie van schorsingen: zie Art. B1809
2. Enige voorbeelden voor dag van schorsing
Een speler krijgt gele kaarten in verschillende kampioenschapswedstrijden:
21. Meerdere eerste ploegen
1ste gele kaart

2de gele kaart

3de gele kaart

Eerste ploeg A
amateurvoetbal

Eerste ploeg A
amateurvoetbal

Eerste ploeg A
amateurvoetbal

Eerste ploeg B
amateurvoetbal

Eerste ploeg A
amateurvoetbal

Eerste ploeg B
amateurvoetbal

Eerste ploeg A
amateurvoetbal

Reserven

Eerste ploeg B
amateurvoetbal

Eerste ploeg
B/BJ
amateurvoetbal

Eerste ploeg
B/BJ
amateurvoetbal

Eerste ploeg A
amateurvoetbal

Eerste ploeg B
profvoetbal

Eerste ploeg B
profvoetbal

Eerste ploeg B
profvoetbal

Eerste ploeg B
profvoetbal

Eerste ploeg A
profvoetbal

Eerste ploeg B
profvoetbal

Gevolg
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van
de eerste ploeg A van het amateurvoetbal. Hij is hierdoor
eveneens geschorst voor de eerstvolgende
kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg, waarvoor hij
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop
volgende dagen gespeeld worden.
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van
de eerste ploeg B/BJ van het amateurvoetbal. Hij is hierdoor
eveneens geschorst voor de eerstvolgende
kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg, waarvoor hij
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop
volgende dagen gespeeld worden..
Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking eerste ploegen A
en eerste ploegen B
Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking “jeugd & reserven”
en “eerste ploegen”.
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van
de eerste ploeg A van het amateurvoetbal Hij is hierdoor eveneens
geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van
elke andere ploeg, waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van
de schorsing of de zes erop volgende dagen gespeeld worden..
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van
de eerste ploeg B van het profvoetbal. Hij is hierdoor eveneens
geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van
elke andere ploeg, waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van
de schorsing of de zes erop volgende dagen gespeeld worden,
uitgezonderd voor de eerste ploeg A (Art. P1807)
Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking eerste ploegen A
en B van het profvoetbal.

Rest van het artikel ongewijzigd
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12. (18-01) Aantal vervangingen
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Pro League
2. Motivering
Ingevolge de wijziging van de Spelregels en hun toepassing tijdens de Wereldbeker 2018 in Rusland,
vraagt de Pro League om een wijziging aan te brengen in artikel 1222.2van het bondsreglement
teneinde tijdens de eventuele verlengingen de mogelijkheid van een bijkomende vervanging te
voorzien.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel P1222

Wisselspelers ● Wisselprocedures

Ongewijzigd tot:
2. Systeem van wissels - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels
Gewone
wissels
PROFVOETBAL (competitie, playoff, eindronde, …)
Eerste ploeg profvoetbal 1A en 1B
Beloftecompetitie profvoetbal 1A
Reserven profvoetbal 1B

x
x
x
Gewone
wissels

Doorlopende
wissels

Max. aantal
Wisselspelers

Max. aantal
wissels

Doorlopende
wissels

7
7
7
Max. aantal
Wisselspelers

3
4
4
Max. aantal
wissels

BEKER VAN BELGIE Heren
Tot en met speeldag 4
vanaf speeldag 5
provinciaal niveau

x
x
x

4
7
4

3
3
3 (Provinciale Algemene
vergadering kan 4 toelaten)

BEKER VAN BELGIE U21

x

7

4

4
4
6

4

ELITE JEUGD
U18
U15, U16, U17
U8 tot U14

x
x
x

Afwijking: Wedstrijd met verlengingen
In een wedstrijd die met verlengingen wordt gespeeld, mag in deze verlengingen een extra-vervanger worden ingezet.
Rest van het artikel ongewijzigd
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Artikel V1222

Wisselspelers ● Wisselprocedures

Ongewijzigd tot:
2. Systeem van wissels - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels
Gewone
wissels

Doorlopende
wissels

Verplichte
wissels

Max. aantal
Wisselspelers

Max. aantal
wissels

BEKER VAN BELGIE Heren
Tot en met speeldag 4
vanaf speeldag 5
provinciaal niveau

x
x
x

4
7
4

BEKER VAN BELGIE Vrouwen
tot en met 4de ronde
vanaf 1/8ste finales

x
x

4
7

3
3

x

7

3

x
x

7
4

3
3

4
4

4

SUPER LEAGUE
VROUWENVOETBAL
EERSTE PLOEGEN AMATEURS
1ste klasse amateurs
2de en 3de klasse amateurs en
provinciale afdelingen
RESERVEN AMATEURS
1ste, 2de en 3de klasse amateurs
Provinciaal / gewestelijk
INTERPROVINCIALE, PROVINCIALE
en GEWESTELIJKE JEUGD Voetbal
Vlaanderen
Wedstrijdvorm 5/5 t.e.m. U13
Wedstrijdvorm 8/8 t.e.m. U13
Wedstrijdvorm 11/11
U14 - U15 - U16 - U17
Wedstrijdvorm 8/8 bij U15, U16, U17

x
x

X
(**)
Mogelijk bij
kwetsuur (*)
Mogelijk bij
kwetsuur (*)

U19 - U21

x

3
4
5

x

4

x

5

X

4
7

3
3
3 (Provinciale
Algemene
vergadering kan 4
toelaten)

RECREATIEF VOETBAL SENIORS
Seniors (stijgen en dalen)
Reserven, Veteranen, Dames

X

(*) Als basisregel geldt de verplichte wissel. Maar in geval van blessure tijdens een quarter, mag de gekwetste speler gewisseld
worden, maar mag hij niet meer aan het spel deelnemen tijdens deze wedstrijd.
(**) Maar sensibilisering om elke speler minstens 50% speelgelegenheid te gunnen!
Afwijking: Wedstrijd met verlengingen
In een wedstrijd die met verlengingen wordt gespeeld, mag in deze verlengingen een extra-vervanger worden ingezet.
Rest van het artikel ongewijzigd
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13. (18-02) Beker van België: disciplinaire bevoegdheid
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Van zodra er aan een wedstrijd van de Beker van België een club van het profvoetbal deelneemt, zijn
de Geschillencommissies voor het Profvoetbal bevoegd om zich uit te spreken (Art. B1627.11).
Het bondsreglement vermeldt echter niet of hierbij de gewone of de versnelde procedure van kracht
is.
Vermits de kans bestaat dat er een amateurclub betrokken is, en deze niet vertrouwd is met de
versnelde procedure, oordeelt het Uitvoerend Comité via interpretatie dat de gewone procedure
dient te worden gevolgd.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Na interpretatie UC: onmiddellijk
Na goedkeuring NRC: 01.07.2019
5. Voorgestelde tekst

Artikel B1627

Bevoegdheid - Beslissingen en sancties

1. Bevoegdheid
11. Wanneer het een wedstrijd betreft waaraan één of twee clubs van het profvoetbal deelnemen is de volgende instantie
bevoegd om zich uit te spreken via de gewone procedure:
-

over ieder scheidsrechtersverslag of verslag van de Match Delegate: de Geschillencommissie voor het Profvoetbal;
over een geschil in verband met de uitslag van een wedstrijd: de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het
Profvoetbal.

12. Indien het een wedstrijd betreft tussen twee clubs van het amateurvoetbal, is het Sportcomité KBVB bevoegd.
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14. (18-03) Het kader van de scheidsrechters
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Bureau Arbitrage profvoetbal
2. Motivering
In het kader van de verdere opleiding van onze scheidsrechters, is het de bedoeling om binnen het
amateurvoetbal een nieuwe categorie van jonge talenten op te richten die af en toe al eens in 1B als
vierde man kunnen aangeduid worden. Dit vereist een kleine toevoeging in Art. B802.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde tekst

Artikel B802

Het kader

1. Het kader der scheidsrechters is ingedeeld in zeven categorieën:
a)

Scheidsrechters voor het profvoetbal:
Scheidsrechters
Assistent-scheidsrechters

1A, 1B/Stag1A en 1B
1A/Ar, 1B/Ar/Stag1A en 1B/Ar

Ze worden aangeduid voor de volgende wedstrijden:
de kampioenschappen van het profvoetbal;
de Beker van België heren vanaf speeldag 5.
De scheidsrechters 1B kunnen aangeduid worden voor de wedstrijden van de “beloften” van het profvoetbal 1A en voor de
kampioenschappen van de reserven van het profvoetbal 1B.
b)

Scheidsrechters voor het nationaal en regionaal amateurvoetbal:
Scheidsrechters
Assistent-scheidsrechters

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

Ze worden aangeduid voor de volgende wedstrijden:
- de kampioenschappen voor het nationaal en regionaal voetbal voor heren ACFF/Voetbal Vlaanderen;
- de vier eerste speeldagen van de Beker van België. Sommige scheidsrechters kunnen echter ook, in geval van
noodzaak, aangeduid worden voor de vijfde speeldag;
- de competitie voor “beloften van het profvoetbal 1A;
- de competitie voor reserven van het profvoetbal 1B;
- de Beker van België U21 profvoetbal.
Ze kunnen ook worden aangeduid voor de wedstrijden van de Super League Vrouwenvoetbal, en voor de Beker van België
Vrouwen vanaf de 1/2de finales en als 4de scheidsrechter in wedstrijden van het profvoetbal.
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15. (18-04) Volgberoep
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Legal
2. Motivering
Op de vergadering van de 3 procureurs in maart 2018 werd beslist dat het parket vanaf het seizoen
2018-2019 best ook hoger beroep zou instellen als de aangeslotene, de club (of om het even wie)
hoger beroep instelt.
Dat is het zogenaamde ‘volgberoep‘ dat dan in de praktijk zou gebeuren via een standaardformulier
in te vullen ter griffie nadat er hoger beroep werd ingesteld. Op die manier kunnen de straffen in
beroep verzwaard worden (hetgeen juridisch niet kan wanneer het parket geen beroep instelt).
Het komt geregeld voor dat in de beroepscomités zaken aan het licht komen die eigenlijk een
verzwaring van de uitgesproken sanctie rechtvaardigen maar aangezien er geen beroep is van het
parket… kan dat dan niet.
Dit is een ‘issue’ dat al jaren op vergaderingen besproken wordt binnen het parket (Bondsparket).
Een praktisch probleem is natuurlijk artikel B1716.2. Het parket beschikt over dezelfde termijn als de
clubs, aangeslotenen en iedereen anders om beroep aan te tekenen. Als er iemand op het laatste
moment beroep aantekent, is het Parket dus te laat.
In het strafrecht in België wordt dat opgelost met aan het Parket een bijkomende termijn van 5
dagen te geven om beroep in te stellen wanneer er door de veroordeelde al beroep is ingesteld.
Mits een kleine aanpassing van artikel B1716.2 zou dat hier ook kunnen.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde tekst

Artikel B1716

Hoger beroep: termijnen - uitwerking

1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. B1704, moeten de hogere beroepen op straffe van onontvankelijkheid
worden ingediend in de vormen bepaald in Art. B1703.
Op straffe van verval dient dit te gebeuren binnen de zeven dagen, aanvangend op de eerste werkdag die volgt op de
uitspraak van de aangevochten beslissing.
2. Het parket kan binnen dezelfde termijn beroep aantekenen. Indien de betrokken club of aangeslotene of behoorlijk
geïdentificeerde niet-aangeslotene hoger beroep aantekent, beschikt het parket over een bijkomende termijn van één
werkdag om volgberoep aan te tekenen.
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Alternatief voorgesteld door de heer Johan Cambier, Regionaal Procureur Voetbal Vlaanderen
2. Het parket kan binnen dezelfde termijn beroep aantekenen en beschikt over een bijkomende termijn van 3 werkdagen om
hoger beroep aan te tekenen indien een club, aangeslotene of ieder andere belanghebbende een ontvankelijk hoger beroep
heeft ingesteld.
3. De KBVB maakt het beroep over aan de bevoegde beroepsinstantie, alsook een kopie aan de instantie van eerste aanleg
en aan alle betrokken partijen, andere dan de appellant.
4. Hoger beroep tegen een beslissing die niet in kracht van gewijsde is getreden of een beslissing alvorens recht te doen,
maakt het geschil in zijn geheel aanhangig bij de beroepsinstantie.
Opdat de devolutieve kracht slechts gedeeltelijk zou zijn, moet het beroep ter zake duidelijk zijn. In dat geval beperkt de
beroepsinstantie zich strikt tot deze punten.

Artikel P1786

Beroep ● Schorsende kracht beroep

1. Beroep tegen een beslissing van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal wordt door alle belanghebbende partijen
per e-mail ten laatste ingesteld vóór 12.00 uur van de tweede kalenderdag volgend op de betekening van de genomen
beslissing aan de gerechtigde correspondent van de club van de gesanctioneerde. Indien de gesanctioneerde hoger beroep
instelt, beschikt het Bondsparket over een bijkomende termijn tot 20.00 uur van de tweede dag volgend op de betekening
van de genomen beslissing om volgberoep aan te tekenen. Hiertoe dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van EKickoff (Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal) of het e-mailadres “beroepscomite@footbel.com”.
2. Dit beroep wordt ingesteld door het Bondsparket of door de gesanctioneerde, zijn raadsman of de gerechtigde
correspondent van zijn club. Op straffe van nietigheid, dient dit beroep te zijn ondertekend.
3. De secretaris van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal roept alle belanghebbende partijen op per
e-mail of via E-Kickoff. Deze oproeping vermeldt datum en uur van de eerstvolgende zitting van de Geschillencommissie
Hoger Beroep voor het Profvoetbal, die verplichtend plaatsheeft de eerstvolgende dinsdag of vrijdag, volgend op de dag van
het verstrijken van de beroepstermijn.
4. Schorsende kracht beroep: Art. B1717.
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16. (18-05) Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Er is een verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van Art. P1422.1.
Volgens de Nederlandse versie moeten er minstens 2 van de 6 spelers voldoen aan de in Art. P1422.3
vermelde vereiste, terwijl de Franse versie bepaalt dat het om maximum 2 spelers moet gaan.
Omdat de libellering van de Franse tekst geen enkele zin heeft, kunnen we besluiten dat de
Nederlandse versie correct is en dat de Franse tekst hieraan dient te worden aangepast.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League
4. Inwerkingtreding
onmiddellijk door interpretatie
Bij goedkeuring NRC: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten
ENKEL DE FRANSE TEKST AANPASSEN

Article P1422

Inscription obligatoire sur la feuille de match

Pour les clubs du football professionnel
1. Dans le cadre de leur participation aux compétitions officielles des équipes premières (Art. B1401), les clubs du football
professionnel sont tenus de mentionner sur la feuille de match un minimum de six joueurs qui sont soit de nationalité belge
selon la loi en vigueur soit ont été formés par un club belge dont au maximum minimum 2 répondent à la condition
complémentaire reproduite au point 3 ci-après.
Lorsque le club ne peut pas inscrire le nombre minimal de joueurs requis par l’alinéa précédent, il ne peut pas les remplacer
par l’inscription de joueurs ne possédant pas cette qualité.

Agenda NRC van 17.09.2018

42

Agenda NRC van 17.09.2018

43

17. (18-06) Minnelijke schikkingen
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Artikel B1731 bepaalt dat er bij minnelijke schikking reglementaire boetes van maximum 500,00 EUR
kunnen uitgesproken worden voor de clubs en van 1.000,00 EUR voor de niet-voorziene boetes.
Anderzijds bepaalt Art. B1905 (Indicatieve tabel) dat minnelijke schikkingen gebaseerd worden op
een indicatieve tabel die, zeker voor wat betreft het profvoetbal, soms hogere boetes voorstellen.
Art. B1731 dient dan ook hiermee rekening te houden.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
onmiddellijk door interpretatie
Bij goedkeuring NRC: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel B1731

De minnelijke schikkingen

1. Toepassingsgebied
11. Bij minnelijke schikking worden afgehandeld:
111. de disciplinaire zaken die het parket na een onderzoek meent te moeten bestraffen met:
-

een schorsing van maximum acht effectieve speeldagen voor de aangesloten spelers en de niet-spelende
aangeslotenen;
een schorsing van datum tot datum die niet meer dan drie maanden bedraagt voor de niet-spelende aangeslotenen;
een reglementaire boete van maximum 500,00 EUR voor de clubs en 1.000,00 EUR voor de niet-voorziene boetes,
behoudens andersluidend bepaald in de indicatieve tabellen (Art. B1905);
een schorsing van twee competitiewedstrijden in hun club voor de spelers die zich zonder geldige reden niet ter
beschikking stellen bij selectie voor een wedstrijd of tornooi van een vertegenwoordigende jeugdploeg,
vertegenwoordigende amateurploeg of voor een nationale of provinciale activiteit in het raam van de jeugdprospectie
(Art. B1458 tot B1460).

Voor de spelers van eerste ploegen in het profvoetbal: zie eveneens Art. P1779.
Rest van het artikel ongewijzigd
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18. (18-07) Statuten en reglement van Voetbal Vlaanderen in het kader van “goed bestuur”
1. Ingediend door
Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Voetbal Vlaanderen behaalde in 2017 een score van 47,13% op goed bestuur.
De resultaten van deze meting werden besproken in een werkgroep, en in de Raad van Bestuur.
Sommige “werkpunten” kunnen door het management/administratie worden verbeterd, andere
vergen een wijziging van de statuten en/of het reglement.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Vanaf de AV die voorzien is op 23.10.2018
5. Voorgestelde teksten
Werkpunt 2.4
De organisatie beperkt de mandaten van
de leden van de raad van bestuur in de tijd en
zorgt ervoor dat de maximale
aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan
12 jaar.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een
maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar geldt?

Wijziging statuten:
11.1 Voetbal Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Zijn leden moeten:
• toegetreden lid zijn van de Voetbal Vlaanderen
• Belg zijn en van de Nederlandse taalrol
• in het bezit zijn van hun burgerlijke en politieke rechten.
(Volgende punten worden toegevoegd als gevolg van de wijzigingen nodig om te voldoen aan
punten 3.3 en 3.10 hierna besproken)
•

Voldoen aan de volgende bepalingen betreffende onverenigbaarheden:
- noch bezoldigde trainer, noch speler, noch scheidsrechter zijn.
- niet toegewezen zijn aan dezelfde club als een ander lid van de Raad van Bestuur;
- geen deel uitmaken van een andere bondsinstantie.
- geen lid zijn van de bondsadministratie.
- niet het voorwerp zijn van een sanctie, uitgesproken door een bondsinstantie.
Leden kunnen bij de Raad van Bestuur echter jaarlijks een aanvraag tot opheffing van
deze onverenigbaarheid indienen. De Raad van Bestuur beslist hierover soeverein.

•

Aangeven in welke materies er belangenconflicten kunnen ontstaan
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Het aantal mandaten bedraagt vijftien veertien en ten hoogste twintig

(zoals in reglement)

11.3 Het mandaat van de bestuurders loopt over vier jaar met aanvang onmiddellijk na de Algemene
Vergadering die ze heeft benoemd en loopt tot de Algemene Vergadering van vier jaar later.
Het mandaat eindigt van rechtswege na verloop van maximum drie aaneengesloten volledige
zittingsperiodes.
Om de twee jaar, in de onpare jaren, is de helft van de bestuurders uittredend en herkiesbaar. De
manier van vernieuwen van de mandaten wordt bijgehouden door het secretariaat van Voetbal
Vlaanderen.
Indien een bestuurder om de een of andere reden moet vervangen worden, zal de vervanger het
mandaat voleindigen.
Wijziging reglement

Artikel V208

Het mandaat van lid van een verkozen instantie

23. De bestuurders in de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen, worden geacht ontslagnemend te zijn wanneer:
‐
‐
‐

zij geen lid meer zijn van de club die deel uitmaakt van de entiteit die zij vertegenwoordigen;
de club waarvan zij lid zijn geen deel meer uitmaakt van de entiteit die zij vertegenwoordigen;
het lid drie aaneengesloten volledige zittingsperiodes heeft gezeteld.
Overgangsmaatregel

Voor de nieuwe of de hernieuwde mandaten die aanvangen in 2019 of 2021, wordt deze laatste bepaling voor iedereen van
kracht in 2019, respectievelijk 2021.
De bestuurder, afgevaardigd door de Vlaamse clubs van het profvoetbal, wordt geacht ontslagnemend te zijn op het einde
van het seizoen waarin hij niet meer de steun geniet van de deze clubs.
De bestuurder die rechtstreeks aangesloten lid is, wordt geacht ontslagnemend te zijn op het einde van het seizoen waarin
hij niet meer de steun geniet van de entiteit die hem heeft voorgedragen.

***********************************
Werkpunt 2.7
De organisatie stelt een
gestandaardiseerde introductieprocedure in
voor nieuwe leden van de raad van bestuur
zodat alle leden voldoende kennis hebben
over de organisatie en haar omgeving.

Beschikt de organisatie over een document waarin een
gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe
bestuurders is vastgelegd?
Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de
voorzitter van de raad van bestuur?
Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt een benoemingsbrief waarin
wordt beschreven op basis van welk profiel zij/hij werd aangezocht?
Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en het intern
van de organisatie, alsook het
meerjarenbeleidsplan?
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Wijziging reglement

Artikel V231

De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen

12. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen:
121. bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het competitieve veldvoetbal: negen leden
‐ Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 1ste klasse amateurs
‐ Clubs 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
‐ Clubs 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 3 de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
‐ Provinciale afdelingen: zes leden, te weten één lid per Vlaamse provincie en een tweede lid behorend tot de
Vlaamse provincie met de grootste sportactiviteit. Deze leden worden aangeduid door de clubs van de provincie,
verzameld in hun provinciale verstandhouding (eventueel de provinciale verstandhouding van lagere afdelingen),
handelend conform haar statuten en/of gebruiken.
- het vrouwenvoetbal: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van het vrouwenvoetbal
- het zaalvoetbal/futsal: één lid, voorgedragen door de Vlaamse clubs van het zaalvoetbal/Futsal
- het recreatieve veldvoetbal en het minivoetbal: drie leden (één van elk van de toetredende federaties)
122. De leden van de Raad van Bestuur mogen effectieve leden van Voetbal Vlaanderen zijn.
123. Deze leden zijn, indien relevant, ook de leden die hun entiteit of provincie vertegenwoordigen in het Uitvoerend Comité
van de koepelorganisatie KBVB.
124. Na de benoeming ontvangt het nieuwe lid een benoemingsbrief, waarin vermeld staat op welke basis hij werd
benoemd.
Tevens doorloopt hij een introductieproces dat bestaat uit:
‐
individueel gesprek met de voorzitter
‐
overhandiging van statuten en reglement, en van het meerjarenbeleidsplan

**************************************
Werkpunt 2.9.
Binnen de grenzen van de organisatie bestaan
geen zelfstandige of autonome (regionale)
entiteiten die een eigen beleid kunnen
bepalen dat afwijkt van het door de
algemene vergadering en de raad van bestuur
vastgestelde beleid.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen de grenzen van de
organisatie geen zelfstandige of autonome entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid
kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur
vastgestelde beleid?

Wijziging statuten
Art. 3.-

Doel

Voetbal Vlaanderen heeft het promoten van de voetbalsport, zowel in openlucht als in zaal, als doel
en doet dit volgens de hieronder bepaalde visie en missie.
3.1 Onze visie: waar willen we naartoe?
Ongewijzigd
3.2. Onze missie: waar staan we voor?
Ongewijzigd
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3.3. Binnen de grenzen van Voetbal Vlaanderen kunnen geen zelfstandige of autonome organisaties
(Comités, Commissies, Verstandhoudingen…) bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat
afwijkt van het door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur vastgestelde beleid
3.3. wordt 3.4.
3.4. wordt 3.5.
**************************************
Werkpunt 3.2.
De functies van voorzitter van de raad van Worden de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur in de
bestuur en die van directeur worden
praktijk niet gecumuleerd?
niet gecumuleerd.
Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de functies van voorzitter
van de raad van bestuur en die van directeur?

Wijziging statuten

Art. 11 – Samenstelling.
Toevoegen:
11.6. De functie van secretaris-generaal kan niet gecombineerd worden met deze van
voorzitter, en vice-versa.
Wijziging reglement

Artikel V231

De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen

14. De Raad van Bestuur zal een secretaris-generaal en een penningmeester aanstellen, al dan niet leden van de Raad van
Bestuur. Indien zij geen lid zijn van de Raad van Bestuur mogen zij de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen
zonder stemrecht.
De functie van secretaris-generaal kan niet gecombineerd worden met deze van voorzitter, en vice-versa.

************************************
Werkpunt 3.3.
De organisatie legt in de statuten de
onverenigbaarheden met lidmaatschap van
de raad van bestuur vast.

Bepalen
de
statuten
van
de
organisatie
er zijn met lidmaatschap van de raad van bestuur?

welke onverenigbaarheden

Hier dienen we te vermelden dat er binnen Voetbal Vlaanderen een procedure bestaat die toelaat
dat een trainer, speler of scheidsrechter toch lid kan zijn van een bondsinstantie, mits een aanvraag
“opheffing van onverenigbaarheid voor dubbele functies” in te dienen bij de Raad van Bestuur en
goedgekeurd te krijgen.
Wijziging statuten
Zie punt 2.4 hiervoor
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Wijziging reglement
In boek B

Artikel B207

Onverenigbaarheden ● Verbodsbepalingen

1. Onverenigbaarheden: Leden van een bondsinstantie mogen:
‐

noch bezoldigde trainer, noch speler, noch scheidsrechter zijn. Voor ACFF: zie Art. A207, voor Voetbal Vlaanderen:
zie Art. V207

Rest van het artikel ongewijzigd

In boek V
Artikel B207 schrappen en vervangen door:

Artikel V207

Onverenigbaarheden ● Verbodsbepalingen

= Artikel B207, waarvan de eerste deelstreep van punt 1 als volgt wordt gewijzigd:
1. Onverenigbaarheden: Leden van een bondsinstantie mogen:
‐
‐
‐
‐
‐

noch bezoldigde trainer, noch speler, noch scheidsrechter zijn.
niet toegewezen zijn aan dezelfde club als een ander lid van dezelfde instantie, behalve in de specifieke instanties van
het profvoetbal (Art. B201) en in de Bureaus Arbitrage (Art. B242, V264 en V265);
geen deel uitmaken van een andere bondsinstantie. In afwijking van dit principe zijn er voor bepaalde instanties
uitzonderingen voorzien die telkens vermeld worden;
geen lid zijn van de bondsadministratie. In afwijking van dit principe zijn er voor bepaalde instanties uitzonderingen
voorzien die telkens vermeld worden;
niet het voorwerp zijn van een sanctie, uitgesproken door een bondsinstantie.

Leden kunnen bij de Raad van Bestuur echter jaarlijks een aanvraag tot opheffing van deze onverenigbaarheid indienen op
een daartoe geëigend formulier. De Raad van Bestuur beslist hierover soeverein.
******************************************

Punt 3.5.
De raad van bestuur houdt jaarlijks een
functioneringsgesprek met de directeur.

Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen een lid van
de raad van bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de
organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?
Werd het verslag van het functioneringsgesprek goedgekeurd
door de raad van bestuur?

Wijziging reglement

Artikel V234

De Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen

Toevoegen:
5. Jaarlijks, bij het einde van het sportseizoen, zal er een functioneringsgesprek plaatsvinden tussen de Secretaris-Generaal
en een lid of leden van het dagelijks bestuur.
Het verslag dat hierover wordt opgesteld wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de voltallige Raad van Bestuur.
************************************************************
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Werkpunt 3.7.
De organisatie heeft een onafhankelijk
financieel of auditcomité dat door
de algemene vergadering benoemd
wordt. Het comité houdt toezicht op het
financiële beleid en de financiële
informatieverstrekking van de organisatie.

Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en
deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt op het financiële beleid en de
financiële informatieverstrekking van de organisatie?
Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en samenstelling
(minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd?
Heeft het financieel of auditcomité de meest recente
jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht aan de algemene vergadering?

We zijn van oordeel dat deze taak, na voorbereiding van de penningmeester, wordt uitgevoerd door
de externe commissaris (op dit ogenblik Ernst&Young)
Wijziging aan reglement

Artikel V146

Begroting van Voetbal Vlaanderen ● Jaarrekeningen

Toevoegen:
3. Toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van Voetbal Vlaanderen wordt toevertrouwd aan
een externe onafhankelijke commissaris, aangeduid door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.
De werking en taken van deze externe commissaris zijn vastgelegd in de overeenkomst gesloten tussen de commissaris en
Voetbal Vlaanderen.
*******************************************************

Punt 3.10.
De raad van bestuur stelt
procedures inzake belangenconflicten
vast die van toepassing zijn op de
leden van de raad van bestuur.

Beschikt de organisatie over een document waarin procedures
inzake belangenconflicten zijn vastgelegd?
Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde of
daadwerkelijke
belangenconflicten
worden
gemeld (belangenconflicten worden
gemeld in de notulen van de raad van bestuur en bijgehouden in een register) en dat
commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een (in)directe familiale
en/of commerciële relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene
vergadering of een door de algemene vergadering
gemandateerd orgaan?
Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van bestuur in bepaalde beslissingen
waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?

Wijziging statuten
Zie punt 2.4 hiervoor
Wijziging reglement

Artikel V231

De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen

37. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van
stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Echter, wanneer er sprake is van een belangenconflict tussen een lid van de Raad van Bestuur en een te behandelen
onderwerp, mag dit lid niet deelnemen aan de beraadslaging en beslissing omtrent dit onderwerp.
Indien het betrokken lid de mening is toegedaan dat er geen sprake is van een belangenconflict, zal de volledige Raad van
Bestuur hier vooreerst uitspraak over doen.
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19. (18-08) Strafprocedure - Draagwijdte van de schorsing
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Enige jaren geleden werden er wat betreft de gevolgen van gele kaarten een aantal bijzonderheden
goedgekeurd, die betrekking hebben op de bekers, eindrondes, kwalificatierondes of provinciale
eindrondes.
Samengevat komt het erop neer dat waarschuwingen opgelopen in een eerdere fase worden
geannuleerd voorafgaand aan de volgende fase, zelfs als deze aanleiding geven tot een schorsing
(bvb. als de speler 2 gele kaarten oploopt in de laatste wedstrijd of in deze wedstrijd het cumul aan
gele kaarten wordt bereikt).
Er bereiken ons veelvuldige vragen hieromtrent, en het blijkt inderdaad dat de teksten best
verduidelijkt worden (zoals trouwens het geval is in Art. V1807.33.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Is nu reeds zo. De tekst wordt door interpretatie verduidelijkt.
5. Voorgestelde teksten

Artikel V1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

Ongewijzigd tot:
3. Bijzonderheid: bekers van België - kwalificatierondes - provinciale eindronde
31. De waarschuwingen opgelopen tijdens speeldagen van de bekers van België Heren voorafgaand aan de wedstrijden van
de vijfde speeldag en de eventueel daaraan verbonden schorsingen worden geannuleerd.
32. De waarschuwingen opgelopen tijdens speeldagen van de bekers van België Vrouwen voorafgaand aan de 1/8 ste finales
en de eventueel daaraan verbonden schorsingen worden geannuleerd.
33. De waarschuwingen opgelopen tijdens een kwalificatieronde of eindronde om de deelnemer(s) aan een volgende
kwalificatieronde of eindronde aan te duiden en de eventueel daaraan verbonden schorsingen, hebben geen uitwerking op
de wedstrijden van deze volgende kwalificatieronde of eindronde en worden geannuleerd na afloop van de eerste
kwalificatieronde of eindronde.

Artikel P1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

Ongewijzigd tot:
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3. Bijzonderheid: bekers van België – eind- en kwalificatierondes
31. De waarschuwingen opgelopen tijdens speeldagen van de bekers van België Heren voorafgaand aan de wedstrijden van
de vijfde speeldag en de eventueel daaraan verbonden schorsingen worden geannuleerd.
32. De waarschuwingen opgelopen tijdens een kwalificatieronde of eindronde om de deelnemer(s) aan een volgende
kwalificatieronde of eindronde aan te duiden en de eventueel daaraan verbonden schorsingen, hebben geen uitwerking op
de wedstrijden van deze volgende kwalificatieronde of eindronde en worden geannuleerd na afloop van de eerste
kwalificatieronde of eindronde.
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20. (18-09) Internationale wedstrijden en nationale of provinciale selecties voor vrouwenploegen
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Sinds kort is er in de schoot van de KBVB ook een nationale vrouwenploeg Futsal actief.
De meeste speelsters komen ook uit in de competities van het vrouwenvoetbal.
Op basis van het huidige artikel B1460 kan een vrouwenvoetbalploeg geen uitstel verkrijgen voor
haar wedstrijd(en) indien een aantal van haar speelsters worden opgeroepen voor de nationale ploeg
Futsal.
Gelet op de prille ontwikkeling van het vrouwen-/meisjesfutsal moeten we niet het risico lopen dat
door een botte weigering om de wedstrijd te herplaatsen een pak meisjes zullen ontmoedigd worden
om futsal te spelen (bvb. wanneer hun voetbalclubs hen voor de keuze zouden plaatsen: “stoppen
met futsal en spelen voor onze voetbalclub, ofwel mag je vertrekken”).
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel B1460

Internationale wedstrijden en nationale of provinciale selecties
voor vrouwenploegen

Ongewijzigd tot:
2. Eventueel uitstel officiële wedstrijd
Een club kan uitstel bekomen voor het spelen van een officiële wedstrijd voor haar ploeg indien:
21. Twee of meer van haar speelsters geselecteerd worden voor een nationale ploeg (voetbal of futsal) als veldspelers en
die tijdens de laatste vier officiële wedstrijden van de desbetreffende ploeg minstens twee keer op het wedstrijdblad gestaan
hebben voorafgaand aan de datum van de oproepingsbrief;
22. Haar doelverdedigster geselecteerd wordt voor een nationale ploeg (voetbal of futsal) als doelverdedigster en die tijdens
de laatste vier officiële wedstrijden van de desbetreffende ploeg minstens twee keer op het wedstrijdblad gestaan heeft
voorafgaand aan de datum van de oproepingsbrief.
3. Gedwongen inactiviteit bij nationale selecties
Volgende periodes van gedwongen inactiviteit gelden bij nationale selecties:
31. een geselecteerde speelster, die deelneemt, afwezig is of beweert zich niet te kunnen vrijmaken om deel te nemen aan
de wedstrijden van de nationale A, U21, U19 of U17 ploeg (voetbal of futsal), mag aan geen enkele officiële en/of
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vriendschappelijke wedstrijd van haar club deelnemen vanaf twee dagen vóór de wedstrijd waarvoor ze werd opgeroepen tot
één dag na deze wedstrijd;
32. een geselecteerde speelster, die afwezig is of beweert zich niet te kunnen vrijmaken om deel te nemen aan de trainingen
van een nationale ploeg (voetbal of futsal), mag aan geen enkele officiële en/of vriendschappelijke wedstrijd van haar club
deelnemen op de dag van de activiteit waarvoor ze werd opgeroepen.
Rest van het artikel ongewijzigd
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21. (18-10) Ontvankelijkheid - Vormvereisten (van bondsacties)
Departement Reglement
2. Motivering
Art. B1703 bepaalt dat een vordering of klacht enkel ontvankelijk is als ze voldoet aan bepaalde
vormvereisten.
Een strikte interpretering hiervan zou betekenen dat voor elke uitsluiting vermeld in een
scheidsrechtersverslag de parketten ook een PV zouden dienen op te stellen, wat uiteraard nooit de
bedoeling is geweest.
Daarom de precisering dat een disciplinaire vervolging naar aanleiding van een rechtstreekse
uitsluiting op grond van het scheidsrechtersverslag niet aan de vormvereisten van een bondsactie
dient te voldoen, zijnde de noodzaak van een afzonderlijk PV van het bondsparket.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde tekst

Artikel B1703

Ontvankelijkheid ● Vormvereisten

1. Ontvankelijkheid - algemeen
11. Een vordering of klacht is ontvankelijk:
indien de vragende partij belang heeft en de nodige hoedanigheid bezit;
voldoet aan de vormvereisten;
binnen de reglementaire termijnen werd ingediend (Art. B1704);
het inschrijvingsrecht (Art. B1768) is betaald.
12. Alleen de bevoegde instantie kan de onontvankelijkheid uitspreken.
2. Vormvereisten
Met uitzondering van de disciplinaire vervolgingen van rechtswege op grond van een scheidsrechtersverslag na een
uitsluiting, dienen de bondsacties moeten op straffe van nietigheid te voldoen aan de hiernavolgende vormvereisten:
21. een uiteenzetting van de feiten inhouden, die toelaat de aard van het geschil te bepalen en de in de zaak betrokken
partijen op te roepen;
22. ondertekend zijn:
-

conform de bepalingen van Art. B313, indien zij worden ingediend door een club of haar raadsman;
door de belanghebbende zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, gemandateerde of raadsman, of gerechtigde
correspondent van zijn club, indien zij worden ingediend door een aangeslotene of een niet-aangeslotene;
door een lid van het Parket, indien zij worden ingediend door het Parket.
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23. via E-Kickoff of per aangetekende postzending verzonden worden naar de zetel van de KBVB, naar de zetel Voetbal
Vlaanderen of naar de zetel ACFF, behalve voor het parket waarvoor de neerlegging van een proces-verbaal ter bondsgriffie
rechtsgeldig is.
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22. (18-11) U7: voetbal 3 tegen 3 binnen Voetbal Vlaanderen
1. Ingediend door
Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Einde vorig seizoen werd beslist dat de U7 binnen Voetbal Vlaanderen in het format 3 tegen 3 zullen
spelen.
Dit werd opgenomen in het artikel V1577, maar het blijkt dat een aantal samenhangende wijzigingen
over het hoofd werden gezien.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde teksten

Artikel V453

Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een
jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen te bekomen

Ongewijzigd tot:
3. Aantal ploegen per leeftijdscategorie: volgend aantal ploegen dient te worden ingeschreven:
Wedstrijdvorm

11/11

8/8

5/5

2/2 en 3/3

Interprovinciaal
U19 (0) (**)
U17 (1)
U16 (1)
U15 (1)
U14 (1)
U13 (2)
U12 (2)
U11 (1)
U10 (1)
De U8 en U9 van deze clubs
moeten provinciaal spelen
met telkens 2 ploegen
De U7 van deze clubs
mogen gewestelijk spelen
De U6 (2/2) en de U7(3/3)
van deze clubs mogen
gewestelijk spelen

Provinciaal
U21 (0) (**)

Gewestelijk
U21

U17 (1)

U17

U15 (1)

U15

U13 (1)
U12 (1)
U11 (1)
U10 (1)
U9 (2)
U8 (2)

U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

De U7 van deze clubs
mogen gewestelijk spelen
De U6 (2/2) en de U7(3/3)
van deze clubs mogen
gewestelijk spelen

(**) Het aanbod om met deze leeftijdscategorieën te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven.
OPGELET: Bij algemeen forfait in één van de leeftijdscategorieën waarvoor ze verplicht is/was zich in te schrijven, kan een
club het daaropvolgende seizoen slechts het onmiddellijk lager licentieniveau bekomen (zie Art. B1526).
Rest van het artikel ongewijzigd
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Artikel V1231

Duur van de wedstrijden ● Rust ● Kampwisseling en aftrap

1. Duur van de officiële wedstrijden (kampioenschap, nationale en provinciale beker)
Duur

Competitief voetbal
Interprovinciaal,
provinciaal en
gewestelijk
jeugdvoetbal
de seniores, behalve voor
U19-U21
deze van een bepaalde
leeftijd opgesteld in de
provinciale reserven
(veteranen)
Heren seniores

2 x 45

2 x 40
2 x 35

Vrouwenvoetbal

Recreatief voetbal
Herenvoetbal
Vrouwenvoetbal

Eerste ploegen
U20

De seniores,
behalve bij
bepaalde
competities
Vrouwen seniores

Seniores bij bepaalde
competities van
veteranen

Seniores bij
bepaalde
competities
veteranen

4 x 20
4 x 15

U14 tot U17 (11/11)
U16 (11/11 en 8/8)
U7 (**)
U13 (8/8 en 5/5)
U8 tot U13
U11 (5/5) U9 (5/5)
(5/5 en 8/8)
Zelfs bij onderling akkoord mag deze duur niet verkort worden. Hij mag ook niet verlengd worden, behalve in de gevallen waar
het reglement verlengingen en/of een strafschoppenserie voorziet.
(**) Bij te grote vermoeidheid van de spelers, kan de wedstrijd na 3 x 15’ gestopt worden
U6 en U7: zie Art. V1577
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V1575

Gewestelijke jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen

1. In iedere provincie mogen voor alle clubs gewestelijke kampioenschappen ingericht worden voor de volgende
leeftijdscategorieën:
Wedstrijdvorm
11/11

8/8

5/5
3/3
2/2

Categorie
U21
U19
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6

2. Elke provincie mag tevens facultatieve gewestelijke kampioenschappen inrichten voor:
U7 in de wedstrijdvorm 2/2
U10, U11, U12, U13 in de wedstrijdvorm 5/5
U15, U17, U19, U21 in de wedstrijdvorm 8/8
Rest van het artikel ongewijzigd
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