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Geachte mevrouw, Geachte heer,
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1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 12.11.2018
(17-90) Organisatie van de nationale vrouwencompetities
Inwerkingtreding: 01.07.2019, maar een overgangsmaatregel in het seizoen 2018-2019 is
noodzakelijk

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.
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, 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 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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(17-115) Ethische Code “naast het veld”
Inwerkingtreding: 01.12.2018
Nieuw artikel

Artikel B109

Ethische Code “naast het veld”

De KBVB, de ACFF en Voetbal Vlaanderen onderschrijven de Ethische Code “naast het veld” waarbij een rechtmatig, integer,
ethisch en verantwoord gedrag wordt vooropgesteld voor de KBVB, de ACFF en Voetbal Vlaanderen, 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, de ACFF en Voetbal Vlaanderen, 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
B253
B254
B255

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
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:
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-

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

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 door 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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(18-14) Reglementaire bepalingen: verbintenis tot naleving – omvang van de bevoegdheden
Inwerkingtreding: 01.07.2019 (na interpretatie UC 27.09.2018: onmiddellijk)

Artikel B117

Reglementaire bepalingen: verbintenis tot naleving - omvang van
de bevoegdheden

1. De KBVB beschikt, conform onderhavige reglementaire bepalingen, over de volheid van bevoegdheid in sportieve,
reglementaire, disciplinaire, administratieve en jurisdictionele aangelegenheden.
2. Door hun aansluiting aanvaarden alle leden (clubs) en aangeslotenen van de KBVB deze bevoegdheid. Zij worden geacht
het reglement te kennen, alsook de interpretatieve beslissingen die dit reglement aanvullen en in de bondsbladen
gepubliceerd worden.
3. De KBVB en, door hun aansluiting, de clubs en hun aangeslotenen, verbinden zich ertoe elk geschil uit hoofde van
onderhavig reglement of van de competities georganiseerd conform dit reglement, behoudens andersluidende dwingende
wettelijke bepalingen en na de uitputting van de interne middelen voor zover deze in huidig reglement zijn voorzien, te
beslechten via scheidsrechterlijke procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (Art. B1723).
De KBVB en, door hun aansluiting, de clubs en hun aangeslotenen, verbinden er zich ook toe om in te stemmen met de
vrijwillige tussenkomst van elke andere belanghebbende partij.
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(18-15) Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal
Inwerkingtreding: 01.07.2019 (na interpretatie UC 27.09.2018: onmiddellijk)
ENKEL DE FRANSE TEKST AANPASSEN

Article A267

La Commission des Litiges pour le Football Amateur

Inchangé jusque:
2. Attributions
La Commission des Litiges pour le Football Amateur, en tenant compte des principes repris aux Art. B201 et B1701, connaît:
21. en premier ressort:
-

des réclamations de quelque nature financière que ce soit, également entre clubs et joueurs ne découlant pas d’un
contrat de travail;
sans préjudice des compétences des Comités Provinciaux et du Comité Sportif, du recours introduit par un joueur
contre une décision de son club n’appartenant pas au football professionnel;
des éventuelles infractions concernant les dispositions et obligations légales.

Reste de l’article inchangé
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(18-16) De bond en de statuten van de clubs
Inwerkingtreding: 01.07.2019 (na interpretatie UC 27.09.2018: onmiddellijk)

Artikel B306

De bond en de statuten van de clubs

1. De statuten van elke club moeten verplichtend:
11. de rechtspersoonlijkheid van de club vermelden. Bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid, moet er uitdrukkelijk vermeld
worden dat de club een feitelijke vereniging is (F.V.).
12. de ledencategorieën aanduiden die stemgerechtigd zijn in de algemene vergadering van de club. Bij ontstentenis wordt
dit stemrecht toegekend aan elk lid dat de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
13. de volgende clausules bevatten onder de titel "Hoedanigheid van lid van de KBVB":
De vereniging (bij FV of vzw) /vennootschap verbindt er zich toe:
-

de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de KBVB, van de FIFA en de UEFA na te leven. Elke
bepaling van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het reglement van de KBVB, van de FIFA en de UEFA
wordt beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen betreft. De vereniging/ vennootschap verbindt er zich
bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve geest als uitdrukking van de fair-play na te
leven";

-

elk geschil met betrekking tot de FIFA-en/of UEFA-statuten, -reglementen en -richtlijnen aan de bevoegde arbitrale
instantie die in haar schoot zijn opgericht (Tribunal Arbitral du Sport of “TAS”) zoals voorzien in de reglementen of
statuten, voor te leggen;

-

elk beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA of de UEFA aan de bevoegde arbitrale
instantie van de TAS (Tribunal Arbitral du Sport of “TAS”) zoals voorzien in de reglementen of statuten, in
Lausanne (Zwitserland) voor te leggen;

-

alle geschillen nopens het beheer van de club, die binnen de club ontstaan en die onder de toepassing van
onderhavig reglement vallen, te laten beslechten, na uitputting van de voorgeschreven statutaire procedure een
scheidsrechterscollege, samengesteld uit drie leden van een Arbitragecommissie (Art. B250 of Art. B251).

Rest van het artikel ongewijzigd
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(18-17) Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden of van datum tot datum
Inwerkingtreding: 01.07.2019 (na interpretatie UC 18.10.2018: onmiddellijk)

TITEL 18
GELE EN RODE KAARTEN
HOOFDSTUK 1:
ALGEMEENHEDEN VAN TOEPASSING OP ALLE WEDSTRIJDEN
Artikel B1803

Opleggen van de sanctie - Uitwerking

1. Sanctie volgend op een cumulatie van waarschuwingen
11. De sanctie die volgt op een cumulatie van de waarschuwingen wordt administratief opgelegd, zonder verhoor der
partijen.
Die schorsing is niet vatbaar voor verhaal.
12. Ze behoudt haar uitwerking, zelfs indien de speler wordt toegewezen aan of getransfereerd naar een andere club tijdens
het lopende seizoen.
13. Administratieve schorsingen ingevolge een cumulatie van gele kaarten opgelopen in het:
‐
‐
‐
‐
‐

competitief voetbal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het competitief voetbal;
recreatief voetbal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het recreatief voetbal;
competitief futsal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het competitief futsal;
recreatief futsal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het recreatief futsal;
minivoetbal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het minivoetbal.

2. Sanctie volgend op de rechtstreekse uitsluiting
De sanctie die volgt op de rechtstreekse uitsluiting wordt uitgesproken door de bevoegde bondsinstantie. Zij statueert
conform de ter zake bepaalde procedures (Titel 17).

Artikel B1907

Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden en van
datum tot datum

1. Schorsing voor een aantal wedstrijden
11. De schorsing voor de duur van een bepaald aantal wedstrijden mag niet meer bedragen dan acht wedstrijden.
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.
13. Deze schorsingen slaan op een bepaald aantal wedstrijden effectief en opeenvolgend af te werken door de ploeg waarin
de speler of het niet-spelend lid optrad op het ogenblik van de feiten die aanleiding tot de sanctie hebben gegeven.
De schorsingen opgelopen ingevolge een uitsluiting in de Beker van België U21 Profvoetbal slaan, naargelang het geval, op
een bepaald aantal wedstrijden effectief en opeenvolgend af te werken in:
-

deze beker;
de beloftecompetitie 1A;
de reservecompetitie (afdeling B en 1ste klasse amateurs).

14. Schorsingen voor een aantal wedstrijden ingevolge een beslissing van een repressieve instantie in het:
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‐
‐
‐
‐
‐

competitief voetbal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het competitief voetbal;
recreatief voetbal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het recreatief voetbal;
competitief futsal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het competitief futsal;
recreatief futsal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het recreatief futsal;
minivoetbal hebben enkel uitwerking in wedstrijden van het minivoetbal.

15. Zij zijn totaal en gelden voor alle officiële wedstrijden die dezelfde dag gespeeld worden. Tijdens de zes dagen, volgend
op de schorsingsdag, mag de speler of het niet-spelend lid bovendien niet ingeschreven worden op het wedstrijdblad van de
eerstvolgende officiële wedstrijd van elke andere ploeg.
Indien de wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is op de voorziene dag van schorsing
om welke reden dan ook niet plaatsvindt, worden deze schorsingsdag en de zes er op volgende dagen verplaatst naar de
dag van de volgende wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is.
Voor wat betreft de inwerkingtreding van de schorsingen blijven de bepalingen van Art. B1912 en B1020 echter van
toepassing.
Ongewijzigd tot:
2. Schorsing van datum tot datum
Wanneer de schorsing meer dan acht opeenvolgende wedstrijden bedraagt, wordt zij uitgesproken van datum tot datum.
Die schorsingen gelden voor alle soorten wedstrijden (competitief of recreatief) van alle disciplines gespeeld binnen de door
de bevoegde instantie bepaalde periode.
Rest van het artikel ongewijzigd

Samenhangende wijzigingen

Artikel V1806

Registratie ● Retributie

= Art. B1806, maar voor de clubs van het recreatief voetbal gelden volgende bepalingen:
(Futsal: zie F1806 - Minivoetbal: zie M1806)
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;
van de veteranen, jeugd en reserven;
van de provinciale beker van eerste ploegen en van veteranen

van respectievelijk het competitief voetbal en het recreatief voetbal voor zover dit wordt ingericht.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V1807

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

Ongewijzigd tot:
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. V1808).
Uitwerking van de schorsing: Art. B1803.
Rest van het artikel ongewijzigd
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Artikel V1808

Dag van de schorsing

1. Dag van de schorsing

Kampioenschapswedstrijden van eerste
ploegen
-

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

Amateurvoetbal
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap
van de eerste ploeg waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of twee
gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft gekregen.
Voorbeelden: zie 21 hierna
De schorsing slaat, naargelang het geval, op de eerste wedstrijd van de
eindronde, de play-offs van de 1ste klasse amateurs of de Super League
Vrouwenvoetbal, de Beker van België, provinciale beker of beker van het
recreatief voetbal die de club waaraan de speler is toegewezen, effectief
speelt vanaf de dag volgend op de wedstrijd tijdens dewelke de speler de
tweede gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van dezelfde
wedstrijd heeft gekregen.

De schorsing slaat op de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
ploeg veteranen of reserven of jeugd waarin de speler zijn derde gele kaart
kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft
gekregen. Voorbeelden: zie 22 en 23 hierna
1. De schorsing belet de speler eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende
officiële wedstrijd (kampioenschap of beker, naar gelang het geval) van een andere ploeg waarvoor hij
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop volgende dagen gespeeld wordt (zie voorbeeld punt 4
hierna).
Zie ook Art. B1803
Kampioenschapswedstrijden veteranen,
reserven en jeugd

2. Bij cumulatie van schorsingen: zie Art. B1809
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel F1803

Opleggen van de sanctie - Uitwerking

1. De sanctie die volgt op een cumulatie van de waarschuwingen wordt administratief opgelegd, zonder verhoor der partijen.
Die schorsing is niet vatbaar voor verhaal.
Uitwerking: Art. B1803.
2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot het gebruik van alle bewijsmiddelen door de comparant,
wordt de sanctie die volgt op de rechtstreekse uitsluiting uitgesproken door de bevoegde bondsinstantie die kennis neemt
van het scheidsrechtersverslag. Zij statueert conform de ter zake bepaalde procedures.

Artikel F1806

Registratie ● Retributie

1. Registratie
11. Op basis van de desbetreffende rubrieken op het wedstrijdblad registreert de secretaris van het Sportcomité of van het
Provinciaal Comité, afzonderlijk en naargelang het geval, de waarschuwingen die gegeven werden tijdens de wedstrijden en
boekt ze voor de betrokken spelers.
12. De registratie gebeurt afzonderlijk in functie van één van de volgende competities waartoe de wedstrijd behoort:
-

het nationaal kampioenschap voor eerste ploegen;
het nationaal kampioenschap voor belofteploegen;
het provinciaal kampioenschap voor eerste ploegen;
het recreatief futsal;
een eindronde;
de Beker van België seniores;
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-

de Beker van België U21 Futsal;
de provinciale Beker.

van respectievelijk het competitief futsal en het recreatief futsal voor zover dit wordt ingericht.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel F1808

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

1. Wedstrijden van het kampioenschap
11. Schorsing ingevolge twee waarschuwingen tijdens eenzelfde wedstrijd
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste soortgelijke wedstrijd die volgt op de wedstrijd waarin de
betrokkene twee waarschuwingen heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd,
wordt de schorsing verdaagd tot de eerstvolgende wedstrijd waarvoor de speler wel speelgerechtigd is.
De administratieve schorsing belet de speler ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd
van de ploeg voor de betrokken competitie, maar eveneens van alle wedstrijden van alle ploegen van de club waaraan hij
toegewezen is, die geprogrammeerd staan tijdens dezelfde speelweek van de ploeg waarin de twee waarschuwingen
werden opgelopen. De schorsing zal evenwel beperkt worden tot de eerste wedstrijd van elke ploeg.
12. Schorsingen ten gevolge van drie waarschuwingen in verschillende wedstrijden
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste kampioenschapswedstrijd die onmiddellijk volgt op de
wedstrijd waarin de betrokkene de derde waarschuwing heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is
tijdens deze wedstrijd, wordt de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.
De administratieve schorsing belet de speler ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd
van de ploeg voor de betrokken competitie, maar eveneens van alle wedstrijden van alle ploegen van de club waaraan hij
toegewezen is, die geprogrammeerd staan tijdens dezelfde speelweek van de ploeg waarin de waarschuwingen werden
opgelopen. De schorsing zal evenwel beperkt worden tot de eerste wedstrijd van elke ploeg
13. Uitwerking: zie Art. B1803.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel M1803

Opleggen van de sanctie- Uitwerking

1. De sanctie die volgt op een cumulatie van gele kaarten wordt administratief opgelegd, zonder verhoor der partijen.
Die schorsing is niet vatbaar voor verhaal.
Uitwerking: Art. B1803.
2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot het gebruik van alle bewijsmiddelen door de comparant,
wordt de sanctie die volgt op de rechtstreekse uitsluiting uitgesproken door de bevoegde bondsinstantie die kennis neemt
van het scheidsrechtersverslag. Zij statueert conform de ter zake bepaalde procedures.

Artikel M1808

Dag van de schorsing voor de eerste ploeg en satellietploeg

1. Wedstrijden van het kampioenschap
11. Schorsing ingevolge twee gele kaarten tijdens eenzelfde wedstrijd
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste soortgelijke wedstrijd die volgt op de wedstrijd waarin de
betrokkene twee gele kaarten heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt
de schorsing verdaagd tot de eerstvolgende wedstrijd waarvoor de speler wel speelgerechtigd is.
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De administratieve schorsing belet de speler ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd
van de ploeg voor de betrokken competitie, maar eveneens van alle wedstrijden van alle ploegen van de club waaraan hij
toegewezen is, die geprogrammeerd staan tijdens dezelfde speelweek van de ploeg (schorsingsdatum + zes dagen). De
schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap van de ploeg waarin de speler zijn tweede gele kaart
kreeg in eenzelfde wedstrijd. De schorsing zal evenwel beperkt worden tot de eerste wedstrijd van elke ploeg.
12. Schorsingen ten gevolge van drie gele kaarten in verschillende wedstrijden
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste kampioenschapswedstrijd die onmiddellijk volgt op de
wedstrijd waarin de betrokkene de derde gele kaart heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens
deze wedstrijd, wordt de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.
De administratieve schorsing belet de speler ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd
van de ploeg voor de betrokken competitie, maar eveneens van alle wedstrijden van alle ploegen van de club waaraan hij
toegewezen is, die geprogrammeerd staan tijdens dezelfde speelweek van de ploeg (schorsingsdatum + zes dagen). De
schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap van de ploeg waarin de speler zijn derde gele kaart
kreeg. De schorsing zal evenwel beperkt worden tot de eerste wedstrijd van elke ploeg.
13. Uitwerking: zie Art. B1803.
6. Wijzigingen aan titels en inhoudsopgaves
B1803 wordt overal in reglementen B, V, F, M en inhoudsopgaves:
Opleggen van de sanctie - Uitwerking
F1803 en M1803: titel aan te passen
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2. Briefwisseling
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3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
08.11.2018
R18.031 – Interpretatie van Art. B207 (Onverenigbaarheden - Verbodsbepalingen)
Zie punt (18-19).
R18.051 – Interpretatie van Art. B345 (De individuele bondsbijdragen)
Zie punt (18-23).
29.11.2018
R18.035 - Interpretatie van Art. B1907 (Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden en
van datum tot datum)
Zie punt (18-17).
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4. (18-18) Uitvoerend Comité
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement, als gevolg van een beslissing van de Algemene Vergadering van de KBVB
van 15.06.2018
Zoals beslist in de zitting van het departement reglement van 02.08.2018 (punt R18.003) werd het
voorstel voorgelegd aan de voltallige vergadering van het Uitvoerend Comité van 18.10.2018, die
besliste het door te verwijzen naar de NRC.
2. Motivering
Na een interpellatie van een aantal clubs, besliste de Algemene Vergadering van de KBVB van
15.06.2018 (waarop 73,85% van het totaal aantal stemmen werden uitgebracht) met een
meerderheid van 62,65% (Art. B131.4) om de beslissing van het Uitvoerend Comité van 29.03.2018 af
te keuren.
Deze beslissing hield in dat Art. 231.31.9° (alle maatregelen van algemene aard te nemen die nuttig
zijn om de goede werking van de feitelijke vereniging KBVB te garanderen) werd aangewend om een
duidelijke en niet voor interpretatie vatbare reglementsbepaling niet toe te passen (Art. B206.3: elk
mandaat in een bondsinstantie eindigt van rechtswege na afloop van het seizoen waarin het
betrokken lid de leeftijd van 75 jaar bereikt)
Naar analogie met een verworpen interpretatie van het bondsreglement (Art. B120.4), dient het
Uitvoerend Comité zich in de toekomst te schikken naar dit standpunt van de Algemene Vergadering.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
5. Voorgestelde tekst

Artikel B231

Uitvoerend Comité

Ongewijzigd tot:
3. De taken van het Uitvoerend Comité als beheersorgaan van de feitelijke vereniging KBVB zijn:
31. Algemeen
1° te waken over de naleving van het bondsreglement en desgevallend hiertoe opdracht geven aan het Parket om een
evocatieverzoek in te dienen;
2° de algemene vergaderingen te organiseren;
3° de agenda van de algemene vergadering aan te vullen;
4° alle reglementsteksten uit te werken;
5° het reglement te interpreteren, en deze interpretatie voor te leggen aan de Nationale Reglementscommissie;
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6° de leden van de bondscommissies te benoemen. Indien het gaat om commissies die uitsluitend beheerd worden door
de ACFF, respectievelijk Voetbal Vlaanderen, worden deze benoemd enkel door de leden die deel uitmaken van de
ACFF, respectievelijk Voetbal Vlaanderen;
7° de internationale scheidsrechters te benoemen, op voorstel van het Bureau Arbitrage KBVB;
8° onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, contracten of overeenkomsten af te sluiten met
andere bonden, sportieve groeperingen of sportorganismen;
9° alle maatregelen van algemene aard te nemen die nuttig noodzakelijk zijn om de goede werking van de feitelijke
vereniging KBVB te garanderen, zonder dat deze mogen indruisen tegen duidelijke en niet voor interpretatie vatbare
reglementsbepalingen.
Rest van het artikel ongewijzigd
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5. (18-19) Onverenigbaarheden - verbodsbepalingen
Het UC vaardigt de onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Dit artikel stelt dat leden van bondsinstanties geen deel mogen uitmaken van een andere
bondsinstantie, behalve in die gevallen waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
Deze bepaling gaat voorbij aan de realiteit dat er nu bondsinstanties bestaan binnen de
koepelorganisatie en binnen de vleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen.
De bedoeling van dit artikel is geweest dat men niet in dezelfde organisatie (koepel of vleugel) kan
zetelen in verschillende instanties. (Trouwens, de leden van het amateurvoetbal van het Uitvoerend
Comité zetelen allen in de Raad van Bestuur van hun vleugel!)
Het is dan ook aangewezen om dit te verduidelijken in het reglement.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk door interpretatie, na goedkeuring: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

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 V207
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.

11. Leden van een bondsinstantie KBVB 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)
- in de Bureaus Arbitrage (Art. B242);
geen deel uitmaken
- van een andere bondsinstantie KBVB
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-

- 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.

12. Leden van een bondsinstantie van ACFF/Voetbal Vlaanderen mogen:
-

-

noch bezoldigde trainer, noch speler, noch scheidsrechter zijn. Voor ACFF: zie Art. A207, voor Voetbal Vlaanderen:
zie Art. V207
niet toegewezen zijn aan dezelfde club als een ander lid van dezelfde instantie, behalve in de Bureaus Arbitrage (Art.
V264 en V265);
geen deel uitmaken
‐ van een andere bondsinstantie van ACFF, respectievelijk Voetbal Vlaanderen
‐ van de volgende KBVB-instanties: Uitvoerend Comité, Evocatiecommissie, Pool van Specialisten
‐ 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.

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel V207

Onverenigbaarheden ● Verbodsbepalingen

= Artikel B207, waarvan de eerste deelstreep van punt 1 als volgt wordt gewijzigd:
1. Onverenigbaarheden: Leden van een bondsinstantie van Voetbal Vlaanderen 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 Bureaus Arbitrage (Art.
V264 en V265);
geen deel uitmaken
‐ van een andere bondsinstantie van Voetbal Vlaanderen
‐ 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.
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6. (18-20) Afwijking van leeftijdscategorie om medische redenen
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
ACFF
2. Motivering
Gelijkschakeling van ACFF met Voetbal Vlaanderen – ontoereikendheid van huidig artikel B1009.33.
3. Goedkeuring vereist van
ACFF
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgesteld teksten

Artikel B1009

De leeftijd van de spelers

Ongewijzigd tot:
33. De speler, toegewezen aan een club van de ACFF, die van deze afwijking geniet, verliest ze op definitieve wijze vanaf
het moment dat hij ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van zijn eigen leeftijdscategorie en is
hierdoor niet meer gekwalificeerd in de afwijkende categorie.
34. 33. Het medisch onderzoek m.b.t. het verzoek tot afwijking moet uitgevoerd worden door een erkend geneesheer,
overeenkomstig de modaliteiten voorzien door de KBVB / Voetbal Vlaanderen /ACFF. Deze geneesheer moet duidelijk
ingelicht worden over het motief van de raadpleging alsook van de gevolgen van het verzoek tot afwijking dat hij
ondertekent.
De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een afwijking moet genomen worden door geneesheren die
erkend zijn door de KBVB / ACFF / Voetbal Vlaanderen. Voor Voetbal Vlaanderen mogen deze geneesheren die zijn die het
onderzoek hebben uitgevoerd.
35. 34. Indien de erkende geneesheer in functie van de resultaten van het medisch onderzoek beslist dat een medische
afwijking kan worden toegekend, zal de KBVB/Voetbal Vlaanderen/ACFF een attest afleveren aan de betrokkene (of aan de
houder van het ouderlijk gezag).
36. 35. Alle kosten die samenhangen met het verzoek tot afwijking, met inbegrip van de medische kosten, vallen volledig ten
laste van de aanvrager.
Rest van het artikel ongewijzigd
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7. (18-21) Periodieke keuring van terreinen en installaties - Keuring van de verlichting
1. Ingediend door
ACFF
Het UC stelt trouwens voor om dit ook bij Voetbal Vlaanderen toe te passen.
2. Motivering
Uniformiseren van een kalender, in functie van de meest geschikte momenten van het jaar om de
keuringen uit te voeren. Momenteel passen de bevoegde comités van de ACFF dit artikel op
verschillende wijze toe.
Een toepassingsprocedure die parallel aan de clubs wordt meegedeeld is:
-

datum voor verwittiging van de club via E-Kickoff: 01 september
uiterste datum voor een eerste nazicht dat toelaat om reeds tot een validering over te gaan: 15
november
uiterste datum voor een uiteindelijke validering: 31 december

3. Goedkeuring vereist van
ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Goedgekeurde teksten

Artikel B1306

Keuring van nieuwe installaties en verbouwingen ● Periodieke
keuring van terreinen en installaties

Ongewijzigd tot:
4. Periodieke keuring
41. De keuring van de terreinen en installaties van de clubs moet om de drie jaar hernieuwd worden en gebeurt op kosten
van de clubs, de verplaatsingskosten uitgezonderd die ten laste van de bond zijn.
Binnen de ACFF moet de validering uiterlijk op 31 december van het derde jaar volgend op de vorige validering hernieuwd
en bekomen zijn.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel B1312

Keuring van de verlichting

Ongewijzigd tot:
2. De keuring moet om de drie jaar hernieuwd worden behalve voor de terreinen waar 60 lux volstaat en waarvoor de
keuring georganiseerd wordt op initiatief van het bevoegd comité.
Binnen de ACFF moet de validering uiterlijk op 31 december van het derde jaar volgend op de vorige validering hernieuwd
en bekomen zijn.
Rest van het artikel ongewijzigd
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8. (18-22) Label ACFF
Le CE soumet la proposition suivante à la Commission réglementaire Nationale.
1. Introduit par
ACFF
2. Motivation
Mise à jour de la forme des textes vu les problèmes rencontrés sur le terrain.
3. Approbation requise de
ACFF
4. Entrée en vigueur
01.07.2019
5. Textes proposés

Article

A457

Demande d’octroi d’un label

Inchangé jusque:
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.
En cas de retrait du label 1 étoile durant la saison concernée, le club ne pourra aligner aucune équipe au niveau
interprovincial et/ou provincial durant la saison suivant cette décision de retrait.

Article

A459

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

Inchangé jusque:
Critère 5. – Le club doit se présenter avec ses joueurs de base (Art. B1018.12) à toutes les convocations de la Formation
Provinciale des Jeunes (FPJ) lors des rencontres de détection. Il doit et permettre à ses joueurs de U10-U11 de participer à
la formation technique et à ses joueurs U12 à U15 d’honorer toute convocation de la FPJ (Art. B1457, B1459 et B1731.111).
Inchangé jusque:
Critère 9. – Le club a l’obligation de signer la charte visant à renoncer à un débauchage "intempestif" de jeunes joueurs
d'autres clubs et ce, pour tous les joueurs qui évoluent dans les championnats IRIS, interprovinciaux, provinciaux et
régionaux. Une médiation préalable entre les deux clubs sera initiée par la Cellule sportive de l’ACFF avant une éventuelle
décision d’exclusion.
Critère 10. – Le plan d'apprentissage ACFF (brochure vision de formation URBSFA-ACFF - dernière édition) sera
obligatoirement distribué à chaque entraîneur du club. Le club doit réaliser un signataire reprenant l’ensemble des
entraineurs du club; ceux-ci doivent le signer pour confirmer la réception du document.
Critère 11. – Les documents suivants seront affichés dans le club aux endroits de passage des parents, joueurs, entraîneurs
et dirigeants:
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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;
‐
"déclaration Panathlon";
‐
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, 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, 5c5, 8c8 et 11c11 - Art. B1207,
B1231 A1231, B1236, B1411.2 et A1577) et remplit et transmet ses feuilles de matches (Art. B1411).
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9. (18-23) De individuele bondsbijdragen
Het UC vaardigt de onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
In Art. B345.12 staat de aanvullende bijdrage voor “de verzekering voor de toegewezen aangeslotene
die het statuut van speler onder contract heeft” niet vermeld. Het gewijzigde bedrag werd nochtans
goedgekeurd in de NRC van 12.02.2018.
In Art. B345.11 is deze groep aangeslotenen wel vermeld. Hier staat evenwel dat dit voor het
competitief futsal niet van toepassing is, terwijl er wel futsalspelers met dergelijk statuut zijn.
Het is dan ook aangewezen om dit te verduidelijken in het reglement.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk door interpretatie, na goedkeuring: 01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel B345

De individuele bondsbijdragen

1. Effectieve leden (clubs): De individuele bondsbijdragen, bestaande uit een basisbijdrage en een aanvullende bijdrage
voor de verzekering, per toegewezen aangeslotene, jaarlijks indexeerbaar (Art. B31) bedragen:
11. De basisbijdrage (hierop wordt 21% BTW geheven)
Veldvoetbal

voor de toegewezen aangeslotene, jonger dan 10
jaar op 1 januari welke het seizoen voorafgaat,
en voor alle G-voetballers
voor de toegewezen aangeslotene, ouder dan 10
jaar en jonger dan 16 jaar op 1 januari welke het
seizoen voorafgaat
voor de toegewezen aangeslotene, ouder dan 16
jaar en jonger dan 35 jaar op 1 januari welke het
seizoen voorafgaat
voor de toegewezen aangeslotene, ouder dan 35
jaar op 1 januari welke het seizoen voorafgaat en
de individuele recreatieve voetballer

Futsal

Minivoetbal

Competitief

Recreatief

Competitief

Recreatief

3,60 EUR

3,60 EUR

3,60 EUR

3,60 EUR

3,60 EUR

6,00 EUR

6,00 EUR

5,60 EUR

5,60 EUR

5,60 EUR

8,40 EUR

8,40 EUR

7,20 EUR

7,20 EUR

7,20 EUR

4,80 EUR

4,80 EUR

4,80 EUR

4,80 EUR

4,80 EUR
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voor de toegewezen aangeslotene die het statuut
van speler onder contract heeft.

35,80 EUR

nvt

35,80 EUR

nvt

nvt

12. De aanvullende bijdrage voor de verzekering (hierop wordt geen BTW geheven)
Veldvoetbal

voor de toegewezen aangeslotene, jonger dan 10
jaar op 1 januari welke het seizoen voorafgaat,
en voor alle G-voetballers
voor de toegewezen aangeslotene, ouder dan 10
jaar en jonger dan 16 jaar op 1 januari welke het
seizoen voorafgaat
voor de toegewezen aangeslotene, ouder dan 16
jaar en jonger dan 35 jaar op 1 januari welke het
seizoen voorafgaat
voor de toegewezen aangeslotene, ouder dan 35
jaar op 1 januari welke het seizoen voorafgaat
voor de toegewezen aangeslotene die het statuut
van speler onder contract heeft.

Futsal

Minivoetbal

Competitief

Recreatief

Competitief

Recreatief

3,60 EUR

3,60 EUR

3,60 EUR

3,60 EUR

2,90 EUR

5,10 EUR

5,10 EUR

5,10 EUR

5,10 EUR

2,90 EUR

10,70 EUR

10,70 EUR

10,70 EUR

5,10 EUR (**)

6,40 EUR

10,70 EUR

10,70 EUR

10,70 EUR

5,10 EUR (**)

6,40 EUR

31,60 EUR

nvt

31,60 EUR

nvt

nvt

(**) Voorlopig tarief, dat ook zal gehanteerd worden indien in de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen of Vlaams Brabant een futsalcompetitie zal worden
ingericht

Vervolg ongewijzigd
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10. (18-24) Licentievoorwaarden in 1ste klasse amateurs en de competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen/ACFF
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door:
Werkgroep Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
Opnieuw ingediend door Voetbal Vlaanderen na beslissing van de VSC op 10.11.2018
2. Motivering
Aanpassing van de licentie voor 1ste klasse amateurs
Men is van oordeel dat er in “amateurclubs” geen verplichting hoeft te zijn om een aantal
betaalde sportbeoefenaars te tellen, maar uiteraard dienen de clubs steeds alle wettelijke
verplichtingen naleven.
• Ook worden de “materiële” vereisten voor de speelvelden te veeleisend bevonden.
• Het eerste seizoen zou men mogen aantreden in 1ste klasse amateurs als men voldoet aan de
algemene voorwaarden (Art. V468), maar nog niet aan de specifieke voorwaarden (Art. V469).
Het jaar daarop moet men echter wel voldoen aan alle voorwaarden, op straffe van degradatie naar
2de klasse amateurs
•

- Aanpassing van de eindronde stijgen in 2de klasse amateurs
Nu dient men in het bezit te zijn van de licentie van 1ste klasse amateurs om mogen deel te nemen
aan de eindronde om 2 deelnemers aan te duiden voor de eindronde van 1ste klasse amateurs.
Dit in tegenstelling tot de play-offs in 1ste klasse amateurs, waar de aangeduide clubs mogen
deelnemen, zelfs als ze nog geen licentie bezitten voor het profvoetbal.
Sportief gezien is het veel eerlijker dat de clubs die de plaats in deze eindrondes op het veld
verworven hebben hieraan mogen deelnemen.
Om mogen deel te nemen aan de eindronde “1ste klasse amateurs”, blijft wel het voldoen aan de
algemene voorwaarden (Art. V468) vereist
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen, ACFF
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

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.
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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).
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,
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:
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-

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 beschikken over minstens 7 spelers met het
statuut van betaalde sportbeoefenaar (wet van 24.02.1978) en voor alle spelers voldoen aan de wettelijke bepalingen ter
zake;
2° over installaties beschikken die aan de volgende specifieke criteria beantwoorden:
a)

het stadion moet 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.

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 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:
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-

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
van de licentie van nationale amateurclub (Art. V468) 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 2de 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 tot het bekomen van de licentie van
nationale amateurclub: gevolgen betreffende stijgen naar 1ste klasse amateurs
Indien één of beide van de eerste van elke reeks niet voldoet aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van de
licentie van nationale amateurclub heeft of hebben bekomen, wordt of worden zij 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 tot het bekomen van de licentie van
nationale amateurclub (Art. V468), 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 tot het bekomen van
de licentie van nationale amateurclub, 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:
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-

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 tot het bekomen van de licentie van nationale
amateurclub (Art. V468) 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.
5332. Indien er tussen de 4 winnaars van de eerste speeldag niet minstens 2 ploegen zijn die voldoen aan de algemene
voorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale amateurclub (Art. V468, 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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11. (18-25) Futsal: derde scheidsrechter en/of tijdwaarnemer
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie met de opmerking
dat er in Art. F1429.31 een datum wordt bepaald i.p.v. “een te bepalen datum” te vermelden.
1. Ingediend door
Departement Futsal
2. Motivering
Een betere omschrijving van de functies van 3de scheidsrechter en tijdwaarnemer is noodzakelijk.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen, ACFF
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde tekst

Artikel F1429

Aanduiding scheidsrechters
bijkomende scheidsrechters

●

Eventuele

aanduiding

van

1. Aanduiding scheidsrechters
11. In principe Er wordt er slechts één scheidsrechter aangeduid voor wedstrijden waarbij de klok niet wordt stilgelegd
(wedstrijden met bepaalde tijdsduur).
Voor alle wedstrijden waarbij de klok wel wordt stilgelegd (systeem cumulatieve fouten) worden minstens twee
scheidsrechters aangeduid.
12. Het departement Arbitrage duidt voor de wedstrijden van de Elite afdeling een tweede en een derde scheidsrechter aan.
Het staat de thuisclub in deze wedstrijden vrij het Departement Arbitrage te verzoeken een tijdwaarnemer aan te duiden. Alle
kosten verbonden aan dit verzoek vallen ten laste van de thuisclub.
13. Voor de wedstrijden van 2de en 3de nationale afdeling duidt het Departement Arbitrage een eerste en tweede
scheidsrechter aan.
14 13. De bevoegde scheidsrechterscommissie instantie kan op schriftelijk verzoek van een club een tweede scheidsrechter
en, indien nodig, een derde scheidsrechter en een tijdwaarnemer aanduiden. Alle kosten verbonden aan dit verzoek vallen
ten laste van de verzoekende club.
2. Aanduiding assistent-scheidsrechters (derde scheidsrechter en tijdwaarnemer)
21. Voor de wedstrijden die gespeeld worden met reële tijd van de Elite afdeling duidt de thuisclub een bij de bond
aangesloten lid als tijdwaarnemer en de bezoekende club een bij de bond aangesloten lid als derde scheidsrechter aan. De
aangeduide personen moeten vermeld staan in de lijst ‘derde scheidsrechters/tijdwaarnemers' die wekelijks gepubliceerd
wordt in het bondsorgaan. Deze moeten ook vermeld worden op het digitaal wedstrijdblad en op het officiële document van
de 3e scheidsrechter en/of tijdwaarnemer.
22. Voor de wedstrijden van 2de en 3de nationale afdeling en de nationale U21 duidt de thuisclub een bij de bond aangesloten
lid als tijdwaarnemer en de bezoekende club een bij de bond aangesloten lid als derde scheidsrechter aan.
23. Voor de provinciale wedstrijden duidt de thuisclub een bij de bond aangesloten lid als derde scheidsrechter aan.
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24. De aangeduide personen moeten vermeld staan in de lijst ‘derde scheidsrechters/tijdwaarnemers' die wekelijks
gepubliceerd wordt in het bondsorgaan. Deze moeten ook vermeld worden op het digitaal wedstrijdblad en op het officiële
document van de 3e scheidsrechter en/of tijdwaarnemer.
22 25. Voor de wedstrijden waarbij de verplichting tot het aanduiden van een tijdwaarnemer en/of een derde scheidsrechter
bij de clubs ligt, wordt ambtshalve een administratieve boete van 20,00 EUR opgelegd aan de club die geen gerechtigd
persoon aanduidt.
3. Tafelcommissarissen Procedure
31. De clubs die niet over tafelcommissarissen derde scheidsrechter en/of tijdwaarnemer beschikken, krijgen respijt tot een
te bepalen datum om aangeslotenen te hebben die over een accreditatie van tafelcommissaris derde
scheidsrechter/tijdwaarnemer beschikken. Na deze datum kan het Departement Arbitrage de bevoegde instantie een
officiële scheidsrechter aanduiden in de functie van tafelcommissaris derde scheidsrechter en/of tijdwaarnemer voor de clubs
die geen tafelcommissarissen binnen hun rangen hebben.
32. In geval van sanctionering van een tafelcommissaris derde scheidsrechter en/of tijdwaarnemer heeft het Departement
Arbitrage de mogelijkheid om een officiële scheidsrechter in de functie van tafelcommissaris derde scheidsrechter en/of
tijdwaarnemer aan te duiden voor een periode van één tot maximum vier wedstrijden, volgens de ernst van de feiten.

Artikel F1430

Afwezigheid of terugtrekking
Gelegenheidsscheidsrechter

van

de

scheidsrechter

●

Ongewijzigd tot:
3. Afwezigheid van de officiële derde scheidsrechter
Indien de derde scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt, wordt zijn taak uitgevoerd door een aangesloten lid dat
toegewezen is aan de organiserende club. Deze functie kan in geen geval uitgevoerd worden door de terreinafgevaardigde.
De scheidsrechter stelt ten behoeve van de bevoegde instantie een verslag op over de afwezigheid van de initieel
aangeduide of toegelaten derde scheidsrechter.
4. Afwezigheid van de door de clubs aangeduide assistent-scheidsrechter (derde scheidsrechter en/of
tijdwaarnemer)
41.Indien de initieel aangeduide of toegelaten tijdwaarnemer, voor om het even welke reden, moet vervangen worden
(afwezigheid, terugtrekking, uitsluiting,…), wordt hij vervangen met inachtneming van de volgende rangorde:
-

een lid, toegewezen aan de thuisclub, dat de cursus voor derde scheidsrechter of tijdwaarnemer gevolgd heeft;
een in de zaal aanwezige scheidsrechter. In geval van meerdere beschikbare scheidsrechters valt de keuze op deze
met de hoogste categorie;
een lid, toegewezen aan de bezoekende club, dat de cursus voor derde scheidsrechter en tijdwaarnemer gevolgd
heeft;
een lid, toegewezen aan de thuisclub;
een lid, toegewezen aan de bezoekende club.

42. Indien de initieel aangeduide of toegelaten derde scheidsrechter, voor om het even welke reden, moet vervangen worden
(afwezigheid, terugtrekking, uitsluiting,…), wordt hij vervangen met inachtneming van de volgende rangorde:
-

een lid, toegewezen aan dezelfde club van de initieel aangeduide derde scheidsrechter, dat de cursus voor derde
scheidsrechter en tijdwaarnemer gevolgd heeft;
een in de zaal aanwezige scheidsrechter. In geval van meerdere beschikbare scheidsrechters valt de keuze op deze
met de hoogste categorie;
een lid, toegewezen aan de bezochte club, dat de cursus voor derde scheidsrechter en tijdwaarnemer gevolgd heeft.
De officieel aangeduide scheidsrechter zal zelf de administratieve zaken noteren.

43. De functie kan in geen enkel geval uitgevoerd worden door de terreinafgevaardigde.
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44. De scheidsrechter stelt ten behoeve van de bevoegde instantie een verslag op over de afwezigheid van de initieel
aangeduide of geaccrediteerde derde scheidsrechter en/of tijdwaarnemer.
5. Bevoegdheden van de gelegenheidsscheidsrechter of -tijdwaarnemer
51. Een gelegenheidsscheidsrechter beschikt over alle bevoegdheden die in functie van de specifiek toegekende taak aan
de officiële scheidsrechters zijn toegekend,. Dit geldt eveneens voor de tijdwaarnemer.
52. Wanneer echter de officiële scheidsrechter een wedstrijd niet aanvangt omwille van de toepassing van de Spelregels of
de wedstrijd definitief stopzet, is het niet toegestaan dat een gelegenheidsscheidsrechter de wedstrijd aanvangt of voortzet.
6 5. Nazicht
61 51. De scheidsrechterscommissies bevoegde instanties zien na of de personen die de functie van gelegenheids derde
scheidsrechter en/of -tijdwaarnemer hebben waargenomen, daartoe gekwalificeerd waren.
62 52. Bij klacht omtrent het niet naleven van dit artikel kan de bevoegde instantie de wedstrijd ongeldig verklaren of de
punten ontnemen aan de in gebreke zijnde club, indien wordt uitgemaakt dat de gelegenheids derde scheidsrechter en/of
tijdwaarnemer op een onregelmatige wijze gekozen werd.
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12. (18-26) Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden en van datum tot datum
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale
Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
Tot vorig seizoen konden trainers, niet-spelende leden…enkel geschorst worden voor een periode
van datum tot datum.
Dit werd gewijzigd, en zij kunnen nu ook geschorst worden voor een aantal wedstrijden.
Er werd uit het oog verloren dat deze schorsingen echter geen betrekking hebben op de functie van
speler (Art. B1906.4).
Dit is dan in tegenspraak met Art. B1907.14 (onlangs gewijzigd naar B1907.15), dat had moeten mee
gewijzigd worden
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Onmiddellijk door interpretatie
Na stemming in NRC: 01.07.2019, behalve indien een voorstel tot wijziging van art. B1906.3 en
B1906.4 aanvaard wordt.
5. Voorgestelde teksten

Artikel B1907

Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden en van
datum tot datum

Ongewijzigd tot:
15. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. B1906.3 en B1906.4 zijn zij totaal en gelden voor alle officiële
wedstrijden die dezelfde dag gespeeld worden. Tijdens de zes dagen, volgend op de schorsingsdag, mag de speler of het
niet-spelend lid bovendien niet ingeschreven worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende officiële wedstrijd van elke
andere ploeg.
Indien de wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is op de voorziene dag van schorsing
om welke reden dan ook niet plaatsvindt, worden deze schorsingsdag en de zes er op volgende dagen verplaatst naar de
dag van de volgende wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is.
Voor wat betreft de inwerkingtreding van de schorsingen blijven de bepalingen van Art. B1912 en B1020 echter van
toepassing.
Voorbeeld:
Rest van het artikel ongewijzigd
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13. (18-27) Schorsingen: definitie - aard - draagwijdte
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
Departement Reglement
2. Motivering
In toepassing van de huidige reglementering:
-

Mag een speler die geschorst wordt geen enkele officiële en andere functie vervullen in de
neutraal/technische zone tijdens een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat (Art B.1906.3)
Schorsingen die al dan niet een officiële functie viseren in de neutrale/technische zone hebben
geen betrekking op de functie van speler (Art. B1906.4)

Dit onderscheid roept altijd vragen op, en we zijn ook van mening dat een schorsing van bijvoorbeeld
een speler die de scheidsrechter beledigt of een afgevaardigde die dit doet op dezelfde manier dient
bestraft te worden.
Voorstel is dan ook: geschorst is geschorst, voor alles.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

Artikel B1906

De schorsingen: definitie - aard - draagwijdte

Ongewijzigd tot:
3. Een door een bondsinstantie voor een bepaald aantal wedstrijden of van datum tot datum geschorste aangeslotene mag
tijdens de duur van zijn straf geen enkele officiële of andere functie (Art. B1412.1 en B1412.3) in de neutrale/technische
zone vervullen tijdens een niet ingeschreven worden op het wedstrijdblad van een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat.
Indien de bevoegde instantie dit preciseert in haar beslissing, kan ze uitgebreid worden tot elke activiteit onder toezicht van
de KBVB.
Echter, de functie van gerechtigde correspondent wordt niet geviseerd door deze bepaling.
Iedere inbreuk op deze voorschriften brengt, voor de betrokken aangeslotene een bijkomende sanctie mee en de toepassing
van sancties voor de club die, met kennis van zaken, de aanstelling van zulke aangeslotene gedaan of aanvaard heeft. Die
sancties mogen evenwel niet gaan tot het verlies van de punten.
4. De schorsingen die al dan niet een officiële functie in de neutrale/technische zone viseren (Art. B1412.1 en B1412.3) of
het toegangsverbod tot de neutrale zone en/of de kleedkamers, hebben geen betrekking op de functie van speler, behalve
indien de bevoegde instantie de sanctie uitbreidt naar deze laatste functie (zie punt 3 supra).
Rest van het artikel ongewijzigd
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Artikel B1412

Officials ● Officiële functies ● Personen in de neutrale zone ●
Armbanden

Ongewijzigd tot:
4. Een door een bond geschorste aangeslotene mag tijdens de duur van zijn straf geen officiële functie op het terrein
vervullen tijdens niet ingeschreven worden op het wedstrijdblad van een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat (zie Art.
B1906).
Rest van het artikel ongewijzigd

NB. De huidige bepalingen van Art. B1907, vooraleer er een interpretatie gebeurde, blijven dan
wel van toepassing
Artikel B1907

Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden en van
datum tot datum

Punt 15 wordt dan opnieuw zoals het was voor de interpretatie
Ongewijzigd tot::
15. Zij zijn totaal en gelden voor alle officiële wedstrijden die dezelfde dag gespeeld worden. Tijdens de zes dagen, volgend
op de schorsingsdag, mag de speler of het niet-spelend lid bovendien niet ingeschreven worden op het wedstrijdblad van de
eerstvolgende officiële wedstrijd van elke andere ploeg.
Indien de wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is op de voorziene dag van schorsing
om welke reden dan ook niet plaatsvindt, worden deze schorsingsdag en de zes er op volgende dagen verplaatst naar de
dag van de volgende wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is.
Voor wat betreft de inwerkingtreding van de schorsingen blijven de bepalingen van Art. B1912 en B1020 echter van
toepassing.
Voorbeeld:
Rest van het artikel ongewijzigd

Agenda NRC van 10.12.2018

47

14. (18-28) Vriendschappelijke wedstrijden: boete - eventuele oproeping
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Reglementscommissie.
1. Ingediend door
ACFF
2. Motivering
Artikel B1816.2 laat niet toe om laakbare feiten (voorgevallen tijdens vriendschappelijke wedstrijden)
te bestraffen met een schorsing van minder dan 9 effectieve wedstrijden!
Dit betekent een volledige straffeloosheid voor slagen die zouden kunnen zijn toegebracht door
spelers of andere ernstige feiten (zie indicatieve tabel met sancties).
Wij stellen voor om dit bij te stellen door een vervolging door de bevoegde instanties voor te stellen
van feiten die aanleiding zouden kunnen geven tot een schorsing van meer de twee effectieve
wedstrijden.
Deze sancties zouden slaan op alle categorieën van wedstrijden (officiële en vriendschappelijke).
Indien de NRC instemt met de wijziging van artikel B1816.2, dient artikel B1907.12 te worden
aangepast dat momenteel de draagwijdte van de schorsing voor een aantal wedstrijden beperkt tot
de categorie wedstrijden waarin men werd uitgesloten.
Zoals aangegeven in de wijziging van artikel B1816, moeten de sancties van meer dan 2 wedstrijden
opgelegd in het kader van een vriendschappelijke wedstrijd ook kunnen betrekking hebben op alle
categorieën van wedstrijden (officiële en vriendschappelijke).
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
01.07.2019
5. Voorgestelde teksten

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. Deze boete wordt ambtshalve opgelegd en is zonder verhaal.
Waarschuwing
Uitsluiting
profvoetbal 1A
25,00 EUR
50,00 EUR
profvoetbal 1B
15,00 EUR
30,00 EUR
1ste klasse amateurs
10,00 EUR
20,00 EUR
2de en 3de klasse amateurs
7,50 EUR
15,00 EUR
eerste ploeg provinciale
5,00 EUR
10,00 EUR
Recreatief voetbal
De hierboven bepaalde boetes worden met de helft verminderd voor vrouwenwedstrijden.
vrouwen-, reserve- en jeugdwedstrijden.
2. Zo het bevoegd Comité 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
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minnelijke schikking voor en 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.

Agenda NRC van 10.12.2018

