
Rekrutering van scheidsrechters 

 
 
1. Ingediend door 
 
Provinciale Studiecommissie Limburg 
 
2. Motivering 
 
Veel clubs leveren grote inspanningen om scheidsrechters te rekruteren zodat ze een voldoende aantal 
actieve scheidsrechters hebben, voorzien in artikel 331.11; 
 
Om deze clubs te belonen is het aangewezen de scheidsrechters op het actief van de club te behouden 
voor een langere termijn als vandaag in het reglement is voorzien: de datum van opname op het actief 
van de nieuwe club, vandaag “op het einde van het daaropvolgende seizoen” wordt gebracht naar “op 
het einde van het derde daaropvolgende seizoen”  
 
3. Goedkeuring vereist van 
 
ACFF, VFV, Pro League 
 
4. Inwerkingtreding 
 
01.01.2017 
 
5. Voorgestelde teksten 

 

 

 

Artikel 331  Rekrutering van scheidsrechters 

 
1. Aantal 
 
11. Elke club moet, uitgezonderd de eerste twee seizoenen na haar aansluiting, tussen de aan haar toegewezen leden: 
 
- minstens één actieve scheidsrechter tellen per volledige of onvolledige schijf van drie ploegen, opgesteld in de 

kampioenschappen waarvoor de aanduiding van scheidsrechters voorzien is, zonder rekening te houden met de 
mannelijke eerste B-ploeg en/of de G-ploegen, en 

 
- bijkomend één actieve scheidsrechter tellen per mannelijke eerste B-ploeg. 
 
12. Wanneer een aangeslotene scheidsrechter wordt terwijl hij tijdelijk voor een club gekwalificeerd is, wordt hij als 
scheidsrechter ingeschreven op het actief van de club van toewijzing. 
 
13. Een scheidsrechter, die door zijn club gedesaffecteerd werd en aan een andere club toegewezen is, wordt op het actief 
van deze laatste opgenomen vanaf de datum van zijn nieuwe toewijzing. 
 
14. Een scheidsrechter, die een definitieve transfer bekomt of een heraansluiting na persoonlijk ontslag, wordt op het actief 
van de nieuwe club opgenomen op het einde van het derde daaropvolgende volgende seizoen. 
 
15. De leden van de Bureaus Arbitrage blijven, zolang zij hun functie vervullen, gelijkgesteld met de actieve scheidsrechters, 
op voorwaarde dat zij op het ogenblik van hun benoeming tot het kader van de actieve scheidsrechters behoorden. 
 
Rest artikel ongewijzigd… 


