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(19-27) Kalenderwijzigingen 

 
INWERKINGTREDING: 01.03.2020 
 

Artikel B1516 Organisatie van de kampioenschappen ● De kalender 

 
Ongewijzigd tot: 

 
6. Wijzigingen aan de kalender 

 
61. Iedere aanvraag, die ertoe strekt de datum of het uur van een wedstrijd op de kalender vastgelegd te doen wijzigen, 
moet minstens vier werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd via E-Kickoff gericht worden aan de bevoegde instantie. Deze 
beslist over het te geven gevolg, met inachtneming der noodwendigheden van de kalender. Voor de wedstrijden zonder 
aanduiding van scheidsrechters, bedraagt de termijn minstens twee werkdagen. 
 
Aanvragen door de bezochte club tenminste 14 kalenderdagen voorafgaand aan de wedstrijd via E-Kickoff die zonder gevolg 
blijven (aanvaarden - weigeren) door de bezoekende club, zullen automatisch overgemaakt worden aan de bevoegde 
instantie 4 werkdagen voorafgaand aan de oorspronkelijke datum van de wedstrijd. Deze beslist over het gevolg dat er dient 
te worden aan gegeven, rekening houdend met de noodwendigheden van de kalender.  
Indien de wedstrijd naar een vroegere datum wordt verplaatst, dient de aanvraag 14 kalenderdagen voor de nieuwe 
geplande datum van de wedstrijd te gebeuren. Deze zal automatisch aanvaard overgemaakt worden aan de bevoegde 
instantie 4 werkdagen voorafgaand aan de nieuwe geplande datum van de wedstrijd. 
 
De bevoegde instantie beslist over het te geven gevolg, met inachtneming der noodwendigheden van de kalender. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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(19-31) Onderverdeling officiële kampioenschappen 

 
INWERKINGTREDING: 01.03.2020 
 

Artikel B1501 Nomenclatuur van de georganiseerde kampioenschappen 

 
1. Onderverdeling officiële kampioenschappen 

 

 
Ingericht door 

profvoetbal 
profvoetbal 1A en 1B 

(bezit van licentie noodzakelijk) 

amateurvoetbal 
1ste, 2de en 3de klasse amateurs (bezit van licentie noodzakelijk) 

2de en 3de klasse amateurs, provinciale afdelingen en vrouwenvoetbal 

 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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(19-32) Futsal: datum van de finale van de Beker van België 

 
INWERKINGTREDING: 01.03.2020 
 

Artikel F1606 Organisatieprincipes 
 
Ongewijzigd tot: 
 
3. Loting- Kalender 
 
31. De loting gebeurt onder de bevoegdheid van het Departement Futsal.  
In de eerste, tweede en derde ronde wordt de hoogst spelende club steeds als bezoekende ploeg genoteerd.  
In de eerste ronde wordt er bij de loting op toegezien dat Eliteclubs niet tegen elkaar uitkomen. 
 
32. De loting voor de volledige bekercompetitie dient te gebeuren voor 31 juli.  
De kalender van alle speeldagen wordt gepubliceerd in de bondsbladen onmiddellijk na de loting en ingevuld na iedere 
speeldag.  
 
33. De bekerwedstrijden worden ten laatste betwist op de dag voorzien in de door het Departement Futsal opgestelde 
bekerkalender.  
De thuisclub dient de secretaris van het Departement Futsal ten laatste 10 werkdagen vóór de voorziene speeldag schriftelijk 
plaats en aanvangsuur van de wedstrijd te melden. 
 
In onderling akkoord tussen de twee clubs mag de bekerwedstrijd op een vroegere datum gespeeld worden dan de in de 
door het Departement Futsal opgestelde bekerkalender. Dit akkoord moet binnen de 10 werkdagen volgend op de loting of 
kwalificatie schriftelijk overgemaakt worden aan het Departement Futsal. 
 
34. De wedstrijden van de Beker van België hebben voorrang op de provinciale bekerwedstrijden en provinciale 
kampioenschapswedstrijden van de betrokken gekwalificeerde clubs. 
 
35. De wedstrijden voorzien in de wedstrijdkalender van de nationale kampioenschapswedstrijden hebben voorrang op de 
wedstrijden van de Beker van België. 
 
36. De finale van de Beker van België dient steeds betwist vóór aanvang van de eindronde bij de Elite. 
 

Rest van het artikel ongewijzigd 
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(19-34) Eerste ploegen profvoetbal: registratie gele kaart na uitingen van racistische aard  

 
INWERKINGTREDING: 01.03.2020 
 

Artikel B1806 Registratie ● Retributie 
 
Toevoegen: 
 
6. Gele kaart - tucht op het terrein - na verbale/non-verbale uitingen van racistische aard - wedstrijden eerste 
ploegen profvoetbal: Art. P1806. 
 
 

Artikel P1806 Registratie ● Retributie 
 
Toevoegen: 
 
6. Gele kaart - tucht op het terrein - na verbale/non-verbale uitingen van racistische aard - wedstrijden eerste 
ploegen profvoetbal 
  
Ingeval de scheidsrechter tijdens een wedstrijd van eerste ploegen in het profvoetbal een speler een waarschuwing heeft 
gegeven door middel van een gele kaart, waarna redelijkerwijze blijkt dat het gedrag van de speler een reactie was op een 
verbale en/of non-verbale uiting van racistische aard, kan het Departement Arbitrage Profvoetbal, uiterlijk de eerste werkdag 
volgend op de wedstrijd en na consultatie van de betrokken scheidsrechter, unaniem beslissen de gele kaart in te trekken.  
De aangewezen rechtzetting dient onverwijld door de administratie te worden doorgevoerd. 
De beslissing van het Departement Arbitrage Profvoetbal is definitief en zonder verhaal. 



5 

 

Hoge Raad 10.02.2020 – Gestemde teksten 

 

(19-35) Inschrijving in de Super League Vrouwenvoetbal 

 
INWERKINGTREDING: 01.03.2020 
 

Sectie 8: De vrouwenkampioenschappen - Recreatief vrouwenvoetbal 
 

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 2020-
2021…). 
 
 

Bepalingen geldend voor het seizoen 2020-2021 
 
Twee clubs die in het seizoen 2019-2020 met hun herenploeg uitkomen in het profvoetbal 1A, hebben de mogelijkheid in te 
schrijven met een vrouwenploeg in de hoogste afdeling van het vrouwenvoetbal, de Super League Vrouwenvoetbal, voor het 
seizoen 2020-2021. 
 
Betrokken club(s) dient/dienen te voldoen aan de licentievoorwaarden en dus in het bezit te zijn van een licentie voor de 
Super League Vrouwenvoetbal (licentieaanvraag in te dienen tussen 01.03.2020 en 15.03.2020). De club(s) die 
wenst/wensen aan te treden in de Super League Vrouwenvoetbal en de licentie heeft/hebben bekomen, dient/ dienen zich 
verplicht uiterlijk 30.04.2020 in te schrijven met hun vrouwenploeg in de Super League Vrouwenvoetbal voor het seizoen 
2020-2021. 

 
 

Artikel V1581 Super League Vrouwenvoetbal 

 

1. Variante 1: Indien er zes ploegen aan de Super League Vrouwenvoetbal deelnemen 
 
Ongewijzigd tot: 
 
15. Dag van de wedstrijden 

 
De clubs van de Super League Vrouwenvoetbal bepalen vrij of ze hun thuiswedstrijden afwerken op vrijdagavond, of op 
zaterdagnamiddag of op zondagavond. 
 

2. Variante 2: Indien er zeven ploegen aan de Super League Vrouwenvoetbal deelnemen 
 
Ongewijzigd tot: 
 
25. Dag van de wedstrijden 

 
De clubs van de Super League Vrouwenvoetbal bepalen vrij of ze hun thuiswedstrijden afwerken op vrijdagavond, of op 
zaterdagnamiddag of op zondagavond. 
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3. Variante 3: Indien er acht ploegen aan de Super League Vrouwenvoetbal deelnemen 
 
Ongewijzigd tot: 
 
36. Dag van de wedstrijden 

 
De clubs van de Super League Vrouwenvoetbal bepalen vrij of ze hun thuiswedstrijden afwerken op vrijdagavond, of op 
zaterdagnamiddag of op zondagavond. 

 
Toevoegen: 
 

4. Variante 4: Indien er negen ploegen aan de Super League Vrouwenvoetbal deelnemen 
 
41. Indeling 
 
De competitie van de Super League Vrouwenvoetbal bestaat uit: 
-  een kampioenschap dat wordt betwist in één enkele reeks van negen clubs, die alle in het bezit zijn van een 

licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal; 
-  een play-off 1 tussen de nummers 1 tot en met 5 van het kampioenschap; 
-  een play-off 2 tussen de nummers 6 tot en met 9 van het kampioenschap. 
 
42. Het kampioenschap 
 
Het kampioenschap wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na zestien wedstrijden wordt er een eindrangschikking 
opgemaakt (Art. B1531). 
 
43. Play-off 1 – Kampioen van België – Deelname aan Europese competities 
 
431. De eerste vijf geklasseerde clubs van het kampioenschap betwisten een play-off 1 in heen- en terugwedstrijden. Na 
acht wedstrijden wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. B1531). 
 
432. Voor aanvang van deze play-off 1, krijgen de clubs 50% van het aantal punten toegewezen dat zij in het 
kampioenschap bekomen hadden. 
Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. 
 
433. Bij de opmaak van de rangschikking na de acht wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter afronding toegekende halve 
punt (zie punt 432 hiervoor) in mindering gebracht alvorens de schikkingen van Art. B1531 toe te passen. 
 
434. De club die als eerste eindigt is Kampioen van België en heeft direct toegang tot de UEFA Women’s Champions 
League. 
 
44. Play-off 2 
 
441. De play-off 2 wordt gespeeld tussen de clubs die van de 6de tot de 9de plaats gerangschikt zijn op het einde van het 
kampioenschap. 
Na zes wedstrijden wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. B1531). 
 
442. Voor aanvang van deze play-off 2, krijgen de clubs 50% van het aantal punten toegewezen dat zij in het 
kampioenschap bekomen hadden. 
Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. 
 
443. Bij de opmaak van de rangschikking na de zes wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter afronding toegekende halve 
punt (zie punt 442 hiervoor) in mindering gebracht alvorens de schikkingen van Art. B1531 toe te passen. 
 
45. Dalers 
 
451. Op het einde van het seizoen dalen de clubs die geen licentie hebben bekomen voor het daaropvolgende seizoen. 
 
452. Indien alle clubs van de Super League Vrouwenvoetbal de licentie behalen voor het daaropvolgende seizoen: 
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‐ daalt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de Super League Vrouwenvoetbal indien de eerst 
gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale afdeling voldoet aan de licentievoorwaarden (titel 4, hoofdstuk 2). 
 

‐ speelt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de Super League Vrouwenvoetbal voor een mogelijk 
behoud in de Super League Vrouwenvoetbal twee testwedstrijden (heen en terug - zie Art. B1539) tegen de 
eerstvolgende gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale afdeling die voldoet aan de licentievoorwaarden indien de 
eerst gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale afdeling niet voldoet aan de licentievoorwaarden. 

 
In de andere gevallen behoudt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de Super League Vrouwenvoetbal 
haar plaats in de Super League Vrouwenvoetbal. 
 
46. Dag van de wedstrijden 
 
De clubs van de Super League Vrouwenvoetbal bepalen vrij of ze hun thuiswedstrijden afwerken op vrijdagavond, op 
zaterdagnamiddag of op zondagavond. 
 

5. Variante 5: Indien er tien ploegen aan de Super League Vrouwenvoetbal deelnemen 
 
51. Indeling 
 
De competitie van de Super League Vrouwenvoetbal bestaat uit: 
- een kampioenschap dat wordt betwist in één enkele reeks van tien clubs, die alle in het bezit zijn van een licentie voor 

de Super League Vrouwenvoetbal; 
- een play-off 1 tussen de nummers 1 tot en met 5 van het kampioenschap; 
- een play-off 2 tussen de nummers 6 tot en met 10 van het kampioenschap. 
 
52. Het kampioenschap 
 
Het kampioenschap wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na achttien wedstrijden wordt er een eindrangschikking 
opgemaakt (Art. B1531). 
 
53. Play-off 1 – Kampioen van België – Deelname aan Europese competities 
 
531. De eerste vijf geklasseerde clubs van het kampioenschap betwisten een play-off 1 in heen- en terugwedstrijden. Na 
acht wedstrijden wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. B1531). 
 
532. Voor aanvang van deze play-off 1, krijgen de clubs 50% van het aantal punten toegewezen dat zij in het 
kampioenschap bekomen hadden. 
Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. 
 
533. Bij de opmaak van de rangschikking na de acht wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter afronding toegekende halve 
punt (zie punt 332 hiervoor) in mindering gebracht alvorens de schikkingen van Art. B1531 toe te passen. 
 
534. De club die als eerste eindigt is Kampioen van België en heeft direct toegang tot de UEFA Women’s Champions 
League. 
 
54. Play-off 2 
 
541. De play-off 2 wordt gespeeld tussen de clubs die van de 6de tot de 10de plaats gerangschikt zijn op het einde van het 
kampioenschap. 
Na acht wedstrijden wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. B1531). 
 
542. Voor aanvang van deze play-off 2, krijgen de clubs 50% van het aantal punten toegewezen dat zij in het 
kampioenschap bekomen hadden. 
Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. 
 
543. Bij de opmaak van de rangschikking na de acht wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter afronding toegekende halve 
punt (zie punt 542 hiervoor) in mindering gebracht alvorens de schikkingen van Art. B1531 toe te passen. 
 
55. Dalers 
 
551. Op het einde van het seizoen dalen de clubs die geen licentie hebben bekomen voor het daaropvolgende seizoen. 
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552. Indien alle clubs van de Super League Vrouwenvoetbal de licentie behalen voor het daaropvolgende seizoen: 
 
- daalt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de Super League Vrouwenvoetbal indien de eerst 

gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale afdeling voldoet aan de licentievoorwaarden (titel 4, hoofdstuk 2). 
 

- speelt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de Super League Vrouwenvoetbal voor een mogelijk 
behoud in de Super League Vrouwenvoetbal twee testwedstrijden (heen en terug - zie Art. B1539) tegen de 
eerstvolgende gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale afdeling die voldoet aan de licentievoorwaarden indien de 
eerst gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale afdeling niet voldoet aan de licentievoorwaarden. 

 
In de andere gevallen behoudt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de Super League Vrouwenvoetbal 
haar plaats in de Super League Vrouwenvoetbal. 
 
56. Dag van de wedstrijden 
 
De clubs van de Super League Vrouwenvoetbal bepalen vrij of ze hun thuiswedstrijden afwerken op vrijdagavond, op 
zaterdagnamiddag of op zondagavond. 
 
 

Artikel V431  Algemeenheden 
 

1. Licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal 
 

11. Een club waarvan een vrouwenploeg uitkomt in de Super League Vrouwenvoetbal, op het punt staat naar deze afdeling 
te promoveren of een club uitkomend tijdens het seizoen 2019- 2020 met de herenploeg in afdeling 1A die zich met een 
vrouwenploeg wenst in te schrijven in de Super League Vrouwenvoetbal voor het seizoen 2020-2021, moet een verzoek 
indienen tot aflevering van een licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal en deze toegekend krijgen vooraleer in 
bedoelde competitie te mogen aantreden of zich te mogen inschrijven. 
 

12. Iedere club waarvan een vrouwenploeg uitkomt in de Super League Vrouwenvoetbal moet houder zijn van een licentie, 
die niet kan afgestaan worden aan een andere rechtspersoon, waardoor zij toegelaten wordt tot en gemachtigd is deel te 
nemen aan de competitie voorbehouden aan bedoelde afdeling. 
 

13. De club die tijdig een licentie heeft aangevraagd en bekomen en die een niet-sanctioneerbare overdracht van 
patrimonium heeft gerealiseerd, kan de Licentiecommissie verzoeken deze licentie over te dragen aan de overnemende 
rechtspersoon.  
De overnemende rechtspersoon richt daartoe binnen de 8 dagen (Art. B116) na de goedkeuring van de overdracht een 
verzoek aan de Secretaris-generaal, die het overmaakt aan de Licentiecommissie. Deze aanvraag wordt onderzocht volgens 
dezelfde procedure als de licentieaanvraag met inachtneming van de toestand van de overnemer na de overdracht. 
 

14. Ingeval in de loop van het seizoen een sanctioneerbare overdracht van patrimonium wordt gedaan, kan de 
rechtspersoon aan wie het patrimonium wordt overgedragen slechts een licentie aanvragen van 15.04 tot en met 30.04 (Art. 
B116) van het seizoen volgend op dat waarin de overdracht tot stand kwam. 
 

15. De vrouwenploeg van de club uit de Super League Vrouwenvoetbal die geen licentie behaalt voor het daaropvolgende 
seizoen, dient het kampioenschap van 1ste nationale vrouwenafdeling aan te vangen met een handicap van drie punten. 
 

De Licentiecommissie stelt in haar beslissing vast dat de toepassing van deze sanctie zich opdringt en maakt haar beslissing 
voor het opleggen ervan over aan het Competitions Department. 
 

Deze sanctie geldt niet wanneer de club er vrijwillig toe besluit geen licentie aan te vragen. 
 

16. Indien geen aanvraag werd ingediend degradeert de vrouwenploeg van de betrokken club naar 1ste nationale 
vrouwenafdeling of kan de club (uitkomend in het seizoen 2019-2020 met de herenploeg in afdeling 1A) zich niet inschrijven 
in de Super League Vrouwenvoetbal voor het seizoen 2020-2021. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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Artikel V433  Specifieke voorwaarden voor de licentie Super League  

    Vrouwenvoetbal  
 
Om een licentie te bekomen voor de Super League Vrouwenvoetbal moet een club voldoen aan volgende specifieke 
voorwaarden: 
 
1° Sportieve criteria: 
 

a) uitkomen in of in aanmerking komen om te promoveren naar de Super League Vrouwenvoetbal of in aanmerking 
komen om zich in te schrijven in de Super League Vrouwenvoetbal (zie bepaling geldig voor het seizoen 2020-2021 
– clubs uitkomend met een herenploeg in afdeling 1A seizoen 2019-2020); 

 
b) uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding tot de Super League Vrouwenvoetbal beschikken over minstens 

18 speelsters met een leeftijd van minimum 16 jaar; 
 

c) een B-ploeg in lijn brengen; 
 

d) een goede jeugdwerking kunnen aantonen d.w.z. uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding tot de Super 
League Vrouwenvoetbal minstens 16 speelsters in de diverse ploegen U11 tot U16 van de eigen club of van een 
samenwerkingsverband van de club opstellen; 

 

e) voor de ploeg die uitkomt in de Super League Vrouwenvoetbal een trainer met een diploma UEFA-A of hoger in 
dienst hebben, en bijkomend een gediplomeerde trainer. Tevens moet er in de club een keeperstrainer beschikbaar 
zijn; 

 

f) De ploegen van de Super League Vrouwenvoetbal moeten minimaal per week drie maal in clubverband trainen. Het 
trainingsprogramma dient maandelijks en op voorhand aan de KBVB te worden medegedeeld. 

 

Rest van het artikel ongewijzigd 
 
 

Artikel V1582 1ste nationale vrouwenafdeling  

 
Ongewijzigd tot: 
 

3. Variante 3: Indien er acht ploegen of meer aan de Super League Vrouwenvoetbal deelnemen 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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(19-36) Toekenning vrijkomende plaatsen 

 
INWERKINGTREDING: 01.03.2020 
 

Artikel B1532 Toekenning vrijkomende plaatsen  

 
Profvoetbal: P1532 

 
1. Herenvoetbal 
 
11. Indien er in het amateur herenvoetbal vóór 1 juli plaatsen vrijkomen in een afdeling, worden de openstaande plaatsen 
principieel toegekend aan bijkomende promoverende clubs, met repercussie tot en met de laagste afdeling (zie punt 13 
hierna). 
 
12. Echter, in geval van degradatie wegens: 
 
- competitievervalsing (Titel 20, hoofdstuk 2), 
- overdracht van patrimonium (Titel 20, hoofdstuk 3), 
- het niet-bekomen van de vereiste licentie (zie Art. P1541 en P1544), (Titel 4, hoofdstuk 6) 
 
wordt vooreerst het aantal dalers naar verhouding verminderd in de reeks van de afdeling waarin de bestrafte club uitkwam. 
De gedegradeerde club wordt geacht het kampioenschap als laatste te hebben beëindigd. 
 
Wanneer de degradatie wegens competitievervalsing, overdracht van patrimonium of het niet-bekomen van de vereiste 
licentie zich uitstrekt over twee afdelingen, wordt het aantal dalers van de tussenafdeling met één eenheid verminderd, 
behalve indien die tussenafdeling de 3de klasse amateurs is. In laatstgenoemd geval wordt het normaal aantal dalers van 3de 
klasse amateurs gehandhaafd. De in deze afdeling vrijkomende plaats wordt toegekend aan een bijkomende stijger uit de 
provincie waartoe de gedegradeerde club behoort. 
 

Rest van het artikel ongewijzigd 

 


