Voorstel tot wijziging van artikel B1026: Bestraffen van clubs en leden die nietgekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad
1.

Ingediend door: Voetbal Vlaanderen

2.

Motivering

Het Provinciaal Comité van Brabant VV moest enige tijd geleden uitspraak doen ingevolge een
klacht wegens klasseverlaging in wedstrijden van de U9.
De provinciaal spelende club bezat drie ploegjes U9, twee spelend in Provinciale reeksen en één
spelend in een Gewestelijke reeks. Deze club had een rotatieformule in mekaar gestoken om
zoveel mogelijk spelertjes in de betere ploegen te kunnen laten aantreden. Daardoor stonden er in
de Gewestelijke ploeg meer dan drie spelertjes die als “basisspelers” van de provinciale U9
dienden beschouwd te worden.
Hoewel er geen uitslagen worden opgetekend en dus ook geen klassering opgemaakt, werd
klacht ingediend door een tegenstrever met het gevolg dat er boetes moesten worden
uitgesproken wegens inbreuk op de kwalificatievoorwaarden.
De Provinciale Reglementscommissie Brabant VV vindt dat dit te ver gaat en stelt voor om, voor
inbreuken in wedstrijden van gewestelijke kampioenschappen waarvoor geen rangschikking
wordt opgemaakt, aan de PC’s de mogelijkheid te geven om boetes op te leggen die lager zijn
dan het voorziene minimum in andere wedstrijden.
3.

Goedkeuring vereist van: ACFF, Voetbal Vlaanderen

4.

Inwerkingtreding: 01.07.2018

5.

Voorgestelde teksten

Artikel B1026
Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers
inschrijven op het wedstrijdblad
1. Een club, die in een officiële wedstrijd een niet regelmatig voor die wedstrijd gekwalificeerde speler inschrijft op het wedstrijdblad,
wordt door de bevoegde bondsinstantie bestraft met:
11. Boetes
111.

- Bij de eerste overtreding in de loop van eenzelfde seizoen: tussen 5,00 EUR en 50,00 EUR.;

- Bij de tweede overtreding in de loop van eenzelfde seizoen: tussen 10,00 EUR en 100,00 EUR;
- Vanaf de derde overtreding in de loop van eenzelfde seizoen: tussen 20,00 EUR. en 200,00 EUR.
112. De bevoegde instantie mogen lagere boetes opleggen voor inbreuken in wedstrijden van de gewestelijke kampioenschappen
waarvoor geen rangschikking wordt opgemaakt
12. Verlies van de punten
121. Regel
De schuldige club verliest de punten van alle officiële wedstrijden waarvoor de niet-gekwalificeerde speler werd ingeschreven op het
wedstrijdblad vanaf de aanvang van het lopende seizoen tot de dag van het aanvaarden van het voorstel van minnelijke schikking of,
in voorkomend geval, het sluiten van de debatten met een score van 5-0 en/of 0-5 naargelang het geval. Indien de schuldige club een
wedstrijd heeft verloren met een hogere score, dan worden de door de schuldige club aangetekende doelpunten geannuleerd, terwijl
de doelpunten gemaakt door de tegenstrever behouden blijven.
122. Uitzonderingen

Het inschrijven op het wedstrijdblad van een niet-gekwalificeerde speler in een uitgestelde of een stopgezette wedstrijd, die de
bevoegde instantie herspelen doet, heeft geen puntenverlies tot gevolg.
Er wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie van de spelers wanneer het een wedstrijd betreft waarvoor forfait is
gegeven.
Wanneer een wedstrijd ingevolge incidenten werd stopgezet en de bevoegde instantie beslist tot het verlies der punten door de
club die verantwoordelijk is voor deze incidenten, wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie der spelers door de tegenpartij
opgesteld.
2. Een lid van een club, dat op een frauduleuze manier aan de inschrijving op het wedstrijdblad van deze speler heeft meegewerkt,
wordt bestraft met een schorsing van minimum één jaar.

