
 

Voorstel tot interpretatie van de artikels  

V1556: Competitie van 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen 

V1557: Competitie van 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen   

 

1. Ingediend door: Bestuur Voetbal Vlaanderen 

 

2. Motivering 

 

Art. V1556 bepaalt dat na het einde van het kampioenschap in 2de klasse amateurs,  de twee laatst 

gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar 3de klasse amateurs (V1556.34), terwijl 

de nummers 14 van elke reeks de “eindronde dalen 2de klasse amateurs” dienen te betwisten 

(V1556.61).  

Uit deze eindronde kunnen of geen enkele, of 1 of 2 dalers aangeduid worden naar 3de klasse 

amateurs (V1556.62 en V1556.63). 

 

Art. V1557 bepaalt dat na het einde van het kampioenschap in 3de klasse amateurs,  de drie laatst 

gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar de provinciale reeksen (V1557.34), 

terwijl de nummers 13 van elke reeks de “eindronde dalen 3de klasse amateurs” dienen te betwisten 

(V1557.51).  

Uit deze eindronde kunnen of geen enkele, of 1 of 2 dalers aangeduid worden naar 3de klasse 

amateurs (V1557.52 en V1557.53) 

 

Met deze nummers 14, respectievelijk 13, wordt aangegeven dat het de laatste niet-daler van de 

eindrangschikking van elke reeks is die de eindronde dalen dient te betwisten. 

 

Nu echter, wegens: 

- Algemeen forfait van een of meerdere clubs (Art. B1527.14) 

- Het niet bekomen of het niet aanvragen van de licentie van amateurclub in de hogere 

regionale afdelingen (2de en 3de klasse amateurclubs) (Titel 4, hoofdstuk 6) 

(Art. V476.5, V476.6 en B1532.12) 

is het mogelijk dat één of meerdere van deze clubs op het einde van het kampioenschap op de 

laatste plaats geplaatst worden, zodat er geen nummer 14, respectievelijk nummer 13, van de 

eindrangschikking meer is. 

 

Dit neemt niet weg dat er wel een eindronde dalen dient gespeeld te worden, en het niet zou opgaan 

om te stellen dat die enkel zou “gespeeld” worden met één enkele deelnemer uit de reeks waarin 

deze problemen zich niet hebben voorgedaan. Deze club zou dan geen kans hebben om aan een 

eventuele degradatie te ontsnappen. 

 

Er dient dus gepreciseerd te worden dat de deelnemers aan de eindronde dalen de laatste niet-daler 

van de herziene eindrangschikking van elke reeks is 

(dit is geen enkel nadeel voor de clubs die eindigen op een rechtstreekse degradatieplaats. Hierdoor 

krijgen ze een kans in de eindronde dalen om zich eventueel nog te redden). 

 

3. Inwerkingtreding:  

- Onmiddellijk door interpretatie 

- Definitief, vanaf 01.07.2020 na goedkeuring door VSC 

 



 

4. Voorgestelde teksten 

 

Artikel V1556 Competitie van 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen 

 
Ongewijzigd tot: 
 

6. Eindronde “dalen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” 
 

61. De “eindronde dalen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” wordt, na eventuele herziening van het eindklassement, gespeeld 
tussen de nummers 14  de laatste niet rechtstreekse daler van elke reeks. 
 

Rest van het artikel ongewijzigd 
 

Artikel V1557 Competitie van 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen 

 
Ongewijzigd tot: 
 
5. Eindronde “dalen 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” 
 
51. De “eindronde dalen 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” wordt, na eventuele herziening van het eindklassement, gespeeld 
tussen de nummers 13  de laatste niet rechtstreekse daler van elke reeks. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 

 


