
 

Voorstel tot interpretatie van  Art. V476- Algemeenheden en V1532- Toekenning vrijkomende 

plaatsen 

 

1. Ingediend door: Bestuur Voetbal Vlaanderen 

 

2. Motivering 

 

1. Art. V476.7 stipuleert: 

 
V476.7. De club die naar 1ste provinciale daalt wegens het niet behalen van de licentie, of omdat er geen licentie is aangevraagd, 
wordt in de hogere regionale amateurafdelingen vervangen door een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de betrokken 
club behoort (Art. V1532.1322). 

 

Dit is echter, voor wat betreft de 3de klasse amateurs, in tegenspraak met B1532.12 dat stelt dat 

vooreerst het aantal dalers naar verhouding wordt verminderd in de reeks van de bestrafte clubs. 

 

2. Art. V1532.1322 is zeer moeilijk te begrijpen: 

 
V1532. 132. Vrijkomende plaats(en) in 3de klasse amateurs 
 
1321. Wanneer er in de 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen plaatsen vrijkomen, als gevolg van bijkomende stijgers uit deze 
afdeling, worden de aldus vrijgekomen plaatsen toegekend volgens de rangschikking van de interprovinciale eindronde Voetbal 
Vlaanderen  
 
1322. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt om een andere reden dan deze vermeld in bovenstaand punt 
1321 en met uitsluiting van deze vermeld in Art. B1532.12, wordt de vrijgekomen plaats toegekend aan een bijkomende stijger uit de 
provincie waartoe de verdwenen club behoorde. 
 

De toekenning van een vrijgekomen plaats aan een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de 

verdwenen club behoorde zou dus enkel van toepassing zijn als de vrijkomende plaats niet het 

gevolg is van een bijkomende stijger, of een daler wegens competitievervalsing, overdracht van 

patrimonium of het niet bekomen van de vereiste licentie. 

In die gevallen zou de interprovinciale eindronde deze bijkomende stijger opleveren. 

 

Een voorbeeld zal aangeven dat dit niet kan: 

Als er in een bepaalde reeks van 3de klasse vier clubs zijn die geen licentie behalen, zijn er 3 clubs 

die de normale rechtstreeks sportieve dalers vervangen. De 4de club (nog te bepalen hoe die 

aangeduid wordt) komt in haar provincie terecht. 

Als echter de interprovinciale eindronde een stijger oplevert die niet van dezelfde provincie is, zal 

1ste provinciale van deze provincie een club in overtal hebben  

(bijkomende degradaties in cascade zijn uiteraard niet bespreekbaar, omdat je dan clubs straft die 

helemaal niets te maken hebben met het niet bekomen van de licentie van een club). 

 

Daarom dienen bijgaande interpretaties doorgevoerd te worden. 

 

3. Goedkeuring vereist van:  VSC 

 

4. Inwerkingtreding:  

- Onmiddellijk door interpretatie 

- Vanaf 01.07.2020 na goedkeuring VSC 

 

 

 

 

 

 



 

5. Voorgestelde teksten 

 

Artikel V476  Algemeenheden 

 
Ongewijzigd tot: 
 
7. De club die naar 1ste provinciale daalt wegens het niet behalen van de licentie, of omdat er geen licentie is aangevraagd, wordt 
in de hogere regionale amateurafdelingen vervangen door een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de betrokken club 
behoort (Art. V1532.1322). 

 
7. Indien een club uit 2de klasse naar 1ste provinciale daalt wegens het niet behalen van de licentie of omdat er geen licentie is 
aangevraagd, wordt deze club in 3de klasse vervangen door een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de betrokken club 
behoort (Art. V1532.1322). 
 
8. Indien een club uit 3de klasse daalt naar 1ste provinciale wegens het niet behalen van de licentie of omdat er geen licentie is 
aangevraagd, wordt het aantal sportieve rechtstreekse dalers naar verhouding verminderd in de reeks van de afdeling waarin de 
bestrafte club uitkwam. 
Indien er echter meer clubs uit 3de klasse dalen naar 1ste provinciale wegens het niet behalen van de licentie of omdat er geen 
licentie is aangevraagd dan dat er sportieve rechtstreekse dalers zijn, worden deze clubs vervangen door stijgers uit de provincie 
waartoe de betrokken clubs behoren. 
De clubs die niet de rechtstreeks sportieve dalers vervangen worden aangeduid op basis van de eindrangschikking van hun reeks 
van 3de klasse vooraleer de herziening van de rangschikking wegens licentieproblemen plaatsvond. 

 

Artikel V1532 Toekenning vrijkomende plaatsen  

= Artikel B1532, aangevuld met: 
 
13. Aanduiding bijkomende stijgers  
 
131. Vrijkomende plaats(en) in 1ste en 2de klasse amateurs 
 
De vrijkomende plaatsen worden toegewezen op basis van de rangschikking van de eindronde van respectievelijk de 2de en 3de 
klasse amateurs 
 
132. Vrijkomende plaats(en) in 3de klasse amateurs 
 
1321. Wanneer er in de 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen plaatsen vrijkomen, als gevolg van bijkomende stijgers uit deze 
afdeling, worden de aldus vrijgekomen plaatsen toegekend volgens de rangschikking van de interprovinciale eindronde Voetbal 
Vlaanderen  
 
1322. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt om een andere reden dan deze vermeld in bovenstaand punt 
1321 en met uitsluiting van deze vermeld in Art. B1532.12, wordt de vrijgekomen plaats toegekend aan een bijkomende stijger uit de 
provincie waartoe de verdwenen club behoorde. 
 
1322. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt, niet te wijten aan bijkomende stijgers uit 3de klasse en eventueel 
na toepassing van Art. B1532.12, wordt de vrijgekomen plaats toegekend aan een bijkomende stijger uit de provincie waartoe de 
verdwenen club behoorde. 
 
Deze aanduiding geschiedt op basis van de modaliteiten vastgelegd door de provinciale algemene vergadering. 
Wanneer deze ontbreken, gebeurt deze aanduiding op basis van de eindrangschikking van het kampioenschap. 
 
1323. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt wegens het niet bekomen van de licentie van regionale 
amateurclub: zie Art. V476.7 en V467.8 
 
Deze aanduiding geschiedt op basis van de modaliteiten vastgelegd door de provinciale algemene vergadering. 
Wanneer deze ontbreken, gebeurt deze aanduiding op basis van de eindrangschikking van het kampioenschap. 
 


