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1. Stemmenverdeling voor het seizoen 2015/2016 
 
De	   cijfers	   betreffende	   de	   sportactiviteit	   van	   de	   provincies	   Antwerpen	   en	   Oost-‐Vlaanderen	   zullen	  
opnieuw	  worden	  berekend.	  



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

2 



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

3 

 
2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 12.10.2015 
	  
(15-03) Medische Commissie 
	  
Inwerkingtreding:	  in	  voege	  
	  

Artikel 247  Medische Commissie       
 
1. Samenstelling 
 
11. De Medische Commissie is samengesteld uit acht leden - vier Nederlandstalige en vier Franstalige - namelijk: in elke 
taalrol twee geneesheren en twee kinesitherapeuten gespecialiseerd op het vlak van voetbal. 
 
12. De Medische Commissie kan worden aangevuld met een geneesheer aangeduid door het Uitvoerend Comité op voorstel 
van de Bondsvoorzitter. Dit lid mag deel uitmaken van de bondsadministratie. 
 
2. Bevoegdheden 
 
De Medische Commissie heeft tot taak:  
 
- het coördineren en controleren van alle medische activiteiten in de Bond; 
- het uitvoeren op het medisch vlak van alle reglementaire of haar door het Uitvoerend Comité toevertrouwde opdrachten; 
- het suggereren van maatregelen die de gezondheidstoestand van de beoefenaars verbeteren en hun fysieke integriteit 

verzekeren; 
- het waarnemen van de medische dienst op de wedstrijden en trainingen van de nationale ploegen. 
 
 
 

Artikel 201 Nomenclatuur van de bondsinstanties ● Subgroepen VFV en ACFF 
 
1. Nomenclatuur 
 
De bondsinstanties zijn: 
 
11. Het Uitvoerend Comité, verkozen instantie (Art. 231) 
 
12. De Nationale Studiecommissie, regelgevende instantie (Art. 226) 
 
13. Andere instanties 
 

 Artikel Gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal- Betaald Voetbal – (Futsal) 
Benoemde 
instanties 

241 Evocatiecommissie 
242 Departement “Management Arbitrage KBVB”  
243 Bondsparket 
244 Onderzoekscommissie 
246 Commissie van het Nationaal Steunfonds 
247 Medische Commissie 
248 Commissie Veiligheid 
249 Financiële Auditcommissie 
250 Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar 
251 Arbitragecommissie voor de Amateur 

  Specifieke instanties voor het Amateurvoetbal – (Futsal) 
Verkozen 
instanties 

256 Provinciale Comités 
259 Sportcomité 
262 Beroepscomité 
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Benoemde 
instanties 

264 Departement “Management Arbitrage VFV” ● Departement “Management Arbitrage ACFF” 
265 Bureaus Arbitrage VFV/ACFF: de Regionale Bureaus Arbitrage 
266 Controlecommissie 
267 Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal 
269 Pool van specialisten 

  Specifieke instanties voor het Betaald Voetbal 
Benoemde 
instanties 

271 Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal 
272 Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal 
274 Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling 
275 Kalendercommissie 2de Nationale Afdeling 
276 Kalendercommissie voor Hoger Beroep 
277 Reviewcommissie 
281 Departement Licentiemanagement 
282 Licentiecommissie 

  Specifieke instanties voor het Futsal 
Benoemde 
instanties 

286 Departement Futsal 
287 Licentiecommissie voor het Futsal 

 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 
Invloed	  Futsal	  
	  
Art.	  247	  verwijderen	  
	  
Invloed	  inhoudstafels	  
	  
Art.	  247	  verwijderen	  
Medische	  Commissie	  verwijderen	  
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(15-04) Benaming van de clubs 
	  
Inwerkingtreding:	  onmiddellijk	  
	  

Artikel 303   Benaming ● Zetel ● Voertaal 
 
1. Benaming 
 
11. De benaming van een club is de naam en/of de afkorting die deze club identificeert. 
 
12. Geen enkele club mag: 
 
1° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten voetbalclub aannemen. Dit verbod slaat niet op algemeen 

gebruikte sportbenamingen als football club, sportkring, excelsior, daring, racing, sporting, enz., tenzij er in dezelfde 
gemeente reeds een club bestaat met deze benaming; 

 
2° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten Futsalclub aannemen, tenzij met het akkoord van deze laatste; 
 
3° een nijverheids- of handelsbenaming dragen, de bedrijfssportclubs en de Futsalclubs uitgezonderd; 
 
4° een politieke, godsdienstige of racistische benaming voeren; 
 
13. Clubs mogen van benaming veranderen, doch niet tijdens het kampioenschap waaraan zij deelnemen. Opdat een 
wijziging van benaming uitwerking zou hebben aan het begin van het nieuwe seizoen, moet de aanvraag hiertoe aan de 
KBVB betekend worden vóór 1 juni die aan het nieuw seizoen voorafgaat. 
 
14. Indien een club haar benaming, om welke reden ook prijsgeeft, mag deze niet opnieuw aangenomen worden door 
haarzelf of door een andere club, dan na verloop van vijf jaar. 
 
2. Zetel  
 
Rest ongewijzigd 
 
 

Artikel F303   Benaming ● Zetel ● Voertaal 
 
1. Benaming 
 
11. De benaming van een Futsalclub is de naam en/of de afkorting die deze club identificeert. 
 
111. Elke benaming dient te bestaan uit een voor iedere club verplicht gedeelte, genoemd "oorsprong", en kan verder 
bestaan uiteen facultatief gedeelte, genoemd "commerciële toevoeging". 
 
112. Het gedeelte "oorsprong" van de naam dient verplichtend de naam van een gemeente of een deelgemeente te 
bevatten. 
Het gedeelte "commerciële toevoeging" mag een nijverheids- of handelsbenaming bevatten. 
 
113. De benaming van een club dient voor de publicaties in de kalender beperkt te blijven tot 25 karakters, waarbij het 
gedeelte "oorsprong" steeds een verstaanbaar geheel moet blijven. 
 
12. Geen enkele club mag: 
 
- de benaming van een bij de KBVB aangesloten voetbalclub aannemen, tenzij met het akkoord van deze laatste. 
 
Dit verbod slaat niet op algemeen gebruikte sportbenamingen als football club, sportkring, excelsior, daring, racing, sporting, 
enz., tenzij er in dezelfde gemeente reeds een club bestaat met deze benaming. 
 
- een politieke, godsdienstige of racistische benaming voeren; 
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2. Wijziging benaming 
 
Rest ongewijzigd 
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(15-06) Speelveld voor voetbal 5 tegen 5 
	  
Inwerkingtreding:	  onmiddellijk	  
	  
onmiddellijk	  =	  verduidelijking	  
	  
4.	  Voorgestelde	  tekst	  
	  

Artikel 1207 Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 of 5 tegen 5  
 
1. Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 
 
11. De wedstrijden worden gespeeld op een deel van de helft van een normaal terrein, in de breedterichting, en waarbij de 
begrenzingen worden gevormd door: 
 
111. Voor de U12 en U13: de middellijn en het doelgebied, over de ganse breedte van het veld. 
 
112. Voor de U10 en U11: de middellijn en het strafschopgebied, vanaf de zijlijn tot aan de tegenoverliggende verlenging van 
het strafschopgebied. 

 
                  U12-U13        U10-U11 
 
12. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij de 
afmetingen mogen schommelen tussen: 
 
- U12 en U13: lengte: 50 tot 60 meter; breedte: 40 tot 45 meter.  
- U10 en U11: lengte:40 tot 50 meter, breedte: 30 tot 35 meter  
 
2. Het speelveld voor het voetbal 5 tegen 5 
 
21. De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld in de lengterichting, met als afmetingen 35 
meter bij 25 meter: zie onderstaand schema. 

                                              
22. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij de 
afmetingen 35 meter bij 25 meter zijn. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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(15-07) Beperkingen i.v.m. aantal transfers 
	  
Inwerkingtreding:	  onmiddellijk	  
	  

Artikel 910  Beperkingen in verband met het aantal transfers 
 
1. Een speler kan, in principe, per seizoen slechts één transfer bekomen. 
 
11. Per uitzondering, kan een speler meer dan één transfer een tweede transfer bekomen, namelijk in geval van: 
 
- een gewone transfer van de amateurs in de periode van 1 juli tot 31 december augustus (Art. 908); 
- een gewone transfer, uitzonderlijke toegestaan door het Uitvoerend Comité of de Geschillencommissie voor het Betaald 

Voetbal (Art. 912); 
- een gewone transfer in de maand januari naar een club van het Betaald Voetbal (Art. 908); 
- een gewone transfer in de maand januari als betaalde sportbeoefenaar naar een club uit 1ste, 2de of van 3de nationale 

afdeling (Art. 908); 
- een administratieve transfer (Art. 916); 
- een internationale transfer, waarbij een speler als betaalde sportbeoefenaar vóór 31 augustus of in de maand januari, 

terugkeert uit het buitenland (Art. 921). 
 
12. Hoger vernoemde beperkingen slaan niet op: 
 
- een gewone transfer van de amateur in de periode van 1 september tot 31 december (Art. 908) 
- de administratieve transfers (Art.916) 
 
2. Maximaal aantal clubs waarvoor men in eenzelfde seizoen kan gekwalificeerd zijn voor officiële wedstrijden van een 
eerste ploeg: Art. 1006 
 
 
 
Artikel 1006 (#F)  Basisvoorwaarden 
 
1. Aan de kwalificatie van een speler zijn de volgende basisvoorwaarden verbonden: 
 
11. de aansluiting bij de bond met toewijzing of tijdelijke uitlening aan een club (Art. 1007);  
 
12. het naleven van een wachttijd (Art. 1008); 
 
13 de leeftijd van de spelers (Art. 1009); 
 
14. niet door de KBVB of de FIFA disciplinair geschorst zijn (Art. 1010); 
 
15. het voorleggen van een door de KBVB erkend identiteitsbewijs of spelerslicentie (Art. 1421);  
 
16. niet gespeeld hebben in officiële wedstrijden van de eerste ploeg in hetzelfde seizoen met een andere effectieve club, 
tenzij in volgende gevallen, en op voorwaarde dat de transfer of toewijzing uiterlijk op 15 maart plaatsvindt: 
 
- annulering van een transfer of een aansluiting bij ontslag van een club (Art. 321); 

 
- annulering van een dubbele aansluiting (Art. 512); 
 
- uitzonderlijk valideren van een aansluiting (Art. 515) of een transfer (Art. 912);  
 
- vervroegde terugkeer naar een club van nationale afdelingen bij verbreking van een tijdelijke transfer (Art. 907); 
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- gewone binnenlandse transfer in de periode 1 juli tot 31 augustus: de speler mag echter niet spelen in de categorie van 
officiële wedstrijden van de eerste ploeg (Art. 1401) waaraan hij met de andere club heeft deelgenomen tijdens 
hetzelfde seizoen (Art. 908); 

 
- gewone binnenlandse transfer in de periode 1 januari tot 31 januari naar een club van 3de nationale afdeling van een 

speler uit het Betaald Voetbal (Art. 908); 
 
- administratieve transfer, aanvaard ingevolge specifieke omstandigheden (Art. 916); 
 
- heraansluiting van betaalde sportbeoefenaar bij eenzijdige ontbinding van het contract dat meer dan drie maanden 

eerder aan de KBVB werd betekend (Art. 529 en 530); 
 
- heraansluiting van de betaalde sportbeoefenaar bij ontbinding in gemeen overleg van het contract dat meer dan drie 

maanden eerder aan de KBVB werd betekend (Art. 528); 
 
- mutatie van een speelster naar een andere club waar ze wordt opgesteld in provinciale damesafdelingen (Art. 908 en 

916). 
 
17. In overeenstemming met art. 5 van het FIFA reglement, kunnen spelers tijdens eenzelfde seizoen maximaal voor twee 
clubs gekwalificeerd worden voor officiële wedstrijden van een eerste ploeg. 
 
2. Het naleven van deze basisvoorwaarden is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de clubs. 
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(15-08) Kosten van de leden van de bondsinstanties 
	  
Inwerkingtreding:	  01.07.2016	  (na	  interpretatie	  UC	  van	  27.08.2015:	  seizoen	  2015-‐2016)	  
	  

Artikel 221  Kosten van de leden van de bondsinstanties  
 
1. Verplaatsingskosten: zie Art. 32. 
 
2. Zittingsvergoeding: 
 
21. Algemene regel  
 
211. Leden van de bondsinstanties hebben recht op een bedrag van 3,10 EUR. Dit wordt op 7,50 EUR gebracht wanneer 
hun opdracht een verplaatsing meebrengt van meer dan 12 blokken. 
 
212. De referee observers voor het futsal ontvangen ongeacht het aantal blokken een forfaitaire vergoeding van 8,50 EUR 
voor het afnemen van een praktisch scheidsrechtersexamen op het terrein. 
 
22. Afwijkingen 
 
Ongewijzigd 
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(15-09) Voortijdige verbreking tijdelijke transfer 
	  
Inwerkingtreding:	  01.07.2016	  
	  

Artikel 907 (#F) Aard van de gewone binnenlandse transfer 
 
Ongewijzigd tot: 
 
5. Voortijdige verbreking van de transfer 
 
51. Wanneer een transfer vóór het verstrijken van de gestelde termijn in gemeenschappelijk overleg tussen de betrokken 
partijen verbroken wordt, keert de speler onmiddellijk terug naar zijn club van toewijzing.  
Deze terugkeer naar de club van toewijzing wordt niet beschouwd als een transfer. 
 
52. De voortijdige terugkeer dient aan de KBVB betekend te worden per aangetekende brief, ondertekend door de speler 
indien hij meerderjarig is, een houder van het ouderlijk gezag indien de speler jonger is dan 18 jaar en door de gerechtigde 
correspondent van de twee betrokken clubs.  
 
53. Mits inachtneming van de reglementaire wachttijd, mag de speler deelnemen aan alle categorieën van wedstrijden 
waarvoor hij gekwalificeerd is, behalve aan deze van officiële competities (Art. 1401) van de eerste ploeg.  
 
531. Indien het echter een speler betreft die tijdens de maand januari naar een club van nationale afdelingen terugkeert, is 
deze beperking niet van toepassing. 
 
532. Deze beperking is eveneens niet van toepassing op de speler die uiterlijk op 31.8 terugkeert naar zijn club van 
toewijzing, maar de speler mag niet spelen in de categorie van officiële wedstrijden van de eerste ploeg (Art. 1401) waaraan 
hij met een andere club heeft deelgenomen tijdens het nieuwe seizoen. 
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(15-10) Heraansluiting na ontslag tijdens de periode van 1 tot 30 april 
	  
Inwerkingtreding:	  onmiddellijk	  
	  

Artikel 522 Ontslag tijdens de periode van 1 april tot 30 april ● Eventuele 
heraansluiting ● Speelgerechtigdheid  

 
Ongewijzigd tot: 
 
5. De speler amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april kan zich heraansluiten bij de KBVB met toewijzing aan 
de club van zijn keuze vanaf 2 15 mei, volgend op zijn ontslag. 
 
6. Om speelgerechtigd te zijn voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg tijdens het seizoen volgend op het ontslag, 
moet het nieuw aansluitingsformulier ingediend worden via E-Kickoff binnen de volgende termijnen (Art. 21): 
 
- van 2  15 mei tot 31 augustus indien de club tot het Amateurvoetbal behoort; 
- van 2 15 mei tot 31 augustus of van 1 januari tot 31 januari, indien de club tot het Betaald Voetbal behoort of indien dit 

een heraansluiting van een speelster betreft. 
 
Indien de heraansluiting buiten de bovenvermelde periodes plaatsvindt, is de speler of speelster speelgerechtigd voor alle 
wedstrijden, behalve voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg van het seizoen volgend op de ontslagname.  
Indien de heraansluiting tussen 1 september en 31 december plaatsvindt, vervalt deze beperking vanaf de volgende 1ste 
januari voor de speler die zich aansluit met toewijzing aan een club van het Betaald Voetbal en voor de speelster. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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(15-13) Aanhorigheid tot een kampioenschap 
	  
Inwerkingtreding:	  onmiddellijk	  
	  

Artikel 1504 Aanhorigheid tot een kampioenschap 
 
1. Onder “aanhorigheid tot een kampioenschap” wordt verstaan aan welke kampioenschappen (georganiseerd door ACFF of 
VFV naar gelang het geval) een club wenst deel te nemen, als daartoe een keuze vereist is. 
Deze keuze laat uiteraard ook toe om deel te nemen aan de kampioenschappen die gezamenlijk worden ingericht door 
KBVB/ACFF/VFV. 
 
2. Behalve indien zij vroeger een andere keuze hebben gemaakt (zie Art. 1503.5), worden de clubs uit de provincies 
Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen ingedeeld bij de kampioenschappen ingericht 
door de VFV. 
De clubs uit de provincies Waals Brabant, Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen worden ingedeeld bij de 
kampioenschappen ingericht door de ACFF. 
 
3. De clubs die in het seizoen 2015-2016 uitkomen in een andere sportieve provincie dan hun politieke provincie, en de clubs 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen voor 1 februari 2016 een keuze dienen te maken tot welk kampioenschap zij 
verder wensen te behoren. 
 
4. Indien een club later deze “aanhorigheid tot een kampioenschap” wenst te wijzigen, dient zij het volgende seizoen de 
kampioenschappen aan te vatten in de laagste provinciale reeks. 
 

Overgangsmaatregelen voor het seizoen 2015-2016 
 
5. Een club die thans uitkomt in een andere sportieve provincie dan haar politieke provincie, en overgang wenst  naar deze 
laatste, zal in overtal geplaatst worden in de overeenstemmende reeks van deze provincie. 
Het Provinciaal Comité zal dan de modaliteiten bepalen om met het oog op het daaropvolgende seizoen terug te keren naar 
een normale reeksindeling. 
 
6. Specifiek geval: RFC Luingnois, uitkomende in eerste provinciale West-Vlaanderen. 
 
Indien de club vóór 1 februari de wens zou te kennen geven om, als club van provincie Hengouwen, deel te nemen aan de 
kampioenschappen, ingericht door het ACFF, zijn volgende bepalingen van toepassing: 
 
61. Indien de club rechtstreeks promoveert, zal ze in overtal geplaatst worden in de 3de klasse amateurs ACFF. 
De plaats in de 3de klasse amateurs VFV wordt dan ingenomen door een bijkomende stijger uit 1ste provinciale West-
Vlaanderen. De rangorde wordt bepaald volgens de schikkingen van Art. 1532.134. 
 
62. Indien de club zich plaatst voor de eindronde in West-Vlaanderen, en voor de interprovinciale eindronde VFV, zal de club 
hieraan deelnemen. 
Indien de club promoveert, zal ze in overtal geplaatst worden in de 3de klasse amateurs ACFF 
De plaats in de 3de klasse amateurs VFV wordt dan ingenomen door een bijkomende stijger uit de interprovinciale eindronde 
VFV. 
 
63. Indien de club niet promoveert, zal ze, naar gelang haar keuze, deelnemen aan de kampioenschappen van Henegouwen 
of West-Vlaanderen, mits behoud van haar plaats in 1ste provinciale (zie desgevallend de overgangsmaatregelen in punt 5 
hierboven). 
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(15-14) Bijzonderheden voor de wedstrijdvorm 5/5 
	  
Inwerkingtreding:	  onmiddellijk	  
	  

Artikel 1236 Andere bijzonderheden voor de wedstrijdvormen 8/8 en 5/5  
 
 5/5 8/8 
Regel 4: 
Schoeisel 

Er mogen enkel multistuds of pantoffels worden gebruikt. Het dragen van schoenen 
met aluminiumnoppen is verboden. 
 

Regel 8:  
Aftrap – Begin van het spel 

Bij de aanvang van elke speelhelft of ieder quarter, en na ieder doelpunt wordt de 
aftrap gegeven in het midden van het veld. De tegenstrevers moeten minstens op 8 
meter staan. 
 

Regel 11: 
Buitenspel 

De buitenspelregel wordt niet toegepast. 
 

Regel 12: 
Gele en rode kaarten 

Gele en rode kaarten zijn van toepassing. 
Gele kaarten worden niet geboekt. 
Bij rode kaart volgt een scheidsrechtersverslag. 
 

Regel 13: 
Vrijschoppen 
 

Alle vrijschoppen zijn onrechtstreeks. Bij een vrijschop moeten de tegenstrevers 
minstens op 8 meter van de bal staan. 
Wanneer een fout begaan wordt op minder dan 8 meter van het doel, wordt de 
vrijschop genomen op 8 meter van de doellijn. 
 

Regel 14: 
Strafschop 
 

Deze regel wordt niet toegepast. 
 

Regel 15: 
Inworp 

Wordt vervangen door indribbelen of 
intrappen een pass over de grond. De 
speler die indribbelt of intrapt kan niet 
rechtstreeks scoren. 
De tegenstrevers moeten minstens op 2 
meter staan. 
 

Inworp. 

Regel 16: 
Doelschop 

Wordt vervangen door indribbelen of 
intrappen een pass over de grond. De 
speler die indribbelt of intrapt kan niet 
rechtstreeks scoren. 
De tegenstrevers moeten minstens op 2 
meter staan. 
 

De doelschop gebeurt volgens de 
Spelregels vanuit het fictief doelgebied. 

Voor elite kampioenschappen tot en met U12: doelman mag indribbelen. 
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(15-16) Uitvoerend Comité 
	  

Artikel 231  Uitvoerend Comité 
 

Bepalingen geldig vanaf 01.07.2016 
 
1. Samenstelling 
 
Ongewijzigd tot: 
 
12. Bondsvoorzitter - Ondervoorzitters 
 
121. De Bondsvoorzitter (Art. 233) wordt in zijn schoot aangeduid door het voltallige Uitvoerend Comité; 
 
122. De ondervoorzitters worden in de schoot van het Uitvoerend Comité als volgt aangeduid:  
 
- één ondervoorzitter aangeduid door de leden die het Betaald Voetbal vertegenwoordigen; 
- één ondervoorzitter, aangeduid door de leden die de Nederlandstalige amateurclubs vertegenwoordigen; 
- één ondervoorzitter, aangeduid door de leden die de Franstalige amateurclubs vertegenwoordigen; 
 
123. Wanneer de Bondsvoorzitter uit het Amateurvoetbal komt dient de eerste ondervoorzitter uit het Betaald Voetbal te 
komen en vice versa. 
 
In principe dient de eerste ondervoorzitter van het andere taalregime te zijn dan de Bondsvoorzitter, maar de geleding aan 
wie het mandaat toekomt kan dit anders beslissen 
 

Bepaling geldig vanaf 1/7/2018 
 
De eerste ondervoorzitter dient van het andere taalregime te zijn dan de Bondsvoorzitter. 
 
124. Beide andere ondervoorzitters worden gerangschikt naar de volgorde van hun anciënniteit als lid van het Uitvoerend 
Comité 
 
125. De duur van de mandaten van de Bondsvoorzitter en de ondervoorzitters bedraagt twee jaar, en kan telkens verlengd 
worden. 

 
13. De Secretaris-generaal, woont de zittingen van het Uitvoerend Comité bij met een raadgevende bevoegdheid, maar 
heeft geen stemrecht 
 
14. De hoedanigheid van lid van het Uitvoerend Comité impliceert deze van werkend lid van de v.z.w. KBVB. 
 
Ongewijzigd tot 
 
22. Het Uitvoerend Comité is de algemene vergadering van de v.z.w. KBVB, waarvan de statuten zijn opgenomen in 
bijlage 1. 
 
In die hoedanigheid: 
 
- oefent het Uitvoerend Comité de bevoegdheden uit zoals bepaald in Art. 111; 
- benoemt en ontslaat het Uitvoerend Comité de Secretaris-generaal, met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van 

de aanwezige leden. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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Artikel 233  Bondsvoorzitter        
 
Ongewijzigd tot: 
 
2. De Bondsvoorzitter zit de vergaderingen voor van het Uitvoerend Comité als beheersorgaan van de feitelijke vereniging 
KBVB, van de algemene vergadering van de feitelijke vereniging KBVB, van de Raad van Bestuur van de vzw KBVB en van 
het Uitvoerend Comité als algemene vergadering van de vzw KBVB. In al deze instanties is zijn stem doorslaggevend in 
geval van staking van stemmen. 
Hij zit eveneens de vergaderingen voor van de Raad van Bestuur van de vzw KBVB. In geval van staking van stemmen: zie 
Art. 12.2 van de statuten van de vzw KBVB (bijlage 1). 
 
Hij is gemachtigd om het onderzoek van en de stemming over een punt dat niet de vereiste meerderheid heeft behaald en 
waarbij hij oordeelt, in het algemeen belang, geen gebruik te moeten maken van zijn doorslaggevende stem, te laten 
uitstellen naar de eerste nuttige zitting van het Uitvoerend Comité. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 
 

Artikel 119  Wijzigingen aan de reglementaire bepalingen 
 
Ongewijzigd tot 
 
2. Beslissingsmacht - Blokkeringsminderheid 
 
21. Indien een voorstel tot wijziging aan het reglement exclusief van toepassing is op ofwel het Betaald Voetbal ofwel het 
Amateurvoetbal (Art. 304), zal de beslissing hierover enkel en alleen genomen worden door de betrokken entiteit. 
Het voorstel wordt verworpen verklaard indien de liga’s of vleugels die deel uitmaken van de entiteit niet unaniem akkoord 
zijn. 
 
De beslissing of een materie exclusief van toepassing is op ofwel het Betaald Voetbal, ofwel het Amateurvoetbal wordt 
genomen door de Nationale Studiecommissie vooraleer het agendapunt te onderzoeken. het Uitvoerend Comité (Art. 118). 
Indien er hieromtrent geen unaniem akkoord is, wordt het punt verdaagd in afwachting van een beslissing van het 
Uitvoerend Comité, die moet genomen worden met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3  van de aanwezige leden. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 

Artikel 118  Voorstellen tot reglementswijzigingen 
 
Ongewijzigd tot: 
 
3. De ontvankelijke voorstellen worden door de secretaris van de Nationale Studiecommissie overgemaakt aan de Nationale 
Studiecommissie, nadat het Uitvoerend Comité deze heeft voorzien van een advies. en een beslissing inzake de entiteit(en) 
die betrokken is (zijn) bij dit voorstel (Art. 119). 
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(15-17) Stemverdeling op de algemene vergadering KBVB 
	  
Inwerkingtreding:	  01.07.2016	  
	  

Artikel 128   Samenstelling ● Stemverdeling ● Volmachten 
 
1. Aantal stemmen- Aantal afgevaardigden 
 

 
 

Afdeling 

Totaal 
aantal 

stemmen 

Toege-
wezen 
quota 

Aantal 
afge-

vaardigden 

Aanduiding door 

1ste nationale (Pro League) 108 19,85% 1 per club club 
2de nationale (Nationale Voetballiga) 72 13,24% 1 per club club 
  
 
VFV  
en 
ACFF 
 
samen  

3de nationale 64 
(11,76%) 

 
 
 
 

364 

 
 
 
 

66,91% 

1 per club club 

Bevordering 64 
(11,76%) 

1 per 2 
clubs 

algemene vergadering clubs 

 
Provinciale  
afdelingen  

 
 

236 
(43,39%) 

 
 

118 (*) 

de provinciale algemene vergadering of, 
indien haar statuten het voorzien, de 
Provinciale Studiecommissie of 
desgevallend de provinciale 
verstandhouding (eventueel de 
Provinciale Verstandhouding van de 
Provinciale Afdelingen) (**) 

Futsal 0  12 algemene vergadering futsal 
Totaal 544 100%   

 
Wordt 
 
 

 
Entiteit 

Totaal 
aantal 

stemmen 

Toege- 
Wezen 
quota 

Aantal 
afgevaar
-digden 

 
Aanduiding door 

Pro League 
(afdelingen 1A en 1B) 

 

 
144 

 
26,00% 

1 per 
club 

club 

 1ste klasse 
amateurs 

60  
 
 
 

410 

 
 
 
 

74,00% 

1 per 
club 

club 

  
 
VFV  
en  
ACFF 
 
samen 

2de klasse 
amateurs 

60 
 

1 per 2 
clubs 

 
Verstandhouding van amateurclubs (VFV of 
ACFF) van hogere afdelingen 
 

3de klasse 
amateurs 

60 
 

1 per 2 
clubs 

 
 
Provinciale 
afdelingen  

 
 

236 
230 

 
 

118 (*) 
115 (*) 

de provinciale algemene vergadering of, indien 
haar statuten het voorzien, de Provinciale 
Studiecommissie of desgevallend de 
provinciale verstandhouding (eventueel de 
Provinciale Verstandhouding van de Provinciale 
Afdelingen) (**) 

 Futsal 0  12 Algemene vergadering Futsal 
 Totaal 544 554 100%   

 
(*) De 118 115 afgevaardigden worden verdeeld onder de provincies en dit volgens het aantal stemmen dat aan de clubs van elke provincie wordt 
toegekend op de provinciale algemene vergadering (Art. 139). 
 
(**) De lijst van de afgevaardigden met de aanduiding van de identiteit van de delegatieleider moet aan de KBVB worden overgemaakt minstens drie weken 
voor de algemene vergadering. 
 
2. Het aantal stemmen per afgevaardigde is gelijk aan het aantal stemmen voor de desbetreffende afdeling, gedeeld door 
het aantal afgevaardigden van deze afdeling. 
 



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

24 

3. De VFV totaliseert de stemmen (en het stempercentage) van: 
- de vijf Nederlandstalige provincies 
- de Nederlandstalige clubs van derde nationale afdeling de 1ste klasse amateurs 
- de Nederlandstalige clubs van Bevordering de 2de en 3de klasse amateurs 
- de amateurclubs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het Nederlands als taalrol hebben gekozen (Art. 303) 
 
4. De ACFF totaliseert de stemmen (en het stempercentage) van: 
- de vijf Franstalige provincies 
- de Franstalige clubs van derde nationale afdeling de 1ste klasse amateurs 
- de Franstalige clubs van Bevordering de 2de en 3de klasse amateurs  
- de amateurclubs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het Frans als taalrol hebben gekozen (Art. 303) 
 
5. Stemming bij volmacht is toegelaten: het maximum aantal stemmen waarover een afgevaardigde kan beschikken is: 
 
- Betaald voetbal 1A en 1B: 12 stemmen 
- 2de nationale afdeling: 8 stemmen 
- 3de nationale afdeling: 4 stemmen 
- Bevordering: 6 stemmen 
- 1ste, 2de en 3de klasse amateurs: 6 stemmen 
- Provinciale afdelingen: 8 stemmen. 
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(15-20) Besproeiing van het gras 
	  
Inwerkingtreding:	  onmiddellijk	  
	  

Artikel 1211 Besproeiing van het gras  
 
1. Deze bepaling is van toepassing op de wedstrijden van de competities van het Betaald Voetbal en op de wedstrijden van 
de Beker van België Heren vanaf de 1/16 finales. 
 
2. Indien de thuisclub niet over een automatisch besproeiingssysteem beschikt, geldt deze regel niet. 
 
3. De besproeiing van het gras moet uniform zijn en niet enkel bepaalde gedeeltes van het terrein beslaan. 
 
4. In principe, moet de besproeiing van het gras 60 minuten vóór de aftrap afgelopen zijn. Bij beslissing van de thuisclub kan 
de besproeiing echter na deze termijn plaatsvinden, op voorwaarde dat ze gebeurt: 
 
- tussen 10 en 5 minuten vóór de aftrap, en/of, 
- tijdens de rust (de besproeiing mag de 5 minuten niet overschrijden). 
 
5. De scheidsrechter kan wijzigingen van dit tijdschema vragen. 
 
Invloed	  inhoudstafels	  
	  
Numeriek:	  
1211	   Besproeiing	  van	  het	  gras	  
	  
Alfabetisch:	  
Besproeiing	  van	  het	  gras	   1211	  
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3. Briefwisseling 
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4. Verslag van de Financiële Auditcommissie 
	  
Op basis van haar bevindingen heeft de Financiële Auditcommissie aan de algemene vergadering van 
de vzw KBVB  het advies gegeven om: 
 
1) de situatie van het boekjaar 2013-2014 met als afsluitdatum 30 juni 2014 goed te keuren; 
2) binnen de KBVB een adequate interne controle op te zetten en te implementeren, alsook rekening 

te houden met de diverse voorstellen van de Auditcommissie om de transparantie naar haar leden 
toe te verbeteren. 

 
	  
Vraag:	  Volstaat	  dit	  voor	  de	  Nationale	  Studiecommissie	  of	  moet	  er	  iets	  veranderd	  worden?	  
 
 
 



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

30 



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

31 

 
5. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB 
	  

28.09.2015	  
	  
Wijziging	  statuten:	  art.	  9,	  10,	  12	  en	  15	  
	  
De	  algemene	  vergadering	  keurt	  de	  onderstaande	  wijzigingen	  aan	  de	  statuten	  goed	  met	  onmiddellijke	  
inwerkingtreding:	  
 

TITEL II 

WERKENDE LEDEN - AANVAARDING - UITTREDING - 
BIJDRAGEN - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - SECRETARIS-

GENERAAL- FINANCIEEL DIRECTEUR 

Ongew i j z igd  to t :  

ART. 9 -  SECRETARIS-GENERAAL  -   F INANCIEEL DIRECTEUR 

1. De algemene vergadering van de werkende leden benoemt en ontslaat de Secretaris-generaal met een meerderheid van 
minimum 2/3 van de aanwezige leden. 
 
De taak, bevoegdheden en rol van de Secretaris-generaal, met raadgevende stem, wordt bepaald in artikel 11 van de 
statuten. 
 
2. De financieel directeur is tegenover de raad van bestuur verantwoording verschuldigd voor het financieel beheer van de 
bond en waakt over de financiële correctheid van dit beheer. Hij houdt toezicht op de financiële dienst van de KBVB.  
 
Hij legt de geschillen tussen hem en de Secretaris-generaal voor aan de Raad van Bestuur, in geval van overschrijding of 
onenigheid betreffende de begroting.  
 
In samenwerking met de Raad van Bestuur behoort het opmaken van het bondsbudget, in het licht van de inlichtingen 
verstrekt door de diensten en/of de departementen, tot zijn bevoegdheid.   
 
Alle vastgestelde budgetoverschrijdingen worden door hem overgemaakt aan de Raad van Bestuur.  
 

ART. 10 -  RAAD VAN BESTUUR 

1. De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering der 
werkende leden, en als volgt samengesteld: 

 
- de voorzitter en de eerste ondervoorzitter van de KBVB; 
- drie vier leden aangeduid en gemandateerd door de leden van het Uitvoerend Comité die de Pro League 

vertegenwoordigen, waarvan minstens een lid van elke taalrol; 
- een lid aangeduid en gemandateerd door de leden van het Uitvoerend Comité die de Nationale Voetballiga 

vertegenwoordigt  
- twee leden aangeduid en gemandateerd door de leden van het Uitvoerend Comité die de VFV vertegenwoordigen; 
- twee leden aangeduid en gemandateerd door de leden van het Uitvoerend Comité die de ACFF 

vertegenwoordigen; 
- de Secretaris-generaal, met raadgevende bevoegdheid. 
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Tot 30.06.2016 zal één van de mandaten van de Pro League uitgeoefend worden door een vertegenwoordiger van de 
Nationale Voetballiga. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 
 

ART. 12 – BESLISSINGEN 
 

1. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 
 
2. Wanneer een lid verhinderd is kan hij een geschreven volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur. Een 

lid kan evenwel maar één volmacht ontvangen. 
 
3. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. 

Echter, indien er staking van stemming is na een geheime stemming, of na een stemming waarbij er unanimiteit is van 
de stemmen van de vertegenwoordigers van het betaald voetbal tegen de unanimiteit van de stemmen van de 
vertegenwoordigers van het amateurvoetbal, geldt de doorslaggevende stem van de voorzitter niet. Het voorstel wordt 
dan verdaagd in afwachting van een beslissing die gezamenlijk zal genomen worden door de voorzitter en de eerste 
ondervoorzitter van de KBVB. 
 

4. De bestuurders zullen het confidentiële karakter van de besprekingen en van de stemmingen respecteren. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 

ART. 15 -  QUORUM 

Ongewijzigd tot: 
 
4.     Voor de benoeming of het ontslag van de Secretaris-generaal: zie artikel 9. 
 
	  

29.10.2015	  
	  
R15.066	  –	  Interpretatie	  van	  Art.	  259	  (Sportcomité)	  
	  
Het	  UC	  interpreteert	  dat	  de	  disciplinaire	  zaken	  die	  betrekking	  hebben	  op	  de	  officiële	  competities	  van	  
de	   interprovinciale	   afdelingen	   ACFF	   moeten	   behandeld	   worden	   door	   een	   ad	   hoc	   kamer	   van	   het	  
Sportcomité,	  samengesteld	  uit	  minstens	  drie	  Franstalige	  vertegenwoordigers.	  
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6. Reglement van inwendige orde van de NSC 
	  
	  
Ingevolge	   de	   laatste	   zitting	   van	   de	   NSC	   en	   wat	   er	   werd	   besproken	   over	   de	   vergaderingen	   bij	  
hoogdringendheid	   van	  de	  NSC,	   ziehier	  een	  voorstel	   tot	  wijziging	  aan	  het	   reglement	   van	   inwendige	  
orde:	  
	  
Ongewijzigd tot: 
	  
Artikel	  3	  -‐	  Zittingen	  	  
	  
1.	   De	   Nationale	   Studiecommissie	   vergadert,	   voor	   zover	   de	   dossiers	   die	   tot	   haar	   bevoegdheid	  
behoren	   dit	   vereisen,	   in	   principe	   de	   maandag	   volgend	   op	   de	   tweede	   zaterdag	   van	   de	   maanden	  
september,	  oktober,	  november,	  december,	  januari,	  februari,	  maart,	  april,	  mei	  en	  juni,	  telkens	  om	  19	  
uur.	  
	  
2.	  De	  NSC	  kan	  bovendien	  vergaderen	  indien	  dossiers	  die	  tot	  haar	  bevoegdheid	  behoren	  dit	  vereisen	  
en	  hiertoe	  wordt	  verzocht	  door	  minstens	  één	  van	  haar	  entiteiten.	  
	  
Bij	   hoogdringendheid	   en	   uitgezonderd	   de	   gevallen	   van	   stemming	   betreffende	   één	   of	   meerdere	  
personen,	  kan	  de	  Nationale	  Studiecommissie	  overgaan	  tot	  een	  stemming	  langs	  elektronische	  weg	  (e-‐
mail)	  of	  door	  middel	  van	  elk	  hedendaags	  technisch	  middel	  (telefax,	  website,	  …).	  
	  
In	  dit	  geval	  dient	  de	  hoogdringendheid	  vooraf	  te	  worden	  gemotiveerd	  en	  aanvaard	  overeenkomstig	  
de	  voorwaarden	  en	  de	  stemmenverdeling	  zoals	  bepaald	  in	  het	  bondsreglement	  (o.m.	  artikels	  119	  en	  
128).	  
	  
Vervolg ongewijzigd: 
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7. (14-36) Evaluatie van de jeugdcompetitiehervorming 
	  

1.	  Motivering	  
	  
Na	   één	   seizoen,	   werd	   de	   bestaande	   reglementering	   onderworpen	   aan	   een	   grondig	   onderzoek,	  
waaruit	  de	  volgende	  wijzigingen	  uit	  voortvloeien.	  
	  

2.	  Goedkeuring	  vereist	  van	  
	  

Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
Inwerkingtreding	  
	  

01.07.2016	  
	  

4.	  Voorgestelde	  teksten	  
	  

Artikel 916 (#F) Transfer wegens speciale omstandigheden 
 
1. Een speler kan wegens speciale omstandigheden een kosteloze tijdelijke transfer verkrijgen tot het einde van het seizoen. 
 
2. De speler die van deze transfer geniet mag niet opgesteld worden: 
 
21.  in de officiële wedstrijden (Art. 1401) van de eerste ploeg, tenzij deze tot stand kwam ingevolge het feit dat de hoogst 
spelende eerste ploeg, waarvoor de speler gekwalificeerd was: 
- volledig of in hoofdorde inactief is (Art. 328); 
- algemeen forfait heeft gegeven (Art. 1526); 
- geschorst is van sportactiviteit (Art. 1922); 
- verplicht is deel te nemen aan een reservecompetitie (Art. 2008). 
 
22. in de officiële wedstrijden van een ACFF jeugdkampioenschap van een hoger niveau dan het niveau van zijn ploeg op 
clubniveau. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 
 

Artikel 1001 Definitie ● Sancties 
 
1. De kwalificatie van een speler hangt af van een geheel van reglementaire voorwaarden die hem toelaten deel te nemen 
aan alle of bepaalde categorieën van wedstrijden. 
 
2. Het geheel van reglementaire voorwaarden is onderverdeeld in: 
 
- basisvoorwaarden (Art. 1006 tot 1010); 
- specifieke voorwaarden: 

- regels betreffende beperkingen voor deelname aan wedstrijden bij heraansluiting of transfer (Art. 1016); 
- specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen (Art. 1017); 
- specifieke voorwaarden voor de jeugdploegen van het interprovinciaal kampioenschap van de ACFF (Art. 916); 
- regels betreffende klasseverlaging (Art. 1018 tot 1019); 
- deelneming aan wedstrijden die buiten hun normale competitiedag gespeeld worden (Art. 1020); 
- diverse verbodsbepalingen en verplichtingen (Art. 1021 en 1422). 

 
3. Een club, die in een officiële wedstrijd een niet regelmatig voor die wedstrijd gekwalificeerde speler opstelt, wordt door de 
bevoegde bondsinstantie bestraft (zie Art. 1026). 
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8. (15-01) Contract als betaalde sportbeoefenaar dat eenzijdig wordt ontbonden door 
de speler 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie.	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
11.	   Artikel	   529	   voorziet	   dat,	   wanneer	   het	   arbeidscontract	   van	   betaalde	   sportbeoefenaar	   door	   de	  
speler	  eenzijdig	  wordt	  verbroken	  wegens	  zware	  fout	  van	  de	  club-‐werkgever,	  deze	  speler	  kan	  worden	  
toegewezen	   aan	   een	   andere	   club,	  met	  mogelijkheid	   tot	   aantreden	   in	   officiële	   wedstrijden	   van	   de	  
eerste	  ploeg.	  
	  
Volgende	  zware	  fouten	  van	  contractuele	  aard	  “de	  plano”	  worden	  aanvaard:	  
- ontstentenis	  van	  betaling	  gedurende	  drie	  opeenvolgende	  maanden	  van	  de	  bezoldiging;	  
- ontstentenis	   van	   storting	   van	  de	  bedragen	   verschuldigd	   aan	  het	  pensioenfonds,	   dit	   gedurende	  

twee	  opeenvolgende	  trimesters.	  
	  
12.	  Het	  Uitvoerend	  Comité	  dient	  echter	  vast	  te	  stellen	  dat	  in	  de	  gevallen	  waarin	  een	  heraansluiting	  
wordt	  geweigerd,	  in	  casu	  bij	  éénzijdige	  verbreking	  door	  de	  speler	  zonder	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  zware	  
fout	  van	  contractuele	  aard,	  deze	  aansluiting	  –	   in	   toepassing	  van	  de	  wet	  van	  24.02.78-‐	  nadien	   toch	  
wordt	  toegestaan	  door	  de	  Rechtbank	  (Le	  Postolec,	  Saglic….)	  
	  
De	  Rechters	  zijn	  inderdaad	  eensgezind	  van	  oordeel	  dat	  een	  speler	  –	  contract	  van	  bepaalde	  duur	  –	  die	  
de	   arbeidsovereenkomst	   vroegtijdig	   beëindigt	   (	   om	   welke	   reden	   ook)	   mits	   betaling	   van	   de	  
verbrekingsvergoeding,	   vrij	   is	   en	   dat	   niemand	   zijn	   recht	   op	   arbeid	  mag	   in	   de	  weg	   staan.	  De	   enige	  
restrictie	  die	  de	  wettelijke	  bepalingen	  voorzien:	  niet	  spelen	   in	  dezelfde	  competitie	  voor	  twee	  clubs	  
zelfde	  afdeling	  binnen	  één	  enkel	  seizoen.	  	  
	  
In	   dergelijke	   kortgedingen	   kunnen	   wij	   het	   gewoonweg	   niet	   halen	   en	   ondertussen	   is	   er	   dus	  
rechtspraak,	  en	  dergelijke	  procedures	  zullen	  de	  rechtbank	  enkel	  maar	  kunnen	   irriteren	  (	  daar	  waar	  
we	   toch	   steeds	   proberen	   het	   vertrouwen	   van	   de	   rechtbank	   in	   onze	   beslissingen	   proberen	   te	  
bewaren).	  	  
Daarenboven:	  nutteloze	  kosten.	  
	  
13.	  Het	  Uitvoerend	  Comité	  en	   is	  dan	  ook	  van	  mening	  dat	   in	  alle	   gevallen	  waarin	  een	   contract	   van	  
betaalde	   sportbeoefenaar	   overeenkomstig	   de	   wet	   van	   24.02.1978	   betreffende	   de	  
arbeidsovereenkomst	   voor	   betaalde	   sportbeoefenaars	   wordt	   verbroken,	   een	   heraansluiting	   dient	  
toegestaan	  te	  worden,	  met	  inachtname	  van	  de	  schikkingen	  van	  deze	  wet.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Voorgestelde	  tekst	  
	  

Artikel 526 Betaalde sportbeoefenaars vrij van contractuele verbintenis  
 
1. Worden beschouwd als vrij van contractuele verbintenis, de spelers wiens contract als betaalde sportbeoefenaar: 
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- verstrijkt op het einde van het seizoen       zie Art. 527 
- in gemeen overleg wordt ontbonden        zie Art. 528 
- eenzijdig wordt ontbonden: 

- door de speler wegens zware fout in hoofde van de club-werkgever   zie Art. 529 
- door de speler in toepassing en volgens de voorwaarden van de wet van 24/2/1978 
- door de club.        zie Art. 530 

 
Deze speler is vrij om zich aan te sluiten bij een club van zijn keuze. 
 
2. Bij heraansluiting in het buitenland, is de kwalificatie van de speler afhankelijk van de reglementen van de buitenlandse 
bond waar hij aansluit. 
 
3. De clubs van het Betaald Voetbal kunnen gebruik maken van de buitengewone procedure bij aansluiting van een betaalde 
sportbeoefenaar vrij van contractuele verbintenis (Art. 511). 
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9. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen 
	  
Het	   UC	   neemt	   kennis	   van	   onderstaand	   voorstel	   van	   de	   PStC	   Limburg	   en	   maakt	   het	   over	   aan	   de	  
Nationale	  Studiecommissie.	  
	  
De	  provincie	  Antwerpen	  maakte	  hierop	  een	  amendement.	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Ingevolge	  de	  huidige	  reglementering	  worden	  de	  door	  de	  KBVB/VFV	  opgelegde	  boetes	  ten	  laste	  van	  
toegewezen	   leden	   in	  mindering	  gebracht	  van	  de	  rekening-‐courant	  van	  de	  club.	  Toegewezen	   leden	  
betalen	  deze	  eventueel	  niet	  en	  verkassen	  het	  seizoen	  nadien	  doodleuk	  naar	  een	  andere	  club.	  Clubs	  
moeten	  maar	  zien	  dat	  ze	  aan	  hun	  centen	  geraken.	  De	  individuele	  bedragen	  zijn	  dikwijls	  te	  klein	  en	  de	  
rompslomp	  te	  groot	  om	  naar	  de	  bevoegde	  commissie	  bij	  de	  KBVB,	   laat	  staan	  naar	  de	  rechtbank	  te	  
stappen.	  
	  
Het	   arrest	   Bosman/	   het	   (Vlaams)	   decreet	   stelt	   dat	   er	   steeds	   een	   vrije	   overgang	  moet	   toegestaan	  
worden.	   Volgens	   datzelfde	   (Vlaams)	   decreet	   blijft	   tuchtrecht	   mogelijk	   en	   tuchtmaatregelen	  
overdraagbaar.	  
Het	  voorstel	  staat	  in	  geen	  enkel	  opzicht	  de	  feitelijke	  overgang	  in	  de	  weg	  maar	  belet	  wel	  het	  spelen	  
of	  vervullen	  van	  officiële	  functies	  in	  wedstrijden.	  
	  
Het	  reglement	  van	  de	  KBVB	  past	  deze	  overdraagbaarheid	  toe	  in	  o.a.:	  

- artikel	  312	  -‐	  De	  verantwoordelijke	  bestuursleden:	  verantwoordelijkheid	  
- artikel	  1810	  -‐	  Overdracht	  van	  waarschuwingen	  en	  schorsingen.	  

	  
Bij	   de	   Nederlandse	   Voetbalbond,	   de	   KNVB,	   kan	   iemand	   die	   bij	   zijn	   club	   schulden	   heeft	   geen	  
voorwerp	  uitmaken	  van	  een	  overgang	  naar	  een	  andere	  club.	  
	  
De	  nieuwe	  club	  weet	  wie	  ze	  in	  huis	  haalt,	  namelijk	  iemand	  die	  zijn/haar	  schulden	  niet	  aflost.	  

	  
De	  clubs	  worden	  terug	  een	  beetje	  ‘baas’	  omdat	  ze	  ook	  een	  beter	  sluitend	  financieel	  beheer	  kunnen	  
voeren.	  
	  
Het	  voorstel	  kan	  misschien	  ook	  bijdragen	  als	  middel	  om	  de	  agressie,	  zelfs	  al	  is	  het	  maar	  uitzonderlijk,	  
te	  verminderen.	  
	  
Er	   is	   toepasbare	   rechtspraak:	   overgangen	   wegens	   bijzondere	   omstandigheden	   werden	   in	   het	  
verleden	  niet	  toegestaan	  omdat	  leden	  bij	  de	  afstanddoende	  clubs	  schulden	  hadden.	  
	  
Het	   spreekt	   voor	   zich	   dat	   de	   afstanddoende	   club	   administratief	   in	   orde	   moet	   zijn.	   Elk	   lid	  
onderschrijft	  bij	  de	   club	  van	   toewijzing	  een	  huishoudelijk	   reglement,	   het	  betalen	  van	   lidgelden	  en	  
boetes	  kan	  daar	  een	  deel	  van	  uitmaken.	  
	  
Qua	   bondsadministratie	   dienen	   er	   slechts	  minimale	   aanpassingen	   te	   gebeuren.	   Op	   dit	   ogenblik	  
krijgen	  clubs	   reeds	  een	  overzicht	  van	   leden	  dewelke	  hun	  ontslag	   reglementair	   indienden.	  E-‐Kickoff	  
zou	   in	   die	   zin	   aangepast	   kunnen	   worden	   dat	   clubs	   ontslagnemende	   leden	   met	   schulden	   kunnen	  
aanduiden.	   Termijnen	  dienen	   vastgelegd	  en	  het	   bevoegde	   comité	   zal	   eventueel	  moeten	  optreden.	  
Dit	  alles	  kan	  perfect	  opgelost	  worden	  voor	  aanvang	  van	  de	  competitie.	  Indien	  de	  schuld	  niet	  geregeld	  
is,	  mag	  het	  betrokken	  lid	  niet	  spelen/geen	  officiële	  functie	  uitoefenen	  tot	  bij	  betaling.	  
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2.	  Voorbeeld	  werkwijze	  
	  
21.	  De	  club	  zorgt	  ervoor	  dat	  elke	  speler	  en	   trainer	  een	   inwendig	   reglement	   tekent	  waarin	  vermeld	  
staat	  wat	  het	  lidgeld	  is,	  wat	  de	  boetes	  zijn	  enz…	  
22.	  De	  club	  ontvangt	  in	  mei	  een	  lijst	  van	  de	  ontslagen	  (momenteel	  reeds	  van	  toepassing).	  
23.	  De	  club	  kan	  deze	  lijst	  verifiëren	  en	  de	  spelers	  of	  trainers	  aanduiden	  die	  hun	  lidgeld	  of	  boetes	  niet	  
hebben	  betaald.	  
24.	  De	  club	  stuurt	  hierover	  een	  klacht	  naar	  de	  KBVB	  die	  deze	  klacht	  dan	  doorverwijst	  naar	  het	  Prov.	  
Comité,	  die	  dan	  deze	  zaak	  zal	  behandelen	  en	  de	  betrokken	  personen	  zal	  oproepen.	  De	  betrokkenen	  
kunnen	  dan	  eventueel	  aantonen	  of	  zij	  aan	  die	  voorwaarden	  hebben	  voldaan	  of	  niet.	  
25.	   Indien	   betrokken	   speler	   of	   trainer	   zijn	   lidgeld	   of	   boete	   niet	   heeft	   betaald,	   is	   hij	   niet	   in	   de	  
mogelijkheid	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  officiële	  wedstrijden	  bij	  de	  KBVB	  of	  een	  officieel	  mandaat	  uit	  te	  
voeren.	  
26.	  Speler	  of	  trainer	  hebben	  de	  tijd	  om	  zich	  in	  regel	  te	  stellen	  voor	  30	  augustus.	  Na	  deze	  datum	  is	  hij	  
niet	  meer	  speelgerechtigd	  voor	  het	  1ste	  elftal,	  ook	  al	  heeft	  hij	  zijn	  verplichtingen	  nagekomen.	  
27.	   De	   administratie	   bij	   de	   KBVB	   kan	   dit	   verwerken	   in	   E-‐Kickoff	  met	   een	   eenvoudige	   regel	   toe	   te	  
voegen	  op	  het	   aansluitingsformulier	   of	   speler/trainer	   ja	   dan	  neen	   aan	  de	   financiële	   verplichtingen	  
heeft	  voldaan.	  De	  nieuwe	  club	  kan	  dan	  onmiddellijk	  zien	  of	  er	  eventueel	  problemen	  met	  deze	  nieuw	  
aan	  te	  sluiten	  speler.	  
	  
3.	  Goedkeuring	  vereist	  van	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
4.	  Inwerkingtreding	  
	  
Te	  bepalen.	  
	  
5.	  Voorgestelde	  tekst	  
	  

Artikel 901  Soorten transfers of mutaties - Taks - Geschillen 
 
Toevoegen: 
 
25. Een lid dat het voorwerp uitmaakt van een heraansluiting na ontslag mag bij de nieuwe club geen officiële wedstrijden 
spelen en/of geen officiële functie vervullen indien dat betrokken lid niet voldaan heeft aan zijn/haar financiële verplichtingen 
t.o.v. zijn/haar vorige club.  
 
Binnen de voorziene termijnen van Art. 1711.112 brengt de vorige club de KBVB, met afschrift aan het betrokken lid, op de 
hoogte van de aard en grootte van de niet voldane financiële verplichtingen.  
 
De vorige club legt terzake de nodige bescheiden voor conform Art. 1751. 
 
 
Amendement	  provincie	  Antwerpen	  
 
Toevoegen: 
 
25. Een lid dat het voorwerp uitmaakt van een heraansluiting na ontslag mag bij de nieuwe club geen officiële wedstrijden 
spelen noch een officiële functie vervullen indien de vorige club een vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft op het 
betrokken lid en om toepassing vraagt van dit artikel.  
Het verbod gaat in vanaf de dag van de uitspraak van de bevoegde bondsinstantie hieromtrent. 
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Opdat toepassing kan gemaakt worden van dit artikel brengt de vorige club de KBVB, met afschrift aan het betrokken lid, op 
de hoogte van de aard en de grootte van de schuldvordering en legt zij de nodige stukken voor zoals voorzien in artikel 
1751.2 en dit op straffe van verval binnen de voorziene termijn voorzien in artikel 1711.112. 
 
Het betrokken lid wordt binnen de maand opgeroepen door de bevoegde bondsinstantie om gehoord te worden. Indien de 
bondsinstantie van oordeel is dat het om een vaststaande en opeisbare schuldvordering gaat, verbiedt zij het betrokken lid 
bij de nieuwe club officiële wedstrijden te spelen en/of een officiële functie te vervullen.    
 
Het verbod komt te vervallen zodra het betrokken lid aan de KBVB het bewijs heeft geleverd dat de schuldvordering volledig 
voldaan werd. 
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10. (15-05) Organisatieprincipes Beker van België 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie:	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Gezien	   de	   competitiehervorming	   die	   ingaat	   in	   het	   seizoen	   2016-‐2017,	   zijn	   de	   aantallen	   per	  
afdeling/reeks	  gewijzigd.	  
Dit	  heeft	  dan	  een	  invloed	  op	  de	  verschillende	  fases	  van	  de	  Beker	  van	  België.	  
Vermits	  de	  provincies	  bij	  het	  einde	  van	  dit	  seizoen	  hun	  deelnemers	  aan	  deze	  beker	  aanduiden,	  dient	  
deze	  nieuwe	  indeling	  zo	  snel	  als	  mogelijk	  gekend	  te	  zijn.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
1/7/2016,	  maar	  provinciale	  deelnemers	  worden	  aangeduid	  bij	  einde	  van	  het	  seizoen	  2015-‐2016	  
	  
4.	  Voorgestelde	  tekst	  
	  

Artikel 1606 Organisatieprincipes 
 

1. Samenvattende tabel 
 
 deelnemers Rechtstreekse 

uitschakeling 
of heen en 
terug 

Scheiding 
ploegen 

Keuze terrein Bijzonderheid 

Speeldag 1 160 168 clubs uit 
provinciale afdelingen (1) 
64 clubs bevordering  
ingedeeld in 8 geografische 
groepen 

 
 
 
 
 
 
Rechtstreekse 
uitschakeling 

 
 
Onmiddellijk 
strafschoppen-
serie 

*Op terrein van 
club die als 
eerste uit de bus 
komt (2) 
 
*Als 2 clubs hun 
thuiswedstrijd in 
hetzelfde 
stadion spelen 
(3) 

*clubs van 
nationale mogen 
voor eerste 
wedstrijd niet 
tegen 
tegenstander 
van dezelfde 
afdeling 

Speeldag 2 112 84 overblijvende clubs 
48 clubs 2de klasse 
amateurs 
60 clubs 3de klasse 
amateurs 

Speeldag 3 56 96 overblijvende clubs 
36 clubs 3de nationale  
16 clubs 1ste klasse 
amateurs 

Speeldag 4 46 56 overblijvende clubs 
18 clubs 2de nationale 
8 clubs betaald voetbal 1B 

Eerst 
verlengingen, 
eventueel 
gevolgd door 
strafschoppen-
serie 

Speeldag 5 32 overblijvende clubs 
1/16de finales 16 overblijvende clubs 

16 clubs 1ste nationale 
16 clubs betaald voetbal 1A 

1/8 finales 16 overblijvende clubs 
1/4 finales 8 overblijvende clubs 
1/2 finales 4 overblijvende clubs Heen- en terug-

wedstrijden 
Zie Art. 1539   
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finale 2 finalisten 1 wedstrijd Verlengingen en 

eventueel 
strafschoppen-
serie 

Koning 
Boudewijn 
Stadion, 
behoudens 
andere keuze 
UC 

 

Voor wat betreft de aanhorigheid tot een bepaalde nationale afdeling wordt bedoeld de afdelingen zoals die zich voordoen in 
het seizoen dat de Beker wordt gespeeld, zoals gekend op de dag van de gewone algemene vergadering van de KBVB van het 
voorgaande seizoen. 
 
(1) 19 20 clubs voor de drie provincies met grootste sportactiviteit (Art. 1503), 18 voor de volgende en 17 18 clubs voor de 5 6 provincies 

met de kleinste sportactiviteit 
 
(2) De twee clubs mogen hiervan afwijken op voorwaarde dat zij hun akkoord betekenen aan het Competitions  

department en dit: 
- minstens veertien dagen op voorhand; 
- binnen de 48 uur na de loting of het tijdstip waarop hun tegenstrever gekend is, indien de wedstrijd binnen een termijn van 

minder dan veertien dagen erop volgend gepland is. 
Het Competitions department kan deze afwijking toestaan. Er is geen verhaal mogelijk tegen een beslissing hieromtrent. 

 
(3) Twee thuiswedstrijden in hetzelfde stadion 

- wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling:  
Tot en met speeldag 5: de wedstrijd van de club die als tweede werd geloot, wordt verplaatst naar een andere door de clubs overeen 
te komen datum. Bij gebrek aan akkoord, ten laatste 14 dagen voor de normaal voorziene datum, wordt de wedstrijd ambtshalve 24 
uur vervroegd.  
Vanaf de 1/16de finales zorgt de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling ervoor dat beide ploegen op verschillende tijdstippen hun 
wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion  
- loting voor heen- en terugwedstrijden: de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling zorgt er voor dat beide ploegen op 

verschillende tijdstippen hun wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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11. (15-11) Opleiding van de trainers 
	  
Gelet	  op	  de	  nieuwe	  competitieformats	  vanaf	  2016-‐2017	  en	  de	  gewijzigde	  trainersopleiding,	  dient	  er	  
nog	  heel	  wat	  besproken	  te	  worden	  tussen	  de	  KBVB,	  de	  VFV	  en	  de	  ACFF.	  
	  
Het	  UC	  stelt	  dan	  ook	  voor	  om	  dit	  punt	  voorlopig	  van	  de	  agenda	  te	  halen	  tot	  maart	  2016.	  
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12. (15-12) 2de en 3de klasse amateurs VFV 
	  
1.	  Motivering	  
	  
Vorig	   seizoen	   werd	   de	   nieuwe	   structuur	   van	   het	   amateurvoetbal	   vastgelegd,	   en	   werden	   er	  
overgangsmaatregelen	  voorzien	  in	  het	  seizoen	  2015-‐2016	  om	  daartoe	  te	  komen.	  
De	  definitieve	  modaliteiten	  vanaf	  2016-‐2017	  werden	  echter	  nog	  niet	  vastgelegd	  voor	  de	  afdelingen	  
2de	  en	  3de	  klasse	  amateurs	  VFV,	  en	  voor	  de	  interprovinciale	  eindronde	  VFV.	  
	  
De	   Vlaamse	   Studiecommissie	   kan	   akkoord	   gaan	   met	   de	   voorgelegde	   teksten,	   maar	   wil	   dat	   de	  
eindrondes	  niet	  met	  heen-‐	  en	  terugwedstrijden	  worden	  gespeeld,	  om	  zodanig	  midweekwedstrijden	  
te	  vermijden.	  
Ze	   stellen	  wel	   voor	   om	  de	   ontvangsten	   als	   volgt	   te	   verdelen:	   1/3	   voor	   de	   thuisploeg,	   2/3	   voor	   de	  
bezoekers.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  	  	  
	  
VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Seizoen	  2016-‐2017	  
	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  
	  
Is geen wijziging, maar een verduidelijking 

Artikel 1551 Competitie van 1ste klasse amateurs 
 

Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
 
Ongewijzigd tot: 
 
42. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse dalers VFV/ACFF uit de 1ste klasse amateurs, heeft dit de volgende invloed op 
het aantal clubs die rechtstreeks stijgen of dalen in de onderliggende reeksen: 
 
421. Voor de VFV: 
 
Aantal rechtstreekse dalers VFV 
uit 1ste klasse amateurs 

 

Geen 
 

1 
 

2 
 

3 

Aantal rechtstreekse stijgers uit de 
2de klasse amateurs VFV (Art. 
1556.31 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

INVLOED OP ONDERLIGGENDE 
REEKSEN VFV 

2 stijgers meer 
uit 3de klasse en 
interprovinciale 
eindronde 

1 stijger meer uit 
3de klasse en 

interprovinciale 
eindronde 

 

Geen 
invloed 

1 daler meer in 2de 
en 3de klasse  

 
422. Voor de ACFF: 
 
Aantal rechtstreekse dalers ACFF 
uit 1ste klasse amateurs 

 

Geen 
 

1 
 

2 
 

3 

Rechtstreekse stijgers uit de 2de 
klasse amateurs ACFF (Art. 1561.31) 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

INVLOED OP ONDERLIGGENDE 
REEKSEN ACFF 

1 stijger meer uit 
3de klasse en 

interprovinciale 
eindronde 

Geen invloed 1 daler meer in 
2de en 3de 

klasse 

2 dalers meer 
in 2de en 3de 

klasse 

 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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Artikel 1556 Competitie van 2de klasse amateurs VFV 
 

Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
 
1. Principe 
 
De competitie van de 2de  klasse amateurs VFV bestaat uit: 
 
- een kampioenschap dat wordt betwist in twee reeksen van zestien clubs; 
- een “eindronde stijgen 2de klasse amateurs VFV” 
- een “eindronde dalen 2de klasse amateurs VFV” 

 
2. Het kampioenschap 
 
Het kampioenschap, georganiseerd in perioden (Art. 1538) wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na dertig wedstrijden 
wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. 1531).  
 
3. Na het einde van het kampioenschap 
 
31. Zal de eerste van elke reeks, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de licentie van nationale amateurclub is 
bekomen, overgaan naar de 1ste klasse amateurs: 
 
32. zal de titel van kampioen worden betwist door de winnaars van iedere reeks die een heen en terugwedstrijd spelen (Art. 
1539). 
Door loting wordt de eerste wedstrijd gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen 
anders overeenkomen. 
De thuisclub ontvangt de inkomsten. Zij draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, 
terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 
 
33. Zullen de acht deelnemers aan de “eindronde stijgen 2de klasse amateurs VFV” worden aangeduid (zie 5 hierna).  
De twee winnaars van deze “eindronde stijgen 2de klasse amateurs VFV” nemen deel aan de eindronde 1ste klasse amateurs 
(Art. 1552). 
 
34. Zullen de twee laatst gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar 3de klasse amateurs VFV. 
 
35. Zullen de twee deelnemers aan de “eindronde dalen 2de klasse amateurs VFV” worden aangeduid (zie 6 hierna), waaruit 
eventueel geen, 1 of 2 bijkomende dalers zullen voortkomen. 
 
4. Niet bekomen van de licentie: gevolgen betreffende stijgen naar 1ste klasse amateurs 
 
Indien één of beide van de eerste van elke reeks geen licentie heeft of hebben bekomen, wordt of worden zij vervangen door 
de best geplaatste club, die de licentie heeft bekomen, tot en met de vijfde in de reeks van het kampioenschap waaraan de 
te vervangen club deelnam. 
 
5. Eindronde “stijgen 2de klasse amateurs VFV” 
 
51. De “eindronde stijgen 2de klasse amateurs VFV” wordt gespeeld tussen de twee tweedes en de zes periodewinnaars. 
Twee clubs uit deze eindronde nemen deel aan de eindronde “eerste klasse amateurs” (Art.1552). 
 
52. In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het 
kampioenschap - elke reeks afzonderlijk genomen - in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van 
zijn vervanger. 
 
Dit is onder meer het geval: 
 
- wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn; 
- wanneer de eerste of de tweede van het kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn; 
- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde: 
 - op de 14de plaats in het kampioenschap eindigt, 
 - naar 3de klasse amateurs VFV degradeert, 
 - de licentie voor 1ste klasse niet heeft aangevraagd, 
 - de licentie voor 1ste klasse  geweigerd werd bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing vóór de aanvang van 

de eindronde, 
 - in de loop van het seizoen algemeen forfait heeft verklaard. 
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53. Kalender  
 
531. Vaststellen van data en uren 
 
De “eindronde stijgen 2de klasse amateurs VFV” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist. 
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door de Organisatiecommissie VFV, en 
omvat twee speeldagen. 
 
532. Eerste speeldag  
 
Op de eerste speeldag worden vier wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door loting. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
533. Tweede speeldag 
 
De tweede speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de vier winnaars van de eerste speeldag onderverdeeld door 
loting. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
De twee winnaars van deze speeldag nemen deel aan de eindronde “1ste klasse amateurs” (Art. 1552). 
 
54. Modaliteiten bij gelijke stand 

 
Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, 
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233). 
 
55. Verdeling van de inkomsten  
 
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten. 
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende 
club haar verplaatsingskosten draagt. 
 
6. Eindronde “dalen 2de klasse amateurs VFV” 
 
61. De “eindronde dalen 2de klasse amateurs VFV” wordt gespeeld tussen de nummers 14 van elke reeks. 
 
62. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse VFV-dalers uit 1ste klasse amateurs, dalen volgend aantal clubs uit deze 
eindronde naar de derde klasse VFV (zie hiervoor Art. 1551.4): 
  
Aantal rechtstreekse dalers 
VFV uit de 1ste klasse 

Aantal dalers uit de eindronde “dalen 2de 
klasse amateurs VFV” 

Geen, 1 of 2  0 
3 1 

 
63. Maar er is een bijkomende daler uit deze eindronde naar de derde klasse amateurs VFV wanneer in de eindronde “1ste 
klasse amateurs” de deelnemer uit de 1ste klasse amateurs een VFV-club is, maar de winnaar van de eindronde een ACFF-
club is: zie Art. 1551.5. 
 
64. Kalender  
 
641. Vaststellen van data en uur 
 
De “eindronde dalen 2de klasse amateurs VFV” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist. 
Deze wordt gespeeld in een enkele wedstrijd, op dag en uur vastgesteld door de Organisatiecommissie VFV,  op het terrein 
van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
Indien er een bijkomende daler noodzakelijk is, degradeert de verliezer naar 3de klasse amateurs VFV. 
Indien er twee bijkomende dalers noodzakelijk zijn, dalen beide deelnemers naar de 3de klasse amateurs VFV. 
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642. Modaliteiten bij gelijke stand 
 
Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, eventueel 
gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233). 
 
643. Verdeling van de inkomsten 
 
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten. 
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende 
club haar verplaatsingskosten draagt. 
 
 

Artikel 1557 Competitie van 3de klasse amateurs VFV 
 

Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
1. Principe 
 
De competitie van de 3de  klasse amateurs VFV bestaat uit: 
 
- een kampioenschap dat wordt betwist in twee reeksen van zestien clubs; 
- een “eindronde stijgen 3de klasse amateurs VFV” 
- een “eindronde dalen 3de klasse amateurs VFV” 
 
2. Het kampioenschap 
 
Het kampioenschap, georganiseerd in perioden (Art. 1538) wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na dertig wedstrijden 
wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. 1531). 
 
3. Na het einde van het kampioenschap 
 
31. Zal de eerste van elke reeks overgaan naar de 2de klasse amateurs VFV: 
 
32. zal de titel van kampioen worden betwist door de winnaars van iedere reeks die een heen en terugwedstrijd spelen (Art. 
1539). 
Door loting wordt de eerste wedstrijd gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen 
anders overeenkomen. 
De thuisclub ontvangt de inkomsten. Zij draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, 
terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 
 
33. Zullen de acht deelnemers aan de “eindronde stijgen 3de klasse amateurs VFV” worden aangeduid (zie 4 hierna). 
De twee winnaars van deze “eindronde stijgen 3de klasse amateurs VFV” stijgen naar de 2de klasse amateurs VFV.  
De mogelijkheid bestaat dat er nog 1, 2 of 3 bijkomende stijgers uit deze eindronde worden aangeduid.(zie 4 hierna). 
 
34. Zullen de drie laatst gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar de provinciale reeksen. 
 
35. Zullen de twee deelnemers aan de “eindronde dalen 3de klasse amateurs VFV” worden aangeduid (zie 5 hierna), waaruit 
eventueel geen, 1 of 2 bijkomende dalers zullen voortkomen. 
 
4. Eindronde “stijgen 3de klasse amateurs VFV” 
 
41. De “eindronde stijgen 3de klasse amateurs VFV” wordt gespeeld tussen de twee tweedes en de zes periodewinnaars. 
 
42. In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het 
kampioenschap - elke reeks afzonderlijk genomen - in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van 
zijn vervanger. 
 
Dit is onder meer het geval: 
 
- wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn; 
- wanneer de eerste of de tweede van het kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn; 
- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde: 
 - op de 13de plaats in het kampioenschap eindigt, 
 - naar de provinciale reeksen degradeert, 
 - in de loop van het seizoen algemeen forfait heeft verklaard. 
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43. De stijgers naar 2de klasse amateurs VFV worden als volgt aangeduid: 
 
431. de nummers 1 en 2 van deze eindronde. 
 
432. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse VFV-dalers uit 1ste klasse amateurs, stijgen volgend aantal clubs bijkomend uit 
deze eindronde naar de tweede klasse amateurs VFV (zie hiervoor Art. 1551.4): 
 
Aantal rechtstreekse dalers 
VFV uit de 1ste klasse 

Aantal bijkomende stijgers uit de 
eindronde “stijgen 3de klasse amateurs 
VFV” 

Geen  2 
1 1 

2 of 3 0 
 
433. Er is een bijkomende stijger uit deze eindronde naar de tweede klasse VFV wanneer in de eindronde “1ste klasse 
amateurs” de deelnemer uit de 1ste klasse amateurs een ACFF-club is, maar de winnaar van de eindronde een VFV-club is: 
zie Art. 1552.5. 
 
44. Kalender  
 
441. Vaststellen van data en uren 
 
De “eindronde stijgen 3de klasse amateurs VFV” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist. 
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door de Organisatiecommissie VFV, en kan 
drie speeldagen omvatten. 
 
442. Eerste speeldag  
 
Op de eerste speeldag worden vier wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door loting. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
Indien er in het totaal 4 stijgers zijn, stijgen de 4 winnaars naar de 2de klasse amateurs VFV. 
 
443. Tweede speeldag: winnaarsronde 
 
Wanneer er in het totaal 2 of 3 stijgers zijn, worden er de tweede speeldag twee wedstrijden gespeeld tussen de vier 
winnaars van de eerste speeldag onderverdeeld door loting. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
Bij in het totaal 2 stijgers, stijgen de twee winnaars van deze speeldag naar 2ste klasse amateurs VFV. 
 
444. Tweede speeldag: verliezersronde 
 
Wanneer er in het totaal 5 stijgers zijn, worden er de tweede speeldag twee wedstrijden gespeeld tussen de vier verliezers 
van de eerste speeldag onderverdeeld door loting. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
445. Derde speeldag 
 
4451. Bij een totaal van 3 stijgers, wordt er op de derde speeldag een wedstrijd gespeeld tussen de verliezers van de 
winnaarsronde van de tweede speeldag. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
De winnaar van deze speeldag stijgt naar 2de klasse amateurs VFV. 
 
4452. Bij een totaal van 5 stijgers, wordt er op de derde speeldag een wedstrijd gespeeld tussen de winnaars van de 
verliezersronde van de tweede speeldag. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
De winnaar van deze speeldag stijgt naar 2de klasse amateurs VFV. 
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45. Modaliteiten bij gelijke stand 
 

Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, 
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233). 
 
46. Verdeling van de inkomsten  
 
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten. 
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende 
club haar verplaatsingskosten draagt. 
 
5. Eindronde “dalen 3de klasse amateurs VFV” 
 
51. De “eindronde dalen 3de klasse amateurs VFV” wordt gespeeld tussen de nummers 13 van elke reeks. 
 
52. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse VFV-dalers uit 1ste klasse amateurs, dalen volgend aantal clubs uit deze 
eindronde naar de provinciale reeksen VFV: 
 
Aantal rechtstreekse dalers 
VFV uit de 1ste klasse 

Aantal dalers uit de eindronde “dalen 2de 
klasse amateurs VFV” 

Geen, 1 of 2  0 
3 1 

 
53. Maar er is een bijkomende daler uit deze eindronde naar de provinciale reeksen VFV wanneer in de eindronde “1ste 
klasse amateurs” de deelnemer uit de 1ste klasse amateurs een VFV-club is, maar de winnaar van de eindronde een ACFF-
club is: zie Art. 1551.5. 
 
54. Kalender  
 
541. Vaststellen van data en uur 
 
De “eindronde dalen 3de klasse amateurs VFV” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist. 
Deze wordt gespeeld in een enkele wedstrijd, op dag en uur vastgesteld door de Organisatiecommissie VFV,  op het terrein 
van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
Indien er een bijkomende daler noodzakelijk is, degradeert de verliezer naar de provinciale reeksen VFV. 
Indien er twee bijkomende dalers noodzakelijk zijn, dalen beide deelnemers naar de provinciale reeksen VFV. 
 
542. Modaliteiten bij gelijke stand 
 
Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, eventueel 
gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233). 
 
543. Verdeling van de inkomsten 
 
De thuisclub ontvangt 1/3de van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3de van de inkomsten. 
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende 
club haar verplaatsingskosten draagt. 
 
 
We zijn naar minimum 8 deelnemers moeten gaan, daar er mogelijk 5 stijgers zijn 

Artikel 1558 Interprovinciale eindronde VFV 
 

Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
1. Principe 
 
Na het einde van de kampioenschappen in 1ste Provinciale (Art. 1566) wordt er een interprovinciale eindronde VFV 
georganiseerd, waaruit, afhankelijk van de omstandigheden, 1 tot 5 clubs kunnen promoveren naar de 3de klasse amateurs 
VFV. 
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2. Deelnemers 
 
Elke provincie vaardigt twee deelnemers af: zie Art. 1566.3. 
Naargelang de aanhorigheid tot een kampioenschap (Art. 1504) van de clubs uit de sportieve provincie Brabant, zullen er 
dus 8, 9 of 10 deelnemers zijn. 
 
3. Aantal stijgers uit deze eindronde naar 3de klasse amateurs VFV 
 
31. Afhankelijk van het feit of de rechtstreekse stijger uit de sportieve provincie Brabant ingedeeld is bij de VFV- of ACFF 
clubs, stijgt (en) volgend aantal clubs uit deze eindronde naar de 3de klasse amateurs VFV: 
 
Aanhorigheid rechtstreekse stijger uit 
Sportieve provincie Brabant 

Aantal stijgers uit interprovinciale 
eindronde VFV naar 3de klasse 
amateurs VFV 

VFV 1 
ACFF 2 

 
32. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse VFV-dalers uit 1ste klasse amateurs, stijgen volgend aantal clubs bijkomend uit 
deze eindronde naar de derde klasse amateurs VFV (zie hiervoor Art. 1551.4): 
 
Aantal rechtstreekse dalers 
VFV uit de 1ste klasse 

Aantal bijkomende stijgers uit de 
interprovinciale eindronde VFV 

Geen  2 
1 1 

 
33. Maar er is een bijkomende stijger uit deze eindronde naar de derde klasse amateurs  VFV wanneer in de eindronde 
“1ste klasse amateurs” de deelnemer uit de 1ste klasse amateurs een ACFF-club is, maar de winnaar van de eindronde een 
VFV-club is: zie Art. 1551.5. 
 
4. Bepalen van het format waaronder de interprovinciale eindronde VFV zal worden gespeeld 
 
De interprovinciale eindronde VFV wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van de kampioenschappen betwist. 
Ze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door de Organisatiecommissie VFV. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de interprovinciale eindronde VFV en het aantal stijgers hieruit, zal het format 
waaronder zal gespeeld worden als volgt bepaald worden: 
 
41. Eindronde met 8 clubs 
 
411. De deelnemers worden door loting onderverdeeld in 2 groepen van 4 clubs van verschillende provincies. In elke groep 
wordt er als volgt een rangschikking opgemaakt: 
 
- Op de eerste speeldag worden er in elke reeks twee wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door 

loting. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 

- Op de tweede speeldag worden er in elke reeks een wedstrijd gespeeld tussen de winnaars van de eerste speeldag, en 
een wedstrijd tussen de verliezers van de eerste speeldag. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

 
412. Een eindrangschikking, die beperkt kan blijven tot het aantal te begeven plaatsen, wordt opgemaakt door een wedstrijd 
te spelen tussen respectievelijk de nummers 1, 2, 3 en 4 van beide reeksen. Naargelang het aantal te begeven plaatsen, 
zullen de best geklasseerden van deze rangschikking stijgen naar de 3de klasse amateurs VFV. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
42. Eindronde met 9 clubs 
 
421. De deelnemers worden door loting onderverdeeld in een groep van 4 clubs en een groep van 5 clubs, van verschillende 
provincies. In elke groep wordt er als volgt een rangschikking opgemaakt: 
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- Groep van 4 clubs: zie punt 41 hiervoor 
- Groep van 5 clubs: zie punt 43 hierna 
 
422. Een eindrangschikking, die beperkt kan blijven tot het aantal te begeven plaatsen, wordt opgemaakt door wedstrijden te 
spelen tussen respectievelijk de nummers 1, 2, 3 en 4 van beide reeksen. Naargelang het aantal te begeven plaatsen, zullen 
de best geklasseerden van deze rangschikking stijgen naar de 3de klasse amateurs VFV. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
43. Eindronde met 10 clubs 
 
431. De deelnemers worden door loting onderverdeeld in 2 groepen van 5 clubs van verschillende provincies. In elke groep 
wordt er als volgt een rangschikking opgemaakt: 
 
De wedstrijden worden gespeeld volgens een kalender vastgesteld door de Organisatiecommissie VFV. 
Iedere club speelt 2 wedstrijden thuis en twee wedstrijden op verplaatsing, en is gedurende 1 speeldag vrij. 
Nadat iedere club 4 wedstrijden heeft gespeeld, wordt er per reeks een rangschikking opgemaakt, volgens de bepalingen 
van Art. 1531 (nationale afdelingen Heren). 
 
432. Een eindrangschikking, die beperkt kan blijven tot het aantal te begeven plaatsen, wordt opgemaakt door wedstrijden te 
spelen tussen respectievelijk de nummers 1, 2, 3 , 4 en 5 van beide reeksen. Naargelang het aantal te begeven plaatsen, 
zullen de best geklasseerden van deze rangschikking stijgen naar de 3de klasse amateurs VFV. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 
44. Modaliteiten bij gelijke stand 

 
Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, 
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233). 
Dit geldt echter niet voor punt 431 hiervoor, waar dit overbodig is. 
 
45. Verdeling van de inkomsten  
 
De thuisclub ontvangt 1/3de van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3de van de inkomsten. 
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende 
club haar verplaatsingskosten draagt. 
 
 
2 deelnemers per provincie, om tot minimum 8 te komen 

Artikel 1566 1ste provinciale afdeling 
 

Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
Ongewijzigd tot: 
 
3. Deelnemers aan de interprovinciale eindronden VFV (Art. 1558) of ACFF (Art. 1563) 
 
De provinciale algemene vergaderingen van elke provincie bepalen de modaliteiten om de twee clubs aan te duiden die haar 
zullen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde van VFV, respectievelijk ACFF. 
 
Indien een deelnemer van de sportieve provincie Brabant een club is uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal zij 
ingedeeld worden in de VFV- of ACFF-eindronde naargelang haar aanhorigheid tot een kampioenschap (Art. 1504). 
 
De namen van de deelnemende clubs moeten worden medegedeeld aan de Organisatiecommissie VFV ten laatste op 15 
mei. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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13. (15-15) Mandaat van een lid van een verkozen instantie 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie:	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Bij	  het	  einde	  van	  het	  seizoen	  2014/2015	  was	  er	  enige	  verwarring/onzekerheid	  voor	  wat	  betreft	  de	  
toepassing	  van	  artikel	  208.	  
Inderdaad	   liet	  de	  Pro	  League	  voor	  15	   juni	  2015	   (zie	  art.	  208.7)	  weten	  dat	   ze	  wou	  wachten	  op	  een	  
algemene	   vergadering	   van	  de	  Pro	   League	   (vastgesteld	   op	   26/6/2015),	   d.w.z.	   de	   vooravond	   van	  de	  
Algemene	   Vergadering	   van	   de	   KBVB,	   om	   hun	   afgevaardigden	   voor	   het	   Uitvoerend	   Comité	   aan	   te	  
duiden,	  en	  dit	  zonder	  dat	  er	  kandidaturen	  werden	  ingediend	  voor	  31/3	  (Art.	  208.4).	  
	  
Uiteindelijk	  werd	  deze	  manier	  aanvaard,	  maar	  om	   in	  de	   toekomst	  problemen	  te	  vermijden,	   stellen	  
we	  voor	  om	  een	  duidelijk	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  de	  verkiezing	  van	  de	   leden	  die	  het	  betaald	  
voetbal	  vertegenwoordigen,	  en	  deze	  die	  het	  amateurvoetbal	  vertegenwoordigen.	  
Het	   is	   echter	   logisch	   dat	   er	   een	   uiterste	   datum	  wordt	   voorzien	   (hier	  minstens	   drie	   dagen	   voor	   de	  
Algemene	   Vergadering)	   waarop	   de	   (nieuwe)	   vertegenwoordigers	   van	   het	   betaald	   voetbal	   worden	  
bekend	   gemaakt,	   zodat	   hun	   namen	   kunnen	   worden	   vermeld	   in	   de	   dagorde	   van	   de	   Algemene	  
Vergadering.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  	  	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  VFV,	  ACFF	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Voorgestelde	  tekst	  
	  

Artikel 208  Het mandaat van lid van een verkozen instantie  
 
1. Voor wat betreft de leden die het amateurvoetbal vertegenwoordigen 
 
11. De duur van het mandaat van een lid van een verkozen instantie bedraagt vier jaar.  
Elk nationaal comité wordt om de twee jaar met de helft hernieuwd en elk provinciaal comité elk jaar met een vierde. 
 
12. Het aflopen van de mandaten en de verkiesbaarheidsvoorwaarden hiervoor worden uiterlijk op 15 maart in de 
bondsbladen gepubliceerd. 
 
13. Elk uittredend lid is herkiesbaar en zijn kandidatuur wordt ambtshalve opnieuw voorgedragen. 
Indien de club van een uittredend lid, zich uiterlijk op 15 maart verzet tegen de kandidatuur, blijft het lid herkiesbaar en kan 
het een overgang bekomen naar een club van dezelfde taalrol als deze waaraan het was toegewezen. 
 
14. Op straffe van nietigheid moet elke nieuwe kandidatuur als lid van een verkozen instantie, ondertekend door de 
gerechtigd correspondent, ingediend worden ofwel: 
 
- door de club van toewijzing; 
- door een liga, clubs van de nationale afdelingen of VFV, indien het een niet-toegewezen aangeslotene betreft. 
 
Zij moet, op straffe van verval, uiterlijk op 31 maart (Art. 21) en op straffe van nietigheid onder aangetekende omslag naar 
de Secretaris-generaal of de Provinciale Secretaris, naargelang van het geval, worden ingediend. 
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Deze kandidatuur dient, op straffe van nietigheid, ook ondertekend te zijn door de kandidaat zelf of, indien deze laatste 
gerechtigd correspondent is van zijn club van toewijzing of van een nationale liga, door een verantwoordelijk bestuurslid (Art. 
311). 
 
15. De binnengekomen kandidaturen worden op de afsluitdatum overgemaakt aan de Liga, de VFV of de ACFF voor de 
nationale afdelingen van het amateurvoetbal, de Provinciale Studiecommissie of Provinciale Verstandhouding (desgevallend 
Provinciale Verstandhouding van Lagere afdelingsclubs) aan wie het mandaat toekomt. 
Handelend conform haar statuten, bepaalt deze welke kandidaat/kandidaten zij steunt, en meldt dit aan de Secretaris-
generaal vóór 15 mei. 
 
16. De lijst van de binnengekomen kandidaturen en de uittredende en herkiesbare leden wordt vóór 1 juni gepubliceerd in 
de bondsbladen. Deze lijst vermeldt de identiteit van de leden die gesteund worden door diegene aan wie het mandaat 
toekomt. 
 
2. Voor wat betreft de leden die het betaald voetbal vertegenwoordigen 
 
21. De leden van het Uitvoerend Comité, afgevaardigd door de Pro League, worden geacht ontslagnemend te zijn op het 
einde van elk seizoen wanneer zij: 
 
- niet meer toegewezen zijn aan een club van de Pro League. De Pro League kan echter beslissen om deze regel niet 

toe te passen; 
- niet meer de steun genieten van de Pro League. 

 
22. Deze beslissingen dienen, op straffe van verval, vóór 15 juni 1 juni schriftelijk gemeld te worden aan de Secretaris-
generaal. 
 
23. De namen van de (nieuwe) vertegenwoordigers, verkozen in overeenstemming met de statuten van de Pro League, 
dienen op straffe van verval voor 15 juni  minstens 3 dagen voor de algemene vergadering gemeld te worden aan de 
Secretaris-generaal. 
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14. (15-16) Uitvoerend Comité 
	  
1.	  Motivering	  
	  
In	   de	   NSC	   van	   12.10.2015	   werd	   dit	   voorstel,	   behalve	   het	   punt	   231.11	   	   met	   onmiddellijke	   ingang	  
goedgekeurd.	  
Ziehier	  de	  aangepaste	  versie	  van	  het	  punt	  231.11	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
01.07.2016	  
	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  
	  

Artikel 231  Uitvoerend Comité 
 
1. Samenstelling 
 
11. Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit drieëntwintig leden onder wie één voorzitter (hierna tevens genoemd 
“Voorzitter van de KBVB” of “ Bondsvoorzitter”), als volgt aangeduid: 
 
1°  acht leden die de clubs van het Betaald Voetbal vertegenwoordigen, aangeduid door de Pro League, waarvan minstens 
drie van elke taalrol 
 
2°  zeven leden die de Nederlandstalige amateurclubs vertegenwoordigen: 
 

- zes leden aangeduid door de Provinciale Studiecommissies of de Provinciale Verstandhoudingen (desgevallend 
de Provinciale Verstandhoudingen van lagere afdelingsclubs), te weten: 
- één lid van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen; 
- een tweede lid behorend tot de Vlaamse provincie met de grootste sportactiviteit (Art. 1503); 
- een lid van de sportieve provincie Brabant, toegewezen aan een Nederlandstalige club, die geniet van de 

faciliteiten, voorzien voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sportieve provincie Brabant (Art. 209); 
 
- een lid dat de Nederlandstalige clubs van 3de nationale afdeling en Bevordering de eerste klasse amateurs, en de 

clubs van de 2de en 3de klasse amateurs VFV vertegenwoordigt, aangeduid door de Verstandhouding van Vlaamse 
clubs van hogere afdelingen; 

 
3°    zeven leden die de Franstalige amateurclubs vertegenwoordigen: 
 

- zes leden aangeduid door de Provinciale Studiecommissies of de Provinciale Verstandhoudingen (desgevallend 
de Provinciale Verstandhoudingen van lagere afdelingsclubs), te weten: 
- één lid van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen; 
- een tweede lid behorend tot de Waalse provincie met de grootste sportactiviteit (Art. 1503); 
- een lid van de sportieve provincie Brabant, toegewezen aan een Franstalige club, die geniet van de 

faciliteiten, voorzien voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sportieve provincie Brabant (Art. 209); 
 
- een lid dat de Franstalige clubs van 3de Afdeling en Bevordering de eerste klasse amateurs, en de clubs van de 2de 

en 3de klasse amateurs ACFF vertegenwoordigt, aangeduid door de Verstandhouding van Franstalige clubs van 
hogere afdelingen 

 
4°  één lid te benoemen via coöptatie, op voorstel van de entiteit liga, clubs van nationale afdelingen of van de provincie 
waartoe de Bondsvoorzitter behoort, voor de periode van het mandaat van deze laatste. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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15. (15-18) Gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal - Betaald Voetbal 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
De	  hervorming	  van	  de	  kampioenschappen	  heeft	  ook	  tot	  gevolg	  dat	  het	  kampioenschap	  van	  1ste	  klasse	  
amateurs	  wordt	  opgewaardeerd	   	   (de	  «	  topclubs	  »	  van	  het	  amateurvoetbal)	  en	  dat	  de	  clubs	  van	  die	  
afdeling	  een	  licentie	  van	  amateurclub	  moeten	  bekomen.	  
	  
De	  ervaring	  uit	  het	  verleden	  toont	  aan	  dat	  opteren	  voor	   twee	  aparte	   licentiecommissies	   (één	  voor	  
het	  amateurvoetbal	  en	  één	  voor	  het	  betaald	  voetbal)	  geen	  goede	  oplossing	  is.	  
Aan	   de	   andere	   kant	   zal	   de	   kalender	   van	   deze	   1ste	   klasse	   amateurs	   beïnvloed	   worden	   door	   de	  
kalenders	  van	  het	  betaald	  voetbal,	  en	  omgekeerd,	  en	  is	  het	  aangewezen	  om	  slechts	  één	  instantie	  te	  
bezitten	  voor	  de	  uitwerking	  en	  de	  opvolging	  ervan.	  
	  
Uiteraard,	  vermits	  in	  dit	  geval	  de	  AFCFF	  en	  de	  VFV	  eveneens	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  werking	  van	  deze	  
instanties,	   worden	   deze	   «	  gemeenschappelijke	   instanties	   van	   het	   amateurvoetbal	   en	   het	   betaald	  
voetbal	  »,	  en	  zullen	  leden	  aangeduid	  door	  beide	  vleugels	  ook	  deel	  uitmaken	  van	  deze	  instanties.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
1/7/2016	  
Maar	  het	  onderzoek	  van	  de	  licentieaanvragen	  en	  de	  uitwerking	  van	  de	  kalender	  2016-‐2017	  worden	  
door	  deze	  bepalingen	  geregeld.	  
	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  
	  
41.	  Basisteksten	  
	  

Artikel 201 Nomenclatuur van de bondsinstanties ● Subgroepen VFV en ACFF 
 
1. Nomenclatuur 
 
De bondsinstanties zijn: 
 
11. Het Uitvoerend Comité, verkozen instantie (Art. 231) 
 
12. De Nationale Studiecommissie, regelgevende instantie (Art. 226) 
 
13. Andere instanties 
 

 Artikel Gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal - Betaald Voetbal – (Futsal) 
Benoemde 
instanties 

241 Evocatiecommissie 
242 Departement “Management Arbitrage KBVB”  
243 Bondsparket 
244 Onderzoekscommissie 
246 Commissie van het Nationaal Steunfonds 
247 Medische Commissie 
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248 Commissie Veiligheid 
249 Financiële Auditcommissie 
250 Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar 
251 Arbitragecommissie voor de Amateur 
252 Kalendermanager KBVB 
253 Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB 
254 Licentiedepartement 
255 Licentiecommissie 

  Specifieke instanties voor het Amateurvoetbal – (Futsal) 
Verkozen 
instanties 

256 Provinciale Comités 
259 Sportcomité 
262 Beroepscomité 

Benoemde 
instanties 

264 Departement “Management Arbitrage VFV” ● Departement “Management Arbitrage ACFF” 
265 Bureaus Arbitrage VFV/ACFF: de Regionale Bureaus Arbitrage 
266 Controlecommissie 
267 Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal 
269 Pool van specialisten 

  Specifieke instanties voor het Betaald Voetbal 
Benoemde 
instanties 

271 Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal 
272 Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal 
274 Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling 
275 Kalendercommissie 2de Nationale Afdeling 
276 Kalendercommissie voor Hoger Beroep 
277 Reviewcommissie 
281 Departement Licentiemanagement 
282 Licentiecommissie 

  Specifieke instanties voor het Futsal 
Benoemde 
instanties 

286 Departement Futsal 
287 Licentiecommissie voor het Futsal 

 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 
 

Artikel 274 252 Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling KBVB 
 

Deze bepalingen zullen geëvalueerd worden met het oog op het seizoen 2018-2019 
 
1. Samenstelling 
 
11. De Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling KBVB wordt aangeduid door het Uitvoerend Comité op voorstel van de Pro 
League. 
 
12. Hij wordt, voor wat de kalenders van de 1ste klasse amateurs betreft, bijgestaan door een lid aangeduid door de Raad 
van Bestuur van de ACFF en een lid aangeduid door de Raad van Bestuur van de VFV. 
 
13. In afwijking van de artikels 207 en 210: 
 
- mag hij deel uitmaken van een andere bondsinstantie. 
- wordt hij voor de duur van twee jaar benoemd.  
 
2. Bevoegdheden 
 
21. De Kalendermanager KBVB Hij is verantwoordelijk voor het opstellen en het beheer van de kalender van de afdelingen 
van het betaald voetbal 1A en 1B 1ste nationale afdeling (alsook beloften, Beker U21 Betaald Voetbal, Beker van België 
Heren vanaf 1/16de finales en de Elite-1 jeugd) en de vriendschappelijke wedstrijden waarbij clubs uit 1ste nationale afdeling 
het betaald voetbal betrokken zijn. 
 
22. De Kalendermanager KBVB is, in samenwerking met de leden ACFF/VFV, verantwoordelijk voor de samenstelling en het 
beheer van de kalender van de 1ste klasse amateurs (alsook van de reserven en jeugd van de 1ste klasse amateurs). 
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22. In geval van belangenvermenging op het gebied van het vaststellen van de kalender van 1ste en 2de nationale afdelingen, 
zetelt de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling samen met de voorzitter van de Kalendercommissie voor 2de Nationale 
Afdeling, onder het voorzitterschap van de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling. 
Geschillen worden beslecht door de Kalendercommissie voor Hoger Beroep (Art. 276). 
 
23. Geschillen worden beslecht door de Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB (Art. 276 253). 
 
 

Artikel 276 253 Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB 
 

Deze bepalingen zullen geëvalueerd worden met het oog op het seizoen 2018-2019 
 
1. Samenstelling 
 
De Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB is samengesteld uit vijf zeven leden: 
- drie leden aangeduid door het Uitvoerend Comité, op voorstel van de Pro League 
- twee leden aangeduid door de Raad van Bestuur van de ACFF 
- twee leden aangeduid door de Raad van Bestuur van de VFV 
 aangeduid door het Uitvoerend Comité: drie op voorstel van de Pro League en twee op voorstel van de Nationale 
Voetballiga  
Afwijkend van de bepalingen van Art. 210, worden deze leden benoemd voor één twee seizoenen. 
 
2. Bevoegdheden 
 
21. De Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB neemt beslissingen in verband met een verhaal ingediend door clubs 
van 1ste of 2de nationale afdeling die zich benadeeld voelen door een beslissing van respectievelijk de Kalendermanager 
KBVB 1ste Nationale Afdeling, of de Kalendercommissie voor 2de Nationale Afdeling. 
 
Indien het een verhaal betreft dat betrekking heeft op clubs van het van het betaald voetbal en het amateurvoetbal, wordt het 
behandeld door de voltallige Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB. 
Indien het een verhaal betreft dat betrekking heeft op een (van de) club(s) van het betaald voetbal, wordt het behandeld door 
de drie leden die werden aangeduid door het betaald voetbal. 
Indien het een verhaal betreft dat betrekking heeft op een (van de) club(s) van het amateurvoetbal wordt het behandeld door 
de vier leden die werden aangeduid door het amateurvoetbal. 
 
22. Tegen deze beslissingen van de Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB is geen verhaal mogelijk. 
 
23. Op vraag van deze commissie zal de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling, of een vertegenwoordiger van de 
Kalendercommissie voor 2de Nationale Afdeling verslag uitbrengen over het geschil.  
 
23. Belangenvermenging op het gebied van het vaststellen van de kalender van 1ste en 2de nationale afdelingen: zie Art. 274.  
 
 

Artikel 275  Kalendercommissie voor 2de Nationale Afdeling 
 
Artikel geschrapt 
 
 

Artikel 281 254 Departement Licentiemanagement Licentiedepartement 
 
1. Samenstelling 
 
11. Het Departement Licentiemanagement Licentiedepartement is samengesteld uit een onafhankelijke Licentiemanager die 
een bijzondere competentie heeft inzake de licentieproblematiek, bijgestaan door twee onafhankelijke adjuncten waarvan bij 
voorkeur de ene een economische en de andere een juridische opleiding heeft genoten. 
 
Indien noodzakelijk, zal de Secretaris-generaal bijkomende administratieve bedienden aanduiden die bijstand verlenen aan 
het licentiedepartement. 
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12. In afwijking van Art. 206, 207 en 210: 
 
- wordt de Licentiemanager benoemd door het Uitvoerend Comité, op voordracht van de Pro League. Deze benoeming is 

op ieder ogenblik herroepbaar; 
 
- worden de adjuncten aangeduid binnen de bondsadministratie, door de Secretaris-generaal, na overleg met de Pro 

League, de Nationale Voetballiga en de Licentiemanager. Deze benoemingen zijn op ieder ogenblik herroepbaar; 
 
- behoeven de Licentiemanager en zijn adjuncten niet toegewezen te zijn aan een club, noch rechtstreeks bij de bond 

aangesloten te zijn; 
 
- mag de Licentiemanager lid zijn van een andere bondsinstantie, uitgezonderd de Evocatiecommissie, het 

Beroepscomité, de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal, het Sportcomité, de 
Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal, de Licentiecommissie, de Controlecommissie, de 
Onderzoekscommissie of het Uitvoerend Comité  

 
13. Elk lid van het Departement Licentiemanagement moet jaarlijks een vertrouwelijkheidsclausule en een 
onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen (zie Art. 282). 
 
2. Bevoegdheden 
 
21. In het kader van de toekenning van licenties aan de clubs die uitkomen of willen uitkomen in het Betaald Voetbal of in 1ste 
klasse amateurs, heeft het Departement Licentiemanagement Licentiedepartement de volgende bevoegdheden: 
 
- opmaken van een schriftelijk verslag bestemd voor de Licentiecommissie; 
- toezien op de naleving van de voorwaarden die aan de club werden opgelegd bij het toekennen van de licentie; 
- opzoekingen verrichten bij alle schuldeisers van de club die de toekenning van een licentie heeft gevraagd. 
 
22. In het kader van de overdracht van patrimonium van clubs die een licentie van het betaald voetbal of een licentie van 
nationale amateurclub bezitten, of die er één hebben aangevraagd, onderzoekt het Departement Licentiemanagement 
Licentiedepartement deze aanvraag, en maakt een schriftelijk verslag op bestemd voor de Licentiecommissie. 
 
23. In geval van onbeschikbaarheid mag de Licentiemanager zich laten vertegenwoordigen door één van de twee 
onafhankelijke adjuncten. 
 
24. Het Departement Licentiemanagement Licentiedepartement moet de communicatie verzekeren met de UEFA-instanties 
die bevoegd zijn voor de toekenning van de licentie die toegang geeft tot de Europese competities. De UEFA mag via de 
bevoegde instanties van nationale federaties gerichte controles uitvoeren bij de licentiekandidaten. 
 
25. Vóór de door UEFA vastgestelde datum maakt de Secretaris-generaal aan de UEFA de lijst over van de clubs 
uitkomende in 1ste nationale afdeling welke een proflicentie bekwamen en die voldoen aan de voorwaarden om deel te 
nemen aan de Europese competities. 
 
 

Artikel 282 255 Licentiecommissie  
 
1. Samenstelling 
 
11. De Licentiecommissie bestaat uit een voorzitter en tien effectieve leden, waaronder een Voorzitter, een Ondervoorzitter 
en vier plaatsvervangende leden.  
 
De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door het Uitvoerend Comité op gezamenlijk voorstel van de Pro 
League en de Nationale Voetballiga, die ook de Voorzitter en Ondervoorzitter voordragen. 
 
De leden worden benoemd door het Uitvoerend Comité. De Pro League stelt aan het Uitvoerend Comité 6 leden voor, 
waaronder 3 juristen en 3 bedrijfsrevisoren of IAB-accountants, alsook de Voorzitter. De VFV stelt aan het Uitvoerend 
Comité 2 leden voor, waaronder een jurist en een bedrijfsrevisor of IAB-accountant. De ACFF stelt aan het Uitvoerend 
Comité 2 leden voor, waaronder een jurist en een bedrijfsrevisor of IAB-accountant. 
 
De Voorzitter duidt onder de leden van de Licentiecommissie een Ondervoorzitter aan teneinde hem te vervangen in geval 
van afwezigheid 
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De effectieve leden zijn: 
 
- zes juristen  
- vier bedrijfsrevisoren of IAB-accountants  
 
De plaatsvervangende leden zijn: 
 
- twee juristen; 
- twee bedrijfsrevisoren of IAB-accountants 
 
Het plaatsvervangend lid komt in de plaats van het effectief lid met gelijkaardige kwalificatie indien dit de zitting niet kan 
bijwonen. 
 
12. De Voorzitter van de Licentiecommissie verdeelt de leden over twee kamers, derwijze dat elke kamer 3 juristen telt en 2 
bedrijfsrevisoren of IAB-accountants. De Voorzitter en de Ondervoorzitter zitten elk in een andere kamer welke ze voorzitten. 
 
12. Er worden hoogstens vijf leden opgeroepen voor elke zitting van de Licentiecommissie, en deze beslist geldig wanneer 
er minstens 3 hiervan effectief aanwezig zijn en er zich hieronder minstens een jurist en een bedrijfsrevisor of IAB-
accountant bevinden. 
 
13. De leden mogen geen aangesloten lid of beheerder zijn van een club uitkomende in 1ste, 2de of 3de nationale afdeling de 
afdelingen van het Betaald Voetbal 1A of 1B of van een club uitkomende in 1ste klasse amateurs of 2de klasse amateurs. 
Tevens moeten zij hun functie op een objectieve en neutrale manier uitoefenen. 
 
14. Afwijkend van de bepalingen van Art. 210: 
 
- behoeven deze leden niet toegewezen te zijn aan een club of rechtstreeks bij de KBVB aangesloten te zijn 
- worden deze leden benoemd voor 2 seizoenen, maar is hun benoeming steeds herroepbaar. 
 
De Nationale Voetballiga en de Pro League, de ACFF of de VFV kunnen gezamenlijk op ieder moment een wijziging inzake 
samenstelling van de Licentiecommissie ter goedkeuring voorleggen aan het Uitvoerend Comité. 
 
15. Alle leden moeten jaarlijks een vertrouwelijkheidclausule en een onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen  
 
151. De vertrouwelijkheid houdt in dat alle elementen die niet op één of andere wijze openbaar worden gemaakt in 
toepassing van wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen, geheim worden gehouden. 
 
152. De onafhankelijkheid is niet gewaarborgd wanneer de betrokkene of één van zijn familieleden lid, aandeelhouder, 
sponsor, adviseur, beheerder, werknemer, enz. is bij de club die een licentie aanvraagt. 
 
Een lid dat, in ongeacht welke hoedanigheid, betrokken is in de toekenningsprocedure van de licentie, moet zich onthouden 
in geval van twijfel over zijn onafhankelijkheid t.o.v. een licentiekandidaat of bij risico op belangenvermenging. 
 
2. Bevoegdheden 
 
21. Elke kamer van de De Licentiecommissie heeft de volgende bevoegdheden: 
 
- al dan niet toekennen van de Europese licenties en de licenties voor 1ste en 2de nationale afdeling van het Betaald 

Voetbal 1A en 1B, alsook de licentie van nationale amateurclub voor 1ste klasse amateurs; 
- toezien op de naleving van de voorwaarden die aan de club werden opgelegd bij het toekennen van de licentie; 
- controle op de uitvoering van de financiële verplichtingen (Art. 426); 
- beslissen over de inbreuken betreffende de overdracht van patrimonium (Art. 2016) door clubs van het Betaald Voetbal 

of van 1ste klasse amateurs, en de clubs van 3de nationale afdeling die een licentie voor 2de nationale afdeling 1ste klasse 
amateurs hebben aangevraagd. 

 
22. Elke kamer zal de helft van de licentiedossiers behandelen: de helft van de dossiers van 1ste nationale afdeling, de helft 
van de dossiers van 2de nationale afdeling en de helft van de dossiers van 3de nationale afdeling. De verdeling over de 
kamers van de dossiers van 1ste en 2de nationale afdeling gebeurt bij lottrekking bij aanvang van het seizoen; deze van 3de 
nationale afdeling na het verstrijken van de termijn voor aanvraag van de licentie. De lottrekking geschiedt in aanwezigheid 
van de Licentiemanager. 
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23. Betreffende de controle op de uitvoering van de financiële verplichtingen (Art. 426) zal iedere kamer één periode voor 
haar rekening nemen. 
	  
42.	  Samenhangende	  wijzigingen	  
	  
231. Uitvoerend Comité 
 
32. Het Uitvoerend Comité oordeelt in hoger beroep over de beslissingen: 
 
1° van een commissie, uitgezonderd de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling (Art. 274 252), de 

Controlecommissie (Art. 266), de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal (Art. 271), de Bureaus Arbitrage (Art. 
264-265) en de Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal (Art. 267); 

 
1428. Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden 
 
4. Wedstrijden van de eerste ploeg van de clubs van de Pro League het betaald voetbal en de 1ste klasse amateurs 
 
41. Indien een gehele of gedeeltelijke speeldag van 1ste nationale afdeling 1A of 1B of 1ste klasse amateurs niet kan 
plaatsvinden wegens de algemene weersomstandigheden en/of de onbespeelbaarheid van de speelvelden, wordt deze 
speeldag geheel of gedeeltelijk door de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling verplaatst naar de eerst beschikbare 
datum van de betrokken clubs.  
 
42. Indien een wedstrijd wegens onbespeelbaarheid van het speelveld, vastgesteld door de scheidsrechter: 
 
- geen doorgang kan vinden 
- stopgezet wordt 
 
dient deze wedstrijd te worden afgewerkt op de eerstvolgende dag of op een andere datum bepaald door de 
Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling. Deze dient hierover een beslissing te nemen binnen de kortst mogelijke 
termijn na consultatie van de betrokken clubs en de lokale overheid. Deze beslissing is definitief en zonder verhaal. 
 
1516. De kalender 
 
1. Betaald voetbal en 1ste klasse amateurs 
 
11. De kalender en het vastleggen van de grensdata voor het begin en het einde van de kampioenschappen van het 
volgende seizoen, worden voor de afdelingen 1A en 1B (en de beloften, reserven en Elitejeugd) en 1ste klasse amateurs 
beheerd door de Kalendermanager KBVB (Art. 252) 
111. 1ste nationale afdeling (alsook de beloften en de Elite-1 jeugd): door de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling (Art. 
274), die de grensdata vastlegt vóór 31 maart; 
 
112. 2de nationale afdeling (alsook de reserven en de Elite-2 jeugd) door de Kalendercommissie voor 2de Nationale Afdeling 
(Art. 275), die de grensdata vastlegt vóór 31 december. 
 
12. Bij geschillen tussen de clubs i.v.m. het beheer van de kalender in de afdelingen 1A, 1B en 1ste klasse amateurs eerste 
en tweede nationale, beslissen beslist de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling (Art. 274), respectievelijk de 
Kalendercommissie voor 2de Nationale Afdeling in eerste aanleg (Art. 275). 
 
Verhaal door de clubs van 1ste nationale afdeling en 2de nationale de afdelingen 1A, 1B en de 1ste klasse amateurs wordt 
behandeld door de Kalendercommissie voor Hoger Beroep (Art. 276 253). Deze beslissingen zijn zonder verhaal. 
 
De voorziene proceduretermijnen (Art. 1704) worden met de helft verminderd. 
 
13. Geschillen tussen de kalendercommissies worden beslecht door de Kalendercommissie voor Hoger Beroep (Art. 276). 
Deze beslissingen zijn zonder verhaal. 
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1519. Vooraf beslist uitstel van wedstrijden wegens slechte weersomstandigheden 
 
1. De Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling (voor de eerste ploegen, beloften, reserven, Beker van België U21 en 
Elite-1 jeugd), de Kalendercommissie voor 2de Nationale Afdeling (voor de eerste ploegen, reserven en elite-2 jeugd), de 
Kalendercommissie van het Sportcomité (voor de eerste ploegen, reserven en interprovinciale jeugd) en de Provinciale 
Comités voor de provinciale afdelingen, oordelen zonder verhaal over de opportuniteit wedstrijden uit te stellen tijdens de 
week die eraan voorafgaat. 
 
1523. Vaststellen van de data van uitgestelde of te herspelen wedstrijden 
 
1. Bij vooruitgeschoven wedstrijden van eerste ploegen van 1ste nationale afdeling de afdelingen 1A, 1B of 1ste klasse 
amateurs stelt de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling (Art. 274 252) naar vrije keuze de datum vast en bepaalt 
het uur van de aftrap. 
 
1548. Elite jeugdkampioenschappen 
 
5. Kalender 
 
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag of zondag. De ploegen spelen in principe afwisselend thuis en uit, volgens de 
kalender opgesteld door de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling. 
 
1601. Organisatie - Bevoegdheid  (Beker van België) 
 
3. Het Competitions department beheert de kalender (datum, uur, plaats) vanaf de 1ste ronde t.e.m. de 5de ronde.  
De Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling beheert de kalender (datum, uur, plaats) vanaf de 1/16e finales. 
 
4. Tegen beslissingen inzake de kalender is verhaal mogelijk. Dit dient, in de vorm voorzien in Art. 1703, ingediend te 
worden binnen de 7 dagen na de lottrekking. 
Dit verhaal wordt behandeld door: 
 
- eerste vijf rondes: door de Kalendercommissie van het Nationale Amateurvoetbal (Art. 259) 
- vanaf 1/16de finales: door de Kalendercommissie voor Hoger Beroep (Art. 276 253) 
 
Tegen de beslissingen van deze instanties is geen verhaal meer mogelijk. 
 
1606. Organisatieprincipes 
 

(3) Twee thuiswedstrijden in hetzelfde stadion 
- wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling:  

Tot en met speeldag 5: de wedstrijd van de club die als tweede werd geloot, wordt verplaatst naar een andere door de clubs 
overeen te komen datum. Bij gebrek aan akkoord, ten laatste 14 dagen voor de normaal voorziene datum, wordt de wedstrijd 
ambtshalve 24 uur vervroegd.  
Vanaf de 1/16de finales zorgt de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling ervoor dat beide ploegen op verschillende 
tijdstippen hun wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion  

- loting voor heen- en terugwedstrijden: de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling zorgt er voor dat beide ploegen op 
verschillende tijdstippen hun wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion 

 
4. Dag en uur van de wedstrijden 
 
41. De wedstrijden van de 1ste tot en met de 5de ronde van de Beker van België worden, behoudens andersluidende 
bepalingen of akkoorden, gespeeld op zondag om 16.00 uur, behalve bij rechtstreekse televisie-uitzending van één of 
meerdere wedstrijden van de 5de ronde. In dit laatste geval bepaalt het Competitions department de datum en het 
aanvangsuur van de wedstrijd(en) in kwestie. 
 
42. Vanaf de zestiende finales vinden de wedstrijden plaats op de dag conform de kalender uitgewerkt door de 
Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling. De wedstrijden worden gespeeld op de door deze Kalendermanager 
vastgestelde data die vóór 31 mei die voorafgaat aan de Secretaris-generaal moeten worden medegedeeld.  
 
43. De speeldagen voorzien voor de achtste finales en de kwartfinales zijn bij voorrang voorbehouden aan de Beker van 
België. 
 
44. De datum van de finale wordt vastgelegd door het Uitvoerend Comité op voorstel van de Kalendermanager KBVB 1ste 
Nationale Afdeling. Dit voorstel moet worden bekrachtigd vóór 31 mei. 
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1627. Bevoegdheid – Beslissingen en sancties 
 
33. Wanneer een klacht betreffende een vergissing, die door de scheidsrechter werd begaan in de toepassing van de 
Spelregels (Art. 1440), als gegrond wordt aanvaard en deze vergissing volgens de bevoegde commissie de uitslag van de 
wedstrijd heeft beïnvloed, wordt de wedstrijd beschouwd als geëindigd op een gelijkspel. Het lot duidt dan de club aan die 
aan de volgende ronde mag deelnemen. 
 
Evenwel: 
 
- tijdens de vijfde speeldag, de zestiende en de achtste finales herspelen de twee clubs, die krachtens de getroffen 

beslissing gelijk eindigen, de wedstrijd op het terrein van de bezoekende club op een door het Competitions department 
(5de speeldag) of de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling (vanaf de 1/16e finales) te bepalen datum. 
Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt het bondsreglement toegepast zowel wat betreft de 
verlengingen en het nemen van een strafschoppenserie, 

 
- in de kwartfinales en de halve finales oordeelt de bevoegde instantie na de terugwedstrijd of de vergissing van de 

scheidsrechter de kwalificatie van de club voor de volgende ronde daadwerkelijk heeft beïnvloed. In bevestigend geval, 
wordt de wedstrijd herspeeld op een door de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling te bepalen datum en 
neutraal terrein. Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt het bondsreglement toegepast zowel wat 
betreft de verlengingen als het nemen van een strafschoppenserie. 

 
1661. Organisatie - Bevoegdheid 
 
2. De Beker van België U21 Betaald Voetbal wordt beheerd door de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling en het 
Competitions department van de KBVB. 
 
De Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling beheert de kalender. Tegen beslissingen inzake de kalender is geen 
verhaal mogelijk. 
 
1662. Deelnemers 
 
Alle clubs uit het Betaald Voetbal kunnen deelnemen aan de Beker van België U21 Betaald Voetbal, op voorwaarde dat ze 
inschrijven voor de door de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling bepaalde datum.  
 
1666. Organisatieprincipes 
 
1. Kalender 
 
11. Al naar gelang het aantal inschrijvingen, zal er door de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling een speelschema 
worden uitgewerkt waarbij uiteindelijk met 16 ploegen de achtste finales worden aangevat. 
 
12. De tegenstanders worden vanaf de eerste speeldag van de Beker door loting, beheerd door de Kalendermanager KBVB 
1ste Nationale Afdeling, aangewezen. 
 
41. De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de clubs waarvan de naam het eerst uit de bus komt. 
De twee clubs mogen hiervan afwijken op voorwaarde dat zij hun akkoord betekenen aan de Kalendermanager KBVB 1ste 
Nationale Afdeling en dit: 
- minstens veertien dagen op voorhand; 
- binnen de 48 uur na de loting of het tijdstip waarop hun tegenstrever gekend is, indien de wedstrijd binnen een termijn 

van minder dan veertien dagen erop volgend gepland is. 
De Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling kan deze afwijking toestaan. Er is geen verhaal mogelijk tegen een 
beslissing hieromtrent. 
 
1676. Klachten en verhaal 
 
22. Tegen de beslissingen van het Competitions department en de Kalendermanager KBVB 1ste Nationale Afdeling is geen 
verhaal mogelijk. 
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2016. Overdracht van patrimonium en van het stamnummer 
 
41. Het dossier wordt voor verder onderzoek overgemaakt aan:  
 
- het Departement Licentiemanagement Licentiedepartement, indien het een club betreft die een licentie Betaald voetbal 

of een licentie van nationale amateurclub heeft bekomen of een licentieaanvraag heeft ingediend; 
- de Bondsprocureur, in alle andere gevallen. 
 
Het dossier, samen met het advies van bovenvermelde instanties, wordt overgemaakt aan de bevoegde instantie voor 
verdere afhandeling. 
 
Het Bondsparket kan zich laten bijstaan door een onafhankelijke deskundige uit de Pool van Specialisten (Art. 269). 
 
5.	  Invloed	  inhoudstafels	  
	  
Art.	  274	  wordt	  Art.	  252	  en	  wordt	  Kalendermanager	  KBVB	  
Art.	  275	  wordt	  geschrapt	  
Art.	  276	  wordt	  Art.	  253	  en	  wordt	  Kalendercommissie	  voor	  Hoger	  Beroep	  KBVB	  
Art.	  281	  wordt	  Art.	  254	  en	  wordt	  Licentiedepartement	  
Art.	  282	  wordt	  Art.	  255	  
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16. (15-19) Licentie van nationale amateurclub 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie:	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Op	  het	  einde	  van	  vorig	   seizoen,	  werd	  er,	   ingevolge	  de	  hervorming	  van	  de	  kampioenschappen,	  een	  
(verplichte)	  licentie	  van	  nationale	  amateurclub	  in	  het	  leven	  geroepen	  voor	  de	  clubs	  die	  uitkomen	  in	  
1ste	  klasse	  amateurs	  en	  zag	  een	  reglementering	  betreffende	  deze	  licenties	  het	  daglicht.	  
	  
Het	  blijkt	  dat	  er	  aan	  deze	  regels	  enkele	  wijzigingen	  nodig	  zijn,	  onder	  meer	  als	  gevolg	  van:	  
	  
- het	  voorstel	  om	  de	  licentieaanvragen	  te	  laten	  onderzoeken	  door	  de	  Licentiemanager	  KBVB	  en	  de	  

Licentiecommissie	   KBVB,	   allebei	   bestaande	   instanties	   maar	   die	   instanties	   worden	   voor	   het	  
betaald	  voetbal	  en	  het	  amateurvoetbal;	  

- het	  feit	  dat	  de	  reglementering	  geen	  onderzoek	  naar	  de	  «	  continuïteit	  »	  van	  de	  clubs	  bevat,	  en	  de	  
bepalingen	  betreffende	  het	  budget	  van	  volgend	  seizoen	  dus	  overbodig	  zijn;	  

- de	  wijzigingen	  aan	  het	  licentiereglement	  van	  de	  UEFA.	  
	  
De	   hierna	   volgende	   teksten,	   die	   wat	   minder	   streng	   zijn	   voor	   de	   clubs,	   moeten	   dus	   onmiddellijk	  
goedgekeurd	  worden.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  
 

HOOFDSTUK 5: DE LICENTIE VAN NATIONALE AMATEURCLUB 
 

Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
 

Artikel 466   Algemeenheden 
 
1. Een club die uitkomt in de 1ste klasse amateurs of op het punt staat in aanmerking komt om naar deze afdeling te 
promoveren of te dalen, moet een verzoek indienen tot aflevering van een licentie van nationale amateurclub en deze 
toegekend krijgen vooraleer in bedoelde competitie te mogen aantreden. 
 
2. Iedere club die uitkomt in 1ste klasse amateurs moet houder zijn van een licentie van nationale amateurclub, 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. 
 
3. 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. 21) 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. 
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4. 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 01.02 tot en met 30.04 15.02 (Art. 
21) van het seizoen volgend op dat waarin de overdracht tot stand kwam. 
 
5. In geval van overdracht van patrimonium in het kader waarvan de overnemer zich ertoe verbindt om het geheel der 
schulden van de overdrager over te nemen, kan de verkrijger zelf de toekenning van een licentie vragen in naam van de 
overdragende club. 
De Licentiecommissie zal in dezelfde beslissing uitspraak doen over het niet-strafbare karakter van de overdracht van 
patrimonium en over de toekenning van de licentie aan de aldus overgedragen club. 
 
6. De club uit 1ste klasse amateurs die geen licentie behaalt voor het daaropvolgende seizoen, dient het kampioenschap van 
2ste klasse amateurs aan te vangen met een handicap van drie punten (Art. 1920). 
 
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 Nationaal Organisatiecomité. 
 
Deze sanctie geldt niet wanneer de club er vrijwillig toe besluit geen licentie aan te vragen. 
 
7. Indien geen aanvraag werd ingediend degradeert de club naar de 2de klasse amateurs. 
 
 

Artikel 467 Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van nationale 
amateurclub 

 
1. De aanvragende club moet: 
 
11. Voldoen aan de algemene voorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale amateurclub (Art. 468). 
 
12. De aanvragende club moet bovendien voldoen aan de specifieke voorwaarden van de licentie van nationale amateurclub 
de afdeling, waarvoor zij de licentie aanvraagt (Art. 469). 
 
2. Door de toekenning van de licentie wordt de licentie onvoorwaardelijk gegeven voor het komende seizoen. 
De Licentiecommissie mag geen licentie toekennen onder voorwaarden die, als ze niet zouden vervuld zijn, voor gevolg 
zouden hebben dat de licentie vervalt voor het seizoen waarvoor de licentie is gegeven.  
 
3. De (Licentiecommissie) mag de licentie toekennen aan de club die zich kan beroepen: 
 
- op een globaal herstelplan goedgekeurd door de bevoegde rechtbank in het kader van een bij vonnis gesloten 

procedure gerechtelijke reorganisatie voor zover dit herstelplan minstens de terugbetaling voorziet van alle schuldeisers 
in hoofdsom; dit teneinde de gelijkheid en de eerlijke en sportieve concurrentie onder de clubs te waarborgen. 

- op individuele afbetalingsakkoorden en/of -plannen overeengekomen met de schuldeisers al of niet gesloten in het 
kader van wet continuïteit ondernemingen voor zover deze akkoorden minstens de terugbetaling in hoofdsom omvatten. 

 
Werden afbetalingstermijnen overeengekomen met de schuldeisers, dan kan de (Licentiecommissie) afhankelijk van de 
omstandigheden de toekenning van de licentie koppelen aan één of meerdere hierna opgesomde bijkomende maatregelen 
die de commissie vastlegt in de beslissing zijnde: 
 
- het verbod op het aanwerven van spelers die zouden kunnen opgesteld worden in de eerste ploeg; 
- het opstellen van een herstelplan, binnen een termijn door de ( Licentiecommissie bepaald). Dit plan houdt een staat 

van activa en passiva van de rechtspersoon in alsmede een prognose van de ontvangsten en uitgaven voor het 
komende seizoen en een prognose van de activa en passiva aan het einde van het komende seizoen. 

- het leveren van het bewijs, op tijdstippen door de (Licentiecommissie) bepaald, dat de afbetalingstermijnen werden 
nageleefd. 

 
De Licentiecommissie op elk ogenblik en op verzoek van de club het transferverbod opheffen, wanneer de club bewijst dat 
zij haar schulden waarvoor afbetalingstermijnen bestonden volledig heeft voldaan; 
 
3. De Licentiecommissie mag de licentie toekennen wanneer er schulden zijn als hierboven bedoeld die door de club worden 
betwist en waarvan de betwisting kennelijk niet onredelijk schijnt; 
 
De (Licentiecommissie) kan de toekenning al of niet afhankelijk maken van het stellen van een bankwaarborg in het voordeel 
van de schuldeiser met betwiste vordering. 
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De (Licentiecommissie) zal zich informeren bij de institutionele schuldeisers teneinde alle nuttige inlichtingen in te winnen 
nopens de aard van de betwisting. 
 
Ingeval de betwisting onterecht blijkt, kan de Licentiecommissie de licentie toekennen door de toekenning van de licentie te 
onderwerpen aan de verplichting voor de club om het betwiste bedrag te blokkeren hetzij op een rekening van de KBVB, 
hetzij op een geblokkeerde rekening van de club, welke niet kunnen gedeblokkeerd worden zonder schriftelijk akkoord van 
het Licentiedepartement. 
 
 

Artikel 468 Algemene voorwaarden tot het bekomen van de licentie van 
nationale amateurclub 

 
1. De aanvragende club moet aan de volgende algemene voorwaarden voldoen: 
 
1° de rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of, 

in voorkomend geval, in een ander nationaal register, evenals alle akten of documenten betreffende de machtigingen tot 
vertegenwoordiging en de aansprakelijkheidsmandaten waarvan de wettelijke publicatie vereist is; 

 
2° de werkgever zijn van de spelers onder contract die, conform het reglement van de KBVB, van de trainers van de 

eerste ploeg door haar in de officiële competities opgesteld worden en voor alle spelers voldoen aan alle wettelijke 
bepalingen ter zake; 

 
3° een gereviseerde jaarrekening controleverslag overleggen opgesteld door een commissaris die is benoemd door de 

Algemene Vergadering of een verslag van een revisor opgesteld volgens dezelfde normen en slaand op van het laatst 
afgesloten boekjaar, welke geen onthoudende of negatieve verklaring van de revisor inhoudt en een geraamde staat 
van ontvangsten en uitgaven voor het seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd; deze staat zal de normale 
werking garanderen van de club tijdens het seizoen waarvoor de licentie werd aangevraagd; 

 
4° het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van: 
 
 - de lonen aan spelers, trainers en alle personeel; 
 - de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 
 - de bedrijfsvoorheffing; 
 - de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van de beroepsvoetballers alle personeelsleden; 
 - de taksen en de belastingen van welke aard ook; 
 - de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 
 - de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van het wedstrijdstadion van de eerste ploeg de 
  verschillende stadions en trainingsinstallaties, 
 - alle premies betreffende de verzekering tegen arbeidsongevallen voor alle personeelsleden. 
 
5° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten in alle gevallen waarin zulks door de wet verplicht is voor alle 

personeelsleden; 
 
6° zich schikken naar de wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de spelers die geen 

onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.); 
 
7°    zich schikken, wat de Tussenpersonen betreft, naar de wettelijke verplichtingen en naar het reglement van de FIFA en 

de KBVB; 
 
7° zich onderwerpen aan een controle met alle door de (Licentiecommissie) nuttig geachte middelen op de strikte 

toepassing van de toekennings- en behoudsvoorwaarden van de licentie; 
 
8° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art. 332 van het bondsreglement en voor alle trainers voldoen aan 

alle wettelijke bepalingen ter zake; 
Indien een functie van gediplomeerde trainer vacant komt te staan tijdens het seizoen onderworpen aan de licentie: 

   
- om een reden die ontsnapt aan de controle van de licentiekandidaat (ziekte, ongeval, enz.) moet de 

licentiekandidaat er zich van verzekeren dat deze functie binnen de vijf werkdagen zestig dagen wordt 
overgenomen door: 
- een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die beantwoordt aan het criterium (in dit geval kan de 

vervanging gebeuren voor een periode van onbepaalde duur); 
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- een persoon die niet beschikt over de nodige kwalificatie en die niet beantwoordt aan het criterium (in dit 
geval is de vervanging slechts tijdelijk en mag de duur ervan het einde van het seizoen onderworpen aan de 
licentie, niet overschrijden).  

 
- om een reden die voortvloeit uit een beslissing van de licentiekandidaat (bv. ontslag van de hoofdtrainer), moet de 

licentiekandidaat er zich van verzekeren dat de functie binnen de vijf werkdagen zestig dagen wordt overgenomen 
door een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die beantwoordt aan het criterium (in dit geval kan de 
vervanging gebeuren voor een periode van onbepaalde duur).  

 
Deze vervanging moet binnen de 10 60 werkdagen nadat een functie vacant is komen te staan, worden betekend aan de 
Secretaris-generaal en aan de Licentiemanager.  
Bij niet-naleving van deze termijn van 10 60 werkdagen, kan moet de Licentiemanager een verslag opmaken voor de 
Licentiecommissie en kan er door deze laatste aan de betrokken club een boete worden opgelegd, per vijf werkdagen 
dat de club niet voldoet aan deze bepalingen een boete opleggen aan de betrokken club. 

 
9° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en aan de uitvoeringsbesluiten inzake 

veiligheid in de stadions. Bovendien moet de club een schriftelijk akkoord van de plaatselijke autoriteiten voorleggen 
teneinde thuiswedstrijden te spelen en dit stadion gedurende het seizoen waarvoor de toekenning van een licentie is 
aangevraagd. 
 

 

Artikel 469 Specifieke voorwaarden tot het bekomen van de licentie van 
nationale amateurclub 

 
1. Om een licentie te bekomen van nationale amateurclub moet een club tevens voldoen aan volgende specifieke 
voorwaarden: 
 
1° uitkomen in of kunnen promoveren naar de 1ste klasse amateurs; 
 

Bepaling geldig vanaf de licentieaanvraag voor het seizoen 2017-2018 
 
2° uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding tot de 1ste klasse amateurs beschikken over minstens 7 spelers met 

het statuut van betaalde sportbeoefenaar (wet van 24.02.1978) en voor alle spelers voldoen aan de wettelijke bepalingen 
ter zake; 

 
3° over installaties beschikken die aan de volgende specifieke criteria beantwoorden: 
 

a) het stadion moet uitgerust zijn met een verlichtingsinstallatie met een gemiddelde verlichtingssterkte van minstens 
300 lux (Art. 1311); 
Bij wijze van overgangsmaatregel dienen de clubs slechts te voldoen aan deze norm vanaf het tweede seizoen dat 
zij uitkomen in de 1ste klasse amateurs. Tot dan geldt een gemiddelde verlichtingssterkte van 200 lux. 

 
b) het speelveld moet voldoen aan de bepalingen van Art. 1206. Het moet in perfecte staat zijn en de club moet 

bewijzen dat ze over het nodige materiaal en personeel voor het onderhoud beschikt; 
 
c) het stadion moet een veiligheidscapaciteit hebben van minstens 1.500 plaatsen, waarvan 300 zitplaatsen; 
 

2. Keuring van de installaties 
 
Met het oog op de toekenning van de licentie gebeurt de keuring van de installaties in opdracht van het Licentiedepartement 
door de door hen aangeduide personen met een deskundigheid inzake keuring van de terreinen. Het ontvangen rapport van 
deze deskundigen kan, buiten het kader van de toekenning van de licentie, voor verder gevolg worden overgemaakt aan de 
Secretaris-generaal voor uitvoering  
 
3. Verbouwingswerken 
 
Bij het uitvoeren van verbouwingswerken aan het stadion kan de Licentiecommissie op basis van de voorlegging van de 
plannen en concrete verbintenissen tot uitvoering een afwijking toestaan van de infrastructuur en capaciteitsvereisten (met 
uitzondering van deze inzake capaciteit van de lichtinstallatie) op voorwaarde dat het stadion bij aanvang van de werken aan 
de capaciteitsvereisten voldoet en gedurende de duur van deze afwijking beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen met 
inbegrip van de uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions. De duur van deze afwijking mag zich echter niet verder 
uitstrekken dan tot de uiterste datum van indienen van de volgende licentieaanvraag, tenzij een nieuwe afwijking wordt 
gevraagd en bekomen voor nieuwe werken (fasering van werken). 



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

73 

 
In geval van uitvoering van verbouwingswerken aan het stadion kan de Licentiecommissie ook, op basis het voorleggen van 
plannen en concrete uitvoeringsverbintenissen en na advies van de Licentiemanager, een afwijking toestaan waardoor de 
club tijdelijk en voor een welbepaalde termijn haar thuiswedstrijden kan betwisten in een ander stadion dat op het moment 
van de aanvraag tot afwijking beantwoordt aan de specifieke criteria om uit te komen in 1ste klasse amateurs. De duur van 
deze afwijking kan evenwel de uiterste indieningsdatum van de volgende licentieaanvraag niet overschrijden, behalve indien 
er een nieuwe afwijking wordt aangevraagd en bekomen voor nieuwe werkzaamheden (stadia van de werkzaamheden). 
 
 

Artikel 471 Het verzoek tot toekenning van de licentie van nationale 
amateurclub 

 
1. Op straffe van verval moeten de clubs die de licentie van nationale amateurclub wensen te bekomen ieder seizoen van 1 
februari tot en met 15 februari (Art. 21) een aanvraag indienen om deze toekenning te bekomen.  
Op straffe van nietigheid dient de Deze aanvraag dient te gebeuren per aangetekend schrijven, gericht aan de Secretaris-
generaal van de KBVB, die de hem toegestuurde aanvraag voor onderzoek overmaakt aan het Licentiedepartement. 
 
2. Om ontvankelijk te zijn dient, op straffe van nietigheid, de aanvraag ingediend te worden door middel van een 
standaardformulier, opgesteld door de Licentiecommissie, waarin de verschillende voorwaarden tot het bekomen van de 
licentie worden vermeld.  
Dit formulier kan verwijzen naar attesten en bewijsstukken die vereist zijn. 
De aanvraag dient vergezeld van de behoorlijk geïnventariseerde bewijsstukken in dit formulier gevraagd, waaruit de 
naleving van de licentievoorwaarden op de dag van haar indiening blijkt en dit ongeacht de onderzoeksmogelijkheden van 
de Licentiemanager naar alle feitelijke elementen, ook deze begrepen tussen de dag van de aanvraag en de dag van de 
uitspraak beraadslaging. 
 
3. De licentiekandidaat moet, bijgevoegd aan zijn aanvraag, een origineel of conform verklaarde kopie van volgende 
documenten en onderstaande geschreven bevestigingen leveren binnen de toegemeten termijnen:  
 
- kopie van de vigerende statuten van de licentiekandidaat; 
- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en voorwaarden van de licentieprocedure; 
- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure aanvaardt; 
- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener overgelegde documenten; 
- bevestiging van zijn toelating verleend aan de bondsinstanties bevoegd voor het onderzoek van de licentieaanvraag 

en haar toekenning om de overgelegde documenten te onderzoeken en alle informatie op te zoeken in verband met de 
aflevering van de licentie, conform de nationale wetgeving. 

 
Bovenvermelde attesten en bevestigingen dienen door de gerechtigde correspondent en de statutaire vertegenwoordiger(s) 
te worden opgemaakt maximum twee maanden vóór de datum waarop zij moeten worden overgelegd. 
 
4. De club moet haar verzoek tot licentie zó indienen dat het haar toegelaten kan worden deel te nemen aan de competitie 
waarin zij kan of moet deelnemen vanaf 1 juli van het seizoen volgend op de aanvraag. 
 
5. Op basis van de door de club met het aanvraagformulier overgemaakte gegevens of van alle andere gegevens die op een 
andere manier werden verkregen, stelt de Licentiemanager een schriftelijk verslag op ter attentie van de Licentiecommissie. 
 
Dit verslag, waarmee de Licentiemanager zijn advies uitbrengt over de al dan niet toekenning van de licentie wordt uiterlijk 
20 dagen na het indienen van het verzoek voor de licentie van nationale amateurclub opgesteld. 
 
Het verslag van de Licentiemanager, evenals het volledige dossier, wordt overgemaakt aan de Licentiecommissie en dit 
verslag wordt onmiddellijk bij aangetekende zending naar de club verstuurd. 
 
 

Artikel 472 De procedures tot het bekomen van de licentie van nationale 
amateurclub  

 
1. Eerste aanleg: Procedure voor de Licentiecommissie 
 
11. De Licentiemanager woont verplicht de zittingen van de Licentiecommissie bij. 
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12. De Licentiecommissie, na het verslag van de Licentiemanager te hebben aangehoord, doet uitspraak over de aanvraag 
van de club. 
 
11. De (Licentiecommissie)l kan beslissen de licentie de plano toe te kennen, wanneer de club volledig voldoet aan de 
voorwaarden eigen aan de aangevraagde licentie. In dit geval dient geen oproeping van de club te gebeuren. 
 
13. Zij kan beslissen om de licentie de plano toe te kennen indien de club volledig voldoet aan de voorwaarden eigen aan de 
aangevraagde licentie. In dit geval moet de club niet opgeroepen worden. 
 
12. Wanneer de (Licentiecommissie) van oordeel is de gevraagde licentie niet de plano te kunnen afleveren, verzoekt zij de 
club te verschijnen. 
De uitgenodigde clubs zijn verplicht te verschijnen. Geeft de club verstek, dan spreekt de (Licentiecommissie) zich uit op 
stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen. 
 
14. Wanneer de Licentiecommissie meent de aangevraagde licentie niet de plano te kunnen afleveren, verzoekt zij de club 
door bemiddeling van de Licentiemanager om bijkomende stukken neer te leggen binnen de termijn die zij bepaalt. 
De injunctie om de documenten over te leggen wordt op het zittingsblad genoteerd. 
De Licentiecommissie bepaalt een datum om het dossier te onderzoeken, in voorkomend geval na tussenkomst van de 
Licentiemanager. 
 
15. De opgeroepen clubs zijn verplicht te verschijnen. Geeft de club verstek, dan spreekt de Licentiecommissie zich uit op 
stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen. 
De zitting is openbaar, voor elke fase van de procedure, behalve indien de club de behandeling met gesloten deuren vraagt. 
De uitspraak vindt steeds plaats in een openbare zitting. 
 
13. De beslissing tot weigering of toekenning van een licentie wordt genomen rekening houdende met alle bekende feitelijke 
elementen zoals die bestaan op de dag van de uitspraak door de (Licentiecommissie). 
 
16. De beslissing tot toekenning of weigering van de licentie wordt genomen, in voorkomend geval na het verslag en het 
advies van de Licentiemanager te hebben aangehoord, rekening houdend met alle feitelijke elementen zoals zij bestaan op 
de dag van het in beraad nemen door de Licentiecommissie. 
 
Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen in eerste aanleg een beslissing 
genomen te zijn voor 15 april (Art. 21). 
 
17. Iedere beslissing van de Licentiecommissie dient, behoorlijk gemotiveerd, aan de betrokken club te worden betekend per 
aangetekend schrijven, gekoppeld aan een gewone postbrief en/of fax of e-mail. 
Alle beslissingen van de Licentiecommissie dienen integraal te worden gepubliceerd in de eerstvolgende editie van de 
bondsbladen. 
 
18. De beslissing tot toekenning van de licentie vermeldt: 
 
- de attesten, verklaringen en feiten die de naleving  van elke licentievoorwaarde bewijzen: 
- de toegekend afbetalingsplannen tegenover de schuldeisers bedoeld in Art. 468.1.4°, alsook de vaststelling van het 

naleven van de termijnen; 
- de hangende procedures betreffende betwiste bedragen bedoeld in Art. 468.1.4° en het onderzoek naar de 

gegrondheid van de betwisting. 
 
15. Bij het toekennen van een licentie ontvangt de club een licentienummer vanwege de (Licentiecommissie). 
Wanneer ten gevolge van het aanwenden van een verhaal een andere instantie oordeelt dat de club recht heeft op een 
licentie, dan zendt deze instantie het dossier voor administratieve afhandeling naar de (Licentiecommissie). 
 
19. Bij het toekennen van een licentie kent de Licentiecommissie de club een licentienummer toe. 
Wanneer een andere instantie na verhaal oordeelt dat de club recht heeft op een licentie, zendt genoemde instantie het 
dossier, zo nodig na tussenkomst van de Licentiemanager naar de Licentiecommissie, die er het nodige administratieve 
gevolg aan verleent. 
 
2. Verhaal 
 
21. De beslissing van de Licentiecommissie is enkel vatbaar voor verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Dit kan 
enkel worden aangetekend door de betrokken club. 
Het indienen van dit verhaal schorst de uitwerking van de getroffen beslissing. 
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21. De beslissing van de Licentiecommissie is enkel vatbaar voor verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Dit kan 
enkel worden aangetekend door: 
 
a) de betrokken club; 
b) het bondsparket op vraag van de KBVB, op eigen initiatief of op injunctie van de VFV, de ACFF of de Licentiemanager; 
c) een derde belanghebbende club, uitkomend in 1ste klasse amateurs of 2de klasse amateurs. 
 
Het indienen van dit verhaal schorst de uitwerking van de getroffen beslissing. 
 
22. Dit verhaal moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan het Belgisch 
Arbitragehof voor de Sport, op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na haar betekening (datum poststempel 
rechtsgeldig zijnde); 
 
22. Dit verhaal moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan het Belgisch 
Arbitragehof voor de Sport: 
 
- door de club: op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na haar betekening (datum poststempel rechtsgeldig 

zijnde); 
- door de partijen vermeld onde 21.b en 21.c: op straffe van verval, binnen de drie werkdagen vanaf de publicatie in 

Sportleven. 
 
23. De partij die verhaal aantekent dient, op straffe van nietigheid van haar verhaal, op het eerste verzoek en binnen een 
termijn van drie werkdagen de kosten voor deze arbitrage te betalen. 
 
24. Op dit verhaal is het procedurereglement van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport van toepassing (www.bas-cbas.be) 
Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport behandelt de zaak bij spoedeisendheid, en dient uiterlijk op 10 mei uitspraak te 
doen en in ieder geval vóór de loting van de betreffende eindrondes. 
 
De Licentiemanager moet verplicht gehoord worden bij deze procedure, zonder evenwel partij te zijn. 
 
25. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport herneemt de zaak in zijn geheel zowel in rechte als in feiten en heeft volheid van 
rechtsmacht. Zij beoordeelt de zaak evenwel met dezelfde beoordelingsbevoegdheid als de Licentiecommissie. Dit wil 
zeggen dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport mag rekening houden met alle nieuwe betalingen of nieuwe akkoorden 
inzake afbetaling. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport is verplicht na te gaan of de sedert de behandeling ontstane 
nieuwe schulden als bedoeld in Art. 468.1.4° zijn betaald en zal ook rekening houden met alle nieuwe feiten. 
 
26. Verhaal tegen een tussenbeslissing is pas ontvankelijk vanaf de betekening van de eindbeslissing. 
 
 

Artikel 474 Toezicht op de toekenningsvoorwaarden betreffende 
infrastructuur van de licentie van nationale amateurclub  

 
1. De Licentiemanager ziet toe op de naleving van de maatregelen betreffende de infrastructuur die de club worden 
opgelegd bij de toekenning van de licentie van nationale amateurclub. 
 
2. De periode om aan de maatregelen betreffende infrastructuur te voldoen wordt bepaald tot 15 oktober. Na deze datum en 
bij niet-naleving van de gestelde maatregelen dient de betrokken club te verschijnen voor de (Licentiecommissie), die de 
club een boete kan opleggen van maximum 2.000,00 EUR. 
Na deze datum en bij niet-naleving van de gestelde maatregelen dient de Licentiemanager een verslag overmaken aan de 
Licentiecommissie. Hiertoe roept de Licentiemanager, op vraag van de Licentiecommissie, de betrokken club op om te 
verschijnen voor de Licentiecommissie. 
 
3. De Licentiecommissie kan op basis van het verslag van de Licentiemanager, na het verweer van de club te hebben 
gehoord, een boete opleggen van maximum 2.000,00 EUR. 
 
3. Indien echter blijkt dat de club op 31 december nog steeds niet voldoet aan de gestelde maatregelen betreffende 
infrastructuur, zal de betrokken club opnieuw moeten verschijnen voor de (Licentiecommissie). 
 
4. Indien echter blijkt dat de club op 31 december nog steeds niet voldoet aan de gestelde voorwaarden betreffende 
infrastructuur, dient de Licentiemanager een bijkomend verslag overmaken aan de Licentiecommissie. Hiertoe roept de 
Licentiemanager, op vraag van de Licentiecommissie, de betrokken club op om te verschijnen voor de Licentiecommissie.  
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4. De (Licentiecommissie) kan, na het verweer van de club te hebben gehoord, de club een verbod opleggen om het 
volgende seizoen een licentie aan te vragen van nationale amateurclub. 
 
4. Op basis van het verslag van de Licentiemanager, en na het verweer van de club te hebben gehoord, kan de 
Licentiecommissie, de club een verbod opleggen om het volgende seizoen een licentie aan te vragen, zowel van het betaald 
voetbal als van nationale amateurclub. 
 
 

Artikel 475 Toezicht op het naleven van de sportieve criteria tot het 
bekomen van de licentie van nationale amateurclub  

 
1. De (Licentiecommissie) ziet toe op de blijvende naleving van de sportieve criteria (Art. 469) die de clubs worden opgelegd 
bij de toekenning van de licentie van nationale amateurclub. 
 
2. Indien blijkt dat de club op 31 december niet meer voldoet aan de opgelegde criteria, zal de betrokken club moeten 
verschijnen voor de (Licentiecommissie). 
 
3. De (Licentiecommissie)l kan, na het verweer van de club te hebben gehoord, de club een verbod opleggen om het 
volgende seizoen een licentie aan te vragen van nationale amateurclub. 
	  
	  
5.	  Samenhangende	  wijzigingen	  
	  

Artikel 433 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; 
 
	  

Artikel F408 Specifieke voorwaarden voor de Elite-afdeling 
 
Onverminderd de algemene voorwaarden moet een club om een licentie voor de elite-afdeling te bekomen: 
 
1. uitkomen in of in aanmerking komen om te promoveren naar de elite-afdeling 
 
	  
6.	  Invloed	  inhoudstafels	  
	  
Art.	  475	  schrappen	  
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17. (15-21) Bondsschulden  
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie:	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Artikel	  8.9.	  van	  Reglement	  Tussenpersonen	  (bijlage	  11)	  vermeldt:	  
	  
9.	  Voor	  zover	  een	  Vergoeding	  verschuldigd	  is	  in	  uitvoering	  van	  een	  overeenkomst	  dewelke	  conform	  
dit	  reglement	  werd	  opgesteld	  en	  de	  aanbeveling	  vervat	  in	  paragraaf	  3	  van	  huidig	  artikel	  respecteert,	  
zal	   deze	   Vergoeding	   aanvaard	   worden	   als	   bondsschuld	   in	   de	   zin	   van	   artikel	   33	   van	   het	  
Bondsreglement.	  	  	  	  
	  
Dit	  is	  echter	  niet	  opgenomen	  in	  Art.33	  en	  dient	  dus	  aangepast	  te	  worden.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  

	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  

	  

Artikel 33  Bondsschulden 
 
Onder bondsschulden worden verstaan: 
 
- alle schulden van clubs en aangeslotenen tegenover de KBVB, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, de UEFA en de 

FIFA. 
 
- alle schulden waartoe clubs en aangeslotenen worden veroordeeld bij beslissing in kracht van gewijsde van een 

bondsinstantie of van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport rechtsprekende in graad van beroep tegen een 
bondsinstantie, met inbegrip van veroordeling ten opzichte van derden. 

 
- bedragen toegekend aan clubs en aangeslotenen, voortvloeiende uit de sportieve activiteit uitgeoefend door de 

aangeslotene, doch niet aan derden en, tenzij overeenkomstig artikel 8.9 van bijlage 11 van het bondsreglement, niet 
noch aan Tussenpersonen, bij vonnis in kracht van gewijsde van een burgerlijke Rechtbank of externe arbitrage-
instelling, hetwelk officieel ter kennis werd gebracht aan de Secretaris-generaal (per aangetekend schrijven of 
deurwaardersexploot), samen met de stukken. 
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18. (15-22) Labels ACFF 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie:	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
De	  ACFF	  wenst	  de	  teksten	  van	  de	  artikels	  457	  en	  459	  te	  verfijnen.	  
	  
Bovendien	   lijkt	   het	   de	   Sportieve	   Cel	   nuttig	   om	   in	   artikel	   459	   de	   verwijzing	   naar	   Art.	   1577	   toe	   te	  
voegen	  die	  voorziet	  dat	  de	  UE	  met	  2v2	  spelen	  en	  NIET	  met	  5v5…	  Bepaalde	  clubs	  die	   in	  2015-‐2016	  
interprovinciaal	  spelen,	  organiseren	   immers	  nog	  wedstrijdjes	  5v5	  voor	  de	  U6,	  wat	  niet	  strookt	  met	  
het	  reglement	  …	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van	  
	  
ACFF	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  

	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Voorgestelde	  tekst	  
	  

Artikel 457 Verzoek tot toekenning van een label 
 
1. Op straffe van verval, moet het verzoek tot toekenning van een label 1* worden ingediend uiterlijk op 31 januari (Art. 21) 
van het seizoen dat voorafgaat aan het seizoen waarvoor men het label wenst te bekomen. 
 
2. Op straffe van nietigheid, moet het verzoek worden ingediend via E-Kickoff of aangetekende zending gericht aan de zetel 
van de ACFF door middel van het formulier opgemaakt door de ACFF en beschikbaar op de website van de ACFF. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 
 

Artikel 459  Toekenningsvoorwaarden van het elk seizoen te hernieuwen 
label 1* 

 
Inleidende opmerking 
 
De hierna bepaalde criteria 1 tot 15 14 moeten allemaal worden nageleefd en vormen elk een criterium tot uitsluiting. 
Het niet naleven van criterium 3, 5, 7, 9 of 13 heeft de degradatie van de betrokken ploeg tot gevolg op het einde van het 
seizoen. 
Het niet naleven van criterium 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12 of 14 heeft de intrekking van het label voor het volgende seizoen tot 
gevolg. 
 
Criterium 1 Een sportief jeugdverantwoordelijke van de club, toegewezen aan de club, moet worden aangeduid. 
Hij zal optreden als dagelijkse spreekbuis bij het sportief departement van de ACFF en de provinciaal sportief coördinator 
ACFF in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen. 
De sportief jeugdverantwoordelijke van de club zal de informatiemodule "aspirant" (module van 12u) moeten volgen, 
aangeboden door de ACFF vanaf het seizoen volgend op de aanvraag van het label, behalve indien hij al in het bezit is van 
een brevet of diploma opgenomen in de lijst onder Art. 458.1. 
 
Ongewijzigd tot: 
 
Criterium 13 Elke ploeg in lijn gebracht in het provinciaal of interprovinciaal kampioenschap mag niet meer dan een keer per 
seizoen forfait geven voor een officiële wedstrijd. 
 
Criterium 14 De club past strikt de regels toe van het voetbal 2/2, 5/5 en 8/8 (Art. 1207, 1231, 1236 en 1577). 
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19. (15-23) Kwalificatieronde in het vrouwenvoetbal 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie.	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
In	  het	  Vrouwenvoetbal	  wordt	  3de	  nationale	  afdeling	  vanaf	  het	  seizoen	  2016-‐2017	  afgeschaft.	  Om	  de	  
ploegen	  voor	  2de	  nationale	  afdeling	  aan	  te	  duiden	  vindt	  in	  mei	  2016	  éénmalig	  een	  Kwalificatieronde	  
(artikel	  1585)	  plaats.	  
Omdat	  in	  elke	  reeks	  (behalve	  de	  laagste	  provinciale	  reeks)	  maar	  één	  ploeg	  per	  club	  mag	  uitkomen,	  
kan	  er	  ook	  aan	  de	  Kwalificatieronde	  maar	  één	  ploeg	  per	  club	  deelnemen.	  Daarom	  dient	  een	  kleine	  
aanpassing	  te	  gebeuren	  aan	  artikel	  1585.23.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  
	  
ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Tekstvoorstel	  
	  

Artikel 1585 De kwalificatieronde 
 
Overgangsbepaling voor het seizoen 2015-2016 
 
1. Principe - Stijgers naar 2de nationale damesafdeling 
 
Na het einde van de kampioenschappen in 3de nationale damesafdeling (Art. 1584) en in 1ste provinciale afdeling (Art. 1586) 
wordt er een kwalificatieronde georganiseerd. 
 
Zes clubs uit deze kwalificatieronde gaan over naar 2de nationale damesafdeling. 
 
2. Kwalificatieronde: deelnemers 
 
21. Er nemen maximum 18 ploegen deel aan de kwalificatieronde om de stijgers naar of het behoud in 2de nationale 
damesafdeling aan te duiden: 
 
- ploegen van 3de nationale afdeling (Art. 1584.31):  9 
- kandidaat-stijgers van de provincies (Art. 1586.2 en 1586.3):   9 
 
22. Indien het totaal van 18 ploegen niet bereikt wordt, nemen minder dan 18 ploegen deel aan de kwalificatieronde. 
 
23. Een B-ploeg mag niet deelnemen aan de kwalificatieronde waarvoor ze zich reglementair heeft geplaatst indien ze bij de 
start ervan de zekerheid heeft de mogelijkheid bestaat dat ze niet te kunnen kan stijgen naar 2de nationale afdeling doordat 
een hogere ploeg van haar club daar het volgende seizoen zeker zal mogelijk kan uitkomen. In dit geval wordt de 
eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van een 
vervanger. 
 
Vervolg ongewijzigd 
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20. (15-24) Forfait van een ploeg: sancties 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie.	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Bij	  het	  herwerken	  van	  de	  tabel	  met	  de	  boetes	  ten	  bate	  van	  de	  bond	  in	  geval	  van	  forfait,	  werden	  de	  
jeugdwedstrijden	  2/2	  over	  het	  hoofd	  gezien.	  Dit	  voorstel	  herstelt	  deze	  vergetelheid.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Tekstvoorstel	  
	  

Artikel 1527 Forfait van een ploeg: sancties  
 
Ongewijzigd tot: 
 
2. Boetes ten bate van de bond 
 

Algemeen forfait 
 
 

Niet 
strafbaar 

Kampioenschappen nationale afdelingen Vóór 1 juni 
 

Kampioenschappen provinciale afdelingen 1, 2, 3 en 4 Uiterlijk op de eerste werkdag na de 
provinciale algemene vergadering 

 
Alle andere afdelingen 

binnen een termijn van veertien dagen die 
aanvangt op de datum van de publicatie der 
voorlopige reeksen in de bondsbladen 

 

Boete ten 
bate van 
de bond 

 

Deze 
boetes 
blijven 
verworven, 
ook indien 
de club het 
algemeen 
forfait 
intrekt. 

Ambtshalve ingeschreven ploeg Nationale afdelingen Heren 1.000,00 EUR 
Nationale afdelingen Dames 100,00 tot 500,00 EUR 

Verplicht ingeschreven ploeg Nationale afdelingen Heren 1.000,00 EUR 
 

Niet verplicht ingeschreven 
ploegen 

Eerste ploegen provinciale 
afdelingen Heren 

500,00 EUR 

Eerste ploegen provinciale 
afdelingen Dames 

100,00 EUR 

 
 
Andere  
ploegen 

Forfait voor 
aanvang van de 
competitie 

Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8 60,00 EUR 
Andere jeugd 120,00 EUR 
Andere categorieën 200,00 EUR 

Forfait na 
aanvang van de 
competitie 

Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8 30,00 EUR 
Andere jeugd 60,00 EUR 
Andere categorieën 100,00 EUR 

Bij forfait voor een bepaalde wedstrijd 
- Bij forfait voor een bepaalde wedstrijd wordt de in gebreke zijnde club bestraft met een boete van 10,00 EUR. 
- Voor een vriendschappelijke wedstrijd of een tornooi, zijn de boetes en, behoudens andersluidende overeenkomst, de 

vergoedingen dezelfde als voor een officiële wedstrijd. 
 
Vervolg ongewijzigd 
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21. (15-25) Goede trouw van de clubs 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie.	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Om	  de	  goede	  trouw	  te	  kunnen	  inroepen	  moeten	  er	  drie	  voorwaarden	  cumulatief	  vervuld	  zijn:	  
	  
- de	  speler	  was	  nooit	  eerder	  aangesloten;	  
- de	  speler	  moet	  te	  goeder	  trouw	  aan	  minstens	  drie	  officiële	  wedstrijden	  deelgenomen	  hebben;	  
- er	  mag	  voorafgaand	  geen	  klacht	  ingediend	  zijn	  omtrent	  de	  kwalificatie	  van	  de	  speler.	  
	  
Sedert	   de	   invoering	   van	   het	   digitaal	   wedstrijdblad	   is	   het	   evenwel	   niet	   meer	   mogelijk	   om	   niet-‐
aangesloten	  spelers	  op	  te	  stellen	  en	   is	  artikel	  517	  bijgevolg	  overbodig	  geworden.	  Er	  wordt	  dan	  ook	  
voorgesteld	  om	  het	  te	  schrappen.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Tekstvoorstel	  
	  

Artikel 517  Niet-aangesloten speler: goede trouw van de club 
 
1. Een club kan per aangetekend schrijven aan de KBVB vragen dat een speler met terugwerkende kracht aan haar wordt 
toegewezen, nadat ze voor de speler een geldig ondertekend aansluitingsdocument heeft ingezonden. 
 
Hiertoe moeten de drie onderstaande voorwaarden cumulatief vervuld zijn: 
- de speler was nooit eerder aangesloten; 
- de speler moet te goeder trouw aan minstens drie officiële wedstrijden deelgenomen hebben; 
- er mag voorafgaand geen klacht ingediend zijn omtrent de kwalificatie van de speler. 
 
2. Het voordeel van de goede trouw mag in geen geval verleend worden aan een club: 
- die een speler opgesteld heeft die persoonlijk ontslag nam bij de bond, gedesaffecteerd werd, geschrapt werd of uit de 

KBVB ontslagen werd op het einde van zijn contract; 
- die een speler opgesteld heeft van buitenlandse nationaliteit, die zich niet in de bij Art. 921 vereiste voorwaarden 

bevond. 
 
3. De erkenning van de goede trouw is een bevoegdheid van: 
- een buitengewone kamer van de Geschillencommissie van het Betaald Voetbal, wanneer het een club en speler betreft 

zoals bedoeld in Art. 271.22; 
- het Uitvoerend Comité, in alle andere gevallen. 
 
4. Indien het verzoek wordt ingewilligd, wordt de speler beschouwd als toegewezen aan de club, vanaf de achtste dag, die 
de datum van de eerste officiële wedstrijd waarin hij opgesteld werd, voorafgaat. De rekening-courant van de club wordt 
gedebiteerd met een bedrag van 100,00 EUR. 
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22. (15-26) De Referee Ambassador 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie.	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Vaak	   wordt	   ten	   onrechte	   gedacht	   dat	   de	   Referee	   Ambassador	   een	   medisch	   attest	   moet	   kunnen	  
voorleggen	  en	  een	  medisch	  onderzoek	  moet	  ondergaan	  als	  hij	  ouder	  is	  dan	  60	  jaar.	  
	  
Om	  die	  reden	  is	  het	  nuttig	  om	  deze	  precisering	  toe	  te	  voegen	  in	  het	  bondsreglement.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Tekstvoorstel	  
	  

Artikel 809  De Referee Ambassador 
 
Bepalingen geldig voor de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016 
 
1. Iedere club kan één of meerdere Referee Ambassador(s) aanstellen, die niet beperkend binnen de club de volgende 
taken kan (kunnen) vervullen:  
- de aanduidingen van de clubscheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden 8/8 en 5/5, 
- mogelijkerwijs zelf, als clubscheidsrechter wedstrijden leiden, 
- zorgen voor een positief klimaat ten aanzien van de scheidsrechters, 
- scheidsrechters rekruteren onder de jeugdspelers, begeleiden en beloftevolle, jonge officiële scheidsrechters 

detecteren. 
 
2. Deze aanduiding dient door de gerechtigde correspondent van de club te worden voorgedragen aan het Regionaal 
Bureau Arbitrage. 
 
3. De Referee Ambassador wordt, indien hij geen actief scheidsrechter is, gelijkgesteld met de scheidsrechters van categorie 
I, en geniet van de voordelen die aan scheidsrechters worden toegekend (scheidsrechterskaart). 
Hij dient geen medisch attest voor te leggen en geen grondig medisch onderzoek te ondergaan indien hij ouder is dan 60 
jaar. 
Hij telt echter niet mee bij de berekening van het benodigd aantal scheidsrechters per club. 
 
4. Het Regionaal Bureau Arbitrage maakt jaarlijks een evaluatie van de resultaten die de Referee Ambassadors hebben 
geboekt inzake het rekruteren van nieuwe scheidsrechters. 
Indien ze niet minstens één kandidaat-scheidsrechter aanbrengen, die bovendien slaagt in zijn examen, kan er worden 
afgezien van hun diensten. 
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23. (15-27) Licenties voor het Betaald Voetbal 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie.	  
	  

1.	  Motivering	  
	  

Hierbij	  enige	  aanpassingen	  die	  dienen	  te	  gebeuren	  aan	  de	  reglementering	  betreffende	  het	  
toekennen	  van	  de	  licenties	  voor	  het	  betaald	  voetbal,	  en	  dit	  vooral	  om	  de	  volgende	  redenen:	  
	  

- De	   Europese	   licentie	   is	   geen	   verplichting	  meer	   voor	   de	   clubs	   van	   1ste	  Nationale	   in	   het	  
huidige	  seizoen,	  maar	  de	  clubs	  die	  geen	  Europese	  licentie	  hebben	  mogen	  vanaf	  april	  niet	  
meer	  deelnemen	  aan	  de	  finale	  van	  play	  off	  2	  of	  de	  barragewedstrijd	  van	  play	  off	  1vs	  play	  
off	  2	  voor	  het	  laatste	  Europese	  ticket;	  

- Voor	   de	   Belgische	   licentie	   worden	   de	   reglementen	   afgestemd	   op	   de	   economische	  
realiteit,	  waarbij	  steeds	  meer	  en	  meer	  clubs	  verschillende	  rechtspersonen	  oprichten	  en	  
waarvoor	   dus	   een	   consolidatie	  wordt	   gevraagd	   vanaf	   1/7/2016	   (dus	   niet	   licentie	   voor	  
seizoen	  16-‐17)	  ,	  conform	  de	  normen	  van	  UEFA,	  voor	  het	  bekomen	  van	  de	  licentie	  om	  een	  
gelijkheid	  tussen	  de	  clubs	  te	  waarborgen;	  

- Tevens	   werden	   aanpassingen	   aan	   het	   reglement	   aangebracht	   naar	   aanleiding	   van	   de	  
diverse	  bemerkingen	  van	  de	  Licentiecommissie	  en	  het	  BAS.	  

	  	   	  

Voor	  de	  UEFA	  moeten	  de	  wijzigingen	  met	  betrekking	  tot	  de	  Europese	  licentie	  goedgekeurd	  
zijn	  voor	  31/12/2015	  	  en	  moeten	  wij	  hen	  deze	  teksten	  doorsturen	  voor	  deze	  datum.	  Indien	  
dit	   niet	   het	   geval	   zou	   zijn,	   kan	   dit	   enorme	   gevolgen	   hebben	   voor	   de	   KBVB	   voor	   het	  
toekennen	  van	  de	  Europese	  licenties.	  
	  

2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  	  	  
	  

Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  

3.Inwerkingtreding	  	  
	  
Onmiddellijk	  
	  

4.	  Voorgestelde	  teksten	  
	  

Artikel 119  Wijzigingen aan de reglementaire bepalingen 
 
Ongewijzigd tot:  
 
2. Beslissingsmacht - Blokkeringsminderheid 
 
Ongewijzigd tot: 
 
22. Inzake de voorwaarden tot toekenning, intrekking of weigering van de licenties, wordt elke wijziging onderworpen aan de 
verwezenlijking van de volgende voorwaarden: 
- voor de licentie van Betaald Betaald Voetbal 1A profclub: akkoord van de Pro League en de Nationale Voetballiga; 
- voor de licentie van Betaald Voetbal 1B: tussen de Pro League, VFV  en ACFF;  
- voor de licentie van Nationale amateurclub club van 2de nationale afdeling: akkoord tussen Nationale Voetballiga en de 

clubs van 3de Afdeling  VFV en ACFF. 
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Artikel 308  Inmenging in andere clubs 
 
1. Geen enkele club mag direct of indirect: 
 
- in het bezit zijn van titels, aandelen of sociale aandelen van een andere club, 
- lid zijn van een andere club, 
- deelnemen aan het bestuur en/of de sportieve activiteiten van een andere club 
 
die deelneemt aan eenzelfde officieel kampioenschap gespeeld onder de auspiciën van de KBVB. 
 
2. Niemand mag tezelfdertijd rechtsreeks betrokken zijn in de controle, het bestuur en/of sportieve activiteiten van meer dan 
één club die aan eenzelfde competitie deelneemt. 
 
21. Een fysieke persoon of een juridische entiteit, in rechte of in feite, wordt vermoed de controle te hebben over een club: 
 
- indien hij er over de meerderheid der stemmen beschikt van de aandeelhouders, 
- indien hij recht heeft om er de meerderheid van de leden van een orgaan te benoemen of te ontslaan, 
- indien hij, als aandeelhouder, er krachtens een sociaal pact, alleen de meerderheid van het stemrecht van de 

aandeelhouders controleert. 
 
22. Een fysieke persoon of een juridische entiteit, in rechte of in feite, is betrokken in het bestuur van een club wanneer hij 
deel uitmaakt van haar beheers- of beslissingsorgaan. 
 
3. Elke overtreding of tekortkoming zal gelijkgesteld worden met een daad van competitievervalsing (Titel 20, hoofdstuk 2) 
 
4. De afdelingen 1A en 1B van het Betaald Voetbal richten zoals voorzien in artikel 308.1 “eenzelfde officieel 
kampioenschap” in en zoals voorzien in artikel 308.2 “eenzelfde competitie”. 
 
 

Artikel 332   Diensten van trainers 
 
1. Aantal gediplomeerde trainers per club 
 
11. Iedere club is verplicht zich te verzekeren van de diensten van één of meer gediplomeerde trainers. Zij dient zich te 
vergewissen van de moraliteit, en in voorkomend geval, van de arbeidsvergunning van hun medecontractant. 
 
12. Als hoofdtrainer wordt bedoeld de verantwoordelijke voor het voetbalgebeuren van het eerste elftal en in het bijzonder: 
1) trainingen en tactische richtlijnen voor het eerste elftal van de club; 
2) de selectie en de samenstelling van de wedstrijdbladen; 
3) instructies geven aan de spelers en de andere leden van de technische staf in de kleedkamers en de technische zone 

voor, tijdens en na de match; 
4) deelnemen aan alle media-activiteiten welke zijn voorbehouden voor de hoofdtrainer. 
 
12 13. Per afdeling dient men zich te verzekeren van de diensten van volgende trainers: 
 
121 131. In het betaald voetbal 
 
1311. In eerste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016 afdeling betaald voetbal 1A heren) 
 
van één UEFA-PRO gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van het eerste elftal moet 
fungeren optreden, van één UEFA-A gediplomeerde assistent trainer met een geldige licentie, en van één UEFA-A en vier 
drie UEFA-B gediplomeerde trainers (één voor de U11 - U12, één voor de U13 - U14, één voor de U15 - U16 en één voor de 
U17 - U19) voor de jeugdploegen zoals voorzien in artikel 1548. 
 
De club voldoet eveneens indien de hoofdtrainer de UEFA-PRO cursus georganiseerd door de KBVB volgt en haar 
assistent-trainer over een geldig UEFA-PRO diploma met een geldige licentie beschikt. 
 
1312. In betaald voetbal 1B heren ( vanaf 1/07/2016) 
 
Van één UEFA-A gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van het eerste elftal moet 
fungeren optreden, van één UEFA-B gediplomeerde assistent trainer en van 4 UEFA-B gediplomeerde trainers voor de 
jeugdploegen. 
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122. 132.  In het nationale en regionale voetbal ACFF/VFV 
 
1321. In tweede en derde nationale afdeling  ( tot en met 1/7/2016) 
 
van één UEFA-A gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van het eerste elftal moet 
optreden en van twee UEFA-B-gediplomeerde trainers 5 tot U19) voor de jeugdploegen. 
 
1322. In 1e klasse amateurs heren (vanaf 1/7/2016) 
 
Van één UEFA-A gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van het eerste elftal moet 
optreden, van 2  UEFA-B gediplomeerde trainers voor de jeugdploegen. 
 
1231323.  In de afdeling bevorderingen heren 
 
van één trainer die in het bezit is van het getuigschrift A voor de kern van de eerste ploeg en van één UEFA-B 
gediplomeerde trainer voor de jeugd. 
 
1281324. In de Super League Vrouwenvoetbal 
 
van één UEFA-A gediplomeerde trainer met een geldige licentie die als hoofdtrainer van dit elftal moet fungeren en van één 
andere gediplomeerde trainer. 
 
Overgangsmaatregel voor het seizoen 2015-2016 
 
van één UEFA-B gediplomeerde trainer met een geldige licentie die als hoofdtrainer van dit elftal moet fungeren en van één 
andere gediplomeerde trainer. 
 
1291325.  In eerste en tweede nationale damesafdelingen 
 
van één trainer die in het bezit is van het UEFA-B diploma. 
 
133. In de provinciale afdelingen 
 
1241331.  In eerste provinciale afdeling heren 
 
van één trainer die in het bezit is van het getuigschrift A. 
 
1251332.  In tweede provinciale afdeling heren 
 
van één UEFA-B gediplomeerde trainer. 
 
1261333.  In derde provinciale afdeling heren 
 
van één UEFA-B gediplomeerde trainer of één speler (of oud-speler) die regelmatig de lessen volgt van het tweede jaar van 
de eerste cyclus van de Trainersschool. 
 
1271334. Vanaf vierde provinciale afdeling heren 
 
van één trainer met een getuigschrift B of één speler (of oud-speler) die regelmatig de lessen volgt van het eerste jaar van 
de eerste cyclus van de Trainersschool. 
 
1314. Een club waarvan de eerste ploeg promoveert, beschikt onmiddellijk over een periode van twee opeenvolgende 
seizoenen om zich in regel te stellen met de nieuwe situatie inzake de verplichtingen van het in dienst nemen van 
gediplomeerde trainers. 
Deze periode wordt herleid tot één seizoen voor een club die stijgt naar 1ste nationale afdelinghet Betaald Voetbal. 
 
Het in dienst nemen van een nieuwe trainer, in de loop van bovenvermelde overgangsperiodes, verplicht de club ertoe zich 
onmiddellijk te schikken naar de reglementering die geldt voor de afdeling waarin ze zich bevindt. 

Rest van het artikel (voorlopig) ongewijzigd
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TITEL 4 
DE CLUBLICENTIES 

 
 

HOOFDSTUK 1: DE LICENTIES VOOR 1STE EN 2DE NATIONALE 
HEREN 

(vanaf 1/7/2016: DE LICENTIES VOOR HET BETAALD VOETBAL 1A EN 1B) 
 

Sectie 1: Algemeenheden 
 
 

Artikel 401   Verzoek tot toekenning van een licentie 
 
1. Een club die uitkomt in 1ste nationale afdeling of op het punt staat naar deze afdeling te promoveren, moet een verzoek 
indienen tot aflevering van een licentie van 1ste Nationale afdeling en deze toegekend krijgen vooraleer in bedoelde 
competitie te mogen aantreden. 
 
2. Een club die in 2de nationale afdeling uitkomt of op het punt staat naar deze afdeling te promoveren of te dalen, moet een 
verzoek indienen tot aflevering van een licentie van club van 2de nationale afdeling en deze toegekend krijgen vooraleer in 
bedoelde competitie te mogen aantreden en dit tot en met het seizoen 2017-2018. 
Vanaf het seizoen 2018-2019 dient dit de licentie Betaald Voetbal 1A te zijn 
 
Een club die uitkomt in afdeling 1B van het Betaald Voetbal of op het punt staat naar deze afdeling te dalen moet een 
verzoek indienen tot aflevering van een licentie van club van afdeling 1A van het Betaald Voetbal vooraleer in bedoelde 
competitie te mogen aantreden 
 
Een club die uitkomt in afdeling 1B van het Betaald Voetbal moet een verzoek indienen tot aflevering van een licentie van 
club van afdeling 1B van het Betaald Voetbal vooraleer in bedoelde competitie te mogen aantreden 
 
3. De toekenning van een licentie aan een profclub van 1ste nationale afdeling of aan een club Betaald Voetbal van 2de 
nationale afdeling geeft recht op toetreding als werkend lid tot de liga die overeenstemt met de afdeling waarin ze aantreedt. 
 
4. In geval van overdracht van patrimonium waarbij de overnemer zich engageert om alle schulden van de overlater op zich 
te nemen, kan de overnemer zelf een licentie aanvragen in naam van de over te laten club. 
De licentiecommissie spreekt zich in dezelfde beslissing uit over het sanctioneerbaar karakter van de overdracht van 
patrimonium en over de toekenning van de licentie aan de overgelaten club. 
 
 

Artikel 402  Voorwaarden tot deelname aan de Belgische competitie 
     
1. Iedere club uitkomend in 1ste of 2de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald voetbal 1A of 1B) 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. 
 
2. Alle clubs van 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: betaald voetbal) die wensen uit te komen in de Europese 
competities dienen bovendien te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de Europese Licentie (UEFA Club Licensing 
and Financial Fair Play Regulations – Editie 2012 2015- Art. 17 tot en met 52 en Art. 69 67 tot en met 74, en de daarbij 
horende bijlagen) – Zie hiervoor www.uefa.com  
De sancties voor het niet-behalen van deze specifieke criteria van de Europese Licentie worden bepaald in Art. 409 van het 
bondsreglement.  
 
3. De club die een licentie heeft aangevraagd binnen de daartoe voorziene periode en deze heeft bekomen en welke een 
niet sanctioneerbare overdracht van patrimonium heeft gerealiseerd, kan de Licentiecommissie verzoeken deze licentie over 
te dragen aan de overnemende rechtspersoon.  
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De overnemende rechtspersoon richt daartoe binnen de 8 dagen na de goedkeuring van de overdracht een verzoek aan de 
Secretaris-generaal, die het overmaakt aan het Licentiedepartement met het oog op een verslag en een advies. Deze 
aanvraag wordt onderzocht volgens dezelfde procedure als de licentieaanvraag met inachtneming van de toestand van de 
overnemer na de overdracht. 
 
4. 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 01.02 tot en met 15.02 (Art. 21) van het 
seizoen volgend op dat waarin de overdracht tot stand kwam. 
 
 

Artikel 403  Geen aanvraag ● Verzaking ● Weigering ● Intrekking statuut ● 
   Sancties 
      
1. Licentie voor 1ste Nationale (vanaf 1/7/2016: Betaald voetbal 1A) 
 
11. Indien geen aanvraag werd ingediend, aan het statuut van profclub (vanaf 1/7/2016: club betaald voetbal) verzaakt wordt 
of indien dit statuut geweigerd of ingetrokken wordt wegens niet-economische redenen, degradeert de betrokken club naar 
2de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1B 1ste klasse amateurs), voor zover de club voldoet aan de 
licentievoorwaarden van die afdeling. 
 
12. De club waarvan de licentie voor 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1A) geweigerd of ingetrokken 
wordt wegens economische redenen gebrek aan continuïteit wordt verwezen naar 1ste klasse amateurs voor zover de club 
voldoet aan de licentievoorwaarden van die afdeling. 
De club waarvan de licentie voor 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1A) geweigerd of ingetrokken wordt 
wegens redenen als bedoeld in artikel 407,1, 4° die geen licentie voor 2de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald 
Voetbal 1B) nog voor 1ste klasse amateur bekomt en naar 3de nationale afdeling 2de klasse amateur wordt verwezen, dient 
het kampioenschap aan te vangen met een handicap van drie punten, namelijk één punt per periode. 
 
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 de Secretaris-generaal voor uitvoering 
Deze sanctie geldt niet wanneer de club er vrijwillig toe besluit amateur te worden of geen licentie heeft aangevraagd. 
De club waarvan de licentie voor afdeling 1A van het Betaald Voetbal wordt geweigerd of ingetrokken bij gebrek aan 
continuïteit wordt verwezen naar 1ste klasse Amateurs, voor zover de club voldoet aan de licentievoorwaarden van die 
afdeling. 
 
De club waarvan de licentie voor afdeling 1A van het Betaald Voetbal wordt geweigerd of ingetrokken omwille van niet 
naleving van de voorwaarden opgenomen in artikel 407.1.6° wordt verwezen naar 2de klasse amateur en moet het 
kampioenschap aanvangen met een handicap van drie punten, namelijk één punt per periode. 
 
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 de Secretaris-generaal voor uitvoering. 
 
Deze sanctie geldt niet wanneer de club er vrijwillig toe besluit amateur te worden of geen licentie heeft aangevraagd. 
 
2. Licentie voor 2de Nationale (vanaf 1/7/2016: betaald voetbal 1B) 
 
21. Indien geen aanvraag werd ingediend, aan het statuut van club van het Betaald Voetbal in 2de nationale afdeling (vanaf 
1/7/2016: Betaald Voetbal 1B) verzaakt wordt of indien dit statuut geweigerd of ingetrokken wordt, degradeert de betrokken 
club naar of blijft ze in 3de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: 1ste klasse amateur) voor zover de club voldoet aan de 
licentievoorwaarden van die afdeling. 
 
22. De club van 2de afdeling die degradeert naar derde afdeling wegens economische redenen, dient het kampioenschap 
aan te vangen met een handicap van drie punten, namelijk één punt per periode. 
 
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 de Secretaris-generaal voor uitvoering  
Deze sanctie geldt niet wanneer de club er vrijwillig toe besluit amateur te worden of geen licentie heeft aangevraagd. 
De club waarvan de licentie voor Betaald Voetbal 1B geweigerd of ingetrokken wordt wegens gebrek aan continuïteit wordt 
verwezen naar 1ste klasse amateurs voor zover de club voldoet aan de licentievoorwaarden van die afdeling. 
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De club waarvan de licentie voor Betaald Voetbal 1B geweigerd of ingetrokken wordt wegens redenen als bedoeld in artikel 
407,1, 6° wordt verwezen naar 2de klasse amateur en moet het kampioenschap aanvangen met een handicap van drie 
punten, namelijk één punt per periode. 
 
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 de Secretaris-generaal voor uitvoering. 
 
Deze sanctie geldt niet wanneer de club er vrijwillig toe besluit amateur te worden of geen licentie heeft aangevraagd. 
 
3. Europese licentie  
 
31. Indien de Europese licentie aan een club van 1ste nationale afdeling (vanaf 1/07/2016: Betaald Voetbal) niet wordt 
aangevraagd  of  geweigerd of ingetrokken wordt, heeft dit geen gevolg voor het behoud van deze club in 1ste nationale 
afdeling voor zover zij voldoet aan de criteria van de nationale licentie voor 1ste nationale afdeling. De sancties voor 
betrokken club staan vermeld in Art. 409 van het bondsreglement. 
 
32. Naast alle overige reglementaire sancties worden alle inbreuken of tekortkomingen op de voorwaarden tot verkrijging van 
de licentie die toegang verleent tot de Europese competities of betreffende het toezicht op de financiële verplichtingen van 
de clubs in het kader van de UEFA-licentie, op verzoek van en na het aanhoren van het verslag van de Licentiemanager, 
door de Licentiecommissie bestraft conform Art. 409, 416 en 429 van het bondsreglement. 
 
4. Alle opgelegde financiële boetes in het kader van de licentieprocedure dienen door de KBVB te worden aangewend in 
de sociale projecten van de liga waartoe de club behoort. 
 
Nieuw 

Artikel 404 Verplichting tot het mededelen van alle gebeurtenissen na het 
bekomen van de Licentie 

 
1. De club welke een licentie bekomt voor het Betaald Voetbal  dient het Licentiedepartement onmiddellijk en schriftelijk op 
de hoogte te brengen van alle belangrijke veranderingen, meer bepaald elke latere gebeurtenis met een grote economische 
weerslag en dit tot het einde van het seizoen waarvoor de licentie is toegekend. 
 
2.De informatie welke door de club moet worden medegedeeld dient een omschrijving te bevatten van de aard van deze 
gebeurtenissen of de voorwaarden ervan, alsmede een schatting van hun financiële impact of een (gemotiveerde) reden 
waarom een dergelijke schatting niet kan worden gemaakt. 
 
3. Elke onjuiste verklaring, schending, ontkenning of het niet uitvoeren van de verplichtingen opgenomen in dit artikel kan 
door de Licentiecommissie worden beboet, na de Licentiemanager te hebben gehoord, met een de betaling van een boete 
zoals opgenomen in artikel 1916. 
 

Sectie 2: Toekennings- en licentievoorwaarden 
 
 

Artikel 406  Toekenningsvoorwaarden 
 

Voor de aanvragen voor 1/7/2016 
 

1. De club geeft de juridische persoon op dewelke titularis is van het stamnummer. 
 
 

Voor de aanvragen na 1/7/2016 
 

1. De club geeft de rechtspersoon of rechtspersonen op die de kosten en/of de ontvangsten dragen verbonden aan de 
volgende  voetbalactiviteiten 
a) Alle loonkosten van de medewerkers (spelers, trainers en andere administratieve en technische, medewerkers, 

alsmede de medische staf en de veiligheidsmedewerkers), daaronder begrepen de alle soorten van betalingen aan de 
medewerkers ingevolge contractuele of wettelijke verplichtingen; 

b) Alle kosten/inkomsten verbonden met het verwerven/verkoop van spelers (inclusief ter beschikking stellingen); 
c) De ticketinkomsten van de club; 
d) De sponsoring en andere commerciële rechten; 
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e) De mediarechten; 
f) De merchandising en hospitality; 
g) Het operationeel beheer van de club (bv. Administratie, activiteiten tijdens de wedstrijddagen, verplaatsingen, 

aanwervingen e.d.); 
h) De financiële kosten en inkomsten (inbegrepen de financieringen gedekt of gewaarborgd door de activiteiten van de 

licentieaanvrager); 
i) Het gebruik en het beheer van het stadion en trainingsfaciliteiten; 
j) De jeugdsector. 
 
1 2. De licentie eigen aan de afdeling waarin de club uitkomt wordt toegekend: 
 
11.21 voor zover de Licentiecommissie op basis van het ingediende dossier en alle bekende gegevens en de ratio’s zoals 
deze uit gereviseerde jaarrekening blijken van oordeel is dat de continuïteit van de club naar redelijke verwachtingen 
verzekerd is tot het einde van het seizoen waarvoor de licentie wordt verleend. 
 
Voor 15 oktober, publiceert het Licentiedepartement op de website van de KBVB de criteria welk zij zal toepassen om op 
uniforme wijze haar verslag op te stellen zoals bepaald in artikel 254.21 
 
Vanaf de opening tot de sluiting van de procedure gerechtelijke reorganisatie geldt het onweerlegbaar vermoeden dat de 
continuïteit niet verzekerd is. 
 
12 22. Onafgezien van de beoordeling van de continuïteit door de Licentiecommissie, moet de aanvragende club ook aan de 
algemene voorwaarden voldoen (Art. 407). 
 
13. 23 De aanvragende club moet bovendien voldoen aan de specifieke voorwaarden van de afdeling, waarvoor zij de 
licentie aanvraagt (Art. 408 en 410). 
 

Voor de aanvragen na 1/7/2017: 
 
In uitvoering van artikel 408.1.3°, is, de club welke gepromoveerd is naar afdeling 1B van het Betaald Voetbal en welke een 
licentie moet bekomen voor afdeling 1A van het Betaald Voetbal vanaf het tweede seizoen nadat zij is toegetreden tot 
afdeling 1B van het Betaald Voetbal, niet verplicht, op de datum van de aanvraag, te beschikken over installaties die 
beantwoorden aan specifieke criteria. Voor de club, worden de bepalingen van artikel 408.1.3° slechts gecontroleerd op 15 
oktober en op 31 december van het tweede seizoen volgend op haar promotie zoals bepaald in artikel 428. 
 
2 3. Door de toekenning van de licentie wordt de licentie onvoorwaardelijk gegeven voor het komende seizoen. 
De Licentiecommissie mag geen licentie toekennen onder voorwaarden die, als ze niet zouden vervuld zijn, voor gevolg 
zouden hebben dat de licentie vervalt voor het seizoen waarvoor de licentie is gegeven.  
 
3. Indien de Licentiecommissie van oordeel is dat de continuïteit voor het komende seizoen verzekerd is, mag zij de licentie 
toekennen aan de club die zich kan beroepen: 
 
- op een globaal herstelplan goedgekeurd door de bevoegde rechtbank in het kader van een bij vonnis 

gesloten procedure gerechtelijke reorganisatie voor zover dit herstelplan minstens de terugbetaling voorziet van alle 
schuldeisers in hoofdsom; dit teneinde de gelijkheid en de eerlijke en sportieve concurrentie onder de clubs te 
waarborgen. 

- op individuele afbetalingsakkoorden en/of -plannen overeengekomen met de schuldeisers al of niet 
gesloten in het kader van wet continuïteit ondernemingen voor zover deze akkoorden minstens de terugbetaling in 
hoofdsom omvatten 

 
Werden afbetalingstermijnen overeengekomen met de schuldeisers, dan kan de bevoegde Licentiecommissie afhankelijk 
van de omstandigheden de toekenning van de licentie koppelen aan één of meerdere hierna opgesomde bijkomende 
maatregelen die de commissie vastlegt in de beslissing zijnde: 
 
- het verbod op het aanwerven van spelers die zouden kunnen opgesteld worden in de eerste ploeg, zonder afbreuk te 

doen aan de sanctie voorzien in Art. 427.6; 
- het opstellen van een herstelplan, binnen een termijn door de bevoegde Licentiecommissie bepaald. Dit plan houdt een 

staat van activa en passiva van de rechtspersoon in alsmede een prognose van de ontvangsten en uitgaven voor het 
komende seizoen en een prognose van de activa en passiva aan het einde van het komende seizoen. 

- het leveren van het bewijs, op tijdstippen door de bevoegde Licentiecommissie bepaald, dat de afbetalingstermijnen 
werden nageleefd. 

 



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

96 

Na de Licentiemanager te hebben gehoord in zijn verslag, kan de Licentiecommissie op elk ogenblik en op verzoek van de 
club het transferverbod opheffen, wanneer de club bewijst dat zij haar schulden waarvoor afbetalingstermijnen bestonden 
volledig heeft voldaan; 
 
4. De bevoegde Licentiecommissie mag de licentie toekennen wanneer er schulden zijn als hierboven bedoeld in artikel 407, 
1, 6° die door de club worden betwist en waarvan de betwisting kennelijk niet onredelijk schijnt; 
 
In het geval de betwisting kennelijk onredelijk schijnt, kan de licentiecommissie de toekenning van de licentie al of niet 
afhankelijk maken van het blokkeren door de club van de betwiste sommen hetzij op een rekening van de KBVB, hetzij op 
een geblokkeerde rekening van de club welke slechts kunnen worden gedeblokkeerd mits toestemming van het 
licentiedepartement. 
 
De bevoegde Licentiecommissie kan de toekenning al of niet afhankelijk maken van het stellen van een bankwaarborg in het 
voordeel van de schuldeiser met betwiste vordering. 
 
De Licentiecommissie gelast de Licentiemanager zich te informeren bij de institutionele schuldeisers teneinde alle nuttige 
inlichtingen in te winnen nopens de aard van de betwisting. 
 
 

Artikel 407  Algemene voorwaarden 
 

1.  De aanvragende club moet aan de volgende algemene voorwaarden voldoen: 
 
1° een organigram voorleggen van haar juridische structuur, tot en met de persoon die de ultieme controle uitoefent; 
 

1° 2° voor alle entiteiten welke deel uitmaken van de club, de rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen 
van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of, in voorkomend geval, in een ander nationaal register, 
evenals alle akten of documenten betreffende de machtigingen tot vertegenwoordiging en de 
aansprakelijkheidsmandaten waarvan de wettelijke publicatie vereist is; 

 
2° 3° de rechtspersoon, houder van het stamnummer moet de werkgever zijn van de spelers onder contract die, 

conform het reglement van de KBVB, door haar in de officiële competities opgesteld worden en van de trainers van 
het eerste elftal en voor alle spelers en trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake; 

 
3° 4°Voor de aanvragen voor 1/7/2016 een gereviseerde jaarrekening overleggen van het laatst afgesloten 

boekjaar, welke geen onthoudende of afkeurende negatieve verklaring van de revisor inhoudt en welke voldoet 
aan alle wettelijke bepalingen ter zake, waaronder de alarmbelprocedure (bv. voor de naamloze vennootschappen 
artikel 633 van het Wetboek Vennootschappen); 

4° Voor de aanvragen na 1/7/2016 een controleverslag voorleggen van een door de Algemene Vergadering  
benoemde commissaris en welk betrekking heeft op het laatst afgesloten boekjaar en welk geen onthoudende of 
afkeurende verklaring  inhoudt en welke voldoet aan alle wettelijke bepalingen ter zake, waaronder de 
alarmbelprocedure (bv. voor de naamloze vennootschappen artikel 633 van het Wetboek Vennootschappen); 

 
5° en een geraamde staat van ontvangsten en uitgaven tot het einde van het seizoen waarvoor de licentie wordt 
aangevraagd, met een vergelijking van de gerealiseerde cijfers en de veronderstellingen waarop de club zich baseert.  Deze 
staat dient zal de normale werking te garanderen van de club tijdens tot het einde van het seizoen waarvoor de licentie werd 
aangevraagd, uitgaande van aanvaardbare veronderstellingen, die ondersteunt worden door de vergelijkbare cijfers; 
 

5° 6° het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling van: 
 
 - de lonen aan spelers, trainers en alle personeel; 
 - de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 
 - de bedrijfsvoorheffing; 
 - de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van de beroepsvoetballers van alle personeelsleden; 
 - de taksen en de belastingen van welke aard ook; 
 - de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 
 - de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van het wedstrijdstadion van de eerste ploeg 
alle stadia en trainingsinstallaties; 
 - van alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering voor alle personeelsleden; 
 

6° 7° een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten in alle gevallen waarin zulks door de wet verplicht is voor alle 
personeelsleden; 
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7° 8° zich schikken naar de wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de spelers die 

geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.); 
 

8°  zich schikken, wat de Tussenpersonen betreft, naar de wettelijke verplichtingen en naar het reglement van de 
FIFA en de KBVB; 

 
9° 9° zich onderwerpen aan een controle met alle door de Licentiecommissie nuttig geachte middelen op de strikte 

toepassing van de toekennings- en behoudsvoorwaarden van de licentie; 
 

10° 10° een beroep doen op gediplomeerde trainers conform Art. 332 van het bondsreglement en voor alle trainers 
voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake; 

Indien een functie van gediplomeerde trainer vacant komt te staan tijdens het seizoen onderworpen aan de licentie: 
   

- om een reden die ontsnapt aan de controle van de licentiekandidaat (ziekte, ongeval, enz.) moet de 
licentiekandidaat er zich van verzekeren dat deze functie binnen de vijf 60 werkdagen wordt overgenomen door: 
- een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die beantwoordt aan het criterium (in dit geval kan de 

vervanging gebeuren voor een periode van onbepaalde duur); 
- een persoon die niet beschikt over de nodige kwalificatie en die niet beantwoordt aan het criterium (in dit 

geval is de vervanging slechts tijdelijk en mag de duur ervan het einde van het seizoen onderworpen aan de 
licentie, niet overschrijden).  

 
- om een reden die voortvloeit uit een beslissing van de licentiekandidaat (bv. ontslag van de hoofdtrainer), moet de 

licentiekandidaat er zich van verzekeren dat de functie binnen de vijf 60 werkdagen wordt overgenomen door een 
persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die beantwoordt aan het criterium (in dit geval kan de 
vervanging gebeuren voor een periode van onbepaalde duur).  

 
Deze vervanging moet binnen de 10 60 werkdagen nadat een functie vacant is komen te staan, worden betekend aan de 
Secretaris-generaal en aan de Licentiemanager.  
Bij niet-naleving van deze termijn van 10 60 werkdagen, dient de Licentiemanager een rapport op te stellen voor de 
Licentiecommissie, die, per vijf werkdagen dat de club niet voldoet aan deze bepalingen een boete kan opleggen aan de 
betrokken club. 
 

11° 11° over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en aan de uitvoeringsbesluiten 
inzake veiligheid in de stadions en ticketing. Daarenboven dient de club over een schriftelijk akkoord te beschikken 
van de lokale autoriteiten om haar thuiswedstrijden te mogen afwerken in dit stadion tijdens het seizoen waarvoor 
de licentie wordt aangevraagd; 

 
12° 12° zonder enig voorbehoud alle contractuele en statutaire verplichtingen van de desbetreffende liga waarvoor een 

aanvraag tot licentie wordt ingediend van de Pro League, aanvaarden en zich ertoe verbinden aan de uitvoering 
van de contractuele verplichtingen van deze liga de Pro League alle medewerking te verlenen. 

 
2. De licentie zal niet worden toegekend: 
 
21. Aan een club waarvan minstens één van de bestuurders verbonden juridische entiteiten: 
 
1. als lid is geschrapt door een internationale, Belgische of buitenlandse sportinstantie of geschorst gedurende een 

periode die het in de aanvraag bedoelde seizoen geheel of gedeeltelijk bestrijkt;  
 
2. is veroordeeld wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid daaraan,  
 
3. is veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming, of voor een strafrechtelijk beteugelde handeling 

die krachtens het Belgisch Strafwetboek kwalificeert als een misdaad;  
 
4. een verbod heeft opgelegd gekregen uit hoofde van KB nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod 

aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen), met 
dien verstande dat het verbod zelfs van toepassing is indien de club een andere rechtsvorm heeft dan de in artikel 1 
van bovengenoemd KB vermelde vennootschappen, of uit hoofde van een vergelijkbare buitenlandse wetgeving; 

 
5. om disciplinaire redenen is geschrapt voor een termijn van tenminste drie jaar door een beroepsorganisatie waartoe de 

bestuurder verbonden juridische entiteit behoort op het ogenblik dat de licentieaanvraag wordt ingediend of gedurende 
een periode die het in de aanvraag bedoelde seizoen (zelfs gedeeltelijk) bestrijkt; 

 
6. minder dan tien kalenderjaren voor de licentieaanvraag, nog bestuurder was van een Belgische club die om andere 

dan sportieve redenen is geschrapt of gedegradeerd (bijvoorbeeld, wegens het niet betalen van schulden), tenzij de 
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Raad van Bestuur van de Pro League (voor een club in eerste nationale afdeling), of de Raad van Bestuur van de 
Nationale Voetballiga (NVL) (voor een club in tweede nationale afdeling) vaststelt dat de bestuurder verbonden 
juridische entiteit  niet bij de situatie betrokken was of alle binnen zijn macht liggende maatregelen heeft getroffen om 
de situatie op te lossen of ze aan de bevoegde instanties te melden. 

Bovenstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing in zoverre betreffende uitspraak in kracht van gewijsde is getreden, na 
uitputting van alle nationale rechtsmachten.  
 
Bovenstaande voorwaarden (1 tot en met 6) zullen niet van toepassing zijn, indien de betrokken bestuurder verbonden 
juridische entiteit, voor de betrokken veroordeling, krachtens een gerechtelijke beslissing van een Belgische rechtbank in eer 
en rechten hersteld werd, of indien de Licentiecommissie van oordeel is dat bij de buitenlandse veroordeling de rechten van 
de verdediging niet werden gerespecteerd. 
 
22. Aan een club die geen gehoor geeft aan elk schriftelijk verzoek van de Pro League of Nationale Voetballiga 
(vanaf 1/7/2016: enkel Pro League) met onmiddellijke ingang alle bestuurders verbonden juridische entiteiten van de 
club te ontslaan waarvan de Pro League of Nationale Voetballiga (vanaf 1/7/2016: enkel Pro League) vaststelt dat zij: 
 
-‐ dat zij tijdens het afgelopen seizoen persoonlijk of via een tussenpersoon betrokken was bij weddenschappen op de 

uitslagen van door zijn club gespeelde wedstrijden; of op andere wedstrijden waarbij zijn club belang heeft, tenzij het 
gaat om een op kleine schaal door de club georganiseerde pronostiek voor een goed doel; 

 
-‐ dat zij direct of indirect 10 % of meer aandelen of deelbewijzen aanhouden in een vennootschap die weddenschappen 

organiseert; 
 
-‐ dat zij op eender welk moment sinds hij zijn mandaat bij de club uitoefent zij een beslissende invloed uitoefent in de 

club, de uitslag van een wedstrijd in de Pro League of Nationale Voetballiga (vanaf 1/7/2016: enkel Pro League) heeft 
beïnvloed om zo zelf een weddenschap (te proberen) te winnen of een derde te laten winnen. Het contract van elk 
betaald sportbeoefenaar die is aangesloten bij de club, moet tevens een clausule bevatten die de speler verbiedt om 
deel te nemen aan weddenschappen van welke aard ook die betrekking hebben op voetbalwedstrijden van de club of 
op andere wedstrijden waarbij hun club belang heeft; 

 
23. Belangenconflicten en integriteit van de competities: de licentie zal niet worden toegekend aan een club 
waarvan één of meerdere bestuurders verbonden juridische entiteiten: 
 

-‐ tijdens het vorige seizoen een beslissende invloed heeft verworven binnen het bestuur van een andere club van 
dezelfde afdeling van het betaald voetbal , met inbegrip van een van de clubs die aan het einde van dat seizoen 
degradeerden  

 
-‐ eveneens een juridische entiteit is verbonden met een andere club van het Betaald Voetbal; 

 
-‐ Activiteiten als tussenpersonen uitvoeren volgens de bepalingen weergegeven in bijlage 11 van het huidige 

reglement; 
 

-‐ na de datum van aanvang van het lopende seizoen nog steeds een beslissende invloed bezat bij een andere club 
van het betaald voetbal die aan het einde van het afgelopen seizoen naar de eerste afdeling promoveerde. 

 
Deze beslissende invloed wordt vastgesteld overeenkomstig de reglementen van de KBVB, door alle middelen en in het 
bijzonder door: 
 
-‐ het bezit van activa of aandelen;  
-‐ de uitoefening van stemrecht binnen de algemene vergadering van de vennootschap of vereniging;  
-‐ de bevoegdheid in rechte of in feite om de leden van de bestuursorganen van de club of de vertegenwoordiger(s) van 

de club bij de Pro League aan te duiden;  
-‐ afgesloten overeenkomsten tussen twee of meer (rechts)personen die elk beschikken over een beslissende invloed in 

een andere club van het betaald voetbal , waarbij in deze overeenkomsten bindende afspraken worden gemaakt met 
betrekking tot het bestuur van één van beide clubs of met betrekking tot de uitoefening van stemrecht binnen de 
algemene vergadering van één van beide clubs. 

Het bezit van meer dan 20 % van de stemrechten geldt als een beslissende invloed. 
 
24. De licentie mag niet worden toegekend aan een club indien ze met een Belgische of buitenlandse club, met een 
vereniging in eender welke vorm of met een tussenpersoon een overeenkomst heeft betreffende de training en/of 
(uitgestelde) rekrutering van spelers van minder dan 18 jaar van wie de opleiding niet in overeenstemming is met de 
wetten op de kinder- en jeugdbescherming, met de regels van openbare orde, met het Verdrag inzake de rechten van het 
kind van de Verenigde Naties van 20 november 1989 en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie of met de 
reglementering van de FIFA, KBVB of de Pro League of Nationale Voetballiga 
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Onder ‘bestuurder’ wordt in Art. 407.2 verstaan: eenieder die er toe gemachtigd is een club in rechte te vertegenwoordigen 
op grond van de statuten of een schriftelijk mandaat, of eenieder die de facto over de mogelijkheid beschikt om een 
beslissende invloed, in de zin paragraaf C (Belangenconflicten en de integriteit van de competities), uit te oefenen binnen 
een club.  
Worden steeds als bestuurder aanzien: de eigenaar, voorzitter, algemeen directeur (of algemeen manager), de financieel 
directeur en de gerechtigde correspondent van de club.  
 
25. Onder verbonden juridische entiteit wordt verstaan: 
-‐ elk filiaal van de licentie kandidaat; 
-‐ elke entiteit verbonden met de licentie kandidaat; 
-‐ elke entiteit, tot en met de partij welke de ultieme controle uitoefent, welke direct of indirect over 10 % of meer van de 

stemrechten beschikt in de schoot van de algemene vergadering van de licentie kandidaat of die op één of andere wijze 
invloed uitoefent op de licentie kandidaat; 

-‐ elke partij die de bevoegdheid heeft, in feite of in rechte, het directiecomité of de vertegenwoordigers van de club bij de 
Pro League te benoemen; 

-‐ elke partij verbonden door een ondertekende overeenkomst welke akkoorden bevat met betrekking tot directie van de 
club of de uitoefening van het stemrecht in de Algemene Vergadering; 

-‐ elke partij welke is aangeduid om de club in rechte te vertegenwoordigen op basis van de statuten of een geschreven 
mandaat; 

-‐ de voorzitter, de bestuurders, de algemeen directeur (of algemeen manager), de financieel directeur en de gerechtelijk 
correspondent van de club. 

 
Het bezit van meer dan 10 % van de stemrechten wordt beschouwd als hebbende een beslissende invloed. 
 
 

Artikel 408   Specifieke voorwaarden voor 1ste nationale afdeling 
 

(vanaf 1/7/2016: Specifieke voorwaarden voor Betaald Voetbal 1A) 
 
1. Om een licentie te bekomen voor 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1A) moet een club tevens 
voldoen aan volgende specifieke voorwaarden: 
 
1° Voor de aanvragen voor 1/7/2016 :  
In aanmerking komen om uit te komen in of te promoveren naar de 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 
1A); 
 
Voor de aanvragen na 1/7/2016 :  
In aanmerking komen om uit te komen in of te promoveren naar afdeling 1A van het Betaald Voetbal of in aanmerking 
komen om uit te komen in of te degraderen naar afdeling 1B van het Betaald Voetbal; 
 
2° uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding van ieder seizoen tot de 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: 
Betaald Voetbal 1A) beschikken over minstens 22 spelers, tenzij andersluidende bepaling in de afgesloten CAO, met het 
statuut van betaalde sportbeoefenaar (wet van 24.02.1978) en voor alle spelers voldoen aan de wettelijke bepalingen ter 
zake; 
 
3° over installaties beschikken die aan de volgende specifieke criteria beantwoorden: 
 
Bepaling geldig vanaf het seizoen 2016-2017 (licentieaanvragen in 2016) 
 
3° over installaties beschikken die op dag van de aanvraag van de licentie aan de volgende specifieke criteria 
beantwoorden: 
 
a) het stadion moet uitgerust zijn met een verlichtingsinstallatie met een gemiddelde verlichtingssterkte van minstens 800 

lux (Art. 1311); 
een club welke, vanaf het seizoen 2016-2017 gedurende 2 opeenvolgende seizoen is uitgekomen in afdeling 1A van 
het Betaald Voetbal, moet bij haar aanvraag van haar licentie voor het volgende seizoen voor de afdeling 1A Betaald 
Voetbal, beschikken over een verlichtingsinstallatie met een gemiddelde verlichtingssterkte van minstens 1200 lux; 

 
b) het speelveld moet een lengte hebben van minstens 100 meter en hoogstens 105 meter, een breedte van minstens 64 

meter en hoogstens 68 meter. Het moet in perfecte staat zijn en de club moet bewijzen dat ze over het nodige 
materiaal en personeel voor het onderhoud beschikt; 
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c) de neutrale zone moet afgesloten zijn met een doeltreffende afrastering die de veiligheid van de officiëlen en van de 
spelers waarborgt, conform de normen van de UEFA en de Belgische wetten en decreten die de materie behandelen; 

 
d) de kleedkamers moeten ruim zijn; 
 
e) binnen de installaties of in de onmiddellijke nabijheid ervan moet een parkeerterrein aangelegd zijn. Het moet 

voldoende groot zijn om de wagens te parkeren van de bestuursleden van de thuisclub en de bezoekers, van de 
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, evenals van de leden van de bondsinstanties die houder zijn van een 
kaart "Uitvoerend Comité". 

 
f) er moet een receptiezaal voorzien zijn; 
 
g) uitgerust zijn met een medisch kabinet, dat voldoet aan de normen van de voetbalsport. Het moet bovendien 

beantwoorden aan de noden van het jeugdvoetbal en de medische opvolging van de beoefenaars dient gewaarborgd 
te zijn; 

 
h) de sanitaire voorzieningen moeten toereikend zijn; 
 
i) de pers-, radio- en televisietribune moet voorzien zijn van het nodige materiaal en voldoen aan de normen voorzien in 

de akkoorden afgesloten met de B.B.S. en de radio- en televisiezenders; 
 
j) het stadion moet een veiligheidscapaciteit hebben van minstens 8.000 plaatsen, waarvan 5.000 zitplaatsen; 
 
k) de officiële tribune moet duidelijk gescheiden zijn van de andere zitplaatsen. 
 
2. Keuring van de installaties 
 
Met het oog op de toekenning van de licentie gebeurt de keuring van de installaties in opdracht van het Licentiedepartement 
door de door hem aangeduide personen met een deskundigheid inzake keuring van de terreinen. Het ontvangen rapport van 
deze deskundigen kan, buiten het kader van de toekenning van de licentie, voor verder gevolg worden overgemaakt aan de 
Secretaris-generaal voor uitvoering  
 
3. Verbouwingswerken 
 
Bij het uitvoeren van verbouwingswerken aan het stadion kan de licentiecommissie op basis van de voorlegging van de 
plannen en concrete verbintenissen tot uitvoering, na advies van de licentiemanager een afwijking toestaan van de 
infrastructuur en capaciteitsvereisten (met uitzondering van deze inzake capaciteit van de lichtinstallatie) op voorwaarde dat 
het stadion bij aanvang van de werken aan de capaciteitsvereisten voldoet en gedurende de duur van deze afwijking 
beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions en 
ticketing. De duur van deze afwijking mag zich echter niet verder uitstrekken dan tot de uiterste datum van indienen van de 
volgende licentieaanvraag, tenzij een nieuwe afwijking wordt gevraagd en bekomen voor nieuwe werken (fasering van 
werken). 
 
Bij het uitvoeren van verbouwingswerken aan het stadion kan de licentiecommissie op basis van de voorlegging van de 
plannen en concrete verbintenissen tot uitvoering, eveneens na advies van de licentiemanager de club een afwijking 
toestaan om haar thuiswedstrijden tijdelijk en voor een welbepaalde tijd in een ander stadion te spelen, dat, tijdens deze 
periode voldoet aan de specifieke criteria voorzien voor het Betaald Voetbal 1A of 1B, naargelang het geval. De duur van 
deze afwijking mag zich echter niet verder uitstrekken dan tot de uiterste datum van indienen van de volgende 
licentieaanvraag, tenzij een nieuwe afwijking wordt gevraagd en bekomen voor nieuwe werken (fasering van werken). 
 
 

Artikel 409 Specifieke voorwaarden voor het behalen van de UEFA-licentie 
en deelname aan competities van de UEFA 

 
1. Mits de nationale licentie te hebben bekomen, dient de club te voldoen aan het UEFA-reglement betreffende de 
toekenning van de licenties aan de clubs (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations – Editie 20125- Art. 17 
tot en met 52 en Art. 69 67 tot en met 74, en de daarbij horende bijlagen) – Zie hiervoor www.uefa.com  
 
Volgende afwijkingen van de voorwaarden gesteld in het UEFA-reglement gelden: 
 
Artikel 18: Jeugdploegen  
De clubs moeten de jeugdploegen zoals voorzien in Art. 1548 in lijn brengen. 
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Artikel 24: Stadion voor interclub competitie UEFA 
De club moet een akkoord met de eigenaar en de lokale autoriteiten voorleggen voor een stadion van categorie 4.  
 
Artikel 28: Administratief verantwoordelijke 
Dit dient de gerechtigde correspondent van de club te zijn. 
 
Artikel 29: Financieel verantwoordelijke 
Punt 2: Deze dient een IAB-accountant of een bedrijfsrevisor te zijn. 
 
Artikel 30: Mediaverantwoordelijke 
Het diploma onder 2b dient te worden afgeleverd door Sportpress.be, en punt 2c vervalt. 
 
Artikel 33: Veiligheidsverantwoordelijke 
Punt 2: Dit dient een houder te zijn van een licentie van veiligheidsverantwoordelijke uitgereikt door de KBVB, en die de 
voorziene bijscholingen heeft gevolgd. 
 
Artikel 36: Hoofdtrainer van de eerste ploeg 
Punt 2c wordt niet aanvaard. 
 
Artikel 37: Assistent-trainer van de eerste ploeg 
Punt 2c wordt niet aanvaard. 
 
Artikel 38: Jeugdcoördinator 
Punt 2d wordt niet aanvaard. 
 
Artikel 39: Jeugdtrainers 
Punt 2d wordt niet aanvaard. 
Punt 3: minimum 3 UEFA-B gediplomeerden voor de jeugdploegen, zoals voorzien in artikel 1548. 
 
Artikel 47: Jaarlijkse financiële informatie  
Punt 2: de onafhankelijke auditeur dient een bedrijfsrevisor lid van de IBR te zijn. 
 
Artikel 48: Financiële informatie voor de tussentijdse periode 
Punt 3: de onafhankelijke auditeur dient een bedrijfsrevisor lid van de IBR te zijn. 
 
Artikel 50: Geen betalingsachterstand t.o.v. het personeel en de fiscale of sociale administraties 
Punt 3 slaat op alle personeelsleden van de club. 
 
Artikel 50bis: Geen betalingsachterstand t.o.v. de fiscale en sociale administraties 
Dit slaat op alle personeelsleden van de club en is van toepassing op alle sommen verschuldigd aan RSZ, 
bedrijfsvoorheffing en alle taksen en belastingen van welke aard ook. 
 
2. Ingeval een club in aanmerking komt voor deelname aan een UEFA-competitie en niet uitkomt in 1ste nationale afdeling 
(vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal ), dient de club zich te schikken naar alle wettelijke Belgische bepalingen inzake veiligheid 
en infrastructuur, alsook naar de UEFA-reglementen met betrekking tot deze competities. 
De KBVB deelt aan UEFA binnen de gestelde termijn door UEFA de identiteit van deze clubs mede (zie artikel 15 en daarbij 
horende bijlage IV van UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations– Editie 20125- Zie hiervoor 
www.uefa.com). 
 
3. Sancties 
 
31. Niet-naleving van de A-criteria 
 
Bij niet-naleving van een A-criterium krijgt de kandidaat geen UEFA-licentie, en is bijgevolg niet gemachtigd om deel te 
nemen aan de UEFA-competitie. 
 
32. Niet naleving van de B-criteria 
 
Bij het niet-naleven van het zogenoemde B-criterium, zal de club niet worden uitgesloten van een UEFA-competitie. 
Bij het onderzoek van het verzoek tot toekenning van een licentie door de Licentiecommissie wordt iedere tekortkoming 
betreffende een verplicht B-criterium bestraft met een boete van 2.500,00 EUR. In geval van herhaling tijdens het 
daaropvolgende jaar, wordt de boete verhoogd tot 5.000 EUR. 
 
 



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

102 

Artikel 410  Specifieke voorwaarden voor 2de nationale afdeling 
 

(Vanaf 1/7/2016: Specifieke voorwaarden voor Betaald Voetbal 1B) 
(Vanaf het seizoen 2018-2019 vervalt deze licentie) 

 
Om een licentie te bekomen voor 2de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1B) moet een club tevens voldoen 
aan volgende specifieke voorwaarden: 
 
1° Voor de aanvragen voor 1/7/2016: in aanmerking komen om uit te komen in, te promoveren of te dalen naar de 

2de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1B);   
Voor de aanvragen na 1/7/2016: in aanmerking komen om te promoveren  naar afdeling 1B van het betaald Voetbal; 
 
2° uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding van elk seizoen tot de 2de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: 

Betaald Voetbal 1B) beschikken over minstens 17 spelers, tenzij andersluidende bepaling in de afgesloten CAO, met 
het statuut van betaalde sportbeoefenaar (wet van 24.02.1978) en voor alle spelers voldoen aan de wettelijke 
bepalingen ter zake; 

 

3° over installaties beschikken die aan de volgende specifieke criteria beantwoorden: 
 

a) Het stadion moet uitgerust zijn met een verlichtingsinstallatie met een gemiddelde verlichtingssterkte van minstens 
400 lux. (Art. 1311); 

 
Bepaling geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
 
a) Het stadion moet uitgerust zijn met een verlichtingsinstallatie met een gemiddelde verlichtingssterkte van minstens 

800 lux. (Art. 1311); 
 

b) het speelveld moet een lengte hebben van minstens 100 meter en hoogstens 110 meter, een breedte van minstens 
60 meter en hoogstens 75 meter. Het moet in perfecte staat zijn en de club moet bewijzen dat ze over het nodige 
materiaal en personeel voor het onderhoud beschikt; 

 
Bepaling geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
 
b) het speelveld moet een lengte hebben van minstens 100 meter en hoogstens 105 meter, een breedte van minstens 

64 meter en hoogstens 68 meter. Het moet in perfecte staat zijn en de club moet bewijzen dat ze over het nodige 
materiaal en personeel voor het onderhoud beschikt; 

 
c) de kleedkamers moeten ruim zijn; 

 
Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
 
c) de neutrale zone moet afgesloten zijn met een doeltreffende afrastering die de veiligheid van de officiëlen en van 

de spelers waarborgt, conform de normen van de UEFA en de Belgische wetten en decreten die de materie 
behandelen; 

 
d) de kleedkamers moeten ruim zijn; 

 
d) binnen de installaties of in de onmiddellijke nabijheid ervan moet een parkeerterrein aangelegd zijn. Het moet 

voldoende groot zijn om de wagens te parkeren van de bestuursleden van de thuisclub en de bezoekers, van de 
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, evenals van de leden van de bondsinstanties die houder zijn van 
een kaart "Uitvoerend Comité"; 

 
e) er moet een receptiezaal voorzien zijn; 

 
f) uitgerust zijn met een medisch kabinet, dat voldoet aan de normen van de voetbalsport. Het moet bovendien 

beantwoorden aan de noden van het jeugdvoetbal en de medische opvolging van de beoefenaars dient 
gewaarborgd te zijn; 

 
g) de sanitaire voorzieningen moeten toereikend zijn; 

 
Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
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e) binnen de installaties of in de onmiddellijke nabijheid ervan moet een parkeerterrein aangelegd zijn. Het moet 
voldoende groot zijn om de wagens te parkeren van de bestuursleden van de thuisclub en de bezoekers, van de 
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, evenals van de leden van de bondsinstanties die houder zijn van 
een kaart "Uitvoerend Comité"; 

 
f) er moet een receptiezaal voorzien zijn; 
 
g) uitgerust zijn met een medisch kabinet, dat voldoet aan de normen van de voetbalsport. Het moet bovendien 

beantwoorden aan de noden van het jeugdvoetbal en de medische opvolging van de beoefenaars dient 
gewaarborgd te zijn; 

 
h) de sanitaire voorzieningen moeten toereikend zijn; 

 
h) het stadion moet een veiligheidscapaciteit hebben van minstens 3.000 plaatsen, waarvan 750 zitplaatsen; 

 
i) de officiële tribune moet duidelijk gescheiden zijn van de overige zitplaatsen. 

 
Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
 
i) de pers-, radio- en televisietribune moet voorzien zijn van het nodige materiaal en voldoen aan de normen voorzien 

in de akkoorden afgesloten met de B.B.S. en de radio- en televisiezenders;  
 
j) het stadion moet een veiligheidscapaciteit hebben van minstens 4.000 plaatsen, waarvan 1.500 zitplaatsen; 
 
k) de officiële tribune moet duidelijk gescheiden zijn van de overige zitplaatsen. 

 
Met het oog op de toekenning van de licentie gebeurt de keuring van de installaties in opdracht van het Licentiedepartement 
door de door hem aangeduide personen met een deskundigheid inzake keuring van de terreinen. Het ontvangen rapport van 
deze deskundigen kan, buiten het kader van de toekenning van de licentie, voor verder gevolg worden overgemaakt aan de 
Secretaris-generaal voor uitvoering. 
 

Sectie 3: Procedure voor de toekenning van de licentie 
 

Artikel 416 Het verzoek tot voorafgaand onderzoek, enkel voor clubs uitkomend in 
1ste nationale afdeling 
 

(Vanaf seizoen 2016-2017: Betaald Voetbal 1A) 
 
1. Op straffe van verval, tijdens de periode van 1 tot en met 15 september (Art. 21) van ieder seizoen, mogen moeten de 
clubs die uitkomen in 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1A)  en wensen uit te komen in de UEFA 
competities een voorafgaande aanvraag tot toekenning van een Europese licentie voor het daaropvolgend seizoen indienen 
bij de Licentiemanager. 
Na ontvangst van bedoelde aanvraag bezorgt de Licentiemanager de clubs de nodige documenten waarin de verschillende 
criteria tot het bekomen van de Europese licentie en van de nationale licentie worden opgesomd en uitgelegd. 
  
2. De door de club ingevulde documenten dienen, op straffe van verval, uiterlijk op 15 oktober daaropvolgend (Art. 21) 
teruggestuurd te worden naar de Licentiemanager. Hij gaat na of de antwoorden en informatie volledig zijn. 
In voorkomend geval nodigt hij de club uit om binnen een door hem toegemeten termijn de bijkomende stukken te leveren. 
 
3. De Licentiemanager gaat na of alle voorwaarden tot het bekomen van de UEFA licentie zijn vervuld.  
Hij kan een beroep doen op interne of externe door hem aangeduide deskundigen met het oog op het staven van zijn 
verslag bij de Licentiecommissie. 
 
4. De club die deze voorafgaande aanvraag tot het bekomen van de Europese licentie niet indient, of de documenten zoals 
bepaald in Art. 416.2 niet tijdig indient, wordt bestraft met een boete van 25.000,00 EUR. 
 
5. 4. De Licentiemanager brengt bij de Licentiecommissie verslag uit over de vastgestelde tekortkomingen bij de indiening 
van de voorafgaande aanvraag met het oog op de instelling van de vervolging en de veroordeling tot de betaling van de 
boetes bepaald in Art. 416.4. 
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In geval van veroordeling, zal de licentiekandidaat daarenboven een straf oplopen waarvan het bedrag overeenstemt met 
x% van het deel van de televisierechten dat hem zou moeten worden toegekend voor het seizoen volgend op het seizoen 
waarvoor de aanvraag had moeten worden/werd ingediend. 
De straf zal bepaald worden door de Pro League in de loop van de maand juni voorafgaand aan het seizoen waarin de 
procedure wordt toegepast. Het bedrag van deze boete zal in gelijke delen worden herverdeeld onder de clubs van de liga 
die alle verplichtingen naleefden. 
 
Wanneer de kandidaat ook geen nationale licentie bekomt, en dus zal degraderen, wordt voorgaande paragraaf niet 
toegepast. 
 
 

Artikel 417   Het verzoek tot toekenning van de licentie 
 
1. Op straffe van verval moeten de clubs die de licentie Betaald Voetbal wensen te bekomen ieder seizoen van 1 februari tot 
en met 15 februari (Art. 21) een aanvraag indienen om deze toekenning te bekomen en voor de clubs uit 1ste nationale 
afdeling  (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal ) die wensen uit te komen in de UEFA competities een aanvraag tot het bekomen 
van de Europese Licentie .  
Op straffe van nietigheid dient dDeze aanvraag dient te gebeuren per aangetekend schrijven, gericht aan de Secretaris-
generaal, die de hem toegestuurde aanvraag voor onderzoek overmaakt aan het Licentiedepartement. 
 
2. Om ontvankelijk te zijn dient, op straffe van nietigheid, de aanvraag ingediend te worden door middel van een 
standaardformulier, opgesteld door de Licentiecommissie, waarin de verschillende voorwaarden tot het bekomen van de 
licentie worden vermeld.  
Dit formulier kan verwijzen naar attesten en bewijsstukken die vereist zijn. 
De aanvraag dient vergezeld van de behoorlijk geïnventariseerde bewijsstukken in dit formulier gevraagd, waaruit de 
naleving van de licentievoorwaarden op de dag van haar indiening blijkt en dit ongeacht de onderzoeksmogelijkheden van 
de Licentiemanager en de Licentiecommissie naar alle feitelijke elementen, ook deze begrepen tussen de dag van de 
aanvraag en de dag van de uitspraak waarop de zaak in beraad wordt genomen. 
 
3. De licentiekandidaat moet, bijgevoegd aan zijn aanvraag, een origineel of conform verklaarde kopie van volgende 
documenten en onderstaande geschreven bevestigingen leveren binnen de toegemeten termijnen:  
 
- kopie van de vigerende statuten van de licentiekandidaat; 
- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en voorwaarden van de licentieprocedure; 
- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure aanvaardt; 
- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener overgelegde documenten; 
- bevestiging van zijn toelating verleend aan de bondsinstanties bevoegd voor het onderzoek van de licentieaanvraag 

en haar toekenning om de overgelegde documenten te onderzoeken en alle informatie op te zoeken in verband met de 
aflevering van de licentie, conform de nationale wetgeving. 

 
Bovenvermelde attesten en bevestigingen dienen door de gerechtigde correspondent en de statutaire vertegenwoordiger(s) 
te worden opgemaakt maximum twee maanden vóór de datum waarop zij moeten worden overgelegd. 
 
4. De club moet haar verzoek tot licentie zó indienen dat het haar toegelaten kan worden deel te nemen aan de competitie 
waarin zij kan of moet deelnemen vanaf 1 juli van het seizoen volgend op de aanvraag. 
 
5. Op basis van zijn voorafgaand onderzoek voor clubs uitkomende in 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald 
Voetbal ) en van de recentere gegevens die door de club samen met het aanvraagformulier worden overgemaakt of van 
ieder ander, langs een andere weg verkregen element, stelt de Licentiemanager een schriftelijk verslag op bestemd voor de 
Licentiecommissie. 
 
Dit verslag, waarin de Licentiemanager een advies uitbrengt over het al dan niet toekennen van de licentie, moet uiterlijk 20 
werkdagen voor de clubs uitkomende in 1ste, 2de en 3de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1A en 1B en 1ste 
klasse amateurs) na de datum van indiening van de licentieaanvraag worden opgesteld. 
 
Het verslag van de Licentiemanager, samen met het volledige ingediende dossier, wordt overgemaakt aan de 
Licentiecommissie en dit verslag wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven naar de club gestuurd. 
 
6. Voor de clubs uitkomende in 1ste nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal),die een Europese licentie wensten 
te bekomen, brengt de Licentiemanager bij de Licentiecommissie verslag uit over de vastgestelde tekortkomingen met 
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betrekking tot de verplichte criteria “B” met het oog op de instelling van vervolging en de veroordeling tot de betaling van de 
boetes bepaald in Art. 409. 
 
 

Artikel 418  Aangifte van vorderingen van schuldeisers 
 
1. De schuldeisers, die menen dat met hen rekening moet gehouden worden bij de toekenning van de licentie, dienen zich 
tot en met 01.02 (Art. 21), per aangetekende brief aan de Secretaris-generaal van de KBVB of rechtstreeks aan het 
Licentiedepartement of de Licentiecommissie kenbaar te maken en er de nodige stavingstukken aan toe te voegen.  
 
Elk later overgemaakt en/of naar een andere bestemmeling gestuurd stuk, ook als het rechtstreeks naar de 
Licentiecommissie en/of het Licentiedepartement wordt gestuurd, wordt niet in aanmerking genomen. 
 
2. De Secretaris-generaal geeft er kennis van aan Het Licentiedepartement, dat maakt binnen de 48 uur na ontvangst een 
kopie overmaakt aan de betrokken club. 
 
 

Artikel 419  De procedure voor de Licentiecommissie  
 
1. Tijdens het onderzoek van de dossiers woont de Licentiemanager verplicht de zittingen van de Licentiecommissie bij  
 
2. Na het verslag van de Licentiemanager te hebben gehoord, spreekt de Licentiecommissie zich uit over de aanvraag van 
de club. 
 
21. Zij kan beslissen de licentie de plano toe te kennen, wanneer de club volledig voldoet aan de voorwaarden eigen aan de 
aangevraagde licentie. In dit geval dient geen oproeping van de club te gebeuren. 
 
22. Wanneer de Licentiecommissie van oordeel is de gevraagde licentie niet de plano te kunnen afleveren, verzoekt zij de 
club via de Licentiemanager om binnen de door haar gestelde termijn aanvullende stukken neer te leggen.  
Het bevel tot overlegging wordt op het zittingsblad genoteerd. 
De Licentiecommissie stelt, in voorkomend geval na tussenkomst van de Licentiemanager, de datum vast om het dossier te 
onderzoeken.  
 
3. De Licentiemanager mag bij alle diensten van de bondsadministratie alle nuttige inlichtingen opvragen betreffende de 
geschillen van financiële aard waarbij de aanvrager van de licentie betrokken is. 
De kosten van dit onderzoek worden door de Licentiecommissie ten laste gelegd van de aanvrager van de licentie. 
 
34. De uitgenodigde clubs zijn verplicht te verschijnen. Geeft de club verstek, dan spreekt de Licentiecommissie zich uit op 
stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen.  
De zittingen zijn in elke fase van de procedure openbaar, tenzij de club de behandeling met gesloten deuren vraagt. De 
uitspraak gebeurt steeds in openbare zitting. 
 
45. De beslissing tot weigering of toekenning van een licentie wordt, in voorkomend geval na kennisname van het verslag en 
het advies van de Licentiemanager, genomen rekening houdende met alle bekende feitelijke elementen zoals die bestaan op 
de dag  waarop de zaak in beraad wordt genomen door de Licentiecommissie. 
 
Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen in eerste aanleg een beslissing 
genomen te zijn voor 15 april (Art. 21). 
 
56. Iedere beslissing van de Licentiecommissie dient, behoorlijk gemotiveerd, aan de betrokken club te worden betekend per 
aangetekend schrijven, gekoppeld aan een gewone postbrief en/of fax of e-mail. 
Alle beslissingen van de Licentiecommissie dienen integraal te worden gepubliceerd in het eerstvolgende Sportleven. 
 
67. De beslissing tot toekenning van een licentie vermeldt: 
 
- de attesten, verklaringen en feiten waaruit de naleving van elk der licentievoorwaarden blijkt; 
- het bedrag nog verschuldigd aan schuldeisers bedoeld in Art. 406 waarvoor afbetalingsplannen bestaan, het bedrag 

van de afbetalingen en de vervaldata en de vaststelling dat de termijnen werden nageleefd; de afbetalingsplannen 
toegestaan door de schuldeisers als bedoeld in artikel 407.1.6° alsmede de vaststelling dat de termijnen werden 
nageleefd; 



 

Agenda NSC van 16.11.2015 

106 

- de hangende procedures in verband met betwiste sommen zoals bedoeld in Art. 406 Art. 407.1.6° en het onderzoek 
van de ernst van de betwisting. 

 
7. Bij het toekennen van een licentie ontvangt de club een licentienummer vanwege de Licentiecommissie. 
Wanneer een andere instantie, tengevolge van het aanwenden van een verhaal, oordeelt dat de club recht heeft op een 
licentie, dan zendt deze instantie het dossier, desgevallend na tussenkomst van de Licentiemanager voor administratieve 
afhandeling naar de Licentiecommissie. 
 
 

Artikel 421 Verhaal bij het Belgisch Arbitrage hof voor de Sport tegen de 
beslissing van de Licentiecommissie  

 
1. Verhaal 
 
11. De beslissing van de Licentiecommissie is enkel vatbaar voor verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Dit kan 
enkel worden aangetekend door: 
 
a) de betrokken club; 
 
b) Voor de aanvragen ingediend voor 1/7/2016:het bondsparket op verzoek van de KBVB, op eigen initiatief of hiertoe 

verplicht door een liga van het Betaald Voetbal of de Licentiemanager; 
 

Voor de aanvragen ingediend na 1/7/2016: het bondsparket op verzoek van de KBVB, op eigen initiatief of hiertoe 
verplicht door de Pro League, VFV, ACFF of de Licentiemanager; 

 
c) een derde belanghebbende club, uitkomende in 1ste, 2de of 3de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1A, 

1B en 1ste klasse amateurs). 
 
Het indienen van dit verhaal schorst de uitwerking van de getroffen beslissing. 
 
12. Dit verhaal moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan het Belgisch 
Arbitrage hof voor de Sport: 
 
- door de club: op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na haar betekening (datum poststempel rechtsgeldig 

zijnde); 
- door diegenen, vermeld onder 11.b en 11.c,: op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na de publicatie van de 

beslissing in Sportleven. 
 
Het recht om verhaal aan te tekenen bestaat derhalve voor de hierboven onder 11.b en 11.c genoemden. Deze 
belanghebbende derden hebben ook inzage in het dossier vanaf de uitspraak in 1ste aanleg en na verhaal te hebben 
aangetekend bij het Belgisch Arbitrage hof voor de Sport; 
 
13. De partij die verhaal aantekent dient, op straffe van nietigheid van haar verhaal, op het eerste verzoek en binnen een 
termijn van drie werkdagen de kosten voor deze arbitrage te betalen. 
 
14. Verhaal tegen een tussenbeslissing is pas ontvankelijk vanaf de betekening van de eindbeslissing. 
 
2. Procedure 
 
21. Op dit verhaal is het procedurereglement van het Belgisch Arbitrage hof voor de Sport van toepassing (www.bas-
cbas.be) 
 
22 Het Belgisch Arbitrage hof voor de Sport behandelt de zaak bij spoedeisendheid, en dient uiterlijk op 10 mei uitspraak te 
doen, en in ieder geval voor de trekking van de eindronden; 
 
De Licentiemanager dient verplicht gehoord te worden in deze procedure, zonder evenwel partij te zijn. 
 
23. Het Belgisch Arbitrage hof voor de Sport herneemt de zaak in zijn geheel zowel in rechte als in feiten en heeft volheid 
van rechtsmacht. Zij beoordeelt de zaak evenwel met dezelfde beoordelingsbevoegdheid als de Licentiecommissie. Dit wil 
zeggen dat het Belgisch Arbitrage hof voor de Sport mag rekening houden met alle nieuwe betalingen of nieuwe akkoorden 
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inzake afbetaling. Het Belgisch Arbitrage hof voor de Sport is verplicht na te gaan of de sedert de behandeling ontstane 
nieuwe schulden als bedoeld in Art. 407.1.46°407.1.6°zijn betaald en zal ook rekening houden met alle nieuwe feiten. 
 
 

Artikel 423  Inzagerecht in de licentiedossiers  
 
De liga’s van het Betaald Voetbal (vanaf 1/7/2016: De Pro League) hebben door daartoe in hun schoot aangeduide 
vertegenwoordigers het recht inzage te nemen van alle dossiers van de licentiecommissie, ten einde toezicht te houden op 
de kwaliteit van de beslissingen en desgevallend reglementaire verbeteringen voor te stellen waar nodig. Deze 
vertegenwoordigers zijn gebonden door de confidentialiteit net zoals de leden van de licentiecommissie. Zij kunnen ook 
algemene aanbevelingen geven aan de Licentiecommissie om de kwaliteit te verzekeren, zonder zich evenwel te mengen in 
een concreet dossier. 
 
 

Artikel 426  Controle op de uitvoering van de financiële verplichtingen  
 
1. Tijdens de maanden mei/juni en november/december van elk seizoen, oefent de Licentiemanager een controle uit op de 
perfecte uitvoering van de verplichtingen van Art. 407.1.4° 407.1.6°. 
 
2. Op basis van een verslag van de Licentiemanager kan de Licentiecommissie elke tekortkoming bestraffen met een verbod 
aan de in gebreke blijvende club spelers aan te werven die mogelijk zouden kunnen worden opgesteld in de eerste ploeg. 
 
3. Dit verbod geldt voor de duur van het verblijf in 1ste of 2de nationale afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1A of 1B). 
 
4. Het verbod kan enkel opgeheven worden door de Licentiecommissie indien de Licentiemanager de perfecte uitvoering van 
de verplichtingen bevestigt. 
 
 

Artikel 427 Toezicht op de toekenningsvoorwaarden door de Licentiecommissie en 
het Licentiedepartement  
 
1. De Licentiemanager ziet toe op de naleving van de maatregelen die de club worden opgelegd bij de toekenning van de 
licentie en op de uitvoering van de verplichtingen opgenomen in het raam van afbetalings- of herstelplannen 
overeengekomen met de schuldeisers, bij en met het oog op het bekomen van de licentie. 
Zij kunnen op ieder moment bij niet-naleving een rapport overmaken aan de Licentiecommissie. 
 
2. Hiertoe nodigt de Licentiemanager op verzoek van de Licentiecommissie de betrokken club uit om te verschijnen voor de 
Licentiecommissie.  
 
De Licentiecommissie kan op basis van het verslag van de Licentiemanager overgaan tot het intrekken van de licentie 
Betaald Voetbal, het opleggen van een boete of het opleggen van een verbod tot aanwerving van spelers die mogelijk 
zouden kunnen opgesteld worden in de eerste ploeg. 
Dit transferverbod kan pas worden opgeheven door de Licentiecommissie na verslag van de Licentiemanager die de 
perfecte naleving van de maatregelen bevestigt. 
 
3. Indien blijkt dat de club, waaraan een licentie werd verleend, tijdens het voorgaande seizoen, op basis van de 
afbetalingsplannen, gedurende meer dan één maand in gebreke is gebleven bij het naleven van haar verplichtingen, mag de 
Licentiecommissie slechts een nieuwe licentie toekennen welke vergezeld is van nieuwe afbetalingsplannen, ook al betreft 
het een nieuwe schuldeiser, indien zij vergezeld zijn van een onvoorwaardelijke bankwaarborg. 
 
4. De licentie kan door de Licentiecommissie worden ingetrokken in geval van faillissement of in vereffeningstelling ten 
gevolge van een toestand van staking van betaling en wankelen van krediet. 
 
5. Elke commissie van de KBVB die een klacht ontvangt met betrekking tot een verschuldigd bedrag als bedoeld in Art. 407 
van het reglement van de KBVB en voor zover het een club betreft die uitkomt in 1ste, 2de of 3de nationale afdeling (vanaf 
1/7/2016: Betaald Voetbal 1A, 1B of 1ste klasse amateurs), geeft hiervan binnen de vijf werkdagen schriftelijk kennis aan de 
Licentiemanager  
Elke beslissing, uitgesproken in het kader van een dergelijke procedure, wordt binnen dezelfde termijn medegedeeld aan de 
Licentiemanager die de zaak voor nuttig gevolg bij de Licentiecommissie aanhangig kan maken. 
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6. Elke onjuiste verklaring, elke schending, miskenning of niet-uitvoering van de door de Licentiecommissie bepaalde 
maatregelen in het kader van de toekenning van een licentie, behalve de bepalingen van Art. 428, kan door de 
Licentiecommissie bestraft worden, na de Licentiemanager te hebben gehoord, met: 
 
- ofwel de veroordeling tot het betalen van een boete krachtens Art. 1916; 
- ofwel de intrekking van de licentie voor het seizoen volgend op de vaststelling van de inbreuk; 
- ofwel de veroordeling tot betaling van een boete conform de beschikkingen van Art. 409 voor de clubs van 1ste nationale 

afdeling (vanaf 1/7/2016: Betaald Voetbal 1A). 
 
 

Artikel 428 Toezicht op de toekenningsvoorwaarden betreffende de infrastructuur 
door de Licentiecommissie en het Licentiedepartement 
 
Bepalingen geldig tot en met het seizoen 2015-2016 
 
1. De Licentiemanager ziet toe op de naleving van de maatregelen betreffende de infrastructuur die de club worden 
opgelegd bij de toekenning van de licentie. 
 
2. De periode om aan de maatregelen betreffende infrastructuur te voldoen wordt bepaald tot en met 15 oktober. Na deze 
datum en bij niet-naleving van de gestelde maatregelen dient de Licentiemanager een rapport over te maken aan de 
Licentiecommissie. Hiertoe nodigt de Licentiemanager op verzoek van de Licentiecommissie de betrokken club uit om te 
verschijnen voor de Licentiecommissie.  
 
3. De Licentiecommissie kan op basis van het verslag van de Licentiemanager, na het verweer van de club te hebben 
aanhoort, overgaan tot het opleggen van een boete ten bedrage van de gehele TV-rechten voor clubs uitkomende in 1ste 
nationale afdeling en minimum 30% tot maximum 100% van de gehele TV-rechten voor clubs uitkomende in 2de nationale 
afdeling die aan betrokken club werden of zullen worden betaald voor het seizoen waarop de licentie betrekking heeft. Deze 
boete komt niet toe aan de KBVB, maar wordt verdeeld onder alle andere clubs van de betrokken liga die wel aan alle 
maatregelen betreffende infrastructuur voldoen. 
 
4. Indien echter blijkt dat de club op 31 december nog steeds niet voldoet aan de gestelde maatregelen betreffende 
infrastructuur, dient de Licentiemanager een bijkomend rapport over te maken aan de Licentiecommissie. Hiertoe nodigt de 
Licentiemanager op verzoek van de Licentiecommissie de betrokken club om te verschijnen voor de Licentiecommissie.  
 
5. Op basis van het verslag van de Licentiemanager kan de Licentiecommissie, na het verweer van de club te hebben 
gehoord, de club een verbod opleggen om het volgende seizoen een licentie aan te vragen voor die afdeling waarvoor ze op 
31 december niet voldeed aan de voorwaarden betreffende infrastructuur. 
 
Bepaling geldig vanaf het seizoen 2016-2017 (licentieaanvraag 2016) 
 
De club dient over installaties te beschikken die op dag van de aanvraag van de licentie aan de specifieke criteria (Art. 
408.1.3°) dient te beantwoorden: 
 
Bepaling geldig vanaf 1/7/2016 voor de clubs welke promoveren naar afdeling 1B van het Betaald Voetbal en voor de 
club welke promoveert naar afdeling 1B Betaald Voetbal en welke een licentie Betaald Voetbal 1A moet bekomen 
vanaf het seizoen volgend op zijn toetreding 
 
1. De Licentiemanager ziet toe op de naleving van de maatregelen betreffende de infrastructuur die de club worden 
opgelegd bij de toekenning van de licentie. 
 
2. De periode om aan de maatregelen betreffende infrastructuur te voldoen wordt bepaald tot en met 15 oktober. Na deze 
datum en bij niet-naleving van de gestelde maatregelen dient de Licentiemanager een rapport over te maken aan de 
Licentiecommissie. Hiertoe nodigt de Licentiemanager op verzoek van de Licentiecommissie de betrokken club uit om te 
verschijnen voor de Licentiecommissie.  
 
3. De Licentiecommissie kan op basis van het verslag van de Licentiemanager, na het verweer van de club te hebben 
aanhoort, overgaan tot het opleggen van een boete ten bedrage van de gehele TV-rechten die aan betrokken club werden of 
zullen worden betaald voor het seizoen waarop de licentie betrekking heeft. Deze boete komt niet toe aan de KBVB, maar 
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wordt verdeeld onder alle andere clubs van de betrokken liga die wel aan alle maatregelen betreffende infrastructuur 
voldoen. 
 
4. Indien echter blijkt dat de club op 31 december nog steeds niet voldoet aan de gestelde maatregelen betreffende 
infrastructuur, dient de Licentiemanager een bijkomend rapport over te maken aan de Licentiecommissie. Hiertoe nodigt de 
Licentiemanager op verzoek van de Licentiecommissie de betrokken club om te verschijnen voor de Licentiecommissie.  
 
5. Op basis van het verslag van de Licentiemanager kan de Licentiecommissie, na het verweer van de club te hebben 
gehoord, de club een verbod opleggen om het volgende seizoen een licentie aan te vragen voor het betaald voetbal. 
 
 

Artikel 429 Toezicht op de financiële verplichtingen van de clubs in het kader van 
de UEFA-licentie  
 
1. De clubs die zich kwalificeren voor een UEFA-competitie worden onderworpen aan dit toezicht.  
 De club dient te voldoen aan het UEFA-reglement betreffende de toekenning van de licenties aan de clubs (UEFA Club 
Licensing and Financial Fair Play Regulations – Editie 20125- Art. 17 tot en met 52 en Art. 697 tot en met 74, en de daarbij 
horende bijlagen) – Zie hiervoor www.uefa.com  
 
11. Voor wat betreft de artikels 53 tot 56 en 64 tot 68 tot 66bis 
 
111. De clubs dienen jaarlijks vóór 5 juli de vereiste documenten te bezorgen aan het Licentiedepartement, dat deze na 
nazicht doorstuurt naar de UEFA op de door deze laatste bepaalde datum. 
 
112. Indien de club één van de indicatoren conform artikel 62 van “de UEFA Club Licensing and Financial Fair Play 
Regulations”- Editie 20125 heeft overschreden, of wanneer UEFA hierom officieel verzoekt,  dient de club uiterlijk op 5 
oktober terug de vereiste documenten te bezorgen aan het Licentiedepartement, dat deze na nazicht doorstuurt naar de 
UEFA op de door deze laatste bepaalde datum. 
 
12. Voor wat betreft de artikels 57 tot 63 
 
121. De clubs dienen jaarlijks vóór 5 juli, en dit voor de eerste maal in 2013, de vereiste documenten te bezorgen aan het 
Licentiedepartement, dat deze na nazicht doorstuurt naar de UEFA op de door deze laatste bepaalde datum. 
 
122. Indien de club één van de indicatoren conform artikel 62 van “de UEFA Club Licensing and Financial Fair Play 
Regulations”- Editie 2012- heeft overschreden, dient de club uiterlijk op 5 oktober terug de vereiste documenten te bezorgen 
aan het Licentiedepartement, dat deze na nazicht doorstuurt naar de UEFA op de door deze laatste bepaalde datum. 
 
2. Niet-naleving van de vooropgestelde termijnen:  
 
Naast de mogelijke opgelegde sancties van UEFA, wordt deze niet-naleving van de vooropgestelde termijnen bestraft met 
een boete van 2.500,00 EUR per werkdag vertraging.  
	  
5.	  Invloed	  inhoudstafels	  
	  
Numerieke	  tafel:	  toevoegen	  
	  
404	   Verplichting	  tot	  het	  mededelen	  van	  alle	  gebeurtenissen	  na	  het	  bekomen	  van	  de	  licentie	  
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24. (15-28) Competities van het Betaald Voetbal 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie.	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
In	  verband	  met	  de	  gewijzigde	  licentieregels,	  zijn	  een	  aantal	  preciseringen/aanpassingen	  nodig	  aan	  de	  
reeds	  gestemde	  teksten.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van	  
	  
Pro	  League,	  NVL	  
	  
3.	  Inwerkingtreding	  
	  
Onmiddellijk	  

	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  
	  

Artikel 1541 Competitie van 1ste nationale afdeling 
 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2015-2016 
 
Ongewijzigd tot: 
 
4. Play-off 2 
 
De Pro League is vrij om autonoom de modaliteiten van deze play-off 2 te bepalen. 
 
41. De play-off 2 wordt gespeeld tussen de clubs die van de 7de tot de 14de plaats gerangschikt zijn op het einde van het 
kampioenschap. 
Iedere club vangt play-off 2 aan met nul punten. 
 
42. Ze wordt gespeeld in twee reeksen, A en B. Reeks A is samengesteld uit de 7de, 9de, 12de en 14de gerangschikte, reeks B 
uit de 8ste, 10de, 11de en 13de gerangschikte. In iedere reeks worden heen en terugwedstrijden gespeeld 
Indien clubs een gelijk aantal punten behalen, wordt hun rangschikking bepaald conform Art. 1531. 
 
43. De winnaars van de reeksen A en B spelen, voor zover zij over een Europese licentie beschikken,  vervolgens een heen- 
en een terugwedstrijd tegen elkaar, volgens de modaliteiten van artikel 1539. De winnaar van reeks A speelt de eerste 
wedstrijd op verplaatsing. 
 
Indien de winnaar van de poule geen Europese licentie verkreeg, wordt die vervangen door de club die het best geklasseerd 
staat en over een Europese licentie beschikt. 
 
5. Testwedstrijden tussen de club uit de play-off 1 die kan recht hebben op het laatste ticket voor een Europese 
competitie, en de club die winnaar is van de play-off 2 
 
Deze beide clubs (zie 36 en 43 hiervoor) spelen, voor zover zij over een Europese licentie beschikken, met als inzet het 
laatste ticket voor de Europese competities, testwedstrijden volgens de modaliteiten van artikel 1539.  
 
De club uit de play-off 1 speelt de tweede wedstrijd thuis. 
 
Indien de betrokken club uit play-off 1 niet over een Europese licentie beschikt, wordt die vervangen door die club die het 
best geklasseerd staat en over een Europese licentie beschikt. 
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6. Daler naar de afdeling Betaald Voetbal 1B 
 
De club die het kampioenschap op de 16de plaats beëindigt, daalt naar de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
 
7. Niet-bekomen van de licentie: gevolgen betreffende dalers 
 
71. Wanneer één of meerdere clubs uitkomend in 1ste nationale afdeling de licentie Betaald Voetbal 1A niet bekomen, 
wegens redenen van niet-economische aard, wordt/worden zij ambtshalve verwezen naar de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de eindrangschikking, en is er geen 
andere rechtstreekse daler uit 1ste nationale afdeling naar de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
 
72. Wanneer één of meerdere clubs uitkomend in 1ste nationale afdeling hun licentie Betaald Voetbal 1A niet bekomen 
wegens economische redenen omwille van motieven dat de continuïteit niet kon gegarandeerd worden, wordt/worden zij 
ambtshalve verwezen naar de 1ste klasse amateurs voor zover zij beschikken over een licentie voor die afdeling. 
Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de eindrangschikking, en is er geen 
andere rechtstreekse daler uit 1ste nationale afdeling naar de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
 
73. De club waarvan de licentie Betaald Voetbal 1A wordt geweigerd of ingetrokken wegens het niet voldoen aan de 
voorwaarden  van artikel 407.1.6°, degradeert naar 2e klasse amateurs. 
Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de eindrangschikking, en is er geen 
andere rechtstreekse daler uit 1ste nationale afdeling naar de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
 
74. Wanneer meer dan één club uitkomend in 1ste nationale afdeling de licentie Betaald Voetbal 1A niet bekomt wegens 
redenen van niet-economische en/of economische aard of omwille van het feit dat de continuïteit niet kan gegarandeerd 
worden of wegens niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 407.1.6.,en verwezen worden naar respectievelijk de 
afdeling Betaald Voetbal 1B,of de 1ste klasse amateurs, of 2e klasse amateurs, kunnen dienovereenkomstig één of meerdere 
clubs die zich batig rangschikken in de eindrangschikking van 2de nationale afdeling stijgen naar de afdeling Betaald Voetbal 
1A op voorwaarde dat ze de licentie Betaald Voetbal 1A bekomen. 
 
 

Artikel 1541 Competitie van het Betaald Voetbal 1A 
 

Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
Ongewijzigd tot: 
 
4. Play-off 2 
 
De Pro League is vrij om autonoom de modaliteiten van deze play-off 2 te bepalen. 
 
41. De play-off 2 wordt gespeeld tussen de clubs die van de 7de tot de 15de plaats gerangschikt zijn op het einde van het 
kampioenschap, aangevuld met maximaal drie clubs uit de afdeling Betaald Voetbal 1B.  
Iedere club vangt play-off 2 aan met nul punten. 
 
42. Play-off 2 wordt gespeeld in twee reeksen van maximaal zes clubs. 
Reeks A is samengesteld uit de 7de, 9de, 12de en 14de gerangschikte van 1ste nationale, aangevuld met de 1ste en 3de 
geplaatste club van de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
Reeks B is samengesteld uit de 8ste, 10de, 11de, 13de en 15de gerangschikte van 1ste nationale, aangevuld met de 2de 
geplaatste club van de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
In iedere reeks worden heen en terugwedstrijden gespeeld.  
 
De eindrangschikking per reeks wordt bepaald conform Art. 1531. 
 
43. De winnaars van de reeksen A en B spelen, voor zover zij over een Europese licentie beschikken, vervolgens een 
testwedstrijd, op het veld van de club die het hoogst is geëindigd in het reguliere kampioenschap. De winnaar hiervan is de 
winnaar van play-off 2 
 
Indien de winnaar van de poule geen Europese licentie verkreeg, wordt die vervangen door de club die het best geklasseerd 
staat en over een Europese licentie beschikt. 
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5. Testwedstrijd tussen de club uit de play-off 1 die kan recht hebben op het laatste ticket voor een Europese 
competitie, en de club die winnaar is van de play-off 2 
 
Deze beide clubs (zie 36 en 43 hiervoor) spelen, voor zover zij over een Europese licentie beschikken, met als inzet het 
laatste ticket voor de Europese competities, een testwedstrijd op het veld van de club die het hoogst is geëindigd in het 
reguliere kampioenschap. 
 
Indien de betrokken club uit play-off 1 niet over een Europese licentie beschikt, wordt die vervangen door die club die het 
best geklasseerd staat en over een Europese licentie beschikt. 
 
6. Modaliteiten voor de testwedstrijden (punten 43 en 5 hiervoor) 
 
61. Bij gelijkspel wordt de wedstrijd verlengd met tweemaal vijftien minuten. 
Indien de stand dan nog gelijk is, volgt er een strafschoppenserie conform de voorschriften van de Spelregels om de winnaar 
aan te duiden. 
 
62. De ontvangsten van de wedstrijd wordt in gelijke delen verdeeld tussen de twee clubs, na aftrek van de bondsheffing en 
de eventuele gemeentetaks. 
De bezochte club draagt de organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, de bezoekende club 
haar verplaatsingskosten. 
 
7. Niet-bekomen van de licentie Betaald Voetbal 1A: gevolgen betreffende dalers of deelname aan play-off 1 of play-
off 2 
 
71. Wanneer één of meerdere clubs uitkomend in de afdeling Betaald Voetbal 1A de licentie Betaald Voetbal 1A niet 
bekomen, wegens redenen van niet-economische aard, wordt/worden zij ambtshalve verwezen naar de afdeling Betaald 
Voetbal 1B voor zover de club voldoet aan de licentievoorwaarden van die afdeling. 
 
Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de eindrangschikking, en is er geen 
andere rechtstreekse daler uit de afdeling Betaald Voetbal 1A naar de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
 
72. Wanneer één of meerdere clubs uitkomend in de afdeling Betaald Voetbal 1A hun licentie niet bekomen wegens 
economische redenen om  reden dat zij niet voldoen aan de voorwaarden betreffende de continuïteit van de club, 
wordt/worden zij ambtshalve verwezen naar de 1ste klasse amateurs voor zover de club voldoet aan de licentievoorwaarden 
van die afdeling. 
 
Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de eindrangschikking, en is er geen 
andere rechtstreekse daler uit de afdeling Betaald Voetbal 1A naar de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
 
73. Wanneer één of meerdere clubs uitkomend in de afdeling Betaald Voetbal 1A hun licentie niet bekomen om  reden dat zij 
niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 407.1.6°, wordt/worden zij ambtshalve verwezen naar de 2de klasse amateurs. 
 
Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de eindrangschikking, en is er geen 
andere rechtstreekse daler uit de afdeling Betaald Voetbal 1A naar de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
 
74. Wanneer meer dan één club uitkomend in de afdeling Betaald Voetbal 1A de licentie Betaald Voetbal 1A niet bekomt 
wegens redenen van niet-economische aard, wegens reden dat zij niet voldoen aan de voorwaarden betreffende de 
continuïteit van de club of wegens reden dat zij niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 407.1.6° en verwezen worden 
naar respectievelijk de afdeling Betaald Voetbal 1B, 1ste klasse amateurs of 2de klasse amateurs, Wanneer meer dan één 
club uitkomend in de afdeling Betaald Voetbal 1A de licentie Betaald Voetbal 1A niet bekomt wegens redenen van niet-
economische en/of economische aard en verwezen worden naar respectievelijk de afdeling Betaald Voetbal 1B of de 1ste 
klasse amateurs, kunnen achtereenvolgens de volgende ploegen rechtstreeks stijgen naar de afdeling Betaald Voetbal 1A 
op voorwaarde dat ze de licentie Betaald Voetbal 1A bekomen: 
 
-‐ de verliezende finalist van de testwedstrijden tussen de winnaars van beide periodekampioenschappen (Art.1543) 
-‐ de batig gerangschikte ploegen van de eindrangschikking van het kampioenschap van de afdeling Betaald Voetbal 1B. 
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Artikel 1543 Competitie van 2de nationale afdeling 
 

Artikel geldig voor het seizoen 2015-2016 
 
1. Principe 
 
Het kampioenschap wordt gespeeld in één enkele reeks van maximum achttien clubs die allen in het bezit zijn van een 
licentie voor 2de nationale afdeling. 
 
2. Bij het einde van het kampioenschap: 
 
21. zal de winnaar van het kampioenschap, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de licentie Betaald Voetbal 1A is 
verkregen, overgaan naar de afdeling Betaald Voetbal 1A. 
Indien deze club niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor een licentie Betaald Voetbal 1A, wordt het recht op 
stijgen overgedragen aan de volgende club uit de eindrangschikking die wel voldoet aan deze voorwaarde. 
 
22. zullen de acht clubs worden aangeduid die het seizoen 2016-2017 zullen aanvatten in de competitie van het Betaald 
Voetbal 1B (zie Art. 1542). 
 
23. zullen de overige clubs het seizoen 2016-2017 aanvatten in het kampioenschap van de 1ste klasse amateurs, voor zover 
die club aan de licentievoorwaarden van deze reeks voldoet.  
 
 

Artikel 1544 Competitie van het Betaald Voetbal 1B 
 

Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017 
Ongewijzigd tot: 
 
6. Play-off 3: daler naar 1ste klasse amateurs  
 
61. De ploegen die, zonder rekening te houden met de kampioen en de deelnemers aan play-off 2, eindigen op de vier 
laatste plaatsen van de eindrangschikking van het kampioenschap, spelen play-off 3. 
De laatst gerangschikte van deze play-off 3 daalt naar de 1ste klasse amateurs, voor zover die club aan de 
licentievoorwaarden van deze reeks voldoet, en op voorwaarde dat de kampioen hiervan minstens een licentie van 2de 
nationale afdeling (Betaald Voetbal 1B) heeft bekomen: zie punt 71 hierna. 
 
62. Ploegen met een licentie Betaald Voetbal 1A komen niet voor dalen in aanmerking zolang er een of meerdere ploegen in 
de afdeling Betaald Voetbal 1B zijn zonder een licentie Betaald Voetbal 1A. 
In voorkomend geval zal play-off 3 dan betwist worden met minder clubs. 
 
63. Play-off 3 wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap van 2de nationale afdeling betwist. 
 
631. Er worden heen- en terugwedstrijden gespeeld. 
 
632. Voor de aanvang van deze play-off 3, 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. 
 
633. Bij de opmaak van de rangschikking na alle wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter afronding toegekende halve 
punt (zie punt 632 hiervoor) in mindering gebracht alvorens de schikkingen van Art. 1531 toe te passen. 
 
634. De laatst gerangschikte van deze play-off 3 daalt naar de 1ste klasse amateurs, op voorwaarde dat de kampioen hiervan 
minstens een licentie van 2de nationale afdeling (Betaald Voetbal 1B) heeft bekomen: zie punt 71 hierna. 
 
7. Verplichtingen voor de club die stijgt naar de afdeling Betaald Voetbal 1B 
 
71. In afwijking van Art. 1531, mag (maar moet niet) de kampioen van de afdeling 1ste klasse amateurs stijgen naar de 
afdeling Betaald Voetbal 1B, op voorwaarde dat hij minstens de licentie van 2de Nationale (Betaald Voetbal 1B) heeft 
bekomen. 
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72. Een club die stijgt naar de afdeling Betaald Voetbal 1B dient over een licentie Betaald Voetbal 1A te beschikken vanaf 
het tweede seizoen dat ze uitkomt in de afdeling Betaald Voetbal, met uitzondering van de vereisten van art. 408.1.3°, 
dewelke pas zullen worden beoordeeld op volgende data van het tweede seizoen dat ze uitkomt in de afdeling Betaald 
Voetbal: 
-‐ op 15/10  
-‐ op 31/12  
 
73. Indien de club op bovenvermelde data van het tweede seizoen dat ze uitkomt in de afdeling Betaald Voetbal 1B niet 
voldoet aan de vereisten van art. 408. 1.3° worden volgende sancties opgelegd: 
 
-‐ op 15/10: geen betaling van de gelden voor TV-rechten 
-‐ op 31/12: degradatie op het einde van het seizoen 
 
8. Niet-bekomen van de licentie voor 2de nationale Betaald Voetbal 1B): gevolgen betreffende de daler en play-off 3 
 
81. Wanneer één of meerdere clubs uitkomend in de afdeling Betaald Voetbal 1B de licentie voor 2de nationale (Betaald 
Voetbal 1B) niet bekomen, wegens redenen van niet-economische aard of wegens reden dat zij niet voldoen aan de 
voorwaarden betreffende de continuïteit van de club  wegens redenen van niet-economische of economische aard, 
wordt/worden zij ambtshalve verwezen naar de eerste afdeling amateurs, voor zover die club aan de licentievoorwaarden 
van deze reeks voldoet. 
 
Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de eindrangschikking, en is er geen 
andere rechtstreekse daler uit de afdeling Betaald Voetbal 1B naar de eerste afdeling amateurs. 
 
82. Wanneer één of meerdere clubs uitkomend in de afdeling Betaald Voetbal 1B hun licentie niet bekomen om  reden dat zij 
niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 407.1.6°, wordt/worden zij ambtshalve verwezen naar de 2de klasse amateurs. 
 
Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de eindrangschikking, en is er geen 
andere rechtstreekse daler uit de afdeling Betaald Voetbal 1B naar de eerste afdeling amateurs. 
 
83. Het spelen van play-off 3 is dan ook overbodig. 
 
 

Artikel 1546  Beloftecompetitie van 1ste nationale afdeling ● Reserveploegen 
 van 2de Nationale afdeling 

 
Schikkingen geldig voor het seizoen 2015-2016 

 
De clubs van 1ste en 2de nationale afdeling zijn verplicht deel te nemen aan respectievelijk de beloftecompetitie van 1ste 
nationale afdeling of het reservekampioenschap van 2de nationale afdeling. Deze worden gelijklopend betwist volgens een 
omgekeerde kalender. 
 
 

Artikel 2016 Overdracht van patrimonium en van het stamnummer 
 
Ongewijzigd tot: 
 
43. De bevoegde instantie beslist of de overdracht al dan niet sanctioneerbaar is. 
 
Volgende sancties worden aan de schuldige club opgelegd op het einde van het seizoen: 
 
- de degradatie, namelijk de verwijzing naar de onmiddellijk lagere afdeling, behoudens: 

- als de overnemende club intussen het recht op promotie verworven heeft en haar dit recht ter compensatie van de 
degradatie ontnomen wordt; 

- als de overnemende club degradeert en de degradatie met twee afdelingen bevolen wordt; 
- in geval van recidive binnen de vijf jaar en de club tot schrapping moet worden voorgesteld.  

 

- een handicap van 9 punten bij aanvang van het kampioenschap in geval van degradatie, mits inachtname van de 
bepalingen van Art. 1920. 

 
Deze sancties zijn niet cumuleerbaar met de degradatie welke het gevolg is van het niet aanvragen of het weigeren van een 
licentie. 
 
44. Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde getreden is, wordt ze voor uitvoering overgemaakt aan de bevoegde 
instantie. 
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25. (15-29) Aankondiging vriendschappelijke wedstrijden 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Art.	   1446.22	   stelt	   dat	   de	   club	   die	   een	   vriendschappelijke	   wedstrijd	   aanvraagt,	   in	   het	   bezit	   moet	  
gesteld	   worden	   van	   het	   akkoord	   van	   de	   tegenstrever,	   dat	   kan	   gegeven	   worden	   via	   E-‐Kickoff	   OF	  
SCHRIFTELIJK.	  
Enige	  doel	  hiervan	  is	  dat	  dit	  akkoord	  	  bij	  betwistingen	  moet	  kunnen	  voorgelegd	  worden.	  
	  
De	  administratie	  legt	  echter,	  bij	  toepassing	  van	  art.	  1546.4,	  boetes	  op	  aan	  clubs	  die	  het	  akkoord	  niet	  
per	  E-‐Kickoff	  bekomen,	  en	  dit	  wegens	  “niet	  aangekondigde	  vriendschappelijke	  wedstrijd”	  
	  
We	  stellen	  voor	  om	  te	  stellen	  dat	  de	  aankondiging	  van	  een	  vriendschappelijke	  wedstrijd	  per	  E-‐Kickoff	  
voldoende	  is	  om	  in	  regel	  te	  zijn	  voor	  deze	  wedstrijd	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  	  	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding:	  	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  
	  

Artikel 1446 Vriendschappelijke wedstrijden: regel - formaliteiten 
 
1. Een wedstrijd buiten de officiële competities (Art. 1401), ook diegene als training tussen twee verschillende clubs, moet, in 
de voorgeschreven vorm en binnen bepaalde termijnen aan de KBVB gemeld worden. 
 
2. Wedstrijd in België 
 
21. De inrichtende club stuurt de aankondiging, via E-Kickoff naar de bevoegde instantie, d.w.z. de jurisdictie waaronder zij 
valt, uiterlijk de dag vóór de wedstrijd, waarbij de datum van betekening rechtsgeldig is, 
Dit laat aan de bondsadministratie toe om de wedstrijd te registreren (Art. 1447), zonder dat er een akkoord van de 
tegenstrever dient voorgelegd te worden. 
 
Iedere inbreuk leidt tot een boete van 20,00 EUR, die wordt verdubbeld bij herhaald verzuim tijdens hetzelfde seizoen of 
wanneer het een wedstrijd tegen een buitenlandse ploeg betreft. 
 
22. De organiserende club moet in het bezit gesteld worden van het akkoord van de andere club of desgevallend van de 
deelnemende clubs, ofwel via E-Kickoff ofwel via een schriftelijke akkoordverklaring. Ingeval het akkoord via een schriftelijke 
Deze verklaring gegeven wordt moet de organiserende club deze, in geval van klacht, kunnen voorleggen aan de bevoegde 
bondsinstantie indien deze daarom vraagt. 
 
23. Voor het leiden van vriendschappelijke wedstrijden aangekondigd binnen een termijn van minder dan veertien dagen 
vóór de wedstrijd, duidt het bevoegde Bureau Arbitrage slechts in de mate van het mogelijke officieel een scheidsrechter 
aan.  
 
24. Voor recreatieve competities (zonder rangschikking), tornooien en vriendschappelijke wedstrijden kan er naast 11/11 ook 
8/8 of 5/5 gespeeld worden door dames, meisjes, heren en jongens. 
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3. Wedstrijd in het buitenland 
 
Iedere in het buitenland te spelen wedstrijd moet minstens veertien dagen bij voorbaat aan de KBVB aangekondigd worden, 
op straffe van de boete van 20,00 EUR  
 
Behoudens verzet binnen de zeven dagen, is de wedstrijd toegelaten. 
 
4. Taks ● Geen voorafgaande aankondiging ● Annulering wedstrijd door de bevoegde instantie 
 
41. De organiserende club is voor elke vriendschappelijke wedstrijd een taks van 5,00 EUR verschuldigd. 
De wedstrijden en tornooien van 5/5 en 8/8 zijn vrijgesteld van betaling. 
 
42. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. 1448, wanneer een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld wordt 
zonder voorafgaande aankondiging of in geval van annulering door de bevoegde instantie, loopt de inrichtende club een 
boete op van: 
 
- 100,00 EUR voor een jeugdwedstrijd; 
- 200,00 EUR voor een senioreswedstrijd. 
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26. (15-30) Wedstrijd die de reglementaire duur niet heeft gehad 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie	  
	  
1.	  Motivering	  
	  
Regel	  7,	  punt	  4,	  stelt:	  
	  
Indien de scheidsrechter, na het einde van een speelhelft gefloten te 
hebben, dadelijk bemerkt dat hij de wedstrijd te vroeg onderbroken heeft, 
moet hij het spel voor de nog overblijvende tijd doen hervatten. 
 
In alle omstandigheden, waarin de scheidsrechter vaststelt dat de 
speelhelft niet de reglementaire duur gehad heeft, moet hij dit op het 
wedstrijdblad vermelden, in aanwezigheid van de afgevaardigden van 
beide clubs en eventueel van de twee assistent-scheidsrechters die 
gevraagd worden deze vaststelling mede te ondertekenen. In geval van 
weigering wordt dit door de scheidsrechter genoteerd. 
	  
Gezien	   de	   digitale	   wedstrijdbladen,	   waarbij	   het	   onmogelijk	   is	   dat	   afgevaardigden	   of	   assistent-‐
scheidsrechters	  tekenen,	  stellen	  we	  voor	  om	  deze	  verplichting	  weg	  te	  laten.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  	  	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding:	  	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  
 
REGEL 7 - DUUR VAN DE WEDSTRIJD 
 
Ongewijzigd tot: 
 
4.Wedstrijd die de reglementaire duur niet gehad heeft 

 
Indien de scheidsrechter, na het einde van een speelhelft gefloten te 
hebben, dadelijk bemerkt dat hij de wedstrijd te vroeg onderbroken heeft, 
moet hij het spel voor de nog overblijvende tijd doen hervatten. 
 
In alle omstandigheden, waarin de scheidsrechter vaststelt dat de 
speelhelft niet de reglementaire duur gehad heeft, moet hij dit op het 
wedstrijdblad vermelden, in aanwezigheid van de afgevaardigden van 
beide clubs en eventueel van de twee assistent-scheidsrechters die 
gevraagd worden deze vaststelling mede te ondertekenen. In geval van 
weigering wordt dit door de scheidsrechter genoteerd. 
	  
Rest	  van	  de	  regel	  ongewijzigd	  
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27. (15-31) Procedure voor de bondsinstanties 
	  
Het	  UC	  legt	  onderstaand	  voorstel	  voor	  aan	  de	  Nationale	  Studiecommissie	  
	  

1.	  Motivering	  
	  
De	  Evocatiecommissie,	  naar	  aanleiding	  van	  een	  concreet	  geval,	  laat	  opmerken	  dat	  de	  verplichting	  dat	  
de	   scheidsrechter	   zich	   verwijdert	   tijdens	   de	   pleidooien,	   in	   strijd	   is	   met	   het	   principe	   van	  
“openbaarheid	  van	  zitting”,	  dat	  een	  rechtsprincipe	  is	  dat	  vervat	  is	  in	  een	  hogere	  rechtsnorm.	  
	  
Zij	   stellen	   dan	   ook	   voor	   om	   dit	   weg	   te	   laten,	   zodat	   de	   scheidsrechter	   tijdens	   de	   pleidooien	  MAG	  
(moet	  niet)	  blijven	  als	  publiek,	  en	  dus	  enkel	  nog	  mag	  tussenkomen	  op	  vraag	  van	  de	  voorzitter	  van	  het	  
comité.	  
	  
2.	  Goedkeuring	  vereist	  van:	  	  	  
	  
Pro	  League,	  NVL,	  ACFF,	  VFV	  
	  
3.	  Inwerkingtreding:	  	  
	  
Onmiddellijk	  
	  
4.	  Voorgestelde	  teksten	  
	  

Artikel 1740  Organisatie van de procedure voor de bondsinstanties: 
algemeenheden 

 
Ongewijzigd tot: 
 
2. Procedure: 
 
21. Bij het onderzoek van disciplinaire aangelegenheden, die het voorwerp van een scheidsrechtersverslag uitmaken, is de 
procedure de volgende:  
 
211. Fase van instructie 
 
- het scheidsrechtersverslag wordt voorgelezen; 
- uitsluitend in zijn hoedanigheid van getuige antwoordt de scheidsrechter op eventuele vragen van de leden van de 

bondsinstantie om te preciseren; 
- de betrokken comparant stelt zijn visie van de feiten voor en mag gebruik maken van alle bewijsmiddelen met inbegrip 

van TV-beelden. TV-beelden moeten uiterlijk vóór het sluiten van de debatten aan de bevoegde instantie worden 
voorgelegd; 

- de door de scheidsrechter gerapporteerde feiten worden vergeleken met de uitleg van de comparant; 
- de scheidsrechter verlaat de zitting of neemt plaats in het publiek, maar blijft ter beschikking van de instantie zolang de 

voorzitter het nodig acht; 
- de begeleider van de comparant mag tijdens de instructiefase in geen enkel opzicht tussenbeide komen, behalve op 

verzoek van de voorzitter. 
 
212. Fases van verdediging en beslissing 
 
- de scheidsrechter verwijdert zich tijdens de pleidooien; 
- de comparant of zijn assistent draagt de verdediging voor; 
- de voorzitter beslist, na de verdediging te hebben gehoord, of de scheidsrechter opnieuw moet worden gehoord moet 

worden teruggeroepen; in bevestigend geval is alleen hij gerechtigd de vragen te stellen die hij opportuun acht en 
vermijdt hij elk debat in tegenwoordigheid van de scheidsrechter; 

- de bondsinstantie delibereert en beslist met gesloten deuren. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
	  


