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1. Stemmenverdeling voor het seizoen 2015/2016
De VFV zal in die zin een voorstel tot reglementswijziging opstellen.
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2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 18.01.2016
(15-19) Licentie van nationale amateurclub
Inwerkingtreding: onmiddellijk

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.
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
amateurclub

voor

de

licentie

van

nationale

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.
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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 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.
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 afkeurende 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;
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-

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);
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 1 ste 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;
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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).
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 1 ste 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 Secretarisgeneraal 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;
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-

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.
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).
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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.
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)
b)
c)

de betrokken club;
het bondsparket op vraag van de KBVB, op eigen initiatief of op injunctie van de VFV, de ACFF of de Licentiemanager;
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
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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.
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
Vrouwenvoetbal

voor

de

licentie

Super

League

Om een licentie te bekomen voor de Super League Vrouwenvoetbal moet een club voldoen aan volgende specifieke
voorwaarden:
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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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(15-24) Forfait van een ploeg: sancties
Inwerkingtreding: onmiddellijk

Artikel 1527

Forfait van een ploeg: sancties

Ongewijzigd tot:
2. Boetes ten bate van de bond
Algemeen forfait
Kampioenschappen nationale afdelingen
Niet
strafbaar

Kampioenschappen provinciale afdelingen 1, 2, 3 en 4
Alle andere afdelingen

Nationale afdelingen Heren
Nationale afdelingen Dames
Verplicht ingeschreven ploeg
Nationale afdelingen Heren
Eerste ploegen provinciale
Deze
Niet verplicht ingeschreven
afdelingen Heren
boetes
ploegen
Eerste ploegen provinciale
100,00 EUR
blijven
afdelingen Dames
verworven,
Forfait voor
Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8
60,00 EUR
ook indien
aanvang van de
Andere jeugd
120,00 EUR
de club het
Andere
competitie
Andere categorieën
200,00 EUR
algemeen
ploegen
Forfait na
Jeugd 2/2, 5/5 en 8/8
30,00 EUR
forfait
aanvang van de
Andere jeugd 11/11
60,00 EUR
intrekt.
competitie
Andere categorieën seniores
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.
Boete ten
bate van
de bond

Ambtshalve ingeschreven ploeg

Vóór 1 juni
Uiterlijk op de eerste werkdag na de
provinciale algemene vergadering
binnen een termijn van veertien dagen die
aanvangt op de datum van de publicatie der
voorlopige reeksen in de bondsbladen
1.000,00 EUR
100,00 tot 500,00 EUR
1.000,00 EUR
500,00 EUR

Vervolg ongewijzigd
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(15-34) Parket
Inwerkingtreding: 01.07.2016

Artikel 243

Het Parket
Bepalingen geldig voor het seizoen 2016-2017

1. Organisatie van het Parket
11. Bondsparket – Regionale Parketten VFV/ACFF- Provinciale Parketten
We onderscheiden:
-

het Bondsparket, onder leiding van de Bondsprocureur
Toepassingsgebied: Betaald Voetbal, 1ste klasse amateurs, nationale afdelingen dames, nationale afdelingen Futsal,
sportieve provincie Brabant, elite jeugd

-

de regionale Parketten ACFF/VFV, onder leiding van de VFV/ACFF Procureurs
Toepassingsgebied: 2de en 3de klasse amateurs, interprovinciale jeugd

-

de provinciale Parketten, onder leiding van de provinciale eerste substituten
Toepassingsgebied: provinciale afdelingen Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

12. Coördinatie van de verschillende Parketten
De coördinatie van de verschillende Parketten gebeurt door middel van de volgende organen:
Het College van de Procureurs: samengesteld uit de bondsprocureur en de regionale Procureurs ACFF/VFV
Het College van de provinciale substituten: in de VFV, samengesteld uit de regionale Procureur VFV en de eerste
provinciale substituten
13. Eenheids- en ondeelbaarheidsprincipe
De organisatie van het Parket is gebaseerd op het eenheids- en ondeelbaarheidsprincipe, wat inhoudt dat de Procureurs,
substituten zich kunnen laten vervangen of elkaar opvolgen in een zaak, zowel in eerste als in tweede aanleg, en zelfs in
evocatie, mits het respecteren van de taalrol.
14. De Bondsprocureur treedt zowel op binnen het Amateur- als het Betaald Voetbal.
2. De coördinatieorganen van de verschillende Parketten
21. Het College van Procureurs
Het College van Procureurs, bestaat uit de regionale Procureurs ACFF/VFV en de Bondsprocureur, die het
college voorzit.
De bevoegdheden van dit College zijn onder meer:
-

In overleg met de vertegenwoordigers van het Betaald Voetbal, van de ACFF en van de VFV, het bepalen van het
algemeen beleid te volgen door de regionale Parketten ACFF/VFV, zijn uniformiteit en de naleving van het principe dat
het « één en ondeelbaar » is;
het beslissen in zowel eerste als tweede aanleg over alle geschillen die de bevoegdheid zijn van de regionale parketten
VFV/ACFF;
het indienen van elk beroep, zorgvuldigheidsplicht van de Bondsprocureur, bij de bevoegde instantie.

Een overlegvergadering van het College der Procureurs dient georganiseerd te worden op vraag van de bondsprocureur, de
regionale Procureurs ACFF/VFV of de Raad van Bestuur van de vleugels.
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22. Het College van de Provinciale Substituten VFV
In de schoot van de VFV wordt een College der Provinciale Substituten opgericht, samengesteld uit de regionale
Procureur VFV en de vier Eerste provinciale substituten. Dit College wordt voorgezeten door de regionale Procureur VFV
De bevoegdheden van dit College zijn onder meer:
-

in de schoot van de VFV, het algemeen beleid toepassen opgelegd door het College der Procureurs;
de provinciale organisatie van de opdrachten beheren en de bevoegdheden toevertrouwd aan de provinciale
substituten, kortom instaan voor de goede werking van het Provinciaal Parket;
toezicht op het naleven van de eenheid van rechtspraak en vervolgingsbeleid.

Een overlegvergadering van het College der Provinciale substituten vindt plaats op hun vraag.
3. Het Bondsparket - De Bondsprocureur - De substituten van het Bondsparket
31. Samenstelling – Benoeming
Het Bondsparket is samengesteld uit de Bondsprocureur die wordt bijgestaan door substituten van het Bondsparket
De Bondsprocureur en de substituten van het Bondsparket worden benoemd door het Uitvoerend Comité.
Het Uitvoerend Comité, op voordracht van de Pro League, duidt aan welke substituten zullen optreden binnen het Betaald
Voetbal. Het aantal hiervan zal minstens 5 zijn.
32. Vereisten
De volgende vereisten dienen steeds te zijn nageleefd:
321. Zij dienen allen jurist te zijn en een grondige kennis van de landstalen en de voetbalwereld in de breedste zin van het
woord te hebben.
322. Minstens 1/3 van de substituten moet tot een andere taalrol behoren.
323. De Bondsprocureur en de substituten die optreden binnen het Betaald Voetbal mogen voorafgaand aan de
kandidatuurstelling:
-

geen aandeelhouder zijn geweest van een club van het Betaald Voetbal;
geen bestuursfunctie (houder blauwe kaart, lid Raad van Bestuur of directiecomité, …) in een club van het Betaald
Voetbal hebben gehad;
niet in loondienst geweest zijn bij een club van het Betaald Voetbal;

324. De Bondsprocureur en de substituten van het Bondsparket moeten jaarlijks een vertrouwelijkheidclausule, alsook een
onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen.
Zij verbinden er zich tevens toe om hun functie op een objectieve en neutrale manier uit te oefenen, op sanctie van ontslag
door de instantie die hen heeft benoemd.
33. Rol van de Bondsprocureur
De Bondsprocureur zit het College der Procureurs voor. Hij leidt het Bondsparket en beschikt over dezelfde bevoegdheden
en opdrachten als degene toevertrouwd aan de regionale Procureurs ACFF/VFV en de nationale, regionale en provinciale
substituten.
34. Bevoegdheden van het Bondsparket
341. Het Bondsparket is gelast, zowel in de koepelorganisatie als in de beide vleugels, met zowel de vervolging als het
onderzoek inzake:
-

competitievervalsing (Titel 20, hoofdstuk 2); zie ook punt 6 hierna
dopingpraktijken: voor de zaken die onder de bevoegdheid van de Controlecommissie of de Geschillencommissie
voor het Betaald Voetbal vallen (Titel 20, hoofdstuk 1);
overdracht van patrimonium (Titel 20, hoofdstuk 3), behalve deze van clubs die een licentie Betaald voetbal hebben
bekomen of die een licentieaanvraag hebben ingediend;
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-

Bij het onderzoek van deze zaken mag het Bondsparket, om zich te laten bijstaan, een onafhankelijk deskundige kiezen
uit de Pool van Specialisten (Art. 269).
inmenging in andere clubs (Art. 308).

342. Het Bondsparket Is bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.
343. Voor de disciplinaire zaken is het Bondsparket gemachtigd ambtshalve een federale actie uit te oefenen, uitgenomen
indien het zelf of één van zijn leden partij is.
344. Het Bondsparket kan optreden of gevat worden door het Uitvoerend Comité of zijn Bureau, door de Secretaris-generaal
of door elke vordering of middel over materies waarmee het gelast is.
345. Wat betreft:
-

de disciplinaire zaken die aan de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal werden voorgelegd
vervalsing van de competitie, doping, verstoring van de competities of overdracht van patrimonium

heeft het Bondsparket het recht beroep aan te tekenen tegen de in eerste aanleg genomen beslissing en het recht om een
evocatieverzoek in te dienen.
346. Het Bondsparket kan verhaal indienen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport tegen een beslissing van de
Licentiecommissie (zie Art. 421).
4. De regionale Parketten ACFF/VFV- De regionale Procureurs ACFF/VFV- De regionale substituten ACFF/VFV
41. Samenstelling- Benoeming
Elk regionaal Parket ACFF/VFV is samengesteld uit een regionale Procureur ACFF/VFV en drie regionale substituten
ACFF/VFV
Daarenboven tellen de VFV-provincies (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen) een provinciaal Parket:
zie punt 5 hierna.
Ze worden benoemd door de Raad van Bestuur van de vleugels, de bondsprocureur geeft een niet bindend advies.
42. Vereisten
421. Zij dienen allen jurist te zijn en een grondige kennis van de voetbalwereld in de breedste zin van het woord te hebben.
422. De regionale Procureurs ACFF/VFV en de regionale substituten ACFF/VFV moeten jaarlijks een
vertrouwelijkheidclausule, alsook een onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen.
Zij verbinden er zich tevens toe om hun functie op een objectieve en neutrale manier uit te oefenen, op sanctie van ontslag
door de instantie die hen heeft benoemd.
43. Rol van de regionale Procureurs ACFF/VFV
431. De regionale Procureurs ACFF/VFV zitten, waar relevant, elk in hun vleugel het College der provinciale substituten
voor.
Ze stellen het algemeen beleid vast dat wordt gevolgd door het College der Procureurs, in overleg met de regionale
substituten ACFF/VFV en de provinciale substituten, en de Raden van Bestuur van de vleugels.
Zij beschikken over dezelfde bevoegdheden en opdrachten als degene toevertrouwd aan de regionale substituten
ACFF/VFV en de provinciale substituten.
432. Zij beheren de organisatie op regionaal vlak en in de betrokken provincies, de opdrachten, de bevoegdheden die
toevertrouwd worden aan de regionale substituten ACFF/VFV en de provinciale substituten.
433. Zij waken over de goede werking van de betrokken provinciale Parketten
434. Zij behandelen in eerste en laatste aanleg de geschillen eigen aan de betrokken provinciale Parketten.
44. Bevoegdheden van de regionale Parketten ACFF/VFV
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441. De regionale substituten ACFF/VFV komen tussen bij monde van een actie, een vordering of advies en treden
ambtshalve op of op verzoek telkens wanneer het algemeen belang van de Bond hun tussenkomst vereist.
442. De regionale Parketten ACFF/VFV zijn bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.
443. Een regionaal substituut ACFF/VFV dient verplichtend aanwezig te zijn op elke zitting van de bondsinstanties, en er
vorderen
444. De regionale Parketten ACFF/VFV kunnen beroep aantekenen of een verzoek tot evocatie indienen, in de vorm en
termijn voorzien in het bondsreglement.
445. De Raad van Bestuur van de vleugel beschikt over een positief injunctierecht om de regionale Parketten ACFF/VFV
hun bevoegdheden te doen uitoefenen.
5. Provinciaal Parket- Eerste provinciale substituten- Provinciale substituten
51. Samenstelling- Benoeming
511. Elke VFV- provincie (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen), beschikt over een Eerste provinciale
substituut (die het provinciaal Parket voorzit) en twee provinciale substituten.
512. De eerste substituut dient jurist te zijn en een grondige kennis kunnen aantonen van de voetbalwereld in de breedste
zin van het woord.
513. De twee provinciale substituten moeten niet noodzakelijk jurist zijn maar moeten een grondige kennis kunnen aantonen
van de voetbalwereld in de breedste zin van het woord.
514. Ze worden benoemd door de Raad van Bestuur van de VFV, op niet bindende voordracht van de regionale Procureur
VFV
52. Vereisten
De eerste provinciale substituten en de provinciale substituten moeten jaarlijks een vertrouwelijkheidclausule, alsook een
onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen.
Zij verbinden er zich tevens toe om hun functie op een objectieve en neutrale manier uit te oefenen, op sanctie van ontslag
door de instantie die hen heeft benoemd.
53. Bevoegdheden van de provinciale Parketten
531. De provinciale substituten komen tussen bij monde van een actie, een vordering of advies en treden ambtshalve op of
op verzoek telkens wanneer het algemeen belang van de Bond hun tussenkomst vereist.
532. De provinciale Parketten zijn bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.
533. Een lid van het Parket dient verplichtend aanwezig te zijn op elke zitting van de bondsinstanties, en er vorderen.
Indien deze afwezig is, laat de kamervoorzitter, alvorens de zitting te openen, dit vaststellen in het zittingsverslag en duidt hij
tevens een lid van het Provinciaal Comité aan om deze functie uit te oefenen.
534. De provinciale Parketten kunnen beroep aantekenen of een verzoek tot evocatie indienen, in de vorm en termijn
voorzien in het bondsreglement.
54. Secretariaat van de provinciale Parketten
Het secretariaat van een provinciaal Parket wordt waargenomen door de Regional manager van de betrokken provincie.
Het is onder meer zijn taak om zonder het minste voorbehoud te informeren, administratieve hulp te bieden en gevolg te
geven aan de verzoeken die door de provinciale substituten geformuleerd worden.
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6. Tussenkomsten op vlak van competitievervalsing
61. Jaarlijks, en dit uiterlijk op 1 augustus van elk seizoen, duidt de Bondsprocureur binnen zijn team van substituten een
onderzoekscoördinator en een plaatsvervangend onderzoekscoördinator aan die gedurende dat seizoen de volledige leiding
hebben van elk onderzoek inzake competitievervalsing.
Hun aanduiding zal ter kennis gebracht worden via vermelding op de website van de KBVB.
62. De onderzoekscoördinator of de plaatsvervangend onderzoekscoördinator heeft in het kader van de procedure
betreffende competitievervalsing volgende niet-limitatieve bevoegdheden:
-

de onderzoeksdaden intern coördineren;
bijkomende onderzoeksdaden bevelen;
optreden als enige communicatieverantwoordelijke aangaande dit dossier;
van de mogelijkheid gebruik maken om zich te laten bijstaan door deskundigen;
optreden als enig aanspreekpunt in betrokken zaak;
op grond van het dossier en het gevoerde onderzoek oordelen of de daad van of de poging tot competitievervalsing,
begaan door een aan de betrokken club al dan niet toegewezen aangeslotene of door een niet-aangeslotene, ook de
aansprakelijkheid van de club met zich kan meebrengen;
het onderzoek afsluiten en, in samenspraak met de Bondsprocureur via de Secretaris-generaal, het dossier al dan niet
doorverwijzen naar de bevoegde Bondsinstanties.
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(15-35) Rekrutering van scheidsrechters
Inwerkingtreding: onmiddellijk

Artikel 331

Rekrutering van scheidsrechters

1. Aantal
11. Elke club moet, uitgezonderd de eerste twee seizoenen na haar aansluiting, tussen de aan haar toegewezen leden:
-

minstens één actieve scheidsrechter tellen per volledige of onvolledige schijf van drie ploegen, opgesteld in de
kampioenschappen waarvoor de aanduiding van scheidsrechters voorzien is, zonder rekening te houden met de
mannelijke eerste B-ploeg en/of de G-ploegen, en

-

bijkomend één actieve scheidsrechter tellen per mannelijke eerste B-ploeg.

12. Wanneer een aangeslotene scheidsrechter wordt terwijl hij tijdelijk voor een club gekwalificeerd is, wordt hij als
scheidsrechter ingeschreven op het actief van de club van toewijzing.
13. Een scheidsrechter, die door zijn club gedesaffecteerd werd en aan een andere club toegewezen is, wordt op het actief
van deze laatste opgenomen vanaf de datum van zijn nieuwe toewijzing.
14. Een scheidsrechter, die een definitieve transfer bekomt of een heraansluiting na persoonlijk ontslag, wordt op het actief
van de nieuwe club opgenomen op het einde van het volgende seizoen.
15. De leden van de Bureaus Arbitrage blijven, zolang zij hun functie vervullen, gelijkgesteld met de actieve scheidsrechters,
op voorwaarde dat zij op het ogenblik van hun benoeming tot het kader van de actieve scheidsrechters behoorden.
2. Boete
21. Voor iedere tekortkoming aan het voormelde principe, wordt de club voor elke speeldag waarop officiële wedstrijden
plaatsvinden met aanduiding, beboet met 15,20 EUR. per ontbrekende scheidsrechter.
22. De opbrengst van de opgelegde boetes wordt als volgt verdeeld:
-

de helft wordt gestort in het fonds voor de rekrutering en de vorming van scheidsrechters;

-

de andere helft wordt na afloop van het seizoen gestort op de rekening-courant van de clubs pro rato van hun aantal
ingeschreven scheidsrechters bovenop het in bovenstaand punt 11 vermelde principe.

3. Het verlies van de hoedanigheid van actief scheidsrechter wordt door de KBVB betekend aan de betrokkene en aan
de belanghebbende club(s).
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(15-36) Heraansluiting na ontslag
Inwerkingtreding: 01.07.2016

Artikel 522

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

1. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden geboden door het decreet van de niet-betaalde sportbeoefenaar om
van club te veranderen, moet de aangeslotene zijn ontslag betekenen aan de KBVB en aan zijn club van toewijzing, op
straffe van nietigheid per aangetekend schrijven en op straffe van verval in de periode van 1 april tot 30 april (Art. 21).
2. Indien de aangeslotene minderjarig is, is de handtekening van een houder van het ouderlijk gezag vereist.
3. Indien het lid van de KBVB tevens lid is van de VFV of de ACFF, verliest het ook dit lidmaatschap.
4. Het ontslag heeft uitwerking op 1 juli erop volgend. Tot dan blijft de speler speelgerechtigd voor de club voor dewelke hij
gekwalificeerd is op de datum van zijn ontslagname.
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 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 15 mei tot 31 augustus indien de club tot het Amateurvoetbal behoort;
van 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;
van 15 mei tot 31 december indien de club of de ploeg tot het futsal behoort.

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 1 ste
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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(15-37) Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
Inwerkingtreding: onmiddellijk

Artikel 1422

Verplichte inschrijving op wedstrijdblad

Ongewijzigd tot:
2. Clubs van het Amateurvoetbal
21. De clubs van 3de nationale afdeling, bevordering en 1ste provinciale afdeling zijn verplicht voor de eerste herenploeg
minstens 2 spelers, die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 21 jaar oud zijn, in te schrijven op het wedstrijdblad.
22. Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op deze verplichting tot het opstellen van minstens twee jeugdige spelers geeft
aanleiding tot een ambtshalve boete per wedstrijd en per speler, door de bevoegde bondsinstantie opgelegd, van:
-

bij een eerste overtreding:
bij de tweede overtreding:
vanaf de derde overtreding:

50,00 EUR
150,00 EUR
250,00 EUR
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(15-38) Verdeling van de ontvangsten
Inwerkingtreding: 01.07.2016

Artikel 1618

Verdeling van de ontvangsten

1. De bruto-ontvangst van een wedstrijd wordt in gelijke delen verdeeld tussen de twee clubs, behoudens andersluidend
akkoord.
2. In elk geval draagt de bezochte club de bondsheffing (Art. 1481), de eventuele verzekeringskosten, de organisatiekosten
en de gemeentetaks, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. Vanaf de zestiende finales is de
bondsheffing evenwel ten laste van beide clubs.
3. De vergoedingen voor scheidsrechter en assistent-scheidsrechters, evenals 10% van de verplaatsingskosten, worden
voor de helft gedragen door beide clubs. Hun Het restant van de verplaatsingskosten vallen ten laste van de bond.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 1642

Verdeling van de ontvangsten

1. De bruto-ontvangst van een wedstrijd wordt in gelijke delen verdeeld tussen de twee clubs, behoudens andersluidend
akkoord.
2. De bezochte club draagt de bondsheffing (Art. 1481), de eventuele verzekeringskosten, de organisatiekosten en de
gemeentetaks, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. Vanaf de achtste finales is de bondsheffing
evenwel ten laste van beide clubs.
3. De vergoedingen voor scheidsrechter en assistent-scheidsrechters, evenals 10% van de verplaatsingskosten, worden
voor de helft gedragen door beide clubs. Hun Het restant van de verplaatsingskosten vallen ten laste van de bond.
Rest van het artikel ongewijzigd
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(15-39) Futsal: algemeen forfait
Inwerkingtreding: 01.07.2016

Artikel F1526

Terugtrekking ● Algemeen forfait

1. Principes
11. Een club die wenst af te zien van deelname aan het kampioenschap of die van één van haar niet-verplichte ploegen
wenst terug te trekken en hiervoor geen boete wenst op te lopen, moet dit doen:
-

vóór 1 juni met elke jeugdploeg die ingeschreven is boven het verplicht aantal jeugdploegen, vereist voor een
Futsalclub met een licentie,
voor de provinciale competities, ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de datum van de provinciale algemene
vergadering.

12. De terugtrekking van een volgens de licentievoorwaarden verplicht in te schrijven ploeg, wordt beschouwd als een
algemeen forfait.
13. Onder algemeen forfait wordt verstaan: de ploeg die het kampioenschap verlaat tijdens het verloop ervan of die ervan
afziet na de in punt 11 vastgelegde datum.
14. Wanneer eenzelfde ploeg in de loop van eenzelfde kampioenschap dat aanleiding geeft tot stijgen en/of dalen of van de
nationale beloften, drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait heeft verklaard, legt de bevoegde
instantie haar een algemeen forfait op.
15. Een ploeg die algemeen forfait geeft of haar werd opgelegd in een kampioenschap met stijgen en dalen, kan het
daaropvolgend seizoen slechts deelnemen aan het kampioenschap van de laagste provinciale afdeling.
16. Indien een club met haar reserven of jeugdploeg drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait
verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de betrokken ploeg.
Rest van het artikel ongewijzigd
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(15-40) Hindernissen op of rond het speelveld
Inwerkingtreding: 01.07.2016

Artikel 1209

Hindernissen op of rond het speelveld

1. Elke hindernis op het speelveld of op minder dan drie meter van de buitenste lijnen van het speelveld is verboden.
2. Atletiekpistes worden niet als hindernis beschouwd.
3. Draden of kabels, gespannen boven het speelveld op minstens 15 meter hoogte, zijn toegelaten.
Alle mogelijke hindernissen, zoals draden, kabels, takken van bomen, ... boven het speelveld zijn slechts toegelaten indien
zij zich op minstens 15 meter hoogte boven het speelveld bevinden.
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(15-42) Klacht betreffende de spelleiding
Inwerkingtreding: 01.07.2016

Artikel 1438

Klacht betreffende de spelleiding

1. De klachten over de vergissingen, begaan door een scheidsrechter bij het beoordelen van een feit tijdens een wedstrijd
(Art. 1439) of bij de toepassing van de eigenlijke spelregels (Art. 1440), worden beschouwd als hebbende betrekking op de
spelleiding en vallen bijgevolg onder de bevoegdheid van de Bureaus Arbitrage.
2. Worden niet beschouwd als betrekking hebbende op de spelleiding en dienen bijgevolg door de Geschillencommissie, het
Sportcomité of het bevoegd Provinciaal Comité beoordeeld, zoals klachten betreffende feiten van sportieve aard, de klachten
betreffende:
1° het schorsen of het uitstellen, door een scheidsrechter, van een wedstrijd wegens invallende duisternis, onguur weder,
onbespeelbaarheid van het veld.
2° de beslissing van een scheidsrechter tot het schorsen van een wedstrijd wegens incidenten, zelfs indien in die klachten
gewag gemaakt wordt van een scheidsrechterlijke vergissing;
3° de geldigheid van de waarschuwing en de uitsluiting van spelers.
3. Wanneer een klacht tegen de spelleiding tegelijk een klacht tegen een scheidsrechter inhoudt, oordeelt de commissie of
de betrokken scheidsrechter, vóór het onderzoek, op de hoogte van de hem ten laste gelegde feiten moet worden gebracht.
In bevestigend geval, worden hem de nodige bijkomende kopies overgemaakt.
4. Een club, die hoger beroep wenst aan te tekenen tegen een beslissing van het Bureau Arbitrage KBVB of van een
Regionaal Bureau Arbitrage, moet niet wachten tot ze kennis heeft van de mogelijke gevolgen van gezegde beslissing die de
Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal, het Sportcomité of het Provinciaal Comité nog dient te treffen.
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(15-43) Competitie van het Betaald Voetbal 1B
Inwerkingtreding: 01.07.2016

Artikel 1544

Competitie van het Betaald Voetbal 1B
Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017

Ongewijzigd tot:
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 1 ste klasse amateurs stijgen naar de
afdeling Betaald Voetbal 1B, op voorwaarde dat hij minstens de licentie van 2 de Nationale (Betaald Voetbal 1B) heeft
bekomen, ongeacht de licentie die de daler uit de afdeling Betaald Voetbal 1B, die hij vervangt, heeft bekomen
72. Indien de kampioen van de 1ste klasse amateurs niet minstens de licentie 1B voor het Betaald Voetbal heeft bekomen, of
verzaakt aan de promotie, zal hij worden vervangen door de best geplaatste club die minstens de licentie 1B voor het
Betaald Voetbal heeft bekomen, en die de promotie naar de afdeling 1B van het Betaald Voetbal aanvaardt.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 1551

Competitie van 1ste klasse amateurs
Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2016-2017

Ongewijzigd tot:
3. Play-off amateurvoetbal - Kampioen van België Amateurvoetbal
31. De eerste vier geklasseerde clubs van het kampioenschap betwisten een play-off in heen- en terugwedstrijden.
32. Voor de aanvang van deze play-off, 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.
33. Bij de opmaak van de rangschikking na de 6 wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter afronding toegekende halve
punt (zie punt 32. hiervoor) in mindering gebracht alvorens de schikkingen van Art. 1531 toe te passen.
34. De club die als eerste eindigt is Kampioen van België Amateurvoetbal, en kan stijgen naar de afdeling Betaald Voetbal
1B (zie Art. 1544.7).
Rest van het artikel ongewijzigd
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(15-45) Transferonderhandelingen
Invoegetreding: 01.07.2016, maar het is vanaf januari 2016 niet meer mogelijk om zulke clausule
op te nemen bij de nieuwe terbeschikkingstellingen

Artikel 909

Transferonderhandelingen

Ongewijzigd tot:
3. Ter beschikking stellen van spelers aan clubs uit een zelfde kampioenschap
31. Geen enkele club mag tijdens eenzelfde seizoen meer dan drie spelers ter beschikking stellen van een deelnemer aan
eenzelfde kampioenschap, onder de vorm van een tijdelijke overgang al dan niet gekoppeld aan een volledige of
gedeeltelijke afstand van de contractuele rechten en plichten.
De reeksen A en B van het kampioenschap van het betaald voetbal worden ten dien einde beschouwd als éénzelfde
kampioenschap.
32. Indien een club van de Pro League een speler ter beschikking stelt van een andere club van de Pro League, kan op het
ogenblik van het ondertekenen van de tijdelijke transfer tussen de drie partijen een overeenkomst afgesloten worden die de
deelname van de speler aan onderlinge duels in de officiële competities (Art. 1401) verbiedt. Indien deze overeenkomst niet
wordt nageleefd, zal de speler, die op het wedstrijdblad vermeld wordt, als een niet-gekwalificeerde speler beschouwd
worden.
Rest van het artikel ongewijzigd
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3. Briefwisseling
Van: David Delferiere [mailto:david.delferiere@foothainaut.be]
Verzonden: donderdag 28 januari 2016 11:25
Aan: Gilbert Timmermans <gilbert.timmermans@skynet.be>
CC: Dekeersmaecker François <francois.dekeersmaecker@footbel.com>; Linard Gerard
<gerard.linard@acff.be>; De Leener Bart <reglement@footbel.com>; micheldumoulin@skynet.be;
Gaston Schreurs <schreursgaston@gmail.com>; avocat.navez@skynet.be
Onderwerp: séparation des pouvoirs
Dag Gilbert,
De raad van bestuur van de ACFF, die deze woensdag is bijeengekomen te Cognelée, heeft
unaniem beslist om het principe van de scheiding der machten niet te aanvaarden onder de
vorm van een organisatiecomité en een tuchtcomité voor het volgend seizoen.
Deze beslissing geldt zowel voor de sportcomités amateurs als voor de provinciale comités.
De RvB van de ACFF zal er echter op toezien dat de organisatie van zijn zittingen wordt
herdacht in functie van een beperking van het aantal zetelende leden en van een strikte
budgettaire controle.
Wij zijn er ons van bewust dat er, net als voor het parket, verschillende reglement zullen zijn
voor de VFV en de ACFF en dat dit wellicht niet ideaal is, maar we zijn er evenzeer van
overtuigd dat het project van de scheiding der machten niet rijp is en dat zijn toepassing
andere, veel belangrijkere gevolgen of ongemakken met zich zou kunnen meebrengen.
Wij zullen van nabij volgen wat er zich volgend seizoen bij onze Nederlandstalige collega’s
afspeelt en zullen het debat opnieuw inschrijven op de agenda van onze vergaderingen.
Bedankt voor je begrip.
Mvg,
David
ps : Bart, kan je een kopie maken voor de leden van het departement reglement.
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4. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
28.01.2016
R15.127 – Interpretatie van Art. 524 (Desaffectatie door de club - Heraansluiting Speelgerechtigdheid)
Zie punt (15-51).

R15.128 – Interpretatie betreffende de samenstelling van de gewijzigde Sportcomités en
Beroepscomités
Gezien de gewijzigde competitieformule dient er een aanpassing te gebeuren in de samenstelling en
werking van het Sportcomité en het Beroepscomité.
Deze aanpassingen maken trouwens het voorwerp uit van een voorstel tot wijziging dat onder punt
(15-41) ter tafel ligt bij de NSC.
Het UC dient echter vast te stellen dat er steeds nieuwe alternatieven opduiken en het is dan ook
niet waarschijnlijk dat een wijziging op korte termijn zal goedgekeurd worden en dat het dan ook
uiterst krap, zo niet quasi onmogelijk wordt om verkiezingen te organiseren.
Het UC meent dat we geen risico mogen lopen in de continuïteit van de werking van beide comités
en beslist dan ook dat al de lopende mandaten verlengd worden tot op het einde van het seizoen
2016-2017, zelfs indien hierdoor niet tegemoet gekomen wordt aan de gewijzigde samenstelling van
de comités.
Indien er bijkomende mandaten nodig zijn, zullen deze door coöptatie worden aangevuld.
Verkiezingen voor het voltallige Sportcomité en Beroepscomité zullen dan plaatsvinden op de
algemene vergadering van juni 2017, waarbij de ene helft van de leden voor twee jaar wordt gekozen
en de andere helft voor vier jaar.
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5. (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.
Een werkgroep, bestaande uit leden van de Vlaamse Studiecommissie, heeft de tekst aangepast met
als voornaamste wijziging:
- Aanpassing artikel 267: bevoegdheden Geschillencommissie amateurs;
- Toevoegen artikel 901.3: soorten transfers of mutaties - Taks - Geschillen
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 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.
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 past Art. 1751 toe, en stelt het betrokken lid in gebreke.
Bij niet-betaling volgt een klacht bij de KBVB waar de klacht behandeld wordt door de
Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal.
25. Indien betrokken speler of trainer zijn lidgeld of boete niet heeft betaald, is hij niet in de
mogelijkheid om deel te nemen wedstrijden bij de KBVB of een officieel mandaat uit te voeren.
26. Speler of trainer kunnen ten allen tijde hun schulden voldoen. Na fiat van de KBVB en
bekendmaking via E-Kickoff vervalt het verbod.

Agenda NSC van 15.02.2016

42

3. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
4. Inwerkingtreding
1/7/2016
5. Voorgestelde teksten

Artikel 267

Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal

1. Samenstelling
De Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal is samengesteld uit tien leden, vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige, als
volgt benoemd:.
-

twee leden – één van elke taalrol –, waarvan één jurist, die de clubs van 3de nationale afdeling vertegenwoordigen;
twee leden – één van elke taalrol –, waarvan één jurist, die de clubs van bevordering vertegenwoordigen;
zes leden – drie van elke taalrol –, waarvan één jurist, die de clubs van de provinciale afdelingen vertegenwoordigen.

De Nederlandstaligen enerzijds, en de Franstaligen anderzijds, vormen een subkamer.
2. Bevoegdheden
21. De Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal oordeelt, met inachtneming van de principes vervat in Art. 201 en
1701, in eerste aanleg over:
-

de klachten betreffende vergoedingen van welke financiële aard ook tussen clubs en spelers niet voortvloeiende uit een
arbeidsovereenkomst;

-

zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Provinciale Comités en het Sportcomité, het verhaal ingediend
door een speler tegen een beslissing van zijn club niet behorend tot het Betaald Voetbal;

-

de eventuele inbreuken op het vervullen van de wettelijke bepalingen en verplichtingen.

Artikel 901

Soorten transfers of mutaties ● Taks ● Geschillen

1. Algemeenheden:
Ongewijzigd tot:
2. Geschillen bij transferverrichtingen
Ongewijzigd.
Toevoegen:
3. Financiële geschillen bij de heraansluiting van de amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april (Art.
522)
31. Een lid dat het voorwerp uitmaakt van een heraansluiting na ontslag als amateur in de periode van 1 tot 30 april mag bij
de nieuwe club geen 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.
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32. Procedure
321. In toepassing van Art.1751:
wordt het betrokken lid in gebreke gesteld om de schuld te vereffenen
bij niet betaling, dient er een vordering ingediend te worden bij de KBVB, waarin toepassing van dit artikel wordt
gevraagd.
322. 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 wedstrijden te spelen en/of een officiële functie te vervullen.
323. Inwerkingtreding van dit verbod: zie Art. 1912.
324.Het betrokken lid kan ten allen tijde aan de secretaris van de bevoegde bondsinstantie het bewijs leveren dat de
schuldvordering volledig voldaan is. Het verbod vervalt daags nadat de club hieromtrent door de KBVB via E-Kickoff hiervan
in kennis gesteld is.

Artikel 522

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

Toevoegen:
9. Financiële geschillen bij de heraansluiting, en eventueel verbod tot spelen of officiële functies te vervullen:
Art. 901

Artikel 1751

Geschillen wegens verschuldigde sommen: procedure

1. Voorafgaand de procedure
De schuldeisers moeten, vooraleer de procedure tot invordering van een schuld in te leiden, de schuldenaar aangetekend in
gebreke stellen en aanmanen de schuld te betalen.
2. Indienen van een vordering
De schuldeiser kan bij de KBVB een vordering indienen zo de schuld niet voldaan werd op de gestelde vervaldag of binnen
de zeven dagen volgend op de datum, vermeld op het afgiftebewijs van voornoemde aangetekende zending, rekening
houdend met de verjaringstermijnen. Bij de vordering voegt de eiser een afschrift van de titel, al de stukken van het dossier
ondermeer een afschrift van het totaal van de schulden, de kopij van ingebrekestelling evenals het bewijs van de
aangetekende zending.
3. Financiële geschillen bij de heraansluiting van de amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april (Art.
522)
Indien het geschil betrekking heeft op schulden die de betrokken amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april
nog heeft bij zijn vorige club, verloopt de procedure verder zoals bepaald in Art. 901.3.
4. Beslissing ● Intresten
Indien het geschil betrekking heeft op andere schulden als deze bepaald onder punt 3 hiervoor:
41. Bij niet-betaling stelt de bevoegde bondsinstantie de betalingsmodaliteiten en termijnen vast. Zij kan tevens
verwijlintresten opleggen die, behoudens afwijkende overeenkomst, berekend worden op basis van de gerechtelijke intrest in
voege in burgerlijke zaken op de dag dat de schuld eisbaar werd, vermeerderd met 4%.
42. De dag waarop de schuld eisbaar wordt is de contractuele vervaldag. Indien er geen bepaald werd, wordt de vervaldag
vastgesteld op de datum (poststempel is rechtsgeldig) van de in 1 hierboven verplichte ingebrekestelling.
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5. Gedwongen tenuitvoerlegging
51. Wanneer de schuldenaar een in kracht van gewijsde gegane beslissing niet uitvoert, licht de schuldeiser de KBVB van
deze tekortkoming in. De KBVB stelt bij aangetekend schrijven de nalatige club of aangeslotene in gebreke de schuld en/of
de intresten binnen de zeven dagen te vereffenen.
52. Bij gebreke aan deze aanmaning te voldoen, wordt de schuldenaar in de toestand van sportieve inactiviteit geplaatst (Art.
1922).
53. Wat betreft de uitvoerbaarheid van een scheidsrechterlijke uitspraak dient rekening gehouden te worden gehouden met
artikel 1710 Gerechtelijk Wetboek.
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6. (15-32) Medische afwijking
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de VFV en maakt het over aan de Nationale
Studiecommissie.
1. Motivering
Afgelopen seizoen werd de reglementering van de medische afwijking herzien.
In laatste instantie bleek er twijfel over de wens om punt 32 te schrappen. ACFF was hier toen al mee
akkoord. Intussen is ook de VFV, zowel binnen Raad van Bestuur, Vlaamse Studiecommissie als
sporttechnisch departement overtuigd van schrapping.
De voetbalpraktijk leert immers dat het gewenst kan zijn om een speler met medische afwijking toch
toe te laten om bepaalde wedstrijden in de eigen leeftijdscategorie te laten spelen.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, VFV, ACFF
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1009

De leeftijd van de spelers

Ongewijzigd tot:
3. Uitzondering
31. De KBVB/VFV/ACFF kan een speler of een speelster om een medische reden toestaan in een lagere dan de
reglementaire jeugdcategorie te spelen.
Hiertoe moet de houder van het ouderlijk gezag of de speler, indien hij meerderjarig is, een aanvraag indienen bij de
KBVB/VFV/ACFF door middel van de daartoe bestemde documenten.
32. De speler die van deze afwijking geniet, verliest ze op definitieve wijze vanaf het moment dat hij ingeschreven wordt op
het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van zijn eigen leeftijdscategorie en is hierdoor niet meer gekwalificeerd in de
afwijkende categorie.
32. Indien de speler is toegewezen aan een club van de VFV, dan kan een medische afwijking worden aangevraagd voor
alle jeugdcategorieën.
33. Indien de speler is toegewezen aan een club van de ACFF, dan kan een medische afwijking worden aangevraagd voor
de spelers jonger dan 19 jaar die uitkomen in de jeugdcategorieën waar 11 tegen 11 wordt gespeeld.
34. Het medisch onderzoek m.b.t. het verzoek tot afwijking moet uitgevoerd worden door een erkend geneesheer,
overeenkomstig de modaliteiten voorzien door de KBVB / VFV /ACFF. Deze geneesheer moet duidelijk ingelicht worden
over het motief van de raadpleging alsook van de gevolgen van het verzoek tot afwijking dat hij ondertekent.
De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een afwijking moet genomen worden door geneesheren die
erkend zijn door de KBVB / ACFF / VFV. Voor de VFV mogen deze geneesheren die zijn die het onderzoek hebben
uitgevoerd.
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35. Indien de erkende geneesheer in functie van de resultaten van het medisch onderzoek beslist dat een medische
afwijking kan worden toegekend, zal de KBVB/VFV/ACFF een attest afleveren aan de betrokkene (of aan de houder van het
ouderlijk gezag).
36. Alle kosten die samenhangen met het verzoek tot afwijking, met inbegrip van de medische kosten, vallen volledig ten
laste van de aanvrager.
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7. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het Beroepscomité
Het UC legt onderstaand alternatief voor aan de Nationale Studiecommissie. Er dient vooreerst een
keuze te worden gemaakt tussen het oorspronkelijke voorstel en dit alternatief.
1. Motivering
11. Vanaf volgend seizoen 2016-2017 krijgen we een drastische hervorming van de
kampioenschappen voor amateurs op nationaal en regionaal vlak:
- Een eerste klasse amateurs, ingericht door de KBVB in samenwerking met ACFF/VFV
- Een tweede en derde klasse amateurs ACFF/VFV, ingericht door respectievelijk ACFF/VFV
Er dienen dus eigen instanties ACFF/VFV voorzien te worden
12. Het is ook de wens om een scheiding te maken tussen de rechtsprekende en organisatorische
aspecten van het huidige Sportcomité.
Rechtsprekend = tuchtcomités
Organisatorisch= organisatiecomités
Dit voorstel gaat uit van het systeem dat werd voorgesteld voor de hervorming van de Provinciale
Comités namelijk op elk niveau (nationaal = KBVB, ACFF en VFV) een eigen Sportcomité, onder de
leiding van telkens een Eerste voorzitter.
Deze organiseert de volledige werking van het eigen organisatiecomité (dat hij voorzit) en het eigen
tuchtcomité dat volledig onafhankelijk opereert van het organisatiecomité.
Voor efficiency en kostenbesparing zullen de rechtsprekende kamers, samengesteld door de Eerste
voorzitter maar die zelf niet zetelt, uit 3 leden bestaan
13. Deze comités zetelen niet enkel in Brussel, maar ook op plaatsen in Wallonië en Vlaanderen, en
op tijdstippen door hen vastgelegd

2. Goedkeuring vereist van:
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
1/7/2016
Om diverse redenen stelt de werkgroep “disciplinair stelsel”, in zitting van 7.1.2016 voor om al de
mandaten in het Sportcomité en het Beroepscomité te verlengen tot 30.6.2017.
Er zal nagegaan worden hoe met de huidige leden het best kan voldaan worden aan de veranderde
samenstelling.
Eventueel zullen bijkomende leden door coöptatie voor 1 seizoen worden aangeduid.
Het Uitvoerend Comité zal deze maatregelen door een interpretatie bevestigen
In 2016-2017 zullen er dan verkiezingen worden gehouden voor alle mandaten, waarvan de helft een
looptijd zal hebben van 2 jaar, en de andere helft een looptijd van 4 jaar
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4. Voorgestelde teksten
41. Basisteksten voor wijziging “Sportcomité”

Artikel 259

Sportcomités

1. Algemene organisatie
11. Het Sportcomité bestaat uit drie onafhankelijke comités, te weten:
-

Het nationale Sportcomité KBVB, bevoegd voor:
-

-

de organisatie van de kampioenschappen van de eerste klasse amateurs, het damesvoetbal op nationaal vlak en
het Futsal op nationaal vlak
de behandeling van tuchtzaken betreffende de eerste klasse amateurs (en reserven en nationale jeugd), de elite
jeugdkampioenschappen, het damesvoetbal op nationaal vlak en het Futsal op nationaal vlak

De twee regionale Sportcomités ACFF/VFV, bevoegd voor de organisatie van de kampioenschappen en voor de
behandeling van tuchtzaken van de tweede en derde klasse amateurs ACFF/VFV (en reserven) en de interprovinciale
jeugdkampioenschappen ACFF/VFV

12. In elk Sportcomité onderscheidt men een organisatiecomité en een tuchtcomité
13. Elk Sportcomité wordt geleid door een eerste voorzitter, die zelf zetelt als voorzitter van het organisatiecomité, en is
belast met de algemene leiding en organisatie van de betrokken instantie. Hij heeft de volgende niet-limitatieve
bevoegdheden:
-

een Algemene Vergadering van de leden van het Sportcomité houden
een reglement van inwendige orde opstellen
de verschillende Kamers voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie, bestaande uit 3 leden, samenstellen en in geval
van verhindering, de samenstelling aanpassen. Hij duidt tevens de kamervoorzitters aan, maar zetelt zelf niet als lid van
een tuchtkamer.
dossiers toewijzen aan de verschillende kamers
toezicht houden op de werking en managing/coaching van de verschillende Kamers
een jaarverslag opstellen aan de hand van een standaardverslag
suggesties formuleren ter verbetering van de werking van het comité

2. Het Sportcomité KBVB
21. Samenstelling- Indeling
211. Het Sportcomité KBVB is als volgt samengesteld:
-

Een eerste voorzitter, benoemd door het Uitvoerend Comité, op voordracht van ACFF en/of VFV
Een aantal leden, die geput worden uit de Sportcomités ACFF/VFV

212. De eerste voorzitter van het Sportcomité KBVB deelt deze instantie als volgt in:
-

Een Organisatiecomité KBVB van vijf leden, waaronder hijzelf, bevoegd voor de administratieve taken
De vier andere leden zijn de twee eerste voorzitters van de Sportcomités ACFF en VFV, en een lid van elk
organisatiecomité ACFF/VFV, door deze comités afgevaardigd.

-

Een tuchtcomité KBVB, bevoegd voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie.
De kamers zullen samengesteld worden uit leden van de tuchtcomités ACFF/VFV, waaronder minstens één jurist.

In de loop van éénzelfde seizoen kunnen de leden, conform het principe van de scheiding der machten, slechts zetelen in
één van deze comités.
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22. Organisatiecomité KBVB
Het organisatiecomité KBVB heeft de volgende bevoegdheden:
221. Competities en kalenders
Het organisatiecomité KBVB, in samenspraak met het Competitions department:
-

organiseert de nationale competities van het damesvoetbal;
beheert de kalender, opgemaakt door de Bondsadministratie, van de nationale damesafdelingen;
beslist zonder verhaalmogelijkheid tot het uitstellen van wedstrijden;
geeft toelating tot het inrichten van vriendschappelijke wedstrijden waaraan ploegen van de eerste klasse amateurs of
de nationale afdelingen dames deelnemen, behalve de vriendschappelijke wedstrijden waarbij clubs uit het Betaald
Voetbal betrokken zijn.

Voor 1ste klasse amateurs: zie Art. 252: Kalendermanager KBVB.
Voor Nationale afdelingen Futsal: zie Art. 286: Departement Futsal.
222. Licenties Damesvoetbal
Het organisatiecomité KBVB onderzoekt de licentieaanvragen voor de Super League Vrouwenvoetbal, en ziet toe op de
toekenningsvoorwaarden ervan (Titel 4, hoofdstuk 2).
23. Tuchtcomité KBVB
231. Bevoegdheden:
Het Tuchtcomité KBVB is bevoegd voor de disciplinaire jurisdictie in eerste aanleg in volgende aangelegenheden:
2311. Disciplinaire bevoegdheden
In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket oordeelt het nationaal tuchtcomité over de incidenten, laakbare feiten,
betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers en over alle feiten ten laste van de clubs
die zich voordoen tijdens of in rechtstreeks aantoonbare relatie met:
-

officiële competities van:
- de eerste klasse amateurs (en reserven)
- de elite heren jeugdkampioenschappen
- de jeugdkampioenschappen van de 1ste klasse amateurs (tot en met 2017-2018)
- de nationale afdelingen dames
- de nationale afdelingen futsal

-

vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen:
- uit de eerste klasse amateurs en tweede of derde klasse amateurs ACFF/VFV
- uit de eerste klasse amateurs en provinciale afdelingen ACFF/VFV
- van de eerste klasse amateurs of de sportieve provincie Brabant en het buitenland
- uit de tweede en derde klasse amateurs ACFF/VFV van verschillende vleugels
- uit provinciale afdelingen van verschillende vleugels
- uit nationale damesafdelingen, of nationale damesafdelingen en provinciale afdelingen
- uit nationale afdelingen futsal, of nationale afdelingen futsal en provinciale afdelingen futsal

2312. De gevallen waarin het Provinciaal Comité Brabant of een lid daarvan betrokken is.
2313. Klachten betreffende de spelleiding van de Beker van België, voor zover er enkel clubs van het Amateurvoetbal bij
betrokken zijn.
2314. Klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de eindronde 1ste klasse amateurs en bij de Bekers van België
(Art. 1627 en 1652). Deze beslissingen zijn zonder verhaal.
2315. Betrekkingen clubs van de 1ste klasse amateurs of clubs van nationale afdelingen dames of clubs van de nationale
afdelingen futsal - spelers
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-

het verhaal ingediend tegen de beslissingen van disciplinaire aard die door een hoger vermelde club tegen haar
amateurs en tegen haar niet-spelende aangeslotenen genomen werden;
de disciplinaire klachten ingediend door een hoger vermelde club tegen hun spelers of hun spelers tegen deze clubs;
de betwistingen, wanneer de club van toewijzing uitkomt in de hoger vermelde afdelingen, omtrent:
-

de heraansluiting na het ontslag als amateur in de maand april (Art. 522);
de administratieve kosteloze transfers wegens speciale omstandigheden (Art. 916).

24. Organisatie – Eventuele uitbreiding
241. Het tuchtcomité KBVB moet niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter kan, rekening houdende met Art. 1746,
subkamers vormen, waarin minstens een jurist zetelt. Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen
242. Het Bureau Arbitrage KBVB kan een vertegenwoordiger afvaardigen die als waarnemer de vergaderingen van het
Tuchtcomité KBVB bijwoont. Hij mag worden geraadpleegd.
243. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Futsal, wordt het organisatiecomité KBVB of tuchtcomité
KBVB aangevuld met een specialist Futsal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
244. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Vrouwenvoetbal, wordt het organisatiecomité KBVB of
tuchtcomité KBVB aangevuld met een specialist vrouwenvoetbal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
3. De (regionale) Sportcomités ACFF/VFV
31. Samenstelling- Indeling
311. Elk regionaal sportcomité ACFF/VFV is samengesteld uit twaalf leden:
-

tien leden -waaronder een jurist- die de Franstalige/Nederlandstalige amateurclubs van hogere afdelingen
vertegenwoordigen, aangeduid door de Franstalige/Nederlandstalige amateurclubs van hogere afdelingen, onder
toezicht van de Raad van Bestuur van de ACFF/VFV

-

twee Franstalige of twee Nederlandstalige juristen, aangeduid door de Raden van Bestuur van de ACFF/VFV;

Deze leden stellen om de twee jaar, in de onpare jaren, het bureau samen: zie Art. 217
312. De Sportcomités ACFF/VFV worden als volgt ingedeeld:
-

Een eerste voorzitter, verkozen door al de leden van het Sportcomité ACFF/VFV conform art. 217

-

De andere leden worden door de Eerste voorzitter ingedeeld in twee onafhankelijke comités, te weten:
-

Een Organisatiecomité ACFF/VFV van vier.leden, waaronder de Eerste Voorzitter, bevoegd voor de
administratieve taken

-

Een tuchtcomité ACFF/VFV, bevoegd voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie

In de loop van éénzelfde seizoen kunnen de leden, conform het principe van de scheiding der machten, slechts zetelen in
één van deze comités
32. De (regionale) organisatiecomités ACFF/VFV
De (regionale) organisatiecomités ACFF/VFV hebben de volgende bevoegdheden :
321. Competities en kalenders
De regionale organisatiecomités ACFF/VFV:
-

organiseren de competities van 2de en 3de klasse amateurs ACFF/VFV (en hun reserven), en de interprovinciale
jeugdcompetities ACFF/VFV;
beheren de kalenders van 2de en 3de klasse amateurs ACFF/VFV(en hun reserven), en van de interprovinciale
jeugdcompetities ACFF/VFV;
beslissen zonder verhaalmogelijkheid tot het uitstellen van wedstrijden;
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-

geven toelating tot het inrichten van vriendschappelijke wedstrijden waaraan ploegen van 2 de en 3de klasse amateurs
ACFF/VFV deelnemen, behalve de vriendschappelijke wedstrijden waarbij clubs uit het Betaald Voetbal betrokken zijn.

322. Nazicht van de terreinen
De regionale organisatiecomités ACFF/VFV zijn bevoegd voor het toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen
in verband met de terreinen van de clubs behorende tot hun vleugel die uitkomen in de 1 ste, 2de en 3de klasse amateurs en in
de nationale damesafdelingen
Zij kunnen zich hiertoe laten bijstaan.
33. (Regionale) Tuchtcomités ACFF/VFV
331. Bevoegdheden
De (regionale) tuchtcomités ACFF/VFV zijn bevoegd voor de disciplinaire jurisdictie in eerste aanleg in volgende
aangelegenheden:
3311. Disciplinaire bevoegdheden
In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket ACFF/VFV oordeelt het regionaal tuchtcomité ACFF/KBVB over de
incidenten, laakbare feiten, betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers en over alle
feiten ten laste van de clubs die zich voordoen tijdens of in rechtstreeks aantoonbare relatie met:
-

officiële competities van 2de en 3de klasse amateurs ACFF/VFV (en reserven) en de interprovinciale
jeugdkampioenschappen ACFF/VFV

-

vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen:
- uit 2de en 3de klasse amateurs ACFF/KBVB van dezelfde vleugel
- uit 2de en 3de klasse amateurs ACFF/VFV en provinciale afdelingen van dezelfde vleugel
- uit verschillende provinciale afdelingen, maar van dezelfde vleugel
- van de 2de of 3de klasse amateurs ACFF/VFV, of de provinciale afdelingen en het buitenland

3312. De gevallen waarin een Provinciaal Comité ACFF/VFV of een lid daarvan betrokken is.
3313. Klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de interprovinciale eindrondes ACFF/VFV. Deze beslissingen
zijn zonder verhaal.
3314. Betrekkingen clubs van 2de en 3de klasse amateurs ACFF/VFV - spelers
-

het verhaal ingediend tegen de beslissingen van disciplinaire aard die door een hogervermelde club tegen haar
amateurs en tegen haar niet-spelende aangeslotenen genomen werden;
de disciplinaire klachten ingediend door een hogervermelde club tegen hun spelers of hun spelers tegen deze clubs;
de betwistingen, wanneer de club van toewijzing uitkomt in hogervermelde afdelingen, omtrent:
-

de heraansluiting na het ontslag als amateur in de maand april (Art. 522);
de administratieve kosteloze transfers wegens speciale omstandigheden (Art. 916).

34. Organisatie – Eventuele uitbreiding
341. De regionale tuchtcomités ACFF/VFV moeten niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter kan, rekening houdende
met Art. 1746, subkamers vormen, waarin minstens een jurist zetelt. Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen
342. Het Bureau Arbitrage ACFF/VFV kan een vertegenwoordiger afvaardigen die als waarnemer de vergaderingen van de
regionale tuchtcomités ACFF/VFV bijwoont. Hij mag worden geraadpleegd.
343. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Futsal, wordt het organisatiecomité ACFF/VFV of
tuchtcomité ACFF/VFV aangevuld met een specialist Futsal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
344. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Vrouwenvoetbal, wordt het organisatiecomité ACFF/VFV
of tuchtcomité ACFF/VFV aangevuld met een specialist vrouwenvoetbal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
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42. Basisteksten voor wijziging “Beroepscomité”

Artikel 262

Beroepscomité

Dit artikel vervalt, en wordt vervangen door:

Artikel 262

Beroepscomités

1. Indeling
Het Beroepscomité bestaat uit drie onafhankelijke comités, te weten:
-

het (nationale) Beroepscomité KBVB
de twee regionale Beroepscomités ACFF/VFV

De leden van deze comités stellen om de twee jaar, in de onpare jaren, het bureau samen: zie Art. 217
2. Samenstelling van de Beroepscomités
21. Beroepscomité KBVB
Het Beroepscomité KBVB is samengesteld uit acht leden:
-

twee leden van de sportieve provincie Brabant, waarvan één is toegewezen aan een club die aanhorig is aan het
kampioenschap ingericht door de ACFF, en de andere aan een club die aanhorig is aan het kampioenschap ingericht
door de VFV (Art. 1504), aangeduid door de Provinciale Studiecommissie of de Provinciale Verstandhouding

-

twee leden- waaronder een jurist- die de Franstalige amateurclubs van hogere afdelingen vertegenwoordigen,
aangeduid door de Franstalige amateurclubs van hogere afdelingen, onder toezicht van de Raad van Bestuur van de
ACFF

-

twee leden- waaronder een jurist- die de Nederlandstalige amateurclubs van nationale afdelingen vertegenwoordigen,
aangeduid door de Vlaamse amateurclubs van hogere afdelingen, onder toezicht van de Raad van Bestuur van de VFV

-

een Nederlandstalige jurist, aangeduid door de Raad van Bestuur van de VFV

-

een Franstalige jurist, aangeduid door de Raad van Bestuur van de ACFF

22. Beroepscomité ACFF
Het Beroepscomité ACFF is samengesteld uit acht leden:
-

vijf leden aangeduid door de Provinciale Studiecommissie of de Provinciale Verstandhouding van de provincies
Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en de sportieve provincie Brabant (toegewezen aan een club die aanhorig is
aan het kampioenschap ingericht door de ACFF)

-

twee leden- waaronder een jurist- die de Franstalige amateurclubs van hogere afdelingen vertegenwoordigen,
aangeduid door de Franstalige amateurclubs van hogere afdelingen, onder toezicht van de Raad van Bestuur van de
ACFF

-

een Franstalige jurist, aangeduid door de Raad van Bestuur van de ACFF

23. Beroepscomité VFV
Het Beroepscomité VFV is samengesteld uit acht leden:
-

vijf leden aangeduid door de Provinciale Studiecommissie of de Provinciale Verstandhouding van de provincies
Antwerpen, Limburg, Oost Vlaanderen, West Vlaanderen en de sportieve provincie Brabant (toegewezen aan een club
die aanhorig is aan het kampioenschap ingericht door de VFV)
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-

twee leden- waaronder een jurist- die de Nederlandstalige amateurclubs van hogere afdelingen vertegenwoordigen,
aangeduid door de Nederlandstalige amateurclubs van hogere afdelingen, onder toezicht van de Raad van Bestuur van
de VFV

-

een Nederlandstalige jurist, aangeduid door de Raad van Bestuur van de VFV

24. Eventuele uitbreiding van de Beroepscomités
241. Voor de behandeling:
-

van dopingzaken, moeten de Beroepscomités VFV/ACFF een geneesheer bevatten en het Beroepscomité KBVB twee
geneesheren, één van elke taalrol, in voorkomend geval te putten uit de Pool van de specialisten

-

van zaken van overdracht van patrimonium, moeten de Beroepscomités VFV/ACFF een accountant bevatten en het
Beroepscomité KBVB twee accountants, één van elke taalrol, in voorkomend geval te putten uit de Pool van de
specialisten

-

van competitievervalsing, moeten de Beroepscomités VFV/ACFF een jurist bevatten en het Beroepscomité KBVB twee
juristen, één van elke taalrol, in voorkomend geval te putten uit de Pool van de specialisten.

242. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Futsal, worden de Beroepscomités aangevuld met een
specialist Futsal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269)
243. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het vrouwenvoetbal, worden de Beroepscomités aangevuld
met een specialist vrouwenvoetbal, te putten uit de Pool van specialisten (art. 269)
3. Bevoegdheden
31.De kamers van de Beroepscomités oordelen, zowel voor het voetbal als het futsal, en met inachtneming van de principes
vervat in Art. 1701:
Beroepscomité
KBVB

Beroepscomité
ACFF

Beroepscomité
VFV

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

311. In eerste aanleg:
-

over de gevallen waarin de leden van de benoemde commissies betrokken zijn, met
uitzondering van de leden van de Evocatiecommissie, de leden van de Provinciale
Scheidsrechterscommissies en de leden van de Geschillencommissie en de
Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald voetbal;

administratief over de aanvraag tot uitbreiding van schorsing tot het voetbal,
uitgaande van een futsalclub of een sectie futsal van een club, die een van haar
aangeslotenen een schorsing heeft opgelegd:
- club uit 1ste klasse amateurs of 1ste provinciale Brabant
- club uit 2de of 3de klasse amateurs ACFF/VFV, of het provinciaal voetbal
(uitgezonderd 1ste provinciale Brabant)
312. In hoger beroep over de beslissingen in eerste aanleg genomen door:

X

-

-

-

het Sportcomité KBVB (Art.259)
De regionale Sportcomités ACFF/VFV (Art. 259)
De provinciale comités (Art. 256)
het Bureau Arbitrage KBVB (Art. 242);
de Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal (Art. 267);
 in plenaire zitting
 in subgroep ACFF of VFV
de Controlecommissie (Art. 266);
 in plenaire zitting
 in subgroep ACFF of VFV
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-

-

de Commissie van het Nationaal Steunfonds (resterende gevallen van het
vroegere Federaal Solidariteitsfonds) (Art. 246);
de instanties van de erkende groeperingen behalve indien door overeenkomst
een andere beroepsjurisdictie wordt voorzien;
 Sportieve provincie Brabant
 Andere provincies
de inrichtende instanties van tornooien die betrekking hebben op ploegen uit
verschillende provincies of uit nationale afdelingen.
 nationaal, sportieve provincie Brabant of verschillende vleugels betrokken
 van dezelfde vleugel

X

X

X

X

X

X

X

3. Werkingsmodaliteiten
De Beroepscomités moeten niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter van elk Comité kan, met in acht name van
Art. 1746, subkamers samenstellen waarin minstens een jurist zetelt, en hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen
4. Verplichte aanwezigheid
Indien niet minstens een geneesheer in geval van dopingzaken, een accountant in geval van overdracht van patrimonium of
een jurist in geval van competitievervalsing aanwezig is, moet de behandeling van de zaak worden uitgesteld.
5. Verwijzingskamers
De Evocatiecommissie verwijst de betrokken zaak naar het Beroepscomité KBVB of een (sub)kamer die er nog niet over
heeft geoordeeld, eventueel ad hoc samengesteld.

43. Samenhangende wijzigingn

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
Benoemde
instanties

Artikel
241
242
243
244
246
248
249
250
251
252
253
254
255

Gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal - Betaald Voetbal – (Futsal)
Evocatiecommissie
Departement “Management Arbitrage KBVB”
Bondsparket
Onderzoekscommissie
Commissie van het Nationaal Steunfonds
Commissie Veiligheid
Financiële Auditcommissie
Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar
Arbitragecommissie voor de Amateur
Kalendermanager KBVB
Kalendercommissie voor Hoger Beroep KBVB
Licentiedepartement
Licentiecommissie
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Verkozen
instanties
Benoemde
instanties

256
259
262
264
265
266
267
269

Benoemde
instanties

271
272
277

Benoemde
instanties

286
287

Specifieke instanties voor het Amateurvoetbal – (Futsal)
Provinciale Comités
Sportcomités
Beroepscomités
Departement “Management Arbitrage VFV” ● Departement “Management Arbitrage ACFF”
Bureaus Arbitrage VFV/ACFF: de Regionale Bureaus Arbitrage
Controlecommissie
Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal
Pool van specialisten
Specifieke instanties voor het Betaald Voetbal
Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal
Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal
Reviewcommissie
Specifieke instanties voor het Futsal
Departement Futsal
Licentiecommissie voor het Futsal

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 269

Pool van specialisten

1. Samenstelling
11. Onder specialisten wordt verstaan: accountants, geneesheren, juristen, taalkundigen, specialisten Futsal en specialisten
vrouwenvoetbal
12. Het Uitvoerend Comité benoemt minimaal:
-

acht leden accountants, vier leden geneesheren en acht leden juristen, waarbij er zal gestreefd worden naar de
taalpariteit.
vier taalkundigen, twee gespecialiseerd in de Nederlandse taal en twee gespecialiseerd in de Franse taal.
vier specialisten Futsal waarvan drie op voordracht van de VFV en één op voordracht van de ACFF.
Vier specialisten vrouwenvoetbal, waarvan twee op voordracht van de VFV en twee op voordracht van de ACFF

13. De aanduiding van de specialisten van de Pool voor een bepaalde instantie gebeurt door de Secretaris-generaal, op
voorstel van de secretaris van de betrokken instantie.
Rest van het artikel ongewijzigd

44. Andere wijzigingen
Verder zijn er uiteraard nog heel wat wijzigingen, waar de “oude” terminologie dient vervangen te
worden door de “nieuwe” terminologie.
We stellen voor om dit uit te werken als de wijzigingen die lopende zijn allen zijn gestemd.
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8. (15-44) Strijd tegen de “handel in stamnummers”
1. Motivering
Met dit voorstel trachten we een halt toe te roepen aan de “handel in stamnummers”, die in de
volgende vormen kan voorkomen:
1. Een FUSIE (Art. 326)
In het geval van een fusie kan de “nieuwe” club naar keuze de plaats in de kampioenschappen
innemen van één van de fusionerende clubs, en kan zij gaan spelen in de installaties van één van
beide clubs.
Voorbeeld: een club uit Brussel, spelende in 3de provinciale, gaat een fusie aan met een club uit de
provincie Luxemburg, uitkomende in 2de nationale. De nieuwe club gaat dan spelen in Brussel.
Remedie: een limiet van afstand instellen tussen clubs die willen fusioneren
2. Een OVERDRACHT VAN PATRIMONIUM (Art. 2016)
Het is niet gezond dat vertegenwoordigers van geschrapte clubs trachten opnieuw op het voorplan
te treden door het opkopen van het stamnummer van een club om deze club nadien te
delokaliseren, of dat sommige bestuurders een aantal seizoenen van verplichte promoties trachten
over te slaan door het overnemen van het stamnummer van een club die op een hoger niveau in de
sportieve hiërarchie uitkomt
Remedie: vastleggen dat de exploitatiezetel van de overgenomen club niet meer dan een bepaalde
afstand mag verplaatst worden, en dit op straffe van schrapping
3. Een TRANSFER van de exploitatiezetel (Art. 303)
Een club wordt opgekocht, en de nieuwe eigenaars gaan spelen in een andere stad.
Remedie: vastleggen dat de exploitatiezetel van de club niet meer dan een bepaalde afstand mag
verplaatst worden, en dit op straffe van schrapping
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde teksten

Artikel 303

Benaming ● Sociale zetel ● Exploitatiezetel ● Provinciale
aanhorigheid ● Aanhorigheid tot een kampioenschap ● Voertaal

Ongewijzigd tot:
2. Sociale Maatschappelijke zetel
Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, is de sociale maatschappelijke zetel van een club gevestigd ter
woonplaats van de gerechtigde correspondent (Art. 313).
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3. Exploitatiezetel
De exploitatiezetel van een club wordt vastgesteld op het adres waar de wedstrijden van de mannelijke hoogst spelende
eerste ploeg van de club gespeeld worden.
Op straffe van schrapping, mag deze exploitatiezetel niet meer verplaatst worden dan:
-

30 km, indien het een club van het Betaald Voetbal betreft
15 km, indien het een club van het amateurvoetbal betreft
(afstand in vogelvlucht tussen het middelpunt van het speelveld van de exploitatiezetels van de fusionerende clubs).

Daarenboven dient de ligging van de exploitatiezetel gedurende de twee voorgaande seizoenen ongewijzigd te zijn gebleven
4. Provinciale aanhorigheid
Zie Art. 1503.
5. Aanhorigheid tot een kampioenschap
Zie Art. 1504.
6. Voertaal
De clubs moeten aan de Secretaris-generaal laten weten in welke landstaal de voor hen bestemde briefwisseling moet
opgesteld worden. Ze mogen echter slechts één enkele taal kiezen.

Artikel 326 (#F)

Fusie van clubs ● Fusie van secties van clubs

1. Definitie - Beperking voor de fusie
11. De fusie is de handeling waardoor twee of meerdere clubs beslissen om, conform de hierna volgende regels, hun
patrimonium, met het geheel van hun rechten en verplichtingen, samen te brengen en aldus één enkele club te vormen.
Op juridisch vlak moeten de clubs al de wettelijke bepalingen naleven die opgelegd zijn bij ontbinding en fusie.
12. De fusie kan enkel worden aanvaard indien het gaat om clubs waarvan de exploitatiezetels (Art. 303):
-

niet meer dan 30 km van mekaar zijn verwijderd, indien er een club van het Betaald Voetbal bij betrokken is
niet meer dan 15 km van mekaar verwijderd zijn, indien het enkel clubs van het amateurvoetbal betreft
(afstand in vogelvlucht tussen het middelpunt van het speelveld van de exploitatiezetels van de fusionerende clubs).

Daarenboven dient de ligging van de exploitatiezetels gedurende de twee voorgaande seizoenen ongewijzigd te zijn
gebleven.
13. De nieuwe club kiest vrij haar benaming en het stamnummer van één van de samensmeltende clubs.
De andere benamingen en stamnummers worden beschouwd als opgegeven.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 2016

Overdracht van patrimonium en van het stamnummer

Ongewijzigd tot:
2. Overnemende club: definitie - verplichtingen
21. De overnemende club is de rechtspersoon, feitelijke vereniging of natuurlijke persoon die in de rechten en plichten treedt
van een andere club.
Agenda NSC van 15.02.2016

59

22. De overnemende club moet:
-

onmiddellijk de zekere, vaststaande en opeisbare schulden van de overdragende club aanzuiveren;
zich er toe verbinden, desnoods na het verstrekken van een bankwaarborg of gelijkwaardige garantie, om de nog te
vervallen en onbetwistbare schulden van de overdragende club te voldoen.
de verbintenis aangaan om de exploitatiezetel van de overdragende club te bewaren, of om deze niet verder te
verplaatsen dan:
- 30 km, indien het een club van het Betaald Voetbal betreft
- 15 km, indien het een club van het amateurvoetbal betreft
(afstand in vogelvlucht tussen het middelpunt van het speelveld van de exploitatiezetels van de fusionerende
clubs).

23. De wijziging van de juridische vorm van de vereniging mag niet beschouwd worden als een strafbare overdracht, behalve
wanneer de belangen van de schuldeisers worden geschaad.
3. Sanctioneerbare overdracht
De overdracht van patrimonium of het in stand houden van een onregelmatige overdracht van patrimonium wordt
gesanctioneerd zo de overnemende club niet voldoet aan de voorwaarden bepaald door 22 hierboven.
4. Procedure - Sancties
41. Het dossier wordt voor verder onderzoek overgemaakt aan:
-

het Departement Licentiemanagement, indien het een club betreft die een licentie Betaald voetbal 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).
42. Alle proceduretermijnen voor de Controlecommissie, het Beroepscomité, de Geschillencommissie voor het Betaald
Voetbal, de Evocatiecommissie en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport worden gehalveerd.
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 schrapping, indien de zetel van de activiteiten wordt verplaatst met schending van de bepalingen van bovenstaand
punt 22.

-

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 die eigen is aan het niet-indienen van een aanvraag of weigering
van de licentie.
-

de schrapping, indien de exploitatiezetel wordt verplaatst met schending van de bepalingen van bovenstaand punt 22.

44. Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde getreden is, wordt ze voor uitvoering overgemaakt aan de bevoegde
instantie.
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9. (15-46) Verzet tegen een beslissing bij verstek
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie:
1. Motivering
De administratie stelt regelmatig vast dat de verzetten tegen een beslissing bij verstek betreffende
een aangeslotene ondertekend worden door de gerechtigde correspondent van de club, terwijl Art.
1703 bepaalt dat dit door de betrokkene zelf dient te gebeuren. Op het moment dat de bond er
kennis van neemt, is het vaak te laat om de situatie nog te regulariseren.
Om die reden wordt er voorgesteld om in Art. 1713 te preciseren dat het verzet moet voldoen aan de
vormvereisten bepaald in 1703.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde tekst

Artikel 1713

Uitspraak bij verstek ● Verzet

1. Uitspraak bij verstek
11. Wanneer een regelmatig opgeroepen partij afwezig is, kan een bondsinstantie uitspraak doen bij verstek
12. Bij verplichte verschijning, kan de zaak eenmalig verdaagd worden wanneer de afwezigheid van tegenpartij minstens
vierentwintig uur vóór de zitting gerechtvaardigd werd.
13. Elke niet-verontschuldigde afwezigheid van een club wordt bestraft met een boete van 15,00 EUR of 7,60 EUR,
naargelang het gaat om een nationale, respectievelijk provinciale instantie. De boete wordt toegepast voor elke zaak
waarvoor de club opgeroepen werd in eenzelfde zitting.
14. Indien de speler met zijn club of met een vertegenwoordigende ploeg in het buitenland vertoeft en derhalve niet kan
verschijnen op de zitting voor dewelke hij werd opgeroepen, moet de zaak worden uitgesteld tot zijn terugkeer in België.
2. Verzet
21. Verzet tegen deze beslissing kan ingesteld worden via E-Kickoff of per aangetekend schrijven gericht aan de KBVB. Het
vermeldt, op straffe van nietigheid, de redenen van het verzet en moet, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingediend
binnen een termijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de eerste werkdag na kennisname van de beslissing via betekening
of diens publicatie, en voldoen aan de vormvereisten van Art. 1703.
22. Het verzet schorst de uitwerking van de getroffen beslissing niet.
23. Wanneer er tegen een beslissing bij verstek zowel verzet als hoger beroep wordt aangetekend, is het verzet
onontvankelijk, en wordt enkel het hoger beroep behandeld
24. De verzet aantekenende partij, die een tweede maal verstek laat gaan, kan niet opnieuw verzet aantekenen.
25. Inwerkingtreding van de beslissing gewezen op verzet: Art.1912.1.
26. Elke beslissing gewezen op verzet is vatbaar voor hoger beroep.
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10. (15-47) Provinciale comités
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie:
1. Motivering
11. Het Uitvoerend Comité wenst dat ook op provinciaal vlak de scheiding der machten wordt
doorgevoerd, maar alles onder de leiding van een Eerste voorzitter
Deze organiseert de volledige werking van zowel het provinciaal organisatiecomité (dat hij voorzit)
als het provinciaal tuchtcomité dat volledig onafhankelijk opereert van het organisatiecomité.
Voor efficiency en kostenbesparing zullen de rechtsprekende kamers, samengesteld door de Eerste
voorzitter maar die zelf niet zetelt, uit 3 leden bestaan.
12. In de sportieve provincie Brabant zullen al de kampioenschappen, uitgezonderd deze van de 1ste
provinciale afdeling, onderverdeeld worden in kampioenschappen georganiseerd door ACFF en
kampioenschappen georganiseerd door VFV.
Er blijft wel maar één Provinciaal Comité is dat in kamers zetelt die samengesteld zijn, naar gelang de
aanhorigheid van de club, uitsluitend uit leden van het VFV, uitsluitend uit leden van ACFF/BXL of uit
leden van beide vleugels.
Misschien moet daarom in de sportieve provincie Brabant het aantal leden verhoogd worden?
2. Goedkeuring vereist van
ACFF/VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde tekst

Artikel 256

Provinciale Comités

1. Samenstelling- Indeling
11. De provinciale comités zijn samengesteld uit zeven tot maximum twaalf leden, verkozen door de provinciale algemene
vergadering.
Ze worden, in de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen die een provinciale competitie Futsal organiseren, aangevuld met
twee leden welke het futsal vertegenwoordigen. Deze leden worden verkozen door de provinciale algemene vergadering van
het Futsal, en in afwijking van de algemene regel, is de duur van hun mandaat twee jaar.
Overgangsmaatregel voor de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016
Voor de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016 zullen de leden, die het Futsal vertegenwoordigen, worden benoemd door de
Raad van Bestuur van de VFV vleugel
12. De Provinciale Comités worden als volgt ingedeeld:
-

een Eerste Voorzitter, verkozen door al de leden van het Provinciaal Comité conform art. 217
de andere leden worden door de Eerste voorzitter ingedeeld in twee onafhankelijke comités, te weten:
- een provinciaal organisatiecomité van 3 à 4 leden, waaronder de Eerste voorzitter, bevoegd voor de
administratieve taken
- een provinciaal tuchtcomité, bevoegd voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie
In de loop van éénzelfde seizoen kunnen de leden, conform het principe van de scheiding der machten, slechts zetelen in
één van deze comités.
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2. Bevoegdheden van de Eerste Voorzitter
De Eerste Voorzitter, die zelf zetelt als voorzitter van het provinciaal organisatiecomité, is belast met de algemene leiding en
organisatie van het Provinciaal Comité. Hij heeft de volgende niet-limitatieve bevoegdheden:
-

een Algemene Vergadering van de leden van het Provinciaal Comité houden
een reglement van inwendige orde opstellen
de verschillende Kamers voor de sportieve en disciplinaire jurisdictie, bestaande uit 3 leden, samenstellen en in geval
van verhindering, de samenstelling aanpassen. Hij duidt tevens de kamervoorzitters aan, maar zetelt zelf niet als lid van
een tuchtkamer.
dossiers toewijzen aan de verschillende kamers
toezicht houden op de werking en managing/coaching van de verschillende Kamers
een jaarverslag opstellen aan de hand van een standaardverslag
suggesties formuleren ter verbetering van de werking van het comité

3. Bevoegdheden van het Provinciaal organisatiecomité
-

organisatie van de in hun provincie in het reglement voorziene kampioenschappen van de provinciale afdelingen en de
provinciale bekers;
beheer van de vriendschappelijke wedstrijden gepland tussen clubs van deze afdelingen;
keuring van de terreinen (inbegrepen de verlichting). Het kan zich hiertoe laten bijstaan
beslissingen betreffende het uitstellen van wedstrijden. Deze zijn zonder verhaal.

Deze taak vervalt vanaf het seizoen 2014-2015 tot een nader te bepalen datum
-

in overleg met de Provinciale Studiecommissie of de Provinciale Verstandhouding van clubs van provinciale afdelingen:
voor eind augustus, het vaste forfaitaire bedrag aan bondsheffing ten laste van de voetbalclubs van de provincie
bepalen;
het bedrag per club bepalen indien aan het einde van het seizoen het minimumbedrag aan andere ontvangsten
niet bereikt is dat door de clubs van de provincie gewaarborgd dient te worden.

4. Bevoegdheden van het Provinciaal tuchtcomité
41. Oordelend in eerste aanleg
411. Incidenten, laakbare feiten
-

In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket, oordeelt de kamer over de incidenten, laakbare feiten, betwistingen,
gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers en alle feiten ten laste van de clubs die zich
voordoen tijdens (of in rechtstreeks aantoonbare relatie daarmee):
-

-

officiële competities (Art. 1401) van provinciale afdelingen,
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van provinciale afdelingen van eenzelfde provincie of
van verschillende provincies VFV, die werden gespeeld in de betrokken provincie
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van geconventioneerde clubs die deel uitmaken van
verschillende doch tot dezelfde provincie behorende groeperingen;

klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de provinciale eindrondes. Deze beslissingen zijn zonder verhaal.

Een lid van het Regionaal Bureau Arbitrage mag als waarnemer de vergaderingen van het Provinciaal tuchtcomité bijwonen.
Hij mag worden geraadpleegd.
412. Betrekkingen clubs - spelers
1° Het verhaal ingediend tegen de beslissingen van disciplinaire aard die door een club van provinciale afdelingen van de
provincie tegen haar amateurs en tegen haar niet-spelende aangeslotenen genomen werden;
2° De disciplinaire klachten ingediend door clubs tegen hun spelers of van spelers tegen hun club, indien deze laatste tot
de provinciale afdelingen behoort;
3° De betwistingen, wanneer de club van toewijzing uitkomt in provinciale afdelingen, omtrent:
-

de ontslagprocedure of de heraansluiting na het ontslag als amateur in de maand april (Art. 522);
de administratieve kosteloze transfers wegens speciale omstandigheden (Art. 916).
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413. Inbreuken op het Reglement betreffende de Samenwerking met Tussenpersonen (Titel 7) waarbij een Tussenpersoon
gemandateerd is door een club of speler uit het provinciaal Amateurvoetbal.
42. Oordelend in hoger beroep
Over de beslissingen getroffen door de inrichtende instanties van tornooien waaraan uitsluitend ploegen uit de provinciale
afdelingen van de provincie deelnamen of ploegen van clubs van geconventioneerde groeperingen die van verschillende
doch tot dezelfde provincie behorende groeperingen deel uitmaken.
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11. (15-48) Organisatieprincipes Beker van België
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van het Betaald Voetbal en maakt het over aan de
Nationale Studiecommissie. Het merkt evenwel op dat het een amateurclub toelaat om automatisch
het voordeel te krijgen om in zijn eigen installaties te spelen en om vervolgens dit thuisvoordeel "af
te staan", zelfs indien de club van het Betaald Voetbal als eerste werd uitgeloot.
1. Motivering
Met dit voorstel wordt getracht om te beantwoorden aan de verwachting van de Beker van België als
tornooi waarbij “David Goliath kan verslaan”
Dit houdt in dat bij de loting voor de 1/16de en 1/8ste finales steeds het principe toegepast wordt dat
wanneer een club uit het amateurvoetbal uitgeloot wordt tegen een club uit het Betaald Voetbal (1A
of 1B), de amateurclub als thuisclub zal fungeren, op voorwaarde dat de plaatselijke autoriteiten dit
toelaten en dat aan bepaalde minimale eisen wordt voldaan zoals: lichtsterkte min. 400 lux,
capaciteit min. 1.500 plaatsen, waarvan min. 300 zitplaatsen.
Indien hieraan niet wordt voldaan, zal de wedstrijd automatisch plaats vinden op het terrein van de
club van het Betaald Voetbal.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1606

Organisatieprincipes

1. Samenvattende tabel
Deelnemers

Speeldag 1

Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
1/16de finales
1/8 finales
1/4 finales

164 clubs uit provinciale
afdelingen (1)
60 clubs 3de klasse amateurs
ingedeeld in 8 geografische
groepen
112 overblijvende clubs
48 clubs 2de klasse amateurs
80 overblijvende clubs
16 clubs 1ste klasse amateurs
48 overblijvende clubs
24 overblijvende clubs
8 clubs Betaald Voetbal 1B
16 overblijvende clubs
16 clubs Betaald Voetbal 1A
16 overblijvende clubs
8 overblijvende clubs

Rechtstreekse
uitschakeling
of heen en
terug

Rechtstreekse
uitschakeling

Scheiding
ploegen

Keuze terrein

Bijzonderheid

*Op terrein van club
die als eerste uit de
bus komt (2)

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

Onmiddellijk
strafschoppen
-serie

*Als 2 clubs hun
thuiswedstrijd in
hetzelfde stadion
spelen (3)

Eerst
verlengingen,
eventueel
gevolgd door
strafschoppen
-serie

*Voor de 1/16de en
1/8ste finales, als
een club uit het
amateurvoetbal
uitkomt tegen een
club uit het Betaald
voetbal: (4)
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1/2 finales

4 overblijvende clubs

finale

2 finalisten

Heen- en terugwedstrijden
1 wedstrijd

Zie Art. 1539

Verlengingen
Koning Boudewijn
en eventueel
Stadion, behoudens
strafschoppen andere keuze UC
-serie
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)

20 clubs voor de drie provincies met grootste sportactiviteit (Art. 1503), 18 clubs voor de 2 volgende provincies, en 17 clubs voor de 4
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 KBVB ervoor dat beide ploegen op verschillende tijdstippen hun wedstrijden
kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion
loting voor heen- en terugwedstrijden: de Kalendermanager KBVB zorgt er voor dat beide ploegen op verschillende tijdstippen
hun wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion

(4)

In de 1/16de en 1/8ste finales, wanneer een club uit het amateurvoetbal wordt uitgeloot tegen een club uit het Betaald Voetbal
(afdeling 1A of 1B), zal de wedstrijd doorgaan op het terrein van de amateurclub, op voorwaarde dat de plaatselijke autoriteiten dit
toelaten en dat het stadion aan volgende eisen voldoet:
lichtsterkte: minimum 400 lux
capaciteit: minimum 1500 plaatsen, waarvan minimum 300 zitplaatsen.
Indien de amateurclub niet aan deze voorwaarden kan voldoen, zal de wedstrijd automatisch plaatsvinden op het terrein van de club
van het Betaald Voetbal.

Rest van het artikel ongewijzigd
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12. (15-49) Toegangsbewijzen Beker van België
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van het Betaald Voetbal en maakt het over aan de
Nationale Studiecommissie:
1. Motivering
De Beker van België moet attractiever worden gemaakt, vooral vanaf de 1/16de finales als de clubs
van het Betaald voetbal 1A hun intrede doen.
Daarom is het niet de wens van de betrokken partijen dat het verboden is om verlaagde
toegangsprijzen te hanteren voor bepaalde categorieën van toeschouwers (jongeren,
abonnementen…).
Ook dienen er oplossingen gezocht om afspraken tussen clubs betreffende de ticketing te
bevorderen wetende dat tot en met de 1/2 finales de ontvangsten worden gedeeld.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1616

Toegangsbewijzen ● Uitnodigingskaarten

1. Toegangsbewijzen
11. Voor de eerste vijf speeldagen
Aan geen enkele categorie van toeschouwers wordt vermindering op de toegangsbewijzen toegestaan.
12. Voor de 1/16, 1/8, 1/4 en 1/2 finales
121. Indien de bezochte club een akkoord heeft gesloten met de bezoekende club waarin aan deze een forfaitair bedrag
wordt toegekend wat ook de effectieve ontvangst van de ticketing zal zijn, is het de bezochte club die alleen de voorwaarden
voor de ticketing bepaalt.
Indien er zo geen akkoord is, wordt punt 122 hierna toegepast.
122. De bezochte club zal binnen de drie werkdagen na de lottrekking aan de bezoekende club een voorstel voor
toegangsprijzen overmaken, dat kan voorzien in verminderde prijzen voor bepaalde categorieën van toeschouwers enkel op
basis van hun leeftijd en/of ze al dan niet een abonnement bezitten.
In geen geval kunnen de toegangsprijzen voor de bezoekers hoger liggen dan de aanbevolen prijzen die gehanteerd worden
in de wedstrijden van de play-offs 1 van de afdeling 1A.
Het voorstel wordt als aanvaard beschouwd, behalve indien de bezoekende club binnen de drie werkdagen, per E-Kickoff
gericht aan de Secretaris-generaal en aan de bezochte club, dit voorstel betwist.
De betwisting wordt onderzocht door de secretaris-generaal die, na advies van de Pro League, de prijzen definitief vastlegt.
Rest van het artikel ongewijzigd
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13. (15-50) Hervorming kampioenschappen 2de en 3de klasse amateurs ACFF en
interprovinciale eindronde ACFF
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14. (15-51) Desaffectatie door de club - Heraansluiting - Speelgerechtigdheid
Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit. Het stelt tevens vast dat het huidige Art. 524.22
totaal overbodig is en stelt voor om het te schrappen.
1. Motivering
We stellen vast dat in de Franstalige tekst van Art. 524.32 de laatste zin ontbreekt, die in het
Nederlands als volgt luidt:
32. De gedesaffecteerde aangeslotene kan toegewezen worden aan een andere club door het ondertekenen van een nieuw
aansluitingsdocument.
Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speler tijdens hetzelfde seizoen niet toegelaten te spelen in de
officiële wedstrijden (Art. 1401) van de eerste ploeg.
Vanaf het seizoen volgend op de desaffectatie en zodra de reglementaire wachttijd verstreken is, vervalt deze beperking.

Deze dient dus met onmiddellijke ingang toegevoegd te worden
2. Goedkeuring vereist van:
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Na interpretatie UC: onmiddellijk
Na goekeuring NSC: 01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

Artikel 524 (#F)

Desaffectatie door de club ● Heraansluiting ● Speelgerechtigheid

1. Definitie
De desaffectatie is de handeling waardoor een club aan de bond zijn beslissing betekent om af te zien van het lidmaatschap
van een hem toegewezen aangeslotene.
2. Procedure
21. Een desaffectatie wordt, uitsluitend in de maand mei, via E-Kickoff, aan de bond betekend.
22. Een desaffectatie heeft, wat de kwalificatie als speler betreft, pas uitwerking op het einde van het lopende seizoen.
23. Indien de desaffectatie een tijdelijk uitgeleende speler betreft, heeft ze, wat de kwalificatie betreft, pas uitwerking bij het
verstrijken van de transfer.
3. Gevolgen
31. Door de desaffectatie wordt het lidmaatschap van de KBVB en desgevallend ook dit van de VFV of de ACFF beëindigd.
32. De gedesaffecteerde aangeslotene kan toegewezen worden aan een andere club door het ondertekenen van een nieuw
aansluitingsdocument.
Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club, is het de speler tijdens hetzelfde seizoen niet toegelaten te spelen in de
officiële wedstrijden (Art. 1401) van de eerste ploeg.
Vanaf het seizoen volgend op de desaffectatie en zodra de reglementaire wachttijd verstreken is, vervalt deze beperking.
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Deze laatste zin toevoegen in de Franstalige versie: Cette limitation est supprimée dès la saison suivante à la désaffectation,
et dès que le délai d’attente est expiré
33. Wanneer een desaffectatie per vergissing aan de bond werd betekend, laat de club de gedesaffecteerde aangeslotene
een nieuw aansluitingsdocument ondertekenen. Na de reglementaire wachttijd, volgend op de boeking van de aansluiting,
mag hij opnieuw met zijn club spelen zonder beperking wat de kwalificatie betreft.

Agenda NSC van 15.02.2016

