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1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 15.02.2016
(15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen
Inwerkingtreding: 01.07.2016

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.
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.
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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.
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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(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 11/11
120,00 EUR
de club het
Andere
competitie
Andere categorieën seniores
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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(15-43) 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. De kampioen van de afdeling 1ste klasse amateurs stijgt naar de afdeling Betaald Voetbal 1B, op voorwaarde dat hij
minstens de licentie van 2de 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 zal
hij worden vervangen door de best geplaatste club die minstens de licentie 1B voor het Betaald Voetbal heeft bekomen.
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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(15-44) Strijd tegen de “handel in stamnummers”
Inwerkingtreding: onmiddellijk

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).
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 (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 (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
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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.
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 (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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(15-49) Toegangsbewijzen Beker van België
Inwerkingtreding: 01.07.2016

Artikel 1616

Toegangsbewijzen ● Uitnodigingskaarten

1. Toegangsbewijzen
11. Voor de eerste vijf vier speeldagen
Aan geen enkele categorie van toeschouwers wordt vermindering op de toegangsbewijzen toegestaan.
12. Voor speeldag 5 en 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.
123. 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.
Rest van het artikel ongewijzigd
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(15-51) Desaffectatie door de club - Heraansluiting - Speelgerechtigdheid
Inwerkingtreding: 01.07.2016 (na interpretatie UC van 28.01.2016: onmiddellijk)

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.
Deze laatste zin toevoegen in de Franstalige versie: Cette limitation est supprimée dès la saison suivant celle de 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.
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(15-52) Licenties: algemene voorwaarden
Inwerkingtreding: onmiddellijk

Artikel 407

Algemene voorwaarden

Ongewijzigd tot:
2. De licentie zal niet worden toegekend:
21. Aan een club waarvan minstens één van de verbonden juridische entiteiten:
1.

als lid is geschrapt door een internationale, Belgische of buitenlandse sportinstantie of geschorst gedurende een
periode die het in de aanvraag bedoelde seizoen geheel of gedeeltelijk bestrijkt;

2.

is veroordeeld wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid daaraan,

3.

is veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming, of voor een strafrechtelijk beteugelde handeling
die krachtens het Belgisch Strafwetboek kwalificeert als een misdaad;

4.

een verbod heeft opgelegd gekregen uit hoofde van KB nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod
aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen), met
dien verstande dat het verbod zelfs van toepassing is indien de club een andere rechtsvorm heeft dan de in artikel 1
van bovengenoemd KB vermelde vennootschappen, of uit hoofde van een vergelijkbare buitenlandse wetgeving;

5.

om disciplinaire redenen is geschrapt voor een termijn van tenminste drie jaar door een beroepsorganisatie waartoe de
verbonden juridische entiteit behoort op het ogenblik dat de licentieaanvraag wordt ingediend of gedurende een
periode die het in de aanvraag bedoelde seizoen (zelfs gedeeltelijk) bestrijkt;

6.

minder dan tien kalenderjaren voor de licentieaanvraag, nog bestuurder was van een Belgische club die om andere
dan sportieve redenen is geschrapt of gedegradeerd (bijvoorbeeld, wegens het niet betalen van schulden), tenzij de
Raad van Bestuur van de Pro League vaststelt dat de verbonden juridische entiteit niet bij de situatie betrokken was of
alle binnen zijn macht liggende maatregelen heeft getroffen om de situatie op te lossen of ze aan de bevoegde
instanties te melden.

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

dat zij tijdens het afgelopen seizoen persoonlijk of via een tussenpersoon betrokken was bij weddenschappen op de
uitslagen van door zijn club gespeelde wedstrijden; of op andere wedstrijden waarbij zijn club belang heeft, tenzij het
gaat om een op kleine schaal door de club georganiseerde pronostiek voor een goed doel;

-

dat zij direct of indirect 10 % of meer aandelen of deelbewijzen aanhouden in een vennootschap die
sportweddenschappen in verband met het voetbal organiseert;

-

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

Vervolg ongewijzigd
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2. Briefwisseling
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3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
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4. (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.
De ACFF verkiest nu echter de huidige tekst te behouden.
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. Indien de speler is toegewezen aan een club van de VFV, dan Er 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.
33. De speler, toegewezen aan een club van de ACFF, 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.
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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5. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het Beroepscomité
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 op nationaal vlak en in de VFV-competities een scheiding te maken tussen
de rechtsprekende en organisatorische aspecten van het huidige Sportcomité.
Rechtsprekend = sportcomités
Organisatorisch= organisatiecomités
De ACFF aanvaardt dit principe niet.
13. Deze comités zetelen niet enkel in Brussel, maar ook op plaatsen in Wallonië en Vlaanderen, en
op tijdstippen door hen vastgelegd
14. De huidige leden van Sportcomité en Beroepscomité blijven allen in functie 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.
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
2. Goedkeuring vereist van:
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
1/7/2016
4. Voorgestelde teksten
41. Basisteksten voor wijziging “Sportcomité”

Artikel 259

Sportcomité

Vervalt, en wordt vervangen door:
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Artikel 259

Organisatiecomités (op nationaal en regionaal vlak)

1. Indeling
Het Organisatiecomité bestaat uit twee onafhankelijke comités, te weten:
-

Het Organisatiecomité KBVB, bevoegd voor de organisatie van de kampioenschappen van de eerste klasse amateurs,
het damesvoetbal op nationaal vlak en het Futsal op nationaal vlak

-

Het Organisatiecomité VFV, bevoegd voor:
-

de kampioenschappen van de tweede en derde klasse amateurs VFV (en reserven)
de interprovinciale jeugdkampioenschappen VFV

12. Organisatiecomité KBVB
121. Samenstelling
Het Organisatiecomité KBVB bestaat uit zes leden, namelijk drie leden van het regionaal organisatiecomité VFV (door deze
leden aangeduid in hun schoot) en drie leden aangeduid door de Franstalige amateurclubs van hogere afdelingen.
Deze leden stellen om de twee jaar, in de onpare jaren, het bureau samen: zie Art. 217
122. Bevoegdheden
1221. 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.
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 (en reserven en jeugd): zie Art. 252 Kalendermanager KBVB
Voor Nationale afdelingen Futsal: zie Art. 286 Departement Futsal
1222. Licenties Damesvoetbal
Het Organisatiecomité KBVB onderzoekt de licentieaanvragen voor de Super League Vrouwenvoetbal, en ziet toe op de
toekenningsvoorwaarden ervan (Titel 4, hoofdstuk 2)
1223. Nazicht van de terreinen
Het Organisatiecomité KBVB is, in samenwerking met het Organisatiecomité VFV, 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 zich laten bijstaan
13. Organisatiecomité VFV
131. Samenstelling
Het Organisatiecomité VFV is samengesteld uit 5 leden, aangeduid door de Nederlandstalige amateurclubs van hogere
afdelingen, onder toezicht van de Raad van Bestuur van de VFV
Deze leden stellen om de twee jaar, in de onpare jaren, het bureau samen: zie Art. 217
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132. Bevoegdheden
1321. Competities en kalenders
Het Organisatiecomité VFV, in samenspraak met het Competitions department:
-

organiseert de competities van 2de en 3de klasse amateurs VFV (en hun reserven), en de interprovinciale
jeugdcompetities VFV
beheert de kalenders van 2de en 3de klasse amateurs VFV(en hun reserven), en van de interprovinciale
jeugdcompetities VFV.
geeft toelating tot het inrichten van vriendschappelijke wedstrijden waaraan ploegen van 2de en 3de klasse amateurs
VFV deelnemen, behalve de vriendschappelijke wedstrijden waarbij clubs uit het Betaald Voetbal betrokken zijn.

1322. Nazicht van de terreinen
Het Organisatiecomité VFV is, in samenwerking met het Organisatiecomités KBVB, 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 1ste, 2de en 3de klasse amateurs en in de nationale damesafdelingen
Zij kunnen zich hiertoe zich laten bijstaan
14. Uitbreiding van het Organisatiecomité KBVB en het Organisatiecomité VFV
141. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Futsal, wordt het organisatiecomité KBVB of VFV
aangevuld met een specialist Futsal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
142. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Vrouwenvoetbal, wordt het organisatiecomité KBVB of
VFV aangevuld met een specialist vrouwenvoetbal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).

Artikel 260

Sportcomités (op nationaal en regionaal vlak)

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

Het Sportcomité KBVB, bevoegd voor de behandeling van tuchtzaken betreffende de eerste klasse amateurs (en
reserven en jeugd), de elite jeugdkampioenschappen, het damesvoetbal op nationaal vlak en het Futsal op nationaal
vlak

-

Het Sportcomité VFV, bevoegd voor de behandeling van tuchtzaken betreffende de tweede en derde klasse amateurs
VFV (en reserven) en de interprovinciale jeugdkampioenschappen VFV

-

Het Sportcomités ACFF, bevoegd voor de organisatie van de kampioenschappen en voor de behandeling van
tuchtzaken van de tweede en derde klasse amateurs ACFF(en reserven) en de interprovinciale
jeugdkampioenschappen ACFF

2. Het Sportcomité KBVB
21. Samenstelling
Het Sportcomité KBVB bestaat uit zes leden, namelijk telkens drie leden- waaronder minstens een jurist- aangeduid door
de Nederlandstalige/Franstalige amateurclubs van hogere afdelingen, onder toezicht van de Raad van Bestuur VFV/ACFF .
Deze leden stellen om de twee jaar, in de onpare jaren, het bureau samen: zie Art. 217
22. Bevoegdheden
Het Sportcomité KBVB is bevoegd voor de disciplinaire jurisdictie in eerste aanleg in volgende aangelegenheden:
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221. Disciplinaire bevoegdheden
In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket oordeelt het Sportcomité 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:
- 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

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

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).

23. Organisatie – Eventuele uitbreiding samenstelling Sportcomité KBVB
231. Het Sportcomité 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
232. Het Bureau Arbitrage KBVB kan een vertegenwoordiger afvaardigen die als waarnemer de vergaderingen van het
Sportcomité KBVB bijwoont. Hij mag worden geraadpleegd.
233. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Futsal, wordt het Sportcomité KBVB aangevuld met een
specialist Futsal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
234. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Vrouwenvoetbal, wordt het Sportcomité KBVB
aangevuld met een specialist vrouwenvoetbal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
3. Het Sportcomité VFV
31. Samenstelling
Het Sportcomité VFV is samengesteld uit tien leden:
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-

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)

-

vier leden- waaronder twee juristen- aangeduid door de Nederlandstalige clubs 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

Deze leden stellen om de twee jaar, in de onpare jaren, het bureau samen: zie Art. 217
32. Bevoegdheden
Het Sportcomité VFV is bevoegd voor de disciplinaire jurisdictie in eerste aanleg in volgende aangelegenheden:
321. Disciplinaire bevoegdheden
In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket VFV oordeelt het Sportcomité VFV 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 VFV (en reserven) en de interprovinciale jeugdkampioenschappen
VFV

-

vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen:
- uit 2de en 3de klasse amateurs VFV
- uit 2de en 3de klasse amateurs VFV en provinciale afdelingen VFV
- uit verschillende provinciale afdelingen VFV
- van de 2de of 3de klasse amateurs VFV, of de provinciale afdelingen VFV en het buitenland

322. De gevallen waarin een Organisatiecomité VFV of een Provinciaal Comité VFV of een lid daarvan betrokken is.
323. Klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de interprovinciale eindrondes VFV. Deze beslissingen zijn
zonder verhaal.
324. Betrekkingen clubs van 2de en 3de klasse amateurs 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).

33. Organisatie- Eventuele uitbreiding samenstelling Sportcomité VFV
331. Het Sportcomité VFV 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
332. Het Bureau Arbitrage VFV kan een vertegenwoordiger afvaardigen die als waarnemer de vergaderingen van het
Sportcomité VFV bijwoont. Hij mag worden geraadpleegd.
333. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Futsal, wordt het Sportcomité VFV aangevuld met een
specialist Futsal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
334. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Vrouwenvoetbal, wordt het Sportcomité VFV aangevuld
met een specialist vrouwenvoetbal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).
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4. Het Sportcomité ACFF
41. Samenstelling
Het Sportcomité ACFF is samengesteld uit tien leden:
-

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

-

vier leden- waaronder twee juristen- aangeduid door de Franstalige clubs 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

Deze leden stellen om de twee jaar, in de onpare jaren, het bureau samen: zie Art. 217
32. Bevoegdheden
421. Administratieve bevoegdheden
4211. Competities en kalenders
Het Sportcomité ACFF, in samenspraak met het Competitions department:
-

organiseert de competities van 2de en 3de klasse amateurs ACFF (en hun reserven), en de interprovinciale
jeugdcompetities ACFF
beheert de kalenders van 2de en 3de klasse amateurs ACFF(en hun reserven), en van de interprovinciale
jeugdcompetities ACFF.
geeft toelating tot het inrichten van vriendschappelijke wedstrijden waaraan ploegen van 2 de en 3de klasse amateurs
ACFF deelnemen, behalve de vriendschappelijke wedstrijden waarbij clubs uit het Betaald Voetbal betrokken zijn.

4212. Nazicht van de terreinen
Het Sportcomité ACFF is, in samenwerking met het Organisatiecomités KBVB, 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 zich laten bijstaan
422. Sportieve en disciplinaire jurisdictie in eerste aanleg
Het Sportcomité VFV is bevoegd voor de disciplinaire jurisdictie in eerste aanleg in volgende aangelegenheden:
4221. Disciplinaire bevoegdheden
In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket ACFF oordeelt het Sportcomité ACFF 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 (en reserven) en de interprovinciale
jeugdkampioenschappen ACFF

-

vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen:
- uit 2de en 3de klasse amateurs ACFF
- uit 2de en 3de klasse amateurs ACFF en provinciale afdelingen ACFF
- uit verschillende provinciale afdelingen ACFF
- van de 2de of 3de klasse amateurs ACFF, of de provinciale afdelingen ACFF en het buitenland

4222. De gevallen waarin een Provinciaal Comité ACFF of een lid daarvan betrokken is.
4223. Klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de interprovinciale eindrondes ACFF. Deze beslissingen zijn
zonder verhaal.
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424. Betrekkingen clubs van 2de en 3de klasse amateurs ACFF - 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).

43. Organisatie- Eventuele uitbreiding samenstelling Sportcomité ACFF
431. Het Sportcomité ACFF 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
432. Het Bureau Arbitrage ACFF kan een vertegenwoordiger afvaardigen die als waarnemer de vergaderingen van het
Sportcomité ACFF bijwoont. Hij mag worden geraadpleegd.
433. Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het Vrouwenvoetbal, wordt het Sportcomité ACFF aangevuld
met een specialist vrouwenvoetbal, te putten uit de Pool van specialisten (Art. 269).

42. Basisteksten voor wijziging “Beroepscomité”

Artikel 262

Beroepscomité

Dit artikel vervalt, en wordt vervangen door:

Artikel 262

Beroepscomités (op nationaal en regionaal vlak)

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

het Nationaal 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 clubs 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 clubs 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
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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 clubs 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)

-

twee leden- waaronder een jurist- die de Nederlandstalige amateurclubs van hogere afdelingen vertegenwoordigen,
aangeduid door de Nederlandstalige clubs 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 Nationaal
Beroepscomité 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 Nationaal Beroepscomité 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 Nationaal
Beroepscomité 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:
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Beroepscomité
KBVB

Beroepscomité
ACFF

Beroepscomité
VFV

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)

X

X

312. In hoger beroep over de beslissingen in eerste aanleg genomen door:
-

-

-

-

het organisatiecomité KBVB (art 259) en het Sportcomité KBVB (Art.260)
het organisatiecomité VFV (art.259)
De regionale Sportcomités ACFF/VFV (Art. 260)
De provinciale organisatiecomités VFV (Art. 256)
De provinciale comités (Art. 257)
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
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

X

X

X

X

X

X

X

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.
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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

Verkozen
instanties

Benoemde
instanties

Artikel
241
242
243
244
246
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
259
260
262
264
265
266
267
269

Benoemde
instanties

271
272
277

Benoemde
instanties

286
287

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
Specifieke instanties voor het Amateurvoetbal – (Futsal)
Provinciale Organisatiecomités VFV
Provinciale Comités
Organisatiecomités (op nationaal en regionaal vlak)
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

Agenda NSC van 14.03.2016

31

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 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

INHOUDSTAFELS
Benaming van de artikels 256 tot 260 aanpassen
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6. (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 van de beslissing in “Sportleven”, 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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7. (15-47) Provinciale comités
1. Motivering
11. Het Uitvoerend Comité wenst dat ook op provinciaal vlak de scheiding der machten wordt
doorgevoerd, wat betekent dat er per provincie een provinciaal organisatiecomité en een provinciaal
comité (= tuchtzaken) operationeel is.
De ACFF provincies aanvaarden dit niet
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 organisatiecomité en één Provinciaal Comité dat in kamers zetelt
die samengesteld zijn, naar gelang de aanhorigheid van de clubs, uitsluitend uit leden van het VFV,
uitsluitend uit leden van ACFF/BXL of uit leden van beide entiteiten.
Daarom moet in de sportieve provincie Brabant het aantal leden verhoogd worden
2. Goedkeuring vereist van
ACFF/VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten
Artikel

256

Provinciale Organisatiecomités

1. Samenstelling van het Provinciaal organisatiecomité
11. Het Provinciaal Organisatiecomité van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bestaat
uit vijf leden, aangeduid door de provinciale Algemene vergadering.
De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. De eerste drie jaar is telkens een lid uittredend en herverkiesbaar, het vierde
jaar zijn twee leden uittredend en herverkiesbaar.
12. Het Provinciaal Organisatiecomité van de sportieve provincie Brabant bestaat uit zes leden aangeduid door de
provinciale Algemene vergadering: drie behorend tot clubs die de aanhorigheid tot de competitie VFV bezitten en drie
behorend tot clubs die de aanhorigheid tot de competitie ACFF/BXL bezitten.
De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. De eerste twee jaar zijn telkens twee leden uittredend en herverkiesbaar, het
derde en vierde jaar is telkens een lid uittredend en herverkiesbaar.
13. Elk jaar opnieuw, na de provinciale algemene vergadering, wordt het bureau samengesteld: zie Art. 217
2. Bevoegdheden van het Provinciaal organisatiecomité
Het Provinciaal organisatiecomité, in samenspraak met de Regional Manager, is bevoegd voor:
-

De organisatie van de in hun provincie in het reglement voorziene kampioenschappen van de provinciale afdelingen en
de provinciale bekers;
Het beheer van de vriendschappelijke wedstrijden gepland tussen clubs van deze afdelingen;
De keuring van de terreinen (inbegrepen de verlichting);
De beslissingen betreffende het uitstellen van wedstrijden.
Het samenroepen en organiseren van de Provinciale Algemene Vergadering

Agenda NSC van 14.03.2016

36
Volgende 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.

Artikel

257

Provinciale Comités

1. In de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
11. Samenstelling- Indeling
111. De provinciale comités zijn samengesteld uit acht leden, verkozen door de provinciale algemene vergadering.
112. Ze worden, in de provincies 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
zetelen enkel in zaken die het Futsal aanbelangen
113. De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. Elk jaar zijn twee leden uittredend en herverkiesbaar.
114. Elk jaar opnieuw, na de provinciale algemene vergadering, wordt het bureau samengesteld: zie Art. 217
115. Het Provinciaal Comité zal niet voltallig vergaderen. De voorzitter zal, rekening houdende met Art. 1746, subkamers
vormen die van samenstelling kunnen wijzigen.
Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen
116. Een lid van het Regionaal Bureau Arbitrage mag als waarnemer de vergaderingen van het Provinciaal Comité bijwonen.
Hij mag worden geraadpleegd.
12. Bevoegdheden van het Provinciaal Comité
121. Oordelend in eerste aanleg
1211. 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 provinciale ploegen van dezelfde 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.

1212. 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).

1213. 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.
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122. 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.
2. In de sportieve provincie Brabant
21. Samenstelling- Indeling
211. Het Provinciaal Comité is samengesteld uit twaalf leden, verkozen door de provinciale algemene vergadering: zes leden
behorend tot clubs die de aanhorigheid tot de competitie VFV bezitten en zes leden behorend tot clubs die de aanhorigheid
tot de competitie ACFF/BXL bezitten
212. Ze worden, indien de provincie een provinciale competitie Futsal organiseert, aangevuld met twee leden welke het
futsal vertegenwoordigen. Deze leden worden verkozen door de provinciale algemene vergadering van het Futsal, en
zetelen enkel in zaken die het Futsal aanbelangen
213. De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. Elk jaar zijn drie leden, waarvan minstens één van elke aanhorigheid tot
een competitie, uittredend en herkiesbaar.
214. Elk jaar opnieuw, na de provinciale algemene vergadering, wordt het bureau samengesteld: zie Art. 217
215. Het Provinciaal Comité zal niet voltallig vergaderen. De voorzitter zal, rekening houdende met Art. 1746, subkamers
vormen die van samenstelling kunnen wijzigen.
Hierbij zullen subkamers worden gevormd die:
voor zaken die betrekking hebben op de competities VFV, uitsluitend bestaan uit leden behorend tot clubs die de
aanhorigheid tot de competitie VFV bezitten
voor zaken die betrekking hebben op de competities ACFF/BXL, uitsluitend bestaan uit leden behorend tot clubs die de
aanhorigheid tot de competitie ACFF/BXL bezitten
voor zaken die betrekking hebben op de gemengde competities KBVB (ACFF/BXL/VFV), bestaan zowel uit leden
behorend tot clubs die de aanhorigheid tot de competitie VFV bezitten als uit leden die de aanhorigheid tot de
competitie ACFF/BXL bezitten
Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen
216. Een lid van het Regionaal Bureau Arbitrage mag als waarnemer de vergaderingen van het Provinciaal tuchtcomité
bijwonen. Hij mag worden geraadpleegd.
22. Bevoegdheden van het Provinciaal Comité
Zie punt 12 hiervoor
3. In de provincies Luik, Namen, Henegouwen en Luxemburg
31. Samenstelling- Indeling
311. De provinciale comités zijn samengesteld uit twaalf leden, verkozen door de provinciale algemene vergadering.
312. De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar. Elk jaar zijn drie leden uittredend en herverkiesbaar.
313. Elk jaar opnieuw, na de provinciale algemene vergadering, wordt het bureau samengesteld: zie Art. 217
314. Het Provinciaal Comité zal niet voltallig vergaderen. De voorzitter zal, rekening houdende met Art. 1746, subkamers
vormen die van samenstelling kunnen wijzigen.
Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen
315. Een lid van het Regionaal Bureau Arbitrage mag als waarnemer de vergaderingen van het Provinciaal Comité bijwonen.
Hij mag worden geraadpleegd.
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32. Bevoegdheden van het Provinciaal Comité
321. Administratieve taken
Zie Art. 256.2
322. Sportieve en disciplinaire jurisdictie
Zie punt 12 hiervoor, maar zonder de tussenkomst van het Bondsparket voorzien onder punt 1211
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8. (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 5de speeldag, 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 kan de club uitwijken naar een terrein door haar aangeduid die
hieraan voldoet.
Anders 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 speeldag 5,
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)

Op speeldag 5 en 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, mag zij uitwijken naar een terrein dat hieraan voldoet. Anders zal de
wedstrijd automatisch plaatsvinden op het terrein van de club van het Betaald Voetbal.

Rest van het artikel ongewijzigd

Agenda NSC van 14.03.2016

41

9. (15-50) Hervorming kampioenschappen 2de en 3de klasse amateurs ACFF en
interprovinciale eindronde ACFF
1. Motivering
Vorig seizoen werd een nieuwe structuur voor het amateurvoetbal vastgesteld, en om dit te bereiken
werden er overgangsmaatregelen voorzien in het seizoen 2015-2016.
Maar de overgangsmaatregelen voor het seizoen 2016-2017, en de definitieve modaliteiten voor het
seizoen 2017-2018 werden nog niet vastgelegd voor de afdelingen 2de en 3de klasse amateurs ACFF,
en voor de interprovinciale eindronde ACFF
2. Goedkeuring vereist van
ACFF
3. Inwerkingtreding
Gedeeltelijk seizoen 2016-2017, gedeeltelijk seizoen seizoen 2017-2018
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1551

Competitie van 1ste klasse amateurs

Ongewijzigd tot:
42. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse dalers VFV/ACFF uit de 1 ste klasse amateurs, heeft dit de volgende invloed op
het aantal clubs die rechtstreeks stijgen of dalen in de onderliggende reeksen:
421. Voor de VFV:
Aantal rechtstreekse dalers VFV
uit 1ste klasse amateurs
Aantal rechtstreekse stijgers uit de
2de klasse amateurs VFV (Art.
1556.31
INVLOED OP ONDERLIGGENDE
REEKSEN VFV

Geen

1

2

3

2

2

2

2

2 stijgers meer
uit 3de klasse en
interprovinciale
eindronde

1 stijger meer uit
3de klasse en
interprovinciale
eindronde

Geen

1

2

3

1

1

1

1

1 stijger meer uit
3de klasse en
interprovinciale
eindronde

Geen invloed

1 daler meer in
2de en 3de
klasse

2 dalers meer
in 2de en 3de
klasse

Geen
invloed

1 daler meer in 2de
en 3de klasse

422. Voor de ACFF:
Aantal rechtstreekse dalers ACFF
uit 1ste klasse amateurs
Rechtstreekse stijgers uit de 2de
klasse amateurs ACFF (Art. 1561.31)
INVLOED OP ONDERLIGGENDE
REEKSEN ACFF

Rest van het artikel ongewijzigd
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Artikel 1561

Competitie van 2de klasse amateurs ACFF

1. Principe
De competitie van de 2de klasse amateurs ACFF bestaat uit:
-

een kampioenschap dat wordt betwist in één reeks van zestien clubs;
een “eindronde stijgen 2de klasse amateurs ACFF”

2. Het kampioenschap
Het kampioenschap, georganiseerd in perioden (Art. 1538) wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na dertig wedstrijden
wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. 1531).
3. Na het einde van het kampioenschap
31. De eerste van de reeks is de kampioen van de afdeling 2de klasse amateurs ACFF, en zal, onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat de licentie van nationale amateurclub is bekomen, overgaan naar de 1 ste klasse amateurs:
32. Zullen de vier deelnemers aan de “eindronde stijgen 2de klasse amateurs ACFF” worden aangeduid (zie 5 hierna).
De winnaar van deze “eindronde stijgen 2de klasse amateurs ACFF” neemt deel aan de eindronde 1ste klasse amateurs (Art.
1552).
33. Zullen de drie laatst gerangschikte clubs van deze reeks dalen naar 3de klasse amateurs ACFF.
34. Zullen andere eventuele dalers worden aangeduid (zie 6 hierna).
4. Niet bekomen van de licentie: gevolgen betreffende stijgen naar 1 ste klasse amateurs
Indien de eerste van de reeks geen licentie heeft bekomen, wordt hij vervangen door de best geplaatste club, die de licentie
heeft bekomen, tot en met de vijfde in de reeks.
5. Eindronde “stijgen 2de klasse amateurs ACFF”
51. De “eindronde stijgen 2de klasse amateurs ACFF” wordt gespeeld tussen de tweede en de drie periodewinnaars.
Een club uit deze eindronde neemt deel aan de eindronde “eerste klasse amateurs” (Art.1552).
52. In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het
kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger.
Dit is onder meer het geval:
-

wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn;
wanneer de eerste of de tweede van het kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn;
wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde:
- naar 3de klasse amateurs VFV degradeert,
- de licentie voor 1ste klasse amateurs niet heeft aangevraagd,
- de licentie voor 1ste klasse amateurs geweigerd werd bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing vóór de
aanvang van de eindronde,
- in de loop van het seizoen algemeen forfait heeft verklaard.

53. Kalender
531. Vaststellen van data en uren
De “eindronde stijgen 2de klasse amateurs ACFF” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist.
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het Sportcomité ACFF, en omvat twee
speeldagen.
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532. Eerste speeldag
Op de eerste speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door loting.
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
533. Tweede speeldag
De tweede speeldag wordt een wedstrijd gespeeld tussen de twee winnaars van de eerste speeldag onderverdeeld door
loting.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze speeldag neemt deel aan de eindronde “1ste klasse amateurs” (Art. 1552).
54. Modaliteiten bij gelijke stand
Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld,
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233).
55. Verdeling van de inkomsten
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende
club haar verplaatsingskosten draagt.
6. Eventuele bijkomende dalers naar de 3de klasse amateurs ACFF
61. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse ACFF-dalers uit 1ste klasse amateurs, dalen volgend aantal clubs bijkomend
naar de derde klasse ACFF (zie hiervoor Art. 1551.4):
Aantal rechtstreekse dalers
ACFF uit de 1ste klasse
Geen of 1
2
3

Aantal bijkomende dalers uit 2de klasse
amateurs ACFF
0
1
2

62. Maar er is nog een bijkomende daler naar de derde klasse amateurs ACFF wanneer in de eindronde “1 ste klasse
amateurs” de deelnemer uit de 1ste klasse amateurs een ACFF-club is, maar de winnaar van de eindronde een VFV-club is:
zie Art. 1551.5.

Artikel 1562

Competitie van de 3de klasse amateurs ACFF

1. Principe
Bepalingen geldig voor het seizoen 2016-2017
De competitie van de 3de klasse amateurs ACFF bestaat uit:
-

een kampioenschap, dat wordt betwist in twee reeksen van veertien clubs
een eindronde “stijgen 3de klasse amateurs ACFF”;
een eindronde “dalen 3de klasse amateurs ACFF”.
Bepalingen geldig vanaf het seizoen 2017-2018

De competitie van de 3de klasse amateurs ACFF bestaat uit:
-

een kampioenschap, dat wordt betwist in twee reeksen van zestien clubs
een eindronde “stijgen 3de klasse amateurs ACFF”;
een eindronde “dalen 3de klasse amateurs ACFF”.
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2. Het kampioenschap
Bepaling geldig voor het seizoen 2016-2017
Het kampioenschap, georganiseerd in perioden (Art. 1538) wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na zesentwintig
wedstrijden wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. 1531).
Bepaling geldig vanaf het seizoen 2017-2018
Het kampioenschap, georganiseerd in perioden (Art. 1538) wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na dertig wedstrijden
wordt er een eindrangschikking opgemaakt (Art. 1531).
3. Na het einde van het kampioenschap
31. Zal de eerste van elke reeks overgaan naar de 2de klasse amateurs ACFF:
32. zal de titel van kampioen worden betwist door de winnaars van iedere reeks die een heen en terugwedstrijd spelen (Art.
1539).
Door loting wordt de eerste wedstrijd gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen
anders overeenkomen.
De thuisclub ontvangt de inkomsten. Zij draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen,
terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt.
33. Zullen de acht deelnemers aan de “eindronde stijgen 3de klasse amateurs ACFF” worden aangeduid (zie 4 hierna).
De winnaar van deze “eindronde stijgen 3de klasse amateurs ACFF” stijgt naar de 2de klasse amateurs ACFF.
De mogelijkheid bestaat dat er nog 1 of 2 bijkomende stijgers uit deze eindronde worden aangeduid.(zie 4 hierna).
34. Rechtstreekse dalers naar de provinciale reeksen ACFF
Bepaling geldig voor het seizoen 2016-2017
De 14de in de eindrangschikking van elke reeks daalt naar de provinciale reeksen ACFF
Bepaling geldig vanaf het seizoen 2017-2018
De clubs die eindigen op de laatste drie plaatsen van de eindrangschikking van elke reeks dalen naar de provinciale reeksen
ACFF.
35. Zullen de twee, eventueel vier deelnemers aan de “eindronde dalen 3 de klasse amateurs ACFF” worden aangeduid (zie 5
hierna), waaruit eventueel één of meerdere dalers naar de provinciale reeksen ACFF zullen voorkomen.
4. Eindronde “stijgen 3de klasse amateurs ACFF”
41. De “eindronde stijgen 3de klasse amateurs ACFF” wordt gespeeld tussen de twee tweedes en de zes periodewinnaars.
42. In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het
kampioenschap - elke reeks afzonderlijk genomen - in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van
zijn vervanger.
Dit is onder meer het geval:
-

wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn;
wanneer de eerste of de tweede van het kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn;
wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde:
- op de 13de plaats, eventueel de 12de plaats in het kampioenschap eindigt,
- naar de provinciale reeksen degradeert,
- in de loop van het seizoen algemeen forfait heeft verklaard.

43. De stijgers naar 2de klasse amateurs VFV worden als volgt aangeduid:
431. de winnaar van deze eindronde.
432. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse ACFF-dalers uit 1ste klasse amateurs, stijgen volgend aantal clubs bijkomend
uit deze eindronde naar de tweede klasse amateurs ACFF (zie hiervoor Art. 1551.4):
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Aantal rechtstreekse dalers
ACFF uit de 1ste klasse
Geen
1, 2 ou 3

Aantal bijkomende stijgers uit de
eindronde “stijgen 3de klasse amateurs
ACFF”
1
0

433. Er is een bijkomende stijger uit deze eindronde naar de tweede klasse amateurs ACFF wanneer in de eindronde “1 ste
klasse amateurs” de deelnemer uit de 1ste klasse amateurs een VFV-club is, maar de winnaar van de eindronde een ACFFclub is: zie Art. 1552.7.
44. Kalender
441. Vaststellen van data en uren
De “eindronde stijgen 3de klasse amateurs ACFF” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist.
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het Sportcomité ACFF, en kan twee of
drie speeldagen omvatten.
442. Eerste speeldag
Op de eerste speeldag worden vier wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door loting.
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
443. Tweede speeldag
Op de tweede speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de winnaars van de eerste speeldag onderverdeeld door
loting.
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
Bij in het totaal 2 stijgers, stijgen de twee winnaars van deze speeldag naar 2ste klasse amateurs ACFF.
444. Derde speeldag: winnaarsronde
Als er maar 1 stijger is wordt er op de derde speeldag, winnaarsronde, een wedstrijd gespeeld tussen de winnaars van de
tweede speeldag
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze wedstrijd stijgt naar de 2de klasse amateurs ACFF
445. Derde speeldag: verliezersronde
Bij een totaal van 3 stijgers, wordt er op de derde speeldag, verliezersronde, een wedstrijd gespeeld tussen de verliezers
van de tweede speeldag.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze speeldag stijgt naar 2de klasse amateurs ACFF.
45. Modaliteiten bij gelijke stand
Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld,
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233).
46. Verdeling van de inkomsten
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende
club haar verplaatsingskosten draagt.
5. Eindronde “dalen 3de klasse amateurs ACFF”
51. De “eindronde dalen 3de klasse amateurs ACFF” wordt gespeeld tussen de nummers 13 van elke reeks, eventueel
aangevuld met een wedstrijd betwist door de nummers 12 van elke reeks.
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52. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse ACFF-dalers uit 1ste klasse amateurs, dalen volgend aantal clubs uit deze
eindronde naar de provinciale reeksen ACFF:
Aantal rechtstreekse dalers
ACFF uit de 1ste klasse
Geen of 1 of
2
3

Aantal bijkomende dalers uit de 3de klasse
amateurs ACFF
0
1
2

53. Maar er is een bijkomende daler uit deze eindronde naar de provinciale reeksen ACFF wanneer in de eindronde “1 ste
klasse amateurs” de deelnemer uit de 1ste klasse amateurs een ACFF-club is, maar de winnaar van de eindronde een VFVFclub is: zie Art. 1552.7.
54. Kalender
541. Vaststellen van data en uren
De “eindronde dalen 3de klasse amateurs ACFF” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist.
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het Sportcomité ACFF.
Als er geen daler is, spelen de nummers 13 van elke reeks een wedstrijd op het terrein van de club die het eerst wordt
uitgeloot.
De verliezer blijft echter in de 3de klasse amateurs ACFF, behalve indien er om één of andere reden een daler naar de
provinciale reeksen ACFF dient aangewezen te worden
Als er één daler is, spelen de nummers 13 van elke reeks een wedstrijd op het terrein van de club die het eerst wordt
uitgeloot.
De verliezer van deze wedstrijd daalt naar de provinciale afdelingen ACFF
Als er twee dalers zijn, zullen de nummers 13 van elke reeks dalen naar de provinciale afdelingen ACFF
Als er drie dalers zijn, spelen de nummers 12 van elke reeks een wedstrijd op het terrein van de club die het eerst wordt
uitgeloot.
De verliezer van deze wedstrijd daalt naar de provinciale afdelingen ACFF
542. Modaliteiten bij gelijke stand
Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld,
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233).
543. Verdeling van de inkomsten
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende
club haar verplaatsingskosten draagt.

Artikel 1563

Interprovinciale eindronde ACFF

1. Principe
Na het einde van de kampioenschappen in 1ste Provinciale (Art. 1566) wordt er een interprovinciale eindronde ACFF
georganiseerd, waaruit, afhankelijk van de omstandigheden, 1 tot 4 clubs kunnen promoveren naar de 3 de klasse amateurs
ACFF
2. Deelnemers
Elke provincie vaardigt minstens één deelnemers af: zie Art. 1566.3.
Naargelang de aanhorigheid aan een kampioenschap van de clubs uit de sportieve provincie Brabant (Art. 1504), zullen er
dus 4 of 5 deelnemers zijn.
Indien nodig, als het aantal stijgers groter is dan het aantal deelnemers aan de interprovinciale eindronde ACFF, zal een
tweede deelnemer per provincie dienen aangeduid te worden.
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3. Aantal stijgers uit deze interprovinciale eindronde ACFF naar 3 de klasse amateurs ACFF
31. Afhankelijk van het feit of de rechtstreekse stijger uit de sportieve provincie Brabant ingedeeld is bij de VFV- of ACFF
clubs, stijgt (en) volgend aantal clubs uit deze eindronde naar de 3de klasse amateurs ACFF om de zes rechtstreekse dalers
uit de 3de klasse amateurs ACFF te vervangen:
Aanhorigheid van de rechtstreekse
stijger uit de sportieve provincie
Brabant
VFV
ACFF

Aantal stijgers uit interprovinciale
eindronde ACFF naar 3de klasse
amateurs ACFF
2
1

32. Afhankelijk van het aantal rechtstreekse ACFF-dalers uit 1ste klasse amateurs, stijgen volgend aantal clubs bijkomend uit
deze eindronde naar de derde klasse amateurs ACFF (zie hiervoor Art. 1551.4):
Aantal rechtstreekse dalers ACFF
uit de 1ste klasse amateurs
Aucun
1, 2 ou 3

Aantal bijkomende stijgers uit
interprovinciale eindronde ACFF
1
0

de

33. Maar er is een bijkomende stijger uit deze eindronde naar de derde klasse amateurs ACFF wanneer in de eindronde
“1ste klasse amateurs” de deelnemer uit de 1ste klasse amateurs een VFV-club is, maar de winnaar van de eindronde een
ACFF-club is: zie Art. 1551.5.
4. Bepalen van het format waaronder de onterprovinciale eindronde ACFF zal worden gespeeld
41. Interprovinciale eindronde ACFF met 4 clubs (in het geval dat er geen deelnemer van de provincie Brabant is)
411. De interprovinciale eindronde ACFF wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist.
Als er in het totaal vier stijgers dienen aangewezen te worden, is deze interprovinciale eindronde ACFF overbodig, en
stijgen de vier deelnemers naar de 3de klasse amateurs ACFF
Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het Sportcomité ACFF, en omvat twee
speeldagen
412. Eerste speeldag:
Op de eerste speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers onderverdeeld door loting.
Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
Als er in het totaal twee stijgers dienen aangewezen te worden, stijgen beide winnaars naar de 3de klasse amateurs ACFF
Een wedstrijd tussen de twee verliezers kan worden georganiseerd om de volgorde aan te duiden als er een eventuele
bijkomende stijger zou zijn.
413. Tweede speeldag: winnaarsronde:
Als er maar 1 stijger is wordt er op de tweede speeldag, winnaarsronde, een wedstrijd gespeeld tussen de winnaars van de
eerste speeldag
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze wedstrijd stijgt naar de 3de klasse amateurs ACFF
414. Tweede speeldag: verliezersronde:
Bij een totaal van 3 stijgers, wordt er op de tweede speeldag, verliezersronde, een wedstrijd gespeeld tussen de verliezers
van de eerste speeldag.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze speeldag stijgt naar 3de klasse amateurs ACFF.
42. Interprovinciale eindronde ACFF met 5 clubs (in het geval dat de deelnemer van de provincie Brabant een ACFFclub is)
421. De interprovinciale eindronde ACFF wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging van het kampioenschap betwist.
Als er in het totaal vijf stijgers dienen aangewezen te worden, is deze interprovinciale eindronde ACFF overbodig, en
stijgen de vijf deelnemers naar de 3de klasse amateurs ACFF
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Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het Sportcomité ACFF, en omvat twee
fases:
422. Voorbereidende fase
Een voorbereidende wedstrijd wordt gespeeld tussen twee van de vijf deelnemers, onderverdeeld door loting.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.
De winnaar van deze wedstrijd neemt deel aan de eindfase, samen met de drie andere clubs.
De verliezer van deze wedstrijd wordt op de vijfde plaats van deze eindronde geplaatst
423. Eindfase met vier clubs:
Zie modaliteiten onder punt 41 hier voor
43. Uitzonderlijk geval wanneer er wegens diverse omstandigheden vijf stijgers zijn naar de 3de klasse amateurs
ACFF, maar er slechts vier deelnemers zijn aan deze eindronde
In dit geval dient er een tweede deelnemer per provincie aangeduid te worden voor de interprovinciale eindronde ACFF
Volgens de modaliteiten van de punten 41 of 42 hiervoor dient er een stijger naar de 3de klasse amateurs ACFF
aangewezen te worden tussen de 4 of 5 deelnemers
44. Modaliteiten bij gelijke stand
Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld,
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233).
45. Verdeling van de inkomsten
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende
club haar verplaatsingskosten draagt.

Artikel 1566

1ste provinciale afdeling

Ongewijzigd tot:
3. Deelnemers aan de interprovinciale eindronden VFV (Art. 1558) of ACFF (Art. 1563)
De provinciale algemene vergadering van elke provincie bepaalt de modaliteiten om aan te duiden:
-

Voor de VFV provincies: de twee clubs die haar zullen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde VFV
Voor de ACFF provincies: de club, en eventueel de tweede club die haar zullen vertegenwoordigen in de
interprovinciale eindronde ACFF
Voor de sportieve provincie Brabant: de twee clubs die haar zullen vertegenwoordigen, ofwel in de interprovinciale
eindronde VFV ofwel in de interprovinciale eindronde ACFF

Indien een deelnemer van de sportieve provincie Brabant een club is uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal zij
ingedeeld worden in de VFV- of ACFF-eindronde naargelang haar aanhorigheid tot een kampioenschap (Art. 1504).
De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 15 mei worden medegedeeld aan de organisatiecommissie VFV of
het Sportcomité ACFF, naargelang het geval.
Rest van het artikel ongewijzigd
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10. (15-53) Verzekeringen
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Naar aanleiding van een vraag werd vastgesteld dat de polisnummers hernomen in Art. 2101 van het
Bondsreglement niet volledig correct zijn.
De juiste nummers zijn respectievelijk:
-

BA: 1.116.531/A – BA 1.116.531/B – BA 1.116.531/C
LO: 1.116.530/A – BA 1.116.530/B – BA 1.116.530/C

2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde teksten

Artikel 2101

Algemeen principe

1. De Federatie sloot, onder de nummers:
BA 1.163.531/A (leden), BA 1.163.531/B (niet-leden) en BA 1.163.531/C (contractuelen)
BA 1.116.531/A (leden), BA 1.116.531/B (niet-leden) en BA 1.116.531/C (contractuelen)
LO 1.116.530/A (leden), LO 1.116.530/B (niet-leden) en LO 1.163.530/C LO 1.116.530/C (contractuelen)
waarborgen af bij de verzekeringsmaatschappij ARENA ter vergoeding van:
schade veroorzaakt aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid)
lichamelijke letsels (LO = lichamelijke ongevallen)
2. Deze titel 21 is een handleiding voor de toepassing van deze polissen (zie Bijlage 9).
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11. (15-54) Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek stelt:
“De in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer
deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen,
waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek”
Echter, wat de draagwijdte van dit artikel betreft, heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 16
november 2012 (A.R. C.08.0589.N) geoordeeld dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
evenwel niet als aanvullend recht van toepassing zijn op procedures die beslecht worden door een
orgaan van een private rechtspersoon. Die zaak betrof een tuchtprocedure voor een orgaan van de
VZW Belgische Draffederatie. Nu de Belgische Voetbalbond eenzelfde rechtsvorm heeft (V.Z.W.), kan
deze rechtspraak ook toegepast worden op de rechtspleging binnen de KBVB
Het is daarom aangewezen in het Bondsreglement uitdrukkelijk te preciseren dat de in het
Gerechtelijk Wetboek gestelde regels van toepassing zijn op de rechtsplegingen waarin het
Bondsreglement voorziet, tenzij wanneer dit reglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
Anders belanden wij in een juridisch vacuüm voor tal van mogelijke betwistingen waarvoor geen
aanknopingspunt kan worden gevonden in het Bondsreglement.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde tekst

Artikel 1707

Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek

De in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regels zijn van toepassing op de in het Bondsreglement voorziene rechtsplegingen,
tenzij wanneer dit reglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

5. Invloed op inhoudstafels
Numerieke inhoudstafel
1707

Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek
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12. (15-55) Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de assistentscheidsrechter - Gelegenheidsscheidsrechter
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de ACFF, ingediend door de Entente des Clubs de
Football du Hainaut, en legt het voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Het huidige artikel 1430 van het bondsreglement bepaalt dat het niet is toegestaan om beroep te
doen op mensen jonger dan 17 jaar en ouder dan 50 jaar, behalve indien ze actief scheidsrechter en
teneinde de functie van gelegenheidsscheidsrechter te vervullen.
De maximale beperking stemt niet meer overeen met de realiteit van de hedendaagse maatschappij
of zelfs met de nu afgeschafte oude leeftijdsgrenzen voor scheidsrechters.
Daarenboven hebben de arbitrage-instanties al meermaals klachten behandeld die gebaseerd zijn op
een twijfelachtige fair-play vanwege clubs die de wedstrijd verloren hadden en plots, a posteriori, de
kwaliteit van de gelegenheidsscheidsrechter betwistten waarmee ze nochtans aanvankelijk hadden
ingestemd, blij als ze waren dat een vrijwilliger aanvaard had om de wedstrijd te leiden.
Er wordt bijgevolg voorgesteld om:
-

de maximumleeftijd van de gelegenheidsscheidsrechter op te trekken en gelijk te schakelen met
deze waarop een medische inspanningstest verplicht wordt voor officiële scheidsrechters.
Te voorzien dat elke betwisting nopens de aanduiding van de gelegenheidsscheidsrechter het
voorwerp moet uitmaken van vooraf gemaakt voorbehoud door de klagende club vóór aanvang
van de wedstrijd.

2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde tekst

Artikel 1430

Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de
assistent-scheidsrechter ● Gelegenheidsscheidsrechter

1. Wedstrijd met officiële assistent-scheidsrechters
11. Wanneer de scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt in de loop van een wedstrijd, dienen de assistentscheidsrechters, in rangorde van aanduiding, de wedstrijd te leiden.
12. Bij afwezigheid van of uitvallen van een assistent-scheidsrechter moet, ongeacht het resultaat van de opgestarte
vervangingsprocedure (zie 3 hierna), de wedstrijd aangevangen of voortgezet worden.
2. Wedstrijd zonder officiële assistent-scheidsrechters
21. Vervanging: zie 3 hierna
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22. Wanneer er echter alleen spelers op het terrein aanwezig zijn, moet de speler van de bezochte club, die de
terreinafgevaardigde vervangt, tegelijk de functies van scheidsrechter waarnemen, tenzij een effectieve speler van de
bezoekende club, gebruik makend van de voorrang hem door dit artikel verleend, de wedstrijd wenst te leiden.
In dit geval mag de speler van de bezochte club die als terreinafgevaardigde dienst doet, eveneens niet meespelen tenzij de
bezoekende club toch nog elf spelers in lijn brengt.
23. De aangeslotene of de toeschouwer, op wie de bezoekende of bij gebreke de bezochte club verplicht is beroep te doen
krachtens 5°, 6° en 7° hierna, mag die taak weigeren.
Wanneer alsdan niemand anders de wedstrijd wil leiden, is de afgevaardigde van de bezochte club verplicht de functies van
scheidsrechter waar te nemen. Indien deze echter buiten de voorziene leeftijd valt (zie punt 32 hierna), dient alsdan een
aangeslotene van de bezochte club, verplicht de functie van scheidsrechter waar te nemen.
3. Keuze van de vervanging van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter:
31. De rangorde voor de keuze van de vervanging van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter is de volgende:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

de neutrale scheidsrechter, in volgorde van hun rangorde;
de scheidsrechter toegewezen aan een van de aanwezige clubs volgens rangorde;
de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die niet aan een van de aantredende clubs is toegewezen;
de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die aan een van de aantredende clubs is toegewezen;
een aangeslotene die niet toegewezen is aan een van de betrokken clubs;
een aangeslotene die aan een der betrokken clubs is toegewezen;
een toeschouwer.

De bezoekende club kiest in elk van deze groepen eerst.
32. Er mag geen beroep worden gedaan op personen jonger dan 17 jaar en ouder dan 50 jaar en van 60 jaar en ouder
behalve voor de categorieën 1° en 2° hierboven (actieve scheidsrechters).
33. Een ontslagen of uit het kader geschrapte scheidsrechter mag de functie van scheidsrechter niet meer waarnemen, zelfs
niet occasioneel. Hetzelfde geldt voor degene van wiens diensten het bevoegde Bureau Arbitrage heeft afgezien.
34. Een persoon, geschrapt wegens handtastelijkheden op de scheidsrechter (Art. 1908) mag niet als
gelegenheidsscheidsrechter fungeren.
4. Bevoegdheid gelegenheidsscheidsrechter
De gelegenheidsscheidsrechter bezit dezelfde bevoegdheid als een officiële scheidsrechter. Hij moet de leiding van de
wedstrijd afstaan aan de officiële scheidsrechter of assistent-scheidsrechter die laattijdig aankomt. Deze laatste moet
wachten tot de eerste wedstrijdonderbreking om op het terrein te komen.
5. Eventuele klachten
51. Bij klacht betreffende het niet naleven van dit artikel, kan de bevoegde instantie beslissen de wedstrijd te annuleren,
indien uitgemaakt is dat een gelegenheidsscheidsrechter op onregelmatige wijze gekozen werd. Geen enkele klacht zal
ontvankelijk verklaard worden indien ze vóór de aftrap niet het voorwerp heeft uitgemaakt van voorbehoud geformuleerd
door de klagende club, behoorlijk ter kennis gebracht aan de tegenstrever en aan de gelegenheidsscheidsrechter en
genoteerd op het papieren wedstrijdblad of ingevoerd in het digitaal wedstrijdblad.
52. De Bureaus Arbitrage onderzoeken of de personen, die de functies van scheidsrechter hebben waargenomen, daartoe
wel gekwalificeerd waren.
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13. (15-56) Periode van de desaffectatie
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de ACFF, ingediend door de Entente des Clubs de
Football du Hainaut, en legt het voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Omwille van de opleidingsvergoedingen gaan slechts weinig clubs tijdens de maand mei over tot de
desaffectatie van een speler. Bovendien gebeurt het bij de jeugd regelmatig dat men door de stages
die overal in België worden ingericht opnieuw gaat voetballen in de loop van de maand augustus.
Bij het onderzoek van een voorstel om terug te keren naar de mogelijkheid om tijdens de maand
oktober de clubs terug toe te laten hun spelers (of leden) te desaffecteren, werd er vastgesteld dat
men voorheen een speler of lid kon desaffecteren bij wijze van tuchtmaatregel.
De Entente des Clubs de Football du Hainaut meent bijgevolg dat wanneer een lid (of een speler) niet
meer beantwoordt aan de goede organisatie van een club, het mogelijk moet zijn om de speler te
desaffecteren zonder daarvoor te moeten terugvallen op een desaffectatie via een tuchtprocedure
zoals destijds in het reglement was voorzien. Dit is de reden waarom ze voorstelt dat een voorstel tot
desaffectatie moet kunnen plaatsvinden op om het even welke periode van het seizoen.
Deze nieuwe procedure zou geen enkele invloed hebben op de bijdragen, vermits die steeds zouden
verschuldigd zijn naar rato van één tiende van het aantal leden op 1 juli van het seizoen, en de
eindafrekening zou steeds gebeuren volgens het aantal toegewezen leden op datum van 31 maart
van het lopende seizoen. Indien een club een lid desaffecteert tijdens de maand september, zal de
bijdrage steeds verschuldigd zijn naar rato van één tiende van het aantal toegewezen leden op 1 juli
en, en indien dit lid zich (bijvoorbeeld) tijdens de maand november opnieuw aansluit met toewijzing
aan een andere club, zal daar rekening mee gehouden worden op 31 maart van dat seizoen. Wij
menen dus dat de KBVB geen hinder zal ondervinden op het vlak van de betaling van de in artikel 345
voorziene bijdrage. Ook stellen wij voor om punt 22 van artikel 524 te schrappen, daar wij het
overbodig vinden omdat de kwalificatie van een speler, in geval van desaffectatie, wordt geregeld
door de bepaling uit punt 32.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde tekst

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, tijdens om het even welke periode van het seizoen via E-Kickoff,
aan de bond betekend.
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22. Een desaffectatie heeft, wat de kwalificatie als speler betreft, pas uitwerking op het einde van het lopende seizoen.
22. 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.
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.
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14. (15-57) Vriendschappelijke wedstrijden: regel - formaliteiten
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de ACFF en legt het voor aan de Nationale
Studiecommissie.
1. Motivering
Hoewel artikel 1577 (hoofdstuk gewijd aan de kampioenschappen) werd gewijzigd opdat de clubs
2v2 zouden toepassen met de U6, richten vele onder hen met deze categorie nog vriendschappelijke
tornooien 5v5 in. Bijkomend moet die precisering dus worden toegevoegd in het hoofdstuk gewijd
aan de tornooien en de vriendschappelijke wedstrijden, zijnde artikel 1446.24.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde tekst

Artikel 1446

Vriendschappelijke wedstrijden: regel - formaliteiten

1. Een wedstrijd buiten de officiële competities (Art. 1401), ook diegene als training tussen twee verschillende clubs, moet, in
de voorgeschreven vorm en binnen bepaalde termijnen aan de KBVB gemeld worden.
2. Wedstrijd in België
21. De inrichtende club stuurt de aankondiging, via E-Kickoff naar de bevoegde instantie, d.w.z. de jurisdictie waaronder zij
valt, uiterlijk de dag vóór de wedstrijd, waarbij de datum van betekening rechtsgeldig is,
Dit laat aan de bondsadministratie toe om de wedstrijd te registreren (Art. 1447), zonder dat er een akkoord van de
tegenstrever dient voorgelegd te worden.
Iedere inbreuk leidt tot een boete van 20,00 EUR, die wordt verdubbeld bij herhaald verzuim tijdens hetzelfde seizoen of
wanneer het een wedstrijd tegen een buitenlandse ploeg betreft.
22. De organiserende club moet in het bezit gesteld worden van het akkoord van de andere club of desgevallend van de
deelnemende clubs, ofwel via E-Kickoff ofwel via een schriftelijke akkoordverklaring. Deze verklaring moet de organiserende
club, in geval van klacht, kunnen voorleggen aan de bevoegde bondsinstantie indien deze daarom vraagt.
23. Voor het leiden van vriendschappelijke wedstrijden aangekondigd binnen een termijn van minder dan veertien dagen
vóór de wedstrijd, duidt het bevoegde Bureau Arbitrage slechts in de mate van het mogelijke officieel een scheidsrechter
aan.
24. Voor recreatieve competities (zonder rangschikking), tornooien en vriendschappelijke wedstrijden kan er naast 11/11 ook
8/8 of 5/5 gespeeld worden door dames, meisjes, heren en jongens, met uitzondering van de wedstrijden U6 die moeten
gespeeld worden met 2 tegen 2.
Vervolg ongewijzigd
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15. (15-58) Registratie van de gele kaarten van de bekerwedstrijden
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de ACFF en legt het voor aan de Nationale
Studiecommissie.
1. Motivering
Gelet op artikel 1401, categorie 2, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een bekerwedstrijd
voor eerste ploegen en voor jeugdploegen/reserven.
De wetgever voorziet voor de kampioenschapswedstrijden, op het vlak van waarschuwingen het
niet-samenvoegen van de eerste ploegen en de jeugdploegen/reserven, wat niet het geval is voor de
bekerwedstrijden.
Dat is de reden waarom in de nationale de Beker U21 Betaald Voetbal werd toegevoegd.
Voorbeeld: Een speler U17, die in augustus de ploeg moet versterken, krijgt een gele kaart tijdens
een wedstrijd van de eerste ploeg. Bij zijn deelname aan de wedstrijden van zijn categorie U17 telt hij
reeds een gele kaart!
Het zou bijgevolg zinvol zijn om een precisering toe te voegen in de artikels 1806.1, 1807.11 - 21. en
1808.1.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, LNF, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1806

Registratie ● Retributie

1. Registratie gele kaarten
De registratie van de gele kaarten gebeurt afzonderlijk en naargelang het geval voor de wedstrijden:
-

van het kampioenschap van eerste ploegen, inbegrepen de eventuele testwedstrijden (Art. 1401);
van een eindronde van eerste ploegen, inbegrepen de eventuele kwalificatieronde (Art. 1401);
van de play-offs (Art. 1401);
van de Beker van België (Titel 16);
van de Beker van België U21 Betaald Voetbal (Titel 16);
van de provinciale beker van eerste ploegen;
van de provinciale beker van jeugdploegen en reserven;
van de jeugd en reserven.

Vervolg ongewijzigd
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Artikel 1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

1. Strafprocedure
11. Schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden

Kampioenschapswedstrijden
eerste ploegen

Wedstrijden van:
- de eindronde
- de Beker van België
- de Beker van België U21
Betaald Voetbal
- de provinciale bekers
van eerste ploegen
- de provinciale bekers
van jeugdploegen en
reserven
Play-offs in 1ste nationale
afdeling / afdeling 1A
Kampioenschapswedstrijden
reserven en jeugd

Betaald voetbal
Een speler wordt geschorst:
- voor één speeldag zodra hij 5
waarschuwingen heeft opgelopen
- voor twee speeldagen zodra hij de volgende
reeks van 5 waarschuwingen heeft opgelopen
- voor drie speeldagen zodra hij telkens nadien
een reeks van 5 waarschuwingen heeft
opgelopen.

Amateurvoetbal
Een speler wordt geschorst voor één
speeldag zodra hij een reeks van drie
waarschuwingen heeft opgelopen in
wedstrijden van het kampioenschap
van eerste ploegen

Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van twee
waarschuwingen heeft opgelopen.

Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie
waarschuwingen heeft opgelopen
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie
waarschuwingen heeft opgelopen in wedstrijden van reserven of jeugd, ongeacht in welke
club van het eventuele samenwerkingsverband deze werden opgelopen.

12. Schorsing voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij twee waarschuwingen in de loop van dezelfde wedstrijd heeft
opgelopen
2. Draagwijdte van de schorsing
21. De schorsing voor cumulatie van waarschuwingen of voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd slaat enkel op de
eerstvolgende wedstrijd van:
-

het kampioenschap van eerste ploegen
de eindronde van eerste ploegen;
de play-offs van 1ste nationale afdeling / afdeling 1A;
de Beker van België;
de Beker van België U21 Betaald Voetbal
de provinciale beker van eerste ploegen;
de provinciale beker van jeugd en reserven;
het kampioenschap van reserven of jeugd waarvoor de speler gekwalificeerd is en waarin hij een waarschuwing kreeg

indien de waarschuwingen gegeven werden in wedstrijden van die categorie.
Vervolg ongewijzigd

Agenda NSC van 14.03.2016

61

Artikel 1808

Dag van de schorsing
Bepalingen geldig voor de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017

1. Dag van de schorsing

KampioenschapsWedstrijden van
eerste ploegen
- Eindronde
- Beker van België
- Beker van België
U21 Betaald Voetbal
- Provinciale beker
van eerste ploegen
- Provinciale beker
van jeugdploegen
en reserven
Play-offs
in
1ste
nationale afdeling /
afdeling 1A
Kampioenschapswedstrijden
Reserven en jeugd

Betaald voetbal
Amateurvoetbal
De schorsing slaat op de eerstvolgende
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd
wedstrijd van het kampioenschap die de
van het kampioenschap van de eerste ploeg
eerste ploeg van de club moet spelen die
waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of
volgt op de wedstrijd van het
twee gele kaarten in de loop van eenzelfde
kampioenschap tijdens dewelke de speler
wedstrijd heeft gekregen.
de vijfde gele kaart kreeg of twee gele
kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd. Voorbeelden: zie 21 hierna
De schorsing slaat, naargelang het geval, op de eerste wedstrijd van de eindronde, de Beker van
België, de Beker van België U21 Betaald Voetbal of provinciale beker die de club waaraan de
speler is toegewezen, effectief speelt vanaf de dag volgend op de wedstrijd tijdens dewelke de
speler de tweede gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van dezelfde wedstrijd heeft
gekregen.

De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van de play-offs die de eerste ploeg van de
club moet spelen die volgt op de wedstrijd van de play-offs tijdens dewelke de speler de derde
gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd.
De schorsing slaat op de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de ploeg reserven of
jeugd waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde
wedstrijd heeft gekregen.

Voorbeelden: zie 22 hierna
De schorsing belet de speler eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende
wedstrijd van elk ander kampioenschap waarvoor hij gekwalificeerd is, die dezelfde dag of de zes erop volgende
dagen gespeeld wordt (zie voorbeeld punt 4 hierna).
Deze regel is niet van toepassing voor de eerste ploeg van een club van het Betaald Voetbal indien de schorsing
het gevolg is van een aantal gele kaarten gekregen in andere ploegen dan de eerste ploeg.
Vervolg ongewijzigd
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16. (15-59) Inboeken van gele kaarten voor wedstrijden van de eindronde
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de ACFF, maar vindt dat de aangereikte oplossing
voor het gestelde probleem niet de meest gepaste is.
Inderdaad, vorig seizoen bij de hervorming van het systeem van gele kaarten, werd expliciet gewenst
dat gele kaarten op verschillende niveaus (bvb. interprovinciale en provinciale of gewestelijke jeugd)
zouden gecumuleerd worden, opdat spelers bijvoorbeeld niet eerst twee gele kaarten bij de ene, en
dan twee kaarten in de andere competitie(s) zouden kunnen oplopen zonder geschorst te zijn.
Het terug invoeren van de afzonderlijke registratie op provinciaal en nationaal vlak zou dit dus teniet
doen.
Maar, het UC is er zich van bewust dat het gestelde probleem reëel is (ploegen zonder provinciale
eindronde zijn bevoordeeld tegenover ploegen met provinciale eindronde waar er gele kaarten
kunnen opgelopen worden), daar elke ploeg dan niet met gelijke wapens start aan de
interprovinciale eindronde.
Daarom stelt het UC opnieuw het voorstel voor dat niet de nadelen heeft van het voorstel van de
ACFF.
A. Voorstel van de ACFF
1. Motivation
In juni laatstleden, heeft de NSC zich negatief uitgesproken over de door het Uitvoerend Comité
voorgestelde tekst.
De ACFF werd gelast met het uitwerken van een nieuw voorstel.
Alle provincies organiseren immers niet noodzakelijk een eindronde vóór de interprovinciale
eindronde.
Bovendien gaat het om twee verschillende competities die niet onder dezelfde jurisdictie vallen
(enerzijds de Provinciale Comités en anderzijds het Sportcomité. Het zou niet logisch zijn om de gele
kaarten in te boeken in een zelfde “pot”, net zoals het gebeurt voor de Beker van België of de
provinciale bekers.
De ACCF wenst daarom dat de zin die tot vorig seizoen vermeld stond in artikel 1806.22 opnieuw zou
worden opgenomen.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, LNF, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
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4. Voorgestelde tekst

Artikel 1806

Registratie ● Retributie

1. Registratie gele kaarten
De registratie van de gele kaarten gebeurt afzonderlijk en naargelang het geval voor de wedstrijden:
-

van het kampioenschap van eerste ploegen, inbegrepen de eventuele testwedstrijden (Art. 1401);
van een eindronde van eerste ploegen, inbegrepen de eventuele kwalificatieronde (Art. 1401);
van de play-offs (Art. 1401);
van de Beker van België (Titel 16);
van de Beker van België U21 Betaald Voetbal (Titel 16);
van de provinciale beker;
van de jeugd en reserven.

De waarschuwingen wordt afzonderlijk geregistreerd op provinciaal en nationaal vlak.
Vervolg ongewijzigd

B. Tegenvoorstel van het UC

Artikel 1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

Ongewijzigd tot:
3. Bijzonderheid: Bekers van België - kwalificatierondes - provinciale eindronde
31. De waarschuwingen opgelopen tijdens speeldagen van de Bekers van België voorafgaand aan de wedstrijden van de
zestiende finales worden geannuleerd, voor zover ze geen aanleiding gaven tot een administratieve schorsing.
32. De waarschuwingen opgelopen tijdens de eventuele kwalificatieronde om de deelnemers aan een eindronde aan te
duiden, hebben geen uitwerking op de wedstrijden van deze eindronde en worden geannuleerd na afloop van de
kwalificatieronde, voor zover ze geen aanleiding geven tot een administratieve schorsing.
33. De waarschuwingen opgelopen tijdens de eventuele provinciale eindronde om de deelnemer(s) aan de interprovinciale
eindronde aan te duiden, hebben geen uitwerking op de wedstrijden van deze interprovinciale eindronde en worden
geannuleerd na afloop van de provinciale eindronde, voor zover ze geen aanleiding geven tot een administratieve schorsing.
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17. (15-60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015-2016
Het UC legt onderstaande vragen voor aan de Nationale Studiecommissie
1. Motivering
Een aantal artikels in het reglement zijn geldig tot einde seizoen 2015-2016, en er dient een
beslissing genomen over het al dan niet verderzetten ervan.
2. Te onderzoeken teksten
A. Art. 277 - De Reviewcommissie
Aanvullend hierbij: Art. 1777.2
B. Art. 809 - De Referee ambassador
C. Art. 1009 - De Leeftijd van de spelers
D. Art. 2001 tot en met Art. 2005: DOPING
heeft dit nog zijn plaats in het bondsreglement?
E. VERZEKERINGEN
Moeten de artikels 2131 (medische expertise) en 2132 (arbitrage) behouden blijven?
(zijn overgangsmaatregelen voor consolidatie van de ongevallen ingeboekt tot 31.12.2008)
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18. (15-61) Indexering
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de nationale Studiecommissie.
1. Motivering
11. Bepaalde bedragen in het reglement worden jaarlijks op 01.01 geïndexeerd en zijn betaalbaar
vanaf 01.07 daaropvolgend: zie artikel 31.
Op 1.1.2016 (index december 2015) bedroeg de gezondheidsindex 123,46 tegen 121,25 in december
2014. De referentie op 1.1.2008 was 107,44.
De bedragen op 1.1.2008 worden vermenigvuldigd met 123,46: 107,44 = 1,1491 en afgerond zoals
voorzien in artikel 31.
12. Verder stellen we voor om in Art. 32.2 (verplaatsingskosten per ploeg) ook een jaarlijkse
indexatie te voorzien (zoals trouwens reeds werd toegepast).
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, VFV, ACFF
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde tekst

Artikel 31

Indexering

1. Indien zo vermeld, worden sommige vergoedingen/bijdragen jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004),
waarvan de waarde op 01.01.2016 (index december 2015) 123,46 bedraagt.
2. Het nieuwe bedrag na indexering = bedrag op 01.01.2008 x index op 01.01 van jaar van indexering (123,46).
index op 01.01.2008 (107.44)
De aldus herziene vergoedingen en bijdragen worden afgerond naar de hogere of lagere 0,10 EUR, naargelang al dan niet
de 0,05 EUR bereikt wordt.
3. Al de in dit reglement aangehaalde bedragen zijn de bedragen op 01.01.2016. Ze zijn betaalbaar vanaf 1 juli 2016.

Artikel 32

Verplaatsingskosten

De verplaatsingskosten worden berekend volgens het door het Uitvoerend Comité goedgekeurde blokkensysteem.
Het bedrag zal om de drie seizoenen geëvalueerd worden, met ingang van het seizoen 2013-2014
1. Individuele verplaatsingskosten:
De individuele verplaatsingskosten bedragen 2,80 EUR per blok, met een minimum van 5,60 EUR.
Het bedrag zal om de drie seizoenen geëvalueerd worden, met ingang van het seizoen 2013-2014
2. Verplaatsingskosten per ploeg
De verplaatsingskosten per ploeg, jaarlijks indexeerbaar (Art. 31), bedragen 23,59 EUR per blok.
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Samenhangende wijzigingen in de betrokken artikels
In al de betrokken artikels dient de tekst tussen haakjes als volgt gewijzigd:
(basis 01.01.2016, zie Art. 31).
32.2- Verplaatsingskosten per ploeg
21,11

wordt

24,26

(bedrag op 01.01.2015 was 23,59)

344.1 - De vaste jaarlijkse bondsbijdrage
37,50
112,50

wordt

43,10
129,30

(bedrag op 01.01.2015 was 42,30)
(bedrag op 01.01.2015 was 127,00)

345.1 Individuele bondsbijdrage: basisbijdrage
3,00
5,00
7,00
4,00
30,00

wordt

3,40
5,70
8,00.
4,60
34,50

(bedrag op 01.01.2015 was 3,40)
(bedrag op 01.01.2015 was 5,60)
(bedrag op 01.01.2015 was 7,90)
(bedrag op 01.01.2015 was 4,50)
(bedrag op 01.01.2015 was 33,90)

345.1 Individuele bondsbijdrage: aanvullende bijdrage
3,00
4,30
9,00
26,45

3,40
4,90
10,30
30,40

(bedrag op 01.01.2015 was 3,40)
(bedrag op 01.01.2015 was 4,90)
(bedrag op 01.01.2015 was 10,20)
(bedrag op 01.01.2015 was 29,90)

143,60
28,70

(bedrag op 01.01.2015 was 141,10)
(bedrag op 01.01.2015 was 28,20)

86,20

(bedrag op 01.01.2015 was 84,70)

345.13- Trainers
125,00
25,00
345.2 Geconventioneerde leden
75,00

wordt

503.2- Bondsbijdrage niet-toegewezen aangeslotenen
25,00

wordt

28,70

(bedrag op 01.01.2015 was 28,20)

523.31- Opleidingsvergoeding spelers
75,00
155,00
305,00

wordt

86,20
178,10
350,50

(bedrag op 01.01.2015 was 84,70)
(bedrag op 01.01.2015 was 175,00)
(bedrag op 01.01.2015 was 344,30)

523.32- Opleidingsvergoeding speelsters
55,00
120,00
230,00

wordt

63,20
137,90
264,30

(bedrag op 01.01.2015 was 62,10)
(bedrag op 01.01.2015 was 135,40)
(bedrag op 01.01.2015 was 259,60)

601.21- Trainers
5.750,00

wordt

6.607,30 (bedrag op 01.01.2015 was 6.490,20)

2116.2- Algemene vrijstelling FSF
9,30

wordt

10,70

(bedrag op 01.01.2015 was 10,50)
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F349.12- De waarborg (speciale indexering)
3.000,00
1.500,00
1.050,00

wordt

3.400,00 (bedrag op 01.01.2015 was 3.400,00)
1.700,00 (bedrag op 01.01.2015 was 1.700,00)
1.200,00 (bedrag op 01.01.2015 was 1.200,00)
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19. (15-62) Reglement van het Vlaams Dopingtribunaal
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Sinds zijn goedkeuring op 03.12.2009 geldt in Vlaanderen op vlak plan van doping door Elitesporters
de reglementering van het Vlaams Dopingtribunaal. Deze reglementering werd geactualiseerd op
01.12.2015 en moet bijgevolg in het bondsreglement worden aangepast.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, VFV, ACFF
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde tekst

BIJLAGE 8
PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VDT
PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL
(Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Vlaams Dopingtribunaal op 01.12.2015)
Titel I. De instellingen.
Artikel 1. De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders:
Er bestaat binnen het Vlaams Doping Tribunaal (V.D.T.) een Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders.
Deze omvat meerdere kamers, waarvan minstens een kamer is gelast met het houden van hoorzittingen naar aanleiding van
een voorlopige schorsing en een andere kamer, grondkamer genoemd, gelast met de beoordeling ten gronde van
dopinginbreuken.
De kamer, gelast met een hoorzitting naar aanleiding van een voorlopige schorsing, bestaat uit een alleenzetelende rechter
die magistraat is en de grondkamer is gevormd door drie rechters, de voorzitter een magistraat zijnde, de ene bijzitter jurist
en de andere bijzitter een arts.
Alle rechters worden benoemd door de raad van bestuur van het V.D.T. voor een termijn van vijf jaar en hun benoeming kan
worden hernieuwd; zij hebben op het ogenblik van hun benoeming de volle leeftijd van 30 jaar bereikt, beschikken over al
hun burgerlijke en politieke rechten en beschikken over voldoende kennis van de Nederlandse taal om de schriftelijke en
mondelinge behandeling van de zaak in het Nederlands te laten verlopen.
De raad van bestuur V.D.T. benoemt, naast een of meerdere voorzitters en de nodige bijzitters, ook meerdere
plaatsvervangers voor de bijzitters-juristen en -artsen in deze disciplinaire commissie; ook deze plaatsvervangers dienen aan
de voorgeschreven voorwaarden te voldoen en ook hun benoeming geldt voor een termijn van vijf jaar die kan worden
hernieuwd.
De voorzitter van elke kamer van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders heeft, met het oog op de
uitoefening van zijn taken, zijn vestiging op de zetel van het Vlaams Doping Tribunaal, gelegen te Gent, Zuiderlaan 13.
Deze Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders neemt kennis van de disciplinaire afhandeling inzake
dopingpraktijken in de zin van het Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport
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(het Antidopingdecreet) en zijn uitvoeringsbesluiten, gepleegd door een elitesporter of een begeleider in de betekenis zoals
aangegeven in voormeld decreet en die onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Doping Tribunaal valt.
Artikel 2. De griffie:
De griffie van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders is gevestigd op het secretariaat van het Vlaams
Doping Tribunaal, gelegen te Gent, Zuiderlaan 13 en wordt waargenomen door een of meerdere griffiers, aangewezen door
de raad van bestuur V.D.T. en met gebeurlijke administratieve bijstand van het secretariaat.
De griffie is uitsluitend geopend op werkdagen van:
 • 09u00 – 12u00
 • 14u00 – 16u00
De griffie bewaart de notulen, registers en alle andere akten van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en
Begeleiders.
De griffie zorgt voor de oproeping van de partijen, neemt akte van het verloop van de procedure ter zitting door middel van
een zittingsblad en meer algemeen verzorgt zij de administratie van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en
Begeleiders waaronder de oproepingen en verwittigingen alsmede de redactie en kennisgeving van de beslissingen aan wie
het behoort.
Artikel 3. De procureur:
De disciplinaire vervolging wordt uitgeoefend door de procureur die, met het oog op de uitoefening van zijn taken, zijn
vestiging heeft op de zetel van het Vlaams Doping Tribunaal, gelegen te Gent, Zuiderlaan 13.
De raad van bestuur benoemt een procureur en een of meerdere vervangersprocureurs voor een termijn van vijf jaar en wier
benoeming kan worden hernieuwd.
De procureur of zijn vervanger is een jurist die, op het ogenblik van zijn benoeming, de volle leeftijd van 30 jaar heeft bereikt,
over zijn burgerlijke en politieke rechten beschikt en die over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt om de
schriftelijke en mondelinge behandeling van de zaak in het Nederlands te laten verlopen.
Alvorens tot vorderen over te gaan verricht de procureur alle onderzoeksdaden die hij nodig acht.
Artikel 4.
De rechters en procureur handelen deskundig, onpartijdig en onafhankelijk en zullen niet optreden telkens er gewettigde
twijfel zou bestaan over hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid; zij laten zich vervangen bij een mogelijk belangenconflict,
onthouden zich om publiekelijk standpunt in te nemen met betrekking tot zaken die hen worden voorgelegd en treden op met
de gepaste terughoudendheid.
De personen zoals omschreven in artikel 84 van het Besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering houdende
uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 komen niet in aanmerking voor een functie als rechter of procureur.
Titel II: Verloop van de procedure voor de Grondkamer.
Artikel 5.
In het geval het Vlaams Doping Tribunaal ervan in kennis wordt gesteld dat aan een elitesporter of een begeleider een
inbreuk wordt verweten op het Antidopingdecreet en/of de uitvoeringsbesluiten daarvan, maakt het onverwijld alle stukken
desbetreffend over aan de procureur, die het dossier verder samenstelt met het oog op de door hem uit te oefenen
disciplinaire vervolging.
De procureur stelt de schriftelijke vordering op waarin duidelijk wordt uiteengezet welke feiten aan de elitesporter of de
begeleider worden ten laste gelegd; tevens geeft hij de elitesporter of de begeleider direct een voorlopige schorsing wanneer
het gaat om een niet-specifieke stof of een verboden methode en biedt hij aan de elitesporter, in het geval van een
specifieke stof die niet resulteert in een verplichte voorlopige schorsing, de mogelijkheid om een voorlopige schorsing te
aanvaarden.
De griffie brengt deze vordering bij aangetekende brief ter kennis van de elitesporter of de begeleider en deze kennisgeving
houdt tevens oproeping in om te verschijnen voor de grondkamer van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en
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Begeleiders, met duidelijke vermelding van de plaats, de dag en het uur waarop de commissie zal zetelen; tussen de datum
van de oproeping/kennisgeving en de zitting liggen minstens veertien kalenderdagen.
De betrokken sportfederatie en NADO Vlaanderen worden eveneens tijdig, bij gewone post, verwittigd van de
behandelingsdatum.
Artikel 6.
In het geval de elitesporter of de begeleider minderjarig is maar ten minste vijftien jaar oud is, wordt hij samen met zijn
ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, opgeroepen; als de minderjarige nog geen
vijftien jaar oud is, worden enkel zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben,
opgeroepen maar wordt hij zelf in kennis gesteld van de zitting en heeft hij het recht om, op eigen verzoek, gehoord te
worden.
De oproeping/kennisgeving vermeldt tevens de plaats en faciliteiten waar de elitesporter of de begeleider, zijn advocaat, zijn
arts of, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, het dossier
kunnen inzien en daarvan, op eigen kosten, een afschrift kunnen nemen.
Artikel 7.
De zittingen zijn openbaar tenzij de openbaarheid een gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden. Indien zij
er op gemotiveerde wijze toe wordt verzocht, kan de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders beslissen
met gesloten deuren zitting te houden.
De elitesporter, de begeleider en in voorkomend geval zijn ouders, voogden of
diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, hebben het recht:
- zich te laten bijstaan door een advocaat en/of arts van hun keuze,
- zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat van hun keuze,
- zich op eigen kosten te laten bijstaan door iemand die als vertaler kan optreden, als de elitesporter of de begeleider de
Nederlandse taal niet verstaat of spreekt.
De behandeling ter zitting geschiedt in de Nederlandse taal waarbij het de partijen toegelaten is om stukken, opgesteld in
een andere taal, neer te leggen waaromtrent de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan beslissen of
al dan niet een officiële vertaling dient voorgelegd.
De behandeling verloopt op tegenspraak. Als de elitesporter, de begeleider of, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of
diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, niet verschijnen op de dag en uur zoals bepaald in de
oproepingsbrief, wordt de zaak bij verstek behandeld.
Artikel 8.
De behandeling ter zitting verloopt als volgt:
- de voorzitter vergewist zich van de identiteit van de elitesporter of de begeleider en zet de zaak uiteen,
- de procureur formuleert zijn vordering,
- de vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen wordt op zijn verzoek gehoord,
- de elitesporter, de begeleider of, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun
bewaring hebben, de advocaat en/of arts die hen bijstaat, worden gehoord in hun middelen van verdediging; zij hebben
het laatste woord in het debat,
- de voorzitter verklaart de debatten voor gesloten.
De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan, ambtshalve of op verzoek van een partij, alle nodige en
nuttige onderzoeksmaatregelen bevelen zoals onder andere het verhoren van getuigen, het aanstellen van deskundigen en
het bevelen van de persoonlijke verschijning van de elitesporter of de begeleider.
De beraadslaging van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders, die geschiedt in afwezigheid van de
partijen, de procureur en de griffier, is geheim en de beslissing wordt genomen bij meerderheid van de stemmen.
De beslissing moet met redenen omkleed zijn en wordt uitgesproken door de voorzitter hetzij onmiddellijk hetzij op een
navolgende zitting die wordt bepaald, uiterlijk binnen de veertien kalenderdagen die volgen op de zitting waarop de debatten
gesloten werden verklaard.
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Een afschrift van de beslissing wordt, binnen de vijf werkdagen na de uitspraak, bij aangetekende brief toegezonden aan de
elitesporter of de begeleider en, in voorkomend geval, aan de ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun
bewaring hebben, aan de andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan, aan de betrokken internationale
sportfederatie, aan NADO Vlaanderen, aan de NADO van de woonplaats van de sporter, aan WADA en aan het I.O.C. of het
I.P.C. deze twee laatste evenwel enkel als de uitspraak effect kan hebben op de Olympische Spelen of de Paralympische
Spelen; aan de persoon die de elitesporter of de begeleider bijstond, wordt bij gewone brief eveneens een afschrift
toegezonden.
Aan de sportfederatie waaronder de elitesporter of de begeleider ressorteert wordt, eveneens bij aangetekende brief, een
afschrift van de beslissing toegezonden binnen de vijf werkdagen na de uitspraak.
Voormelde kennisgeving omvat de beslissing, de motivering, in voorkomend geval de reden waarom de maximumsanctie
niet is opgelegd, en een korte samenvatting in het Engels of in het Frans.
Artikel 9.
De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders legt disciplinaire maatregelen op zoals deze beschreven staan
in de interne tuchtregeling inzake dopingpraktijken van de internationale en nationale sportfederatie waaronder de betrokken
elitesporter of begeleider ressorteert.
Daarnaast oordeelt zij over het door de in overtreding bevonden elitesporter of begeleider te betalen aandeel in de kosten,
waaronder deze verbonden aan de administratie van de gevoerde procedure en de dopingcontrole.
Titel III: Verloop van de procedure voor de kamer, gelast met het houden van hoorzittingen naar aanleiding van een
voorlopige schorsing.
Artikel 10.
In het geval het Vlaams Doping Tribunaal ervan in kennis wordt gesteld dat:
- hetzij een elitesporter bij de procureur, die hem bij wijze van preventieve maatregel een voorlopige schorsing oplegde in
de zin van artikel 23/2 van het Antidopingdecreet, daaromtrent een voorlopige hoorzitting vraagt,
- hetzij de procureur een elitesporter een zodanige voorlopige schorsing wil opleggen waartoe voorafgaand om een
hoorzitting wordt gevraagd,
zal daartoe onverwijld een hoorzitting worden gehouden.
Daartoe roept de griffie, op initiatief van de voorzitter van de kamer gelast met het houden van hoorzittingen naar aanleiding
van een voorlopige schorsing, bij aangetekende brief, de elitesporter, de betrokken sportfederatie en NADO Vlaanderen op
om te verschijnen voor de kamer van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders, gelast met het houden
van hoorzittingen naar aanleiding van een voorlopige schorsing, met duidelijke vermelding van de plaats, de dag en het uur
waarop de commissie zal zetelen; tussen de datum van de oproeping/kennisgeving en die van de zitting liggen minstens
zeven kalenderdagen doch deze termijn kan, in onderling akkoord, worden verkort; artikel 6 van dit procedurereglement is, in
voorkomend geval, eveneens van toepassing.
Artikel 11.
De hoorzittingen zijn niet openbaar tenzij anders zou worden beslist.
De elitesporter, en in voorkomend geval zijn ouders, voogden of diegenen die de
minderjarige onder hun bewaring hebben, hebben het recht:
- zich te laten bijstaan door een advocaat en/of arts van hun keuze,
- zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat van hun keuze,
- zich op eigen kosten te laten bijstaan door iemand die als vertaler kan optreden, als de elitesporter de Nederlandse taal
niet verstaat of spreekt.
De behandeling ter zitting geschiedt in de Nederlandse taal waarbij het de partijen toegelaten is om stukken, opgesteld in
een andere taal, neer te leggen waaromtrent de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan beslissen of
al dan niet een officiële vertaling dient voorgelegd.
De behandeling verloopt op tegenspraak met dien verstande dat, als de elitesporter, of, in voorkomend geval, zijn ouders,
voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, niet verschijnen op de dag en uur zoals bepaald in de
oproepingsbrief, de zaak wordt geacht te zijn behandeld als op tegenspraak; verzet is niet mogelijk.
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Artikel 12.
De behandeling ter zitting verloopt als volgt:
- de voorzitter vergewist zich van de identiteit van de elitesporter en zet de zaak uiteen,
- de procureur wordt gehoord,
- de vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen wordt op zijn verzoek gehoord,
- de elitesporter of, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring
hebben, de advocaat en/of arts die hen bijstaat, worden gehoord in hun middelen van verdediging; zij hebben het
laatste woord in het debat,
- de voorzitter verklaart de debatten voor gesloten.
De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan, ambtshalve of op verzoek van een partij, alle nodige en
nuttige onderzoeksmaatregelen bevelen zoals onder andere het verhoren van getuigen, het aanstellen van deskundigen en
het bevelen van de persoonlijke verschijning van de elitesporter.
De beraadslaging van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders, die geschiedt in afwezigheid van de
partijen en de griffier, is geheim.
De beslissing tot opheffing van een opgelegde voorlopige schorsing of tot het niet opleggen ervan moet met redenen
omkleed zijn als omschreven in artikel 23/2, lid 5 van het Antidopingdecreet en wordt uitgesproken door de voorzitter hetzij
onmiddellijk hetzij op een navolgende zitting die wordt bepaald, uiterlijk binnen de veertien kalenderdagen die volgen op de
zitting waarop de debatten gesloten werden verklaard.
Een afschrift van de beslissing wordt, binnen de vijf werkdagen na de uitspraak, bij aangetekende brief toegezonden aan de
elitesporter en, in voorkomend geval, aan de ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben,
aan de andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan, aan de betrokken internationale sportfederatie, aan NADO
Vlaanderen, aan de NADO van de woonplaats van de sporter, aan WADA en aan het I.O.C. of het I.P.C. deze twee laatste
evenwel enkel als de uitspraak effect kan hebben op de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen; aan de persoon
die de elitesporter bijstond, wordt bij gewone brief eveneens een afschrift toegezonden.
Aan de sportfederatie waaronder de elitesporter ressorteert wordt, eveneens bij aangetekende brief, een afschrift van de
beslissing toegezonden binnen de vijf werkdagen na de uitspraak.
Voormelde kennisgeving omvat de beslissing, de motivering en een korte samenvatting in het Engels of in het Frans.
Alle voormelde partijen kunnen tegen deze beslissing, of het gebrek aan een beslissing binnen de voormelde termijn, beroep
aantekenen bij het C.A.S./T.A.S. (Court of Arbitration for Sport/Tribunal Arbitral du Sport/ Hof van Arbitrage voor Sport), met
zetel te Lausanne (Zwitserland) en onder de voorwaarden en op de wijze zoals in de regelgeving van het C.A.S./T.A.S
beschreven staat, behoudens indien de beslissing getroffen werd nadat de elitesporter had aangevoerd dat de inbreuk
waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product.
Titel IV. Rechtsmiddelen Beslissingen Grondkamer.
Artikel 13. Verzet:
Tegen een beslissing van de grondkamer van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders, genomen bij
verstek, kunnen de elitesporter, de begeleider en, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de
minderjarige onder hun bewaring hebben, verzet aantekenen bij aangetekende brief, te richten aan de voorzitter van de
Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders.
Om ontvankelijk te zijn moet deze aangetekende brief ter post zijn afgegeven binnen een termijn van veertien kalenderdagen
die een aanvang neemt de dag nadat de aangetekende brief, inhoudende de kennisgeving van de beslissing waartegen
verzet, wordt vermoed de bestemmeling te hebben bereikt.
De procedureregels zoals onder titel II. omschreven zijn van overeenkomstige toepassing op de procedure op verzet en de
zitting waarop het verzet zal worden behandeld, wordt bepaald binnen een maand, volgend op de dag waarop het verzet de
voorzitter van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders heeft bereikt.
Indien de elitesporter, de begeleider en, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder
hun bewaring hebben, niet verschijnen op de datum waarop het verzet zal worden behandeld, wordt het verzet als ongedaan
beschouwd; tegen deze beslissing staat geen nieuw verzet meer open.
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Artikel 14. Hoger beroep:
Tegen een beslissing van de grondkamer van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan door de
elitesporter, de begeleider en, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun
bewaring hebben, alsook door NADO Vlaanderen, de bevoegde nationale of internationale sportfederatie, het
Wereldantidopingagentschap WADA, het Internationaal Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité en de
procureur, hoger beroep worden ingesteld bij het C.A.S./T.A.S. (Court of Arbitration for Sport/Tribunal Arbitral du Sport/Hof
van Arbitrage voor Sport), met zetel te Lausanne (Zwitserland) en onder de voorwaarden en op de wijze zoals in de
regelgeving van het C.A.S./T.A.S beschreven staat.
Titel V. Diverse bepalingen.
Artikel 15.
Een aangetekende brief zoals verzonden in de zin van de huidige regelgeving, wordt vermoed de bestemmeling te hebben
bereikt op de derde werkdag, volgend op de dag van afgifte op het postkantoor, waarbij een zaterdag, een zondag en een
wettelijke Belgische of Vlaamse feestdag geen werkdagen zijn.
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20. (15-63) Sportieve activiteit van een provincie - Provinciale aanhorigheid
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de VFV en legt het voor aan de Nationale
Studiecommissie.
1. Motivering
Sinds de hervorming van de jeugdcompetities krijgen clubs de gelegenheid om bijkomende ploegen
in te schrijven voor de tweede ronde.
Een club kan bijvoorbeeld de eerste competitiehelft 8 jeugdploegen inschrijven, voor de tweede
ronde kan dezelfde club aantreden met 10 jeugdploegen.
Andersom geldt de redenering dat zowel tijdens zowel de eerste als de tweede ronde een aantal
forfaits kunnen genoteerd worden.
De werkgroep binnen de schoot van de Vlaamse Studiecommissie, in samenspraak met het
departement IT, vindt het bijgevolg gepast om twee keer per seizoen de sportieve bilan te maken,
met name op 31/12 én 31/5. Het rekenkundig gemiddelde van beide cijfers levert een correct
gegeven voor de sportieve activiteit.
Het departement IT KBVB wilt de cijfers van de sportieve activiteit per provincie verzamelen en
verstrekken vanaf het seizoen 2016-2017.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Tekst

Artikel 1503

Sportieve activiteit van een provincie ● Provinciale aanhorigheid

1. De sportieve activiteit van elke provincie is het rekenkundig gemiddelde van de “sportieve activiteit” die wordt bepaald op
31 december en 31 mei van het lopende seizoen.
Het resultaat wordt verstrekt door de centrale administratie van de KBVB.
Rest van het artikel ongewijzigd
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21. (15-64) Rekrutering van scheidsrechters
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de ACFF en legt het voor aan de Nationale
Studiecommissie.
1. Motivering
Er werd opgemerkt dat de boetes die voortvloeien uit artikel 331.22 worden toegewezen aan het
fonds voor de rekrutering en de vorming scheidsrechters.
Dit fonds is nationaal en stemt tegenwoordig niet meer overeen met de situatie van de vorming van
de scheidsrechters door de arbitragedepartementen van de vleugels.
Wij zouden willen dat deze fondsen verdeeld worden tussen de VFV, de ACFF, (de Pro League of de
KBVB) naar rato van de boetes die de clubs van de VFV, en de Pro League krijgen.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde tekst

Artikel 331

Rekrutering van scheidsrechters

Ongewijzigd tot:
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 van de VFV, de ACFF en de
KBVB (Pro League) naar rato van de bij de VFV, de ACFF en de KBVB (Pro League) geïnde boetes. Over de
aanwending van het aldus samengestelde fonds wordt overlegd binnen het bevoegde Arbitragebureau
(KBVB/ACFF/VFV).

-

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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22. (15-65) Bijzondere procedure
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de nationale Studiecommissie.
1. Motivering
In de reglementering staat vermeld dat de zittingen van de Geschillencommissie voor het Betaald
Voetbal en de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald voetbal doorgaan op dinsdag en
vrijdag.
Uiteraard, als dit een nationale wettelijke feestdag is zoals vermeld in Art. 6, wordt de behandeling
van zaken verschoven naar de eerstvolgende nuttige zitting.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1776

Toepassingsgebied ● Organisatie van de procedure: algemeen

Ongewijzigd tot:
6. De zittingsdagen van de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal en van de Geschillencommissie Hoger Beroep
voor het Betaald Voetbal worden vastgelegd op dinsdag en vrijdag.
Wanneer dit echter samenvalt met een nationale wettelijke feestdag (Art. 6), wordt de zitting verschoven naar de
eerstvolgende nuttige zitting.
De Eerste voorzitter van de commissie is gemachtigd om in uitzonderlijke gevallen tot het vastleggen van een bijkomende
zitting te besluiten.
Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 1778

Vaststelling van de behandeling voor de Geschillencommissie
voor het Betaald Voetbal

1. Na een scheidsrechtersverslag
De gesanctioneerde is, door zijn uitsluiting zelf, van rechtswege opgeroepen voor de eerstkomende zitting van de
Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal, die verplicht plaatsheeft op dinsdag of vrijdag na de eerste werkdag volgend
op de uitsluiting, en waar de gesanctioneerde steeds geacht wordt op tegenspraak te zijn verschenen.
Wanneer dit echter samenvalt met een nationale wettelijke feestdag (Art. 6), wordt de zitting verschoven naar de
eerstvolgende nuttige zitting.
Deze verschijning is verplicht.
Rest van het artikel ongewijzigd
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23. (15-66) Procedure bij gewone binnenlandse transfer
Het UC neemt kennis van onderstaand voorstel van de Pro League en legt het voor aan de Nationale
Studiecommissie.
1. Motivering
Er is een buitengewone procedure mogelijk voor de betaalde sportbeoefenaar die uit het buitenland
komt of die vrij is van contractuele verbintenis (Art. 511.4)
De Pro League wenst deze mogelijkheid ook uit te breiden naar de procedure die gevolgd wordt bij
de gewone binnenlandse transfer.
De motivering hiertoe is uiteraard dat hiermee de reglementaire wachttijd kan verkort worden.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde tekst

Artikel 906

Procedure

1. De gewone binnenlandse transfer is de procedure waarbij een toegewezen aangeslotene een verandering van toewijzing
of een tijdelijke kwalificatie voor een andere Belgische club bekomt. Deze transfer vereist de toestemming van de club
waaraan hij toegewezen is.
2. Elke transfer moet aan de bond betekend worden door middel van de procedure die via E-Kickoff ter beschikking wordt
gesteld. Dit dient, op straffe van verval, te gebeuren binnen de reglementair bepaalde periodes (Art. 908) , waarbij hetzij de
datum van de poststempel, hetzij de datum van de elektronische ontvangst op de KBVB rechtsgeldig is (Art. 21).
Bij betwisting moet de club bewijzen dat zij de termijnen heeft nageleefd.
3. Het transferdocument moet door de speler ondertekend zijn indien hij meerderjarig is. Indien de speler minderjarig is,
moet het transferformulier ondertekend worden door een houder van het ouderlijk gezag.
4. Bij ontvangst wordt het document door de KBVB nagezien. Indien het in regel is, wordt de transfer geboekt en worden
beide clubs hiervan op de hoogte gebracht via E-Kickoff.
5. Buitengewone procedure voor de betaalde sportbeoefenaar
51. De clubs van het Betaald Voetbal kunnen gebruik maken van de volgende buitengewone procedure bij een gewone
binnenlandse transfer van een betaalde sportbeoefenaar:
52. Na de gewone transferprocedure via E-Kickoff te hebben gevolgd, moet de aanwervende club de bondsadministratie per
fax of mail inlichten dat zij wenst gebruik te maken van de buitengewone procedure en zij ter zake een afspraak tijdens de
bureeluren wenst overeen te komen.
53. De club moet op het ogenblik van deze afspraak de volgende documenten aan de bondsbediende overhandigen:
-

het gele betekeningformulier van het contract, gesloten tussen club en speler
een exemplaar van het contract onder confidentiële omslag, indien de aanwervende club in 2 de nationale afdeling
speelt;
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-

de aanvraag voor het opmaken van de spelerslicentie, vergezeld van een foto van de speler. Deze verplichting geldt
niet voor de toegewezen aangeslotenen van een club van de 1 ste nationale afdeling, die dienen te zijn ingeschreven op
de Squad Size Limit-lijst (Art. 335) van hun club;
het bewijs dat, indien nodig, de vaderlandsloze of de speler die een nationaliteit bezit van een land dat geen lidstaat is
van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.), ingeschreven is in het vreemdelingenregister of in het wachtregister
van de politieke vluchtelingen, tenzij hij het officiële statuut slachtoffer van mensenhandel geniet.
het document, waaruit blijkt dat de speler over een tewerkstellingsvergunning beschikt, indien nodig.

54. Bij gebruik van deze procedure, wordt een bedrag van 250,00 EUR op het debet van de rekening-courant van de club
geboekt.
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24. (15-67) Bijstand en vertegenwoordiging
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Wat betreft de vertegenwoordiging van aangeslotenen, dient art. 1739 als volgt aangepast:
- het tweede deelstreepje is overbodig. Deze tekst slaat op de vertegenwoordiging door een
advocaat
- een vakbondsafgevaardigde kan enkel een partij vertegenwoordigen in procedures die
betrekking hebben op een arbeidsovereenkomst
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1739

Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen

1. Aangeslotenen en clubs die werden opgeroepen of moeten verschijnen kunnen zich laten bijstaan en/of
vertegenwoordigen.
Bijstand door

Aangeslotenen

-

een advocaat,

-

een niet door de bond geschorste
meerderjarige aangeslotene die behoorlijk
gemandateerd is door de gerechtigde
correspondent van de club;

-

-

Clubs

Vertegenwoordiging door
-

een advocaat.
In disciplinaire procedures, is dit enkel
mogelijk mits toelating van de instantie
waarvoor hij moet verschijnen wegens
bijzondere omstandigheden.

een tolk indien hij geen van de landstalen
spreekt;

-

een meerderjarig lid van zijn familie, tot de
derde graad ingeval de aangeslotene een
minderjarige betreft;

een vakbondsafgevaardigde, enkel in nietdisciplinaire procedures die betrekking
hebben op een arbeidsovereenkomst

-

een meerderjarig lid van zijn familie tot in
de derde graad, zowel in disciplinaire als
in niet-disciplinaire procedures, wanneer
het een minderjarige aangeslotene betreft,
en mits toelating van de instantie waarvoor
hij moet verschijnen, wegens bijzondere
omstandigheden.

-

één van haar toegewezen aangeslotenen
(1)
De vertegenwoordiging mag uit maximaal
twee afgevaardigden bestaan.

-

een advocaat behalve in disciplinaire
zaken waarin de bevoegde instantie, op
straffe van behandeling bij verstek, de
persoonlijke verschijning kan bevelen van
een bestuurslid van de club.

een vakbondsafgevaardigde, behoorlijk
geaccrediteerd door een vertegenwoordigende vakbondsorganisatie zetelend bij
het Nationaal Paritair Comité voor de Sport,
indien het gaat om een geschil inzake een
arbeidsovereenkomst van speler of trainer.

een advocaat
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Scheidsrechters

(1)

Een scheidsrechter mag zich laten bijstaan en/of vertegenwoordigen, op eigen kosten, door een
advocaat in geschillen waarbij hij een schadevergoeding vordert wegens lichamelijke en/of materiële
schade bij handtastelijkheden of elke andere vorm van agressie op zijn persoon.

Deze toegewezen aangeslotene:
moet in het bezit zijn van de oproeping indien die schriftelijk is gebeurd;
moet in het bezit zijn van een door de gerechtigde correspondent getekende volmacht indien de oproeping is gebeurd via de bondsbladen;
moet meerderjarig zijn;
mag niet geschorst zijn door een bondsinstantie.

Rest van het artikel ongewijzigd
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25. (15-68) Drones
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Onlangs brachten we een wijziging aan in Art. 1209 (Hindernissen op of rond het speelveld),
stipulerende dat mogelijke hindernissen zich op minstens 15 meter hoogte boven het speelveld
bevinden.
Een voorzitter van een Bureau Arbitrage was er getuige van dat in de wedstrijd die hij bijwoonde een
“drone” tot enige meters boven het speelveld kwam, en daar foto’s maakte of filmde.
Annex E (media and TV camera positions) van de UEFA regulations van de Europa League stipuleert:
E 1.16: Aerial camera systems operating above the pitch may be used. The minimum operating
height for the camera during play is 21 meters above the field of play……
Maar, in de competitions guidelines (Cameras pitchside and technical zone) staat:
7. Drone cameras: UEFA does not recognise drones as a part of a camera configuration….
Broadcasters are not allowed to use drones above the…..stadium bowl…
Conclusie: Drones boven een speelveld zijn niet toegelaten.
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL, ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde teksten

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. 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.
4. Het gebruik van drones boven het speelveld is verboden. De scheidsrechter zal, na eerst de terreinafgevaardigde te
hebben verwittigd, de wedstrijd staken indien de drones boven het speelveld blijven.
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26. (15-69) Wisselspelers
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Art. 1222.54 bepaalt dat de scheidsrechter een verslag dient op te stellen indien hij vaststelt dat de
regel van de verplichte vervangingen niet wordt toegepast.
Maar er is geen sanctie voorzien op deze inbreuk op de spelregels.
Er wordt voorgesteld om, na beoordeling door het bevoegde comité, de ploeg die zich niet houdt aan
de regel te bestraffen volgens de principes die gelden voor het forfait voor een bepaalde wedstrijd,
met enkel een boete voor de bond.
2. Goedkeuring vereist van
VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1222

Wisselspelers ● Wisselprocedures

Ongewijzigd tot:
54. Indien de scheidsrechter vaststelt dat de regel van de verplichte vervangingen niet wordt toegepast, dient hij een verslag
op te stellen.
Indien, na onderzoek door de bevoegde instantie, dit inderdaad zo blijkt, wordt de club in overtreding bestraft:
met een forfaitscore: zie Art. 1527.11
met een boete ten bate van de bond: zie Art. 1527.2, forfait voor een bepaalde wedstrijd
Rest van het artikel ongewijzigd
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27. (15-70) Indicatieve tabel
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de nationale Studiecommissie.
1. Motivering
In de werkgroep ad hoc werd de indicatieve tabel opgesteld en goedgekeurd die als basis zal dienen
voor de voorstellen tot minnelijke schikking aan en tuchtsancties jegens aangeslotenen.
Bedoeling is om deze vanaf volgend seizoen toe te passen.
2. Goedkeuring vereist van
ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1905

Indicatieve tabel

1. Binnen het Betaald Voetbal zullen voorstellen tot minnelijke schikkingen aan en tuchtsancties jegens aangeslotenen
gebaseerd worden op een indicatieve tabel, zoals goedgekeurd door de liga’s Betaald Voetbal.
2. Binnen het Amateurvoetbal zullen voorstellen tot minnelijke schikkingen aan en tuchtsancties jegens aangeslotenen
gebaseerd worden op een indicatieve tabel, zoals goedgekeurd door de werkgroep ad hoc.
3. Elk voorstel tot minnelijke schikking of beslissing tot tuchtsanctie verwijst uitdrukkelijk naar de indicatieve tabel.
4. Indien de bevoegde instantie, omwille van de specificiteit van de voorliggende zaak, redenen heeft om af te wijken van de
indicatieve tabel, kan dit enkel mits uitdrukkelijke motivering.

Artikel 1731

De minnelijke schikkingen

Ongewijzigd tot:
2. Betekening
21. De voorstellen tot minnelijke schikking worden per E-Kickoff betekend aan de gerechtigde correspondent van de club
van de aangeslotene en vermelden:
-

het motief van de minnelijke schikking;
voor wat betreft de clubs van het Betaald voetbal, de verwijzing naar de indicatieve tabel van Art. 1905;
de identiteit of de naam van de betrokken partijen;
de voorgestelde sanctie;
de datum van in werking treden indien het een schorsing betreft;
plaats, datum en uur van de zitting, waarvoor de partij wordt opgeroepen indien zij de voorgestelde minnelijke schikking
weigert.

Deze voorstellen worden tevens zonder vermelding van het motief gepubliceerd in de bondsbladen.
Vervolg ongewijzigd
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28. (15-71) Arbitrage in Brabant
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Motivering
Na een eerste jaar vernieuwde werking van de Arbitrage stelde de sportieve provincie Brabant vast
dat de arbitrage van uit een heel ander standpunt wordt benaderd. De taalrol van de scheidsrechter
bepaalt immers onder wiens bevoegdheid hij op gebied van discipline en opleiding valt (VFV of
ACFF).
Gelet op de specifieke situatie in de sportieve provincie Brabant, waar ook nog “gemengde NL/Frcompetities bestaan (1ste provinciale, dames, …) werd er door de arbitrage gevraagd naar aangepaste
teksten.
De bijgaande voorstellen, wensen hieraan tegemoet te komen.
2. Goedkeuring vereist van
ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten.

Artikel 264

Departement "Management Arbitrage VFV/ACFF" ● Bureaus
arbitrage VFV/ACFF ● Departement Arbitrage VFV/ACFF"

1. Samenstelling van het Departement "Management Arbitrage VFV/ACFF"
11. Het departement “Management Arbitrage VFV/ACFF” is samengesteld uit:
het Bureau Arbitrage VFV/ACFF
het Departement Arbitrage VFV/ACFF
Het staat onder de leiding van de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, waarvan de titel is vastgelegd in het organigram
van de VFV, respectievelijk de ACFF.
12. Het Bureau Arbitrage ACFF wordt onderverdeeld in vijf Regionale Bureaus Arbitrage: Henegouwen, Luik, Luxemburg,
Namen en het Franstalig Regionaal Bureau van de sportieve provincie Brabant: zie Art. 265.
13. Het Bureau Arbitrage VFV wordt onderverdeeld in vijf Regionale Bureaus Arbitrage: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen, Limburg en het Nederlandstalig Regionaal Bureau van de sportieve provincie Brabant: zie Art. 265.
14. De sportieve provincie Brabant beschikt over een Nederlandstalig en Franstalig Regionaal Bureau Arbitrage, die
afhangen van het Bureau Arbitrage VFV voor wat betreft de scheidsrechters van de Nederlandse taalrol en van het Bureau
Arbitrage ACFF voor wat betreft de scheidsrechters van de Franse taalrol.
Elk Bureau zal onafhankelijk het ene van het andere, leiding nemen in die zaken die haar aanbelangen.
2. Het Bureau Arbitrage VFV/ACFF
21. Samenstelling – Benoeming
211. Het Bureau Arbitrage ACFF is samengesteld uit:
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-

de Verantwoordelijke Arbitrage ACFF,
de Voorzitters van de Regionale Bureaus Arbitrage van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en de
Voorzitter van het Franstalig Regionaal Bureau Arbitrage van de sportieve provincie Brabant.

212. Het Bureau Arbitrage VFV is samengesteld uit:
de Verantwoordelijke Arbitrage VFV,
de Voorzitters van de Regionale Bureaus Arbitrage van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,
Limburg en de Voorzitter van het Nederlandstalig Regionaal Bureau Arbitrage van de sportieve provincie Brabant.
213. In afwijking van Art. 207, mag de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF (voltijds of deeltijds) deel uitmaken van de
Bondsadministratie, de administratie ACFF/VFV of het Bureau Arbitrage KBVB.
Hij wordt naargelang het geval, benoemd door de Raad van Bestuur VFV/ACFF.
22. Bevoegdheden van het Bureau Arbitrage VFV/ACFF
221. Het Bureau Arbitrage VFV/ACFF is gelast met:
1° het coördineren van een actieplan voor de arbitrage in de schoot van de VFV of de ACFF;
2° het coördineren van de opleidingsprogramma’s voor de scheidsrechters;
3° het coördineren van de aanduiding van scheidsrechters binnen de VFV of de ACFF;
4° het verbeteren van de bekwaamheden van de scheidsrechters met alle mogelijke acties;
5° het ontwikkelen van een organisatiestructuur door middel van een gemeenschappelijk werkplan voor alle Regionale
Bureaus Arbitrage.
222. Het Bureau Arbitrage VFV/ACFF statueert in hoger beroep over de beslissingen die in eerste aanleg genomen werden
door de Regionale Bureaus Arbitrage.
Hiertoe wordt een commissie ad hoc samengesteld, met als voorzitter de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, bijgestaan
door de voorzitters van de Bureaus Arbitrage van de provincies VFV/ACFF die niet betrokken zijn bij de zaak.
Voor wat betreft de sportieve provincie Brabant wordt het beroep behandeld door een commissie ad hoc ACFF of VFV
afhankelijk van de taalaanhorigheid van de scheidsrechter (Art. 264.14).
In de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in Art. 216, zal de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF bepalen wie
tijdelijk het voorzitterschap van de commissie ad hoc waarneemt.
3. Het Departement Arbitrage VFV/ACFF
31. Elk Regionaal Bureau Arbitrage wordt ondersteund door een “Departement Arbitrage VFV/ACFF” dat voor logistieke,
administratieve en wetenschappelijke begeleiding instaat.
Het wordt geleid door de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF.
32. Het Departement Arbitrage VFV/ACFF is onder meer bevoegd voor (niet beperkende lijst):
het secretariaat van de Regionale Bureaus Arbitrage en de administratie omtrent de scheidsrechters
het budget van de Regionale Bureaus Arbitrage
de theoretische vorming van de scheidsrechters VFV/ACFF
de theoretische vorming van de opleiders van de Regionale Bureaus Arbitrage
de fysische testen
de fysische en psychologische voorbereiding van de scheidsrechters VFV/ACFF
de provinciale trainingen
de coachings.
33. De Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF kan zich in deze taken laten bijstaan door scheidsrechtersopleiders
VFV/ACFF en door externe consulenten.
De verantwoordelijke Arbitrage VFV kan zich eveneens laten bijstaan door de Regional Managers.
34. Ieder seizoen zal de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, in overleg met de voorzitters van de Regionale Bureaus
Arbitrage, een uniform werkplan opstellen dat de praktische organisatorische en functionele maatregelen bevat voor de
werking van de Regionale Bureaus Arbitrage.
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Artikel 265

Bureaus Arbitrage VFV/ACFF: De Regionale Bureaus Arbitrage
VFV/ACFF

1. Leiding
11. De Regionale Bureaus Arbitrage worden geleid door een Voorzitter, onder toezicht van de Verantwoordelijke Arbitrage
VFV/ACFF.
12. Het Nederlandstalig en Franstalig Regionaal Bureau Arbitrage van de sportieve provincie Brabant worden elk geleid door
een Voorzitter, onder toezicht van de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, die te allen tijde afstemmen.
Indien er in de sportieve provincie Brabant betwistingen ontstaan betreffende de gemengde competities VFV/ACFF, zullen
de beide voorzitters trachten tot een vergelijk te komen. Indien zij daar niet in slagen, zal het probleem worden voorgelegd
aan het Bureau Arbitrage KBVB, dat een beslissing zal treffen.
2. Benoeming van de voorzitter
21. De Voorzitters van de Regionale Bureaus worden, naar gelang het geval, benoemd door de Raad van bestuur
VFV/ACFF op voorstel van de Verantwoordelijken Arbitrage VFV/ACFF.
De duurtijd van hun mandaat is vier jaar.
22. Indien de Voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage of, voor de sportieve provincie Brabant, de Voorzitter van het
Nederlandstalig of Franstalig Regionaal Bureau, verhinderd is om zijn functie uit te oefenen, wordt hij tijdelijk vervangen door
een opleider aangeduid door de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF.
3. Opleiders
31. Elk Regionaal Bureau Arbitrage doet beroep op een aantal opleiders, waarvan sommige specifieke functies (zoals bij
voorbeeld het futsal) toebedeeld krijgen.
Zij staan onder de leiding van de Voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage (en voor de sportieve provincie Brabant van
het Nederlandstalig/Franstalig Regionaal Bureau Arbitrage), onder toezicht van de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF.
32. Hun aantal hangt af van de functioneringsnoodwendigheden, in overleg bepaald door de Verantwoordelijke Arbitrage
VFV/ACFF en de Voorzitter van het Regionaal Bureau Arbitrage VFV/ACFF en, voor de sportieve provincie Brabant, de
Voorzitter van het Nederlandstalig/Franstalig Regionaal Bureau Arbitrage.
33. De regionale opleiders worden benoemd door de Raad van Bestuur VFV/ACFF, op voordracht van de Verantwoordelijke
Arbitrage VFV/ACF, na voorstel van de voorzitter.
De duur van het mandaat van de opleiders is één jaar.
34. Worden ambtshalve aangeduid als opleiders:
de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF
de Voorzitters
de Voorzitters van het Nederlandstalig en Franstalig Regionaal Bureau Arbitrage van de sportieve provincie Brabant.
4. Bevoegdheden van het Regionaal Bureau Arbitrage
41. Het Regionaal Bureau Arbitrage staat in voor de aanduiding van de scheidsrechters, en eventueel de assistentscheidsrechters, voor de wedstrijden die vallen onder de jurisdictie van de Provinciale Comités VFV/ACFF, alsook voor deze
wedstrijden waarvoor de aanduiding hun wordt toevertrouwd door het Bureau Arbitrage KBVB en/of de Verantwoordelijke
Arbitrage VFV/ACFF, op basis van hun bekwaamheid en ongeacht de afdeling.
Voor de sportieve provincie Brabant, worden, voor de kampioenschappen eigen aan de vleugels VFV en ACFF, de
scheidsrechters aangeduid door de respectieve Voorzitters van de Regionale Bureaus. Voor de wedstrijden van gemengde
competities (VFV en ACFF) geschieden de aanduidingen van de scheidsrechters gezamenlijk door de Voorzitters van het
Nederlandstalig en het Franstalig Regionaal Bureau Arbitrage. Indien zij uitzonderlijk tot geen vergelijk komen, zal de
betwisting worden voorgelegd aan het Bureau Arbitrage KBVB, dat een beslissing zal nemen.
42. Het Regionaal Bureau Arbitrage is gelast met de volgende technische bevoegdheden waarvoor de Voorzitter (of de
Voorzitter van het Nederlandstalig of Franstalig Bureau voor de sportieve provincie Brabant) samen met de
Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, commissies ad hoc vormen:
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1° op basis van de verslagen van de opleiders, het opstellen van de rangschikking van de scheidsrechters die onder hun
toezicht vallen;
2° het beheer van de provinciale arbitrage voor die zaken die niet onder de bevoegdheid vallen van het Departement
Arbitrage;
3° het treffen van administratieve of disciplinaire maatregelen tegen de scheidsrechters die tekort komen aan de
rechtstreeks aan hun functie verbonden verplichtingen, in verband met hun gedrag, beschikbaarheid, aanduiding of
prestatie.
43. De regionale Bureaus Arbitrage onderzoeken in eerste aanleg:
-

tekortkomingen van scheidsrechters

-

klachten betreffende de spelleiding van:
1° wedstrijden, tellend voor de officiële competities van de provinciale afdelingen van hun provincie;
2° vriendschappelijke wedstrijden van ploegen uit provinciale afdelingen of van geconventioneerde clubs, ingericht
door een club van de provincie;
3° vriendschappelijke wedstrijden van clubs van provinciale afdelingen van verschillende provincies, geleid door een
scheidsrechter van een Regionaal Bureau Arbitrage. In dergelijk geval, wordt het Regionaal Bureau Arbitrage
voorgezeten door de Voorzitter van het Bureau Arbitrage die de scheidsrechter heeft aangeduid;
4° wedstrijden, die tellen voor tornooien, waaraan uitsluitend ploegen van provinciale afdelingen of clubs van
geconventioneerde groeperingen deelnemen en die ingericht zijn door een club van de provincie.

Daartoe zal de regionale voorzitter een commissie samenstellen die hij voorzit.
Hij kiest, uit een lijst die bij het begin van het seizoen werd opgenomen in het werkplan (Art.264.34), twee opleiders die hem
bijstaan.
Voor wat betreft het specifieke geval van de sportieve provincie Brabant, zal de Voorzitter van het Nederlands of Franstalig
Regionaal Bureau, naar gelang de taalrol van de scheidsrechter, een commissie ad hoc samenstellen.
In de gevallen van onverenigbaarheid voor wat betreft de voorzitter zoals voorzien in Art. 216, zal de commissie ad hoc
vervolledigd worden door een opleider door hem gekozen. De voorzitter bepaalt wie tijdelijk het voorzitterschap van de
commissie ad hoc waarneemt.
44. Bij de behandeling van klachten betreffende de spelleiding, mogen aan de clubs alleen die boetes opgelegd worden die
voorzien zijn in Art. 1769.
Wensen de Regionale Bureaus Arbitrage dat andere sancties opgelegd worden, dan dienen ze dit aan het bevoegd
Provinciaal Comité voor te stellen.
45. De opleiders nemen praktische examens af voor de rangschikking, de vorming, de perfectionering van de
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die onder de jurisdictie vallen van het Bureau Arbitrage KBVB (sectie
amateurs) of van een Regionaal Bureau Arbitrage VFV/ACFF.
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29. (15-72) Diensten van trainers
Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie.
1. Motivering
In de NSC van 14.12.2015 werden er onder punt 15.27, op dringende vraag van het Betaald Voetbal,
enige wijzigingen aangebracht aan de “Licenties voor het Betaald Voetbal”, en dit met onmiddellijke
ingang.
De gestemde tekst heeft echter ook een impact op de 1ste klasse amateurs waarvan de UEFA-A
gediplomeerde trainer voor de kern van de eerste ploeg plots als hoofdtrainer van het eerste elftal
zou moeten optreden, en een geldige licentie dient te bezitten.
Daar vele clubs contracten lopende hadden met hun trainers, kan dit niet zo maar gewijzigd worden,
en wordt voorgesteld om de invoering hiervan uit te stellen tot 01.07.2017
2. Goedkeuring vereist van
ACFF, VFV
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk
4. Voorgestelde teksten

Artikel 332

Diensten van trainers

Ongewijzigd tot
132. In het nationale en regionale voetbal ACFF/VFV
1321. In tweede en derde nationale afdeling (tot 01.07.2016)
van één UEFA-A gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van het eerste elftal moet
optreden en van twee UEFA-B-gediplomeerde trainers voor de jeugdploegen.
Overgangsbepaling geldig tot 01.07.2017
1321. In tweede en derde nationale afdeling heren (tot 01.07.2016)
van één UEFA-A gediplomeerde trainer voor de kern van de eerste ploeg en van twee UEFA-B-gediplomeerde trainers (één
voor de U11 tot U14 en één voor de U15 tot U19).
1322. In 1e klasse amateurs heren (vanaf 01.07.2016)
Van één UEFA-A gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van het eerste elftal moet
optreden, van 2 UEFA-B gediplomeerde trainers voor de jeugdploegen.
Overgangsbepaling geldig tot 01.07.2017
1322. In 1ste klasse amateurs heren (vanaf 01.07.2016)
van één UEFA-A gediplomeerde trainer voor de kern van de eerste ploeg en van twee UEFA-B-gediplomeerde trainers (één
voor de U11 tot U14 en één voor de U15 tot U19).

Agenda NSC van 14.03.2016

98

Agenda NSC van 14.03.2016

99

30. (15-73) Match delegate
1. Motivering
Naar aanleiding van recente incidenten, maakt de Pro League volgend voorstel om zo herhalingen te
voorkomen:
-

Een “match delegate” voorzien, in eerste instantie voor de meest gemediatiseerde wedstrijden,
te weten deze van de afdeling 1A, waardoor de scheidsrechters zich kunnen concentreren op de
spelleiding; de Pro League beoogt hiermee eveneens de verdere professionalisering van de
organisatie van deze wedstrijden.

2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

Artikel 278

Match delegates

1. Samenstelling
11. De match delegates worden benoemd door het Uitvoerend Comité op voorstel van de Pro League
12. In afwijking van de artikels 207 en 210:
- mogen ze deel uitmaken van een andere bondsinstantie of van de bondsadministratie
- worden ze voor de duur van twee jaar benoemd
13. Zij dienen te voldoen aan de volgende minimale vereisten: voorkomen of voorgekomen zijn op de lijst van “UEFA match
delegates”, of opleider zijn (Art. 242.22), of een stage van minimum twee maanden hebben gevolgd onder leiding van een
match delegate.
2. Bevoegdheden:
21. Voor alle competitie- en play-off wedstrijden in het Betaald Voetbal 1A, duidt de KBVB een match delegate aan om deze
wedstrijd bij te wonen. De match delegate cumuleert deze bevoegdheden met deze die hij heeft als opleider, behalve tijdens
“risico matchen”, tijdens dewelke deze bevoegdheden zullen uitgeoefend worden door verschillende personen.
22. De match delegate organiseert en zit een organisatievergadering voor die doorgaat uiterlijk 90 minuten uur voor de aftrap
van de wedstrijd in een lokaal dat ter beschikking wordt gesteld door de bezochte club, en waarop (minstens) aanwezig zijn:
een vertegenwoordiger van de ordemacht, de veiligheidsverantwoordelijken van beide clubs, de vierde scheidsrechter en de
terreinafgevaardigde van de bezochte club.
De count down van de ontmoeting wordt geanalyseerd en besproken.
De match delegate maakt de aanbevelingen die hij opportuun acht. Desgevallend stelt hij ter plaatse een verslag van de
vergadering op, waarvan hij een kopij overhandigt aan een vertegenwoordiger van beide clubs
23. Het is de match delegate toegestaan om zich gedurende de wedstrijd in de neutrale zone te begeven en via de vierde
scheidsrechter met de scheidsrechter van de wedstrijd te communiceren, om zo nodig de fases 1, 2 of 3 voorzien in Art. 813
te starten.
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24. De match delegate stelt na de wedstrijd een verslag op van zijn bevindingen, van zijn aanbevelingen en meer bepaald
van alle incidenten die hij heeft vastgesteld buiten het speelveld voor, tijdens en na de wedstrijd.
Dit verslag wordt uiterlijk om 19.00 uur de eerste werkdag na de wedstrijd overgemaakt aan de gerechtigde correspondenten
van beide clubs.
Het verslag wordt binnen dezelfde termijn eveneens overgemaakt aan het Bondsparket indien dit melding maakt van
incidenten die het normale verloop van de wedstrijd zouden hebben kunnen beïnvloed, of van racistische of zwaar
beledigende manifestaties (gezangen, kreten, geschreven boodschappen enz….) tegenover een persoon of een groep van
personen. In dat geval zal het Bondsparket haar bevoegdheden uitoefenen en de zaak voorleggen aan de bevoegde
disciplinaire instanties.

Artikel

201

Nomenclatuur van de bondsinstanties ● Subgroepen VFV en ACFF

Ongewijzigd tot:
Benoemde
instanties

271
272
277
278

Benoemde
instanties

286
287

Specifieke instanties voor het Betaald Voetbal
Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal
Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal
Reviewcommissie
Match delegates
Specifieke instanties voor het Futsal
Departement Futsal
Licentiecommissie voor het Futsal

Rest van het artikel ongewijzigd
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31. (15-74) Agressie op een lid van het arbitrageteam, verbaal geweld (spreekkoren) of
wanordelijkheden buiten het speelveld
1. Motivering
Naar aanleiding van recente incidenten, maakt de Pro League de volgend voorstel dat het risico moet
minimaliseren dat een minderheid van supporters in staat is om wedstrijden te verstoren, door
onder andere het gooien van voorwerpen op het speelveld, specifiek pyrotechnische voorwerpen.
Dit voorstel concentreert zich rond de volgende punten:
- In het reglement (en niet enkel in de bijlagen) de procedure hernemen die de scheidsrechter
dient te volgen, en aanhalen dat hij de wedstrijd MOET stopzetten indien fases 1 en 2 niet helpen
om de problemen op te lossen;
- Duidelijk aangeven wat de gevolgen zijn voor de in fout zijnde club(s) waarvan de supporters
hebben blijk gegeven van een “improper conduct”
2. Goedkeuring vereist van
Pro League, NVL
3. Inwerkingtreding
01.07.2016
4. Voorgestelde teksten

TITEL 8
DE SCHEIDSRECHTERS
HOOFDSTUK 2: DE SCHEIDSRECHTER EN DE WEDSTRIJD
Toevoegen

Artikel 813

Procedure bij agressie op een lid van het arbitrageteam, bij
verbaal geweld (spreekkoren) of wanordelijkheden buiten het
speelveld

1. Agressie op een lid van het arbitrageteam.
11. Wanneer een lid van het arbitrageteam een kwetsuur oploopt ingevolge agressie, moet de wedstrijd definitief gestaakt
worden.
12. wanneer een lid van het arbitrageteam zich ingevolge agressie zwaar bedreigd voelt, zijn er twee mogelijkheden:
- de wedstrijd mag definitief gestaakt worden of
- de te volgen procedure bij verbaal geweld (spreekkoren) en wanordelijkheden buiten het speelveld, mag ingezet
worden.
2. Verbaal geweld (spreekkoren) en wanordelijkheden buiten het speelveld.
Hier zal de scheidsrechter in meerdere fasen optreden:
21. Fase 1:
-

hij roept beide kapiteins en deelt hen mede dat hij de intentie heeft een omroep te laten doen via de stadionomroeper
en hij vraagt hun medewerking om de supporters tot kalmte aan te manen.
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-

hij vraagt de terreinafgevaardigde een 1ste omroep te doen via de stadionomroeper. De terreinafgevaardigde informeert
onmiddellijk de veiligheidsverantwoordelijke.

22. Fase 2:
-

indien de houding van het publiek niet verbetert, onderbreekt hij de wedstrijd en vraagt de spelers tijdelijk naar de
kleedkamers te gaan.
hij vraagt de terreinafgevaardigde een 2de omroep te doen via de stadionomroeper. De terreinafgevaardigde informeert
onmiddellijk de veiligheidsverantwoordelijke.
hij hervat het spel na een betekenisvolle onderbreking (duur overeenkomstig de reglementaire wachttijden).

23. Fase 3:
-

hij moet de wedstrijd definitief staken indien tijdens de onderbreking de houding van het publiek niet verbetert of indien,
nadat de rust was weergekeerd, de houding van het publiek terug verslechtert.
hij neemt hierover contact op met de veiligheidsverantwoordelijke van de organisator en de politie indien aanwezig.

3. Sancties: zie Art. 1917 en 1919

Artikel 1917

Niet-toekenning van de punten

1. De bevoegde bondsinstantie kan, in gevallen waarover zij soeverein oordeelt, beslissen de wedstrijdpunten niet toe te
kennen.
2. Zij kan ook beslissen dat de punten niet toegekend worden aan de schuldige clubs en deze eventueel toekennen aan de
tegenstander, bij een inbreuk op het reglement die deze sanctie wettigt.
3. Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd staakt na toepassing van de procedure bij verbaal geweld (spreekkoren) of bij
wanordelijkheden buiten het speelveld (art.813), wordt de wedstrijd met forfaitcijfers verloren door de ploeg waarvan de
supporters aan de basis liggen van de incidenten, of worden er geen punten toegekend indien de incidenten veroorzaakt
werden door zowel de supporters van de thuisploeg als van de bezoekende ploeg.
Worden, behoudens tegenbewijs, beschouwd als “supporters” van de thuisploeg de supporters die geen plaats hebben
genomen in de blokken gereserveerd voor de bezoekende supporters.
Worden, behoudens tegenbewijs, beschouwd als “supporters” van de bezoekende ploeg, deze die plaats hebben genomen
in de blokken voorbehouden aan de bezoekende supporters.

Artikel 1919

Wedstrijd met gesloten deuren ● Verboden terrein

1. Wedstrijd met gesloten deuren
11. Wanneer er zich ongeregeldheden in de installaties van een club voorgedaan hebben, heeft de bevoegde instantie het
recht om de op dat terrein te spelen wedstrijden met gesloten deuren te doen spelen, zelfs wanneer vaststaat dat de
bestuursleden van de betrokken club al het mogelijke hebben gedaan om de orde te handhaven.
12. Zij kan deze sanctie ook nemen tegen de club waarvan de supporters incidenten veroorzaakt hebben tijdens een
wedstrijd op het terrein van de tegenpartij.
13. De bevoegde instantie kan wedstrijden met gesloten deuren ook op een neutraal terrein doen spelen, wanneer er
incidenten in de nabijheid of binnen de inrichtingen van de bezochte club te vrezen zijn.
14. Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd staakt na toepassing van de procedure bij verbaal geweld (spreekkoren) of bij
wanordelijkheden buiten het speelveld (art.813), wordt een sanctie van één wedstrijd met gesloten deuren uitgesproken voor
de ploeg waarvan de supporters aan de basis liggen van de incidenten, of voor beide ploegen indien de incidenten
veroorzaakt werden door zowel de supporters van de thuisploeg als van de bezoekende ploeg. (Voor de definitie van
“supporters”: zie de veronderstellingen voorzien in art. 1917.3).
Bij recidive wordt dit verhoogd naar 2 wedstrijden.
Agenda NSC van 14.03.2016

103

2. Verboden terrein
21. De bevoegde instantie kan wegens ernstige incidenten, alle wedstrijden op een terrein verbieden, gedurende een
periode die zij noodzakelijk acht.
22. Enkel het Uitvoerend Comité, ambtshalve of op voorstel van de bevoegde instantie, is bevoegd om de beslissing van
eerste instantie tot verbod van het terrein uitvoerbaar te verklaren niettegenstaande er hoger beroep werd ingesteld tegen
deze beslissing.

HOOFDSTUK 4: DE WEDSTRIJD EN DE SCHEIDSRECHTER ●
ONGESCHIKT EN ONBESPEELBAAR SPEELVELD
Zie ook:
Artikel 813

Procedure bij agressie op een lid van het arbitrageteam, bij verbaal geweld (spreekkoren) of
wanordelijkheden buiten het speelveld

Rest van de titel ongewijzigd

5. Invloed inhoudstafels
Numeriek: Toevoegen:
813

Procedure bij agressie op een lid van het arbitrageteam, bij verbaal geweld (spreekkoren) of wanordelijkheden
buiten het speelveld

Alfabetisch: Toevoegen
Agressie op arbitrageteam
Spreekkoren
Verbaal geweld
Wanordelijkheden buiten speelveld

813
813
813
813
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32. (15-75) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF
1. Motivering
De ACFF moest nog de modaliteiten vastleggen voor haar interprovinciaal jeugdkampioenschap
vanaf het seizoen 2016-2017. Onderhavig voorstel heeft tot doel dit te reglementeren.
2. Goedkeuring vereist van
ACFF
3. Inwerkingtreding
Immédiatement
4. Voorgestelde teksten

Artikel 1572

Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF

1. Het interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF verenigt de ploegen die afkomstig zijn uit de vijf provincies van de
ACFF in de categorieën U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 en U19.
Enkel de ploegen van een club in het bezit van het label 1* mogen deelnemen aan het interprovinciaal jeugdkampioenschap
van de ACFF.
2. Het omvat tijdens de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018 vierentwintig tot achtentwintig ploegen per categorie, en vanaf
het seizoen 2018-2019 achtentwintig ploegen per categorie, die als volgt worden verdeeld:
Wedstrijdvorm
11/11

Categorieën
U19
U17
U16
U15
U14

Aantal ploegen
1
1
1
1
1

Wedstrijdvorm
8/8

Categorieën
U13
U12
U11
U10

Aantal ploegen
1
1
1
1

3. Kampioenschap U14 tot U19
31. Het kampioenschap verloopt in twee fases:
Fase 1
- Twee reeksen A en B samengesteld uit maximum veertien ploegen die geografisch worden ingedeeld
- 11 tot 13 heenwedstrijden met rangschikking.
Fase 2
- Gespeeld volgens de formule van play-offs tussen de beide reeksen A en B.
- De punten behaald in fase 1 laten toe om de ploegen in te delen die play-off 1 en 2 van fase 2 betwisten; deze punten
worden niet verrekend in de rangschikking van fase 2, daar alle ploegen in de rangschikking vanaf 0 herbeginnen.
- Play-off 1 omvat de eerste 7 van elke reeks van fase 1, over 13 enkele wedstrijden.
- Play-off 2 omvat de 5, 6 of 7 ploegen van elke reeks die verder dan de 7de plaats gerangschikt zijn op het einde van
fase 1, over 9 tot 13 enkele wedstrijden.
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Overgangsbepaling voor het seizoen 2015-2016
Fase 1
Twee reeksen A en B van maximum twaalf ploegen die geografisch worden ingedeeld – Wedstrijden heen- en terug met
rangschikking.
Fase 2 gespeeld volgens de formule van play-offs tussen de beide reeksen A en B
Play-off 1 betwist door de eerste twee ploegen van elke reeks in vier heen- en terugwedstrijden tegen de ploegen van
de andere reeks, waarbij de punten behaald tijdens fase 1 tegen de tegenstanders van dezelfde reeks behouden
blijven.
Play-off 2 betwist door de derde en vierde van elke reeks in vier heen- en terugwedstrijden volgens dezelfde formule
als play-off 1.
Play-off 3 betwist door de vijfde en zesde van elke reeks in vier heen- en terugwedstrijden volgens dezelfde formule als
play-off 1.
- Play-off 4 betwist door de zevende, achtste en negende van elke reeks in vier speeldagen:
1ste speeldag

2de speeldag

3de speeldag

4de speeldag

7A – 7B

9B – 7A

7A – 8B

7B – 7A

8A – 8B

7B – 8A

8A – 9B

8B – 8A

9A – 9B

8B – 9A

9A – 7B

9B – 9A

Play-off 5 betwist door de tiende en de elfde van elke reeks in vier speeldagen met heen-en terugwedstrijden volgens
dezelfde formule als play-off 1.
Enkel de laatste drie ploegen degraderen naar het provinciaal kampioenschap.
32. Na afloop van het seizoen, degraderen de vijf laatste ploegen van play-off 2 naar het provinciaal kampioenschap.
De eventuele bijkomende dalers worden aangeduid volgens de rangschikking van de play-offs.
33. Indien een club van het Betaald Voetbal die de jeugdlicentie ELITE niet bekomen heeft, beslist om deel te nemen aan
het interprovinciaal kampioenschap en bij gebrek aan vacante plaatsen, daalt een bijkomende club naar het provinciaal
kampioenschap.
De ploegen van een club uit het Betaald Voetbal die geen jeugdlicentie ELITE bekomen hebben, worden onderworpen aan
dezelfde regels als de andere ploegen, onder andere op het vlak van degradatie.
Overgangsbepaling voor de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018
In functie van het aantal clubs, van nul tot vier, dat uit het Betaald Voetbal degradeert naar het interprovinciaal
kampioenschap, zal het aantal ploegen van vierentwintig gebracht worden op vierentwintig, zesentwintig of achtentwintig.
34. Indien een provincie geen stijger aanduidt in een categorie, wordt deze vervolledigd met de best gerangschikte ploeg die
kan dalen uit het interprovinciaal kampioenschap.
35. Op het einde van het seizoen worden de niet-gedaalde ploegen van een categorie, waaraan de stijgende ploegen uit de
provinciale kampioenschappen worden toegevoegd, ondergebracht in de onmiddellijk hogere categorie.
36. De categorie U14 is samengesteld op basis van de rangschikking van de clubs in elke provincie (zoals gedetailleerd
wordt in artikel 1572.42) en de sportactiviteit van de provincies.
Ze omvat 24 tot 28 ploegen:
Overgangsbepaling voor de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018
In functie van het aantal clubs, van nul tot vier, dat uit het Betaald Voetbal degradeert naar het interprovinciaal
kampioenschap, zal het aantal ploegen van vierentwintig gebracht worden op vierentwintig, zesentwintig of achtentwintig of
van zesentwintig op zesentwintig tot achtentwintig volgens de onderstaande verdeelsleutel per provincie:
24 ploegen:

Luik: 7 ploegen
Henegouwen: 7 ploegen
Namen: 4 ploegen
Luxemburg: 4 ploegen
Waals-Brabant en Brussel: 2 ploegen
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26 ploegen:

Luik: 7 ploegen
Henegouwen: 7 ploegen
Namen: 5 ploegen
Luxemburg: 5 ploegen
Waals-Brabant en Brussel: 2 ploegen

28 ploegen:

Luik: 8 ploegen
Henegouwen: 7 ploegen
Namen: 5 ploegen
Luxemburg: 5 ploegen
Waals-Brabant en Brussel: 3 ploegen

37. Mits akkoord van beide vleugels kan een club van een Vlaamse provincie uitkomen in het interprovinciaal
kampioenschap van de ACFF voor zover zij er toegang toe heeft vanuit een provinciaal kampioenschap van de ACFF. In dit
geval is zij onderworpen aan de regels en modaliteiten van genoemd provinciaal kampioenschap.
38. Indien een ploeg om eender welke reden uit de afdeling is verdwenen, wordt de plaats ingevuld door een bijkomende
stijger uit de provincie van oorsprong van de verdwenen ploeg.
Indien om eender welke andere reden één of meer plaatsen vacant worden, worden deze ingevuld door ploegen afkomstig
uit de provinciale kampioenschappen in volgorde van de beste sportactiviteit.
4. Kampioenschap U10 tot U13
41. De samenstelling van het interprovinciaal kampioenschap wordt verkregen op basis van de sportactiviteit van de
provincies en omvat in elke categorie 28 ploegen:
- Luik: 8 ploegen
- Henegouwen: 7 ploegen
- Namen: 5 ploegen
- Luxemburg: 5 ploegen
- Waals-Brabant en Brussel: 3 ploegen
Overgangsbepaling voor de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018
In functie van het aantal clubs, van nul tot vier, dat uit het Betaald Voetbal degradeert naar het interprovinciaal
kampioenschap, zal het aantal ploegen gebracht worden op zesentwintig of achtentwintig volgens de onderstaande
verdeelsleutel per provincie:
26 ploegen:

Luik: 7 ploegen
Henegouwen: 7 ploegen
Namen: 5 ploegen
Luxemburg: 5 ploegen
Waals-Brabant en Brussel: 2 ploegen

28 ploegen:

Luik: 8 ploegen
Henegouwen: 7 ploegen
Namen: 5 ploegen
Luxemburg: 5 ploegen
Waals-Brabant en Brussel: 3 ploegen

42. In elke provincie worden de tot het interprovinciaal kampioenschap toegelaten ploegen aangeduid volgens de
clubrangschikking opgemaakt op basis van de provinciale statistieken die het sportieve niveau weergeven van de club
geëvalueerd in de categorieën U14 tot U21. Deze rangschikking wordt jaarlijks opgemaakt op basis van de volgende
modaliteiten:
- Een globaal cijfer wordt toegekend aan elke club van de provincie die minimum een ploeg U14 tot U21 in lijn heeft
gebracht in een Elite-, 1ste klasse amateurs, interprovinciaal, provinciaal of gewestelijk jeugdkampioenschap.
Voor elke ploeg die het kampioenschap beëindigt, krijgt de club een cijfer gelijk aan:
- 2,5 voor een Elite-, 1ste klasse amateurs of interprovinciale ploeg
- 2,0 voor een provinciale ploeg
- 1,5 voor een gewestelijke ploeg van niveau 1 of wanneer er slechts een gewestelijk niveau is
- 1,0 voor een gewestelijke ploeg van niveau 2.
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-

Het globaal cijfer wordt bekomen door de som te maken van de cijfers van alle U14 tot U21 ploegen van de club.
Een rangschikking wordt opgemaakt in dalende volgorde van de globale cijfers. Deze rangschikking duidt de clubs aan
die toegang hebben tot het interprovinciaal kampioenschap.
Bij gelijkheid der punten wordt de rangschikking respectievelijk opgemaakt op basis van de volgende criteria:
- het grootst aantal ploegen U7 tot U13 die het seizoen hebben beëindigd over alle kampioenschappen heen;
- het gemiddelde van de rangschikkingen van de ploegen U14 tot U21 die het seizoen beëindigen;
- de loting.

43. Een algemeen forfait verklaard voor een ploeg U14 tot U21 ingeschreven in het Elite-, 1ste klasse amateurs,
interprovinciaal, provinciaal of gewestelijk kampioenschap, wordt bestraft met een puntenverlies dat overeenstemt met de
afdeling van de ploeg.
44. Indien een club weigert deel te nemen aan het interprovinciaal kampioenschap U10 tot U13, wordt ze vervangen door de
volgende club in nuttige volgorde van de rangschikking.
45. Om toegang te hebben tot het interprovinciaal kampioenschap U10 tot U13, is het verplicht om in elke categorie een
ploeg in te schrijven.
46. Het kampioenschap wordt als volgt georganiseerd:
voor de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018: twee reeksen van dertien tot veertien ploegen die geografisch worden
ingedeeld; vanaf het seizoen 2018-2019: twee reeksen van veertien ploegen die geografisch worden ingedeeld.
heen- en terugwedstrijden zonder uitslag en rangschikking
de uitgestelde wedstrijden worden niet opnieuw geprogrammeerd
5. Indien een club algemeen forfait verklaart voor meerdere ploegen ingeschreven in het interprovinciaal, provinciaal of
gewestelijk kampioenschap, wordt ze het volgende seizoen niet meer toegelaten in het interprovinciaal kampioenschap.
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