ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN
Voor de toepassing van dit bondsreglement wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK 1 : TERMINOLOGIE
Artikel F1

Aanduiding van de artikels
= Artikel 1, aangevuld met:

Indien een artikel van het basisreglement integraal van toepassing is voor het futsal, wordt de titel van dit artikel ongewijzigd
overgenomen.
Dit artikel dient dan in het basisreglement geconsulteerd te worden.
Artikel

107

Bondsbladen
*****************************************

Indien een artikel van het basisreglement niet van toepassing is voor het futsal, wordt dit artikel niet vermeld in het reglement
futsal.
*****************************************
Indien een artikel enkel betrekking heeft op het futsal, krijgt het artikelnummer een voorvoegsel "F", en wordt er onder de titel
niets aangegeven .
Artikel

F1536

Elite-afdeling
*****************************************

Indien een artikel van het basisreglement gedeeltelijk of geheel wordt gewijzigd, krijgt het artikelnummer een voorvoegsel "F", en
wordt er onder de titel aangegeven waarover het gaat.
Zie dit artikel F1.

Artikel 2

De “bond”

Artikel 3

Begrip “club” ● Heren- en vrouwenclubs

Artikel 4

Geslacht

Artikel F5

Scheidsrechters

Behoudens andersluidende bepaling, beoogt de term "scheidsrechter" zowel de eerste, tweede en derde scheidsrechter als de
tijdwaarnemer.

Artikel 6

Kalenderdagen ● Werkdagen

Artikel 7

De redactionele talen

Artikel 8

Algemene vergadering
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Artikel 9

Provinciale, regionale en nationale afdelingen ● Hogere en lagere
afdelingen

Artikel 10

“Spelen”, “deelnemen”, “opstellen”

HOOFDSTUK 2 : REGLEMENTAIRE BEPALINGEN
Artikel 21

Periode ● Termijn ● Rechtsgeldigheid datum

Artikel 22

De nietigheid ● Het verval

Artikel 23

Huishoudelijk reglement van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV)

Artikel 24

Huishoudelijk reglement van de
Francophones de Football (ACFF)

Association

HOOFDSTUK 3 : FINANCIELE BEPALINGEN
Artikel 31

Indexering

Artikel 32

Verplaatsingskosten

Artikel 33

Bondsschulden
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TITEL 1
DE KBVB
HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN
Artikel F101

KBVB: stichting - duur - ontbinding
= Artikel 101, aangevuld met:

4. De KBVB organiseert het futsal.
5. Een buitengewone algemene vergadering van de KBVB kan enkel worden bijeengeroepen met het oog op het beëindigen van
de organisatie van het futsal indien het voorstel daartoe een stemmenpercentage van 81% heeft behaald van het totaal aantal
op de jaarlijkse algemene vergadering aanwezige stemmen (Art.128)
De buitengewone algemene vergadering van het futsal moet dit voorstel goedkeuren met vier vijfden (80%) van de stemmen van
de aanwezige clubs die deelgenomen hebben aan de kampioenschappen futsal van het voorbije seizoen.
6. Het beëindigen van de organisatie van het futsal geeft geen aanleiding tot enige tegeldemaking van het patrimonium.

Artikel 102

KBVB: doel

Artikel 103

KBVB: zetel - maatschappelijk boekjaar

Artikel 104

Nationale en internationale vertegenwoordiging

Artikel 105

KBVB: samenstelling ● Lidmaatschap VFV ● Lidmaatschap ACFF

Artikel 106

Externe betrekkingen ● Vertegenwoordiging

Artikel 107

Bondsbladen

Artikel 108

Archieven

HOOFDSTUK 2: BEHEER EN BEVOEGDHEDEN
Artikel F111

KBVB: Organisatie en beheer ● Ontbinding
= Artikel 111, aangevuld met:

Zonder afbreuk te doen aan de voorrang gegeven aan de algemene principes, vallen de organisatie en het beheer van het futsal
onder de toepassing van de bijzondere bepalingen ter zake.

Artikel 112

Scheiding der bevoegdheden

Artikel 113

Bevoegdheden van de koepelorganisatie en de vleugels
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HOOFDSTUK 3: DE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN
Artikel F116

Reglementaire bepalingen
= Artikel 116 , aangevuld met:

4. De futsalclubs ontvangen geen gedrukt reglement

Artikel 117

Reglementaire bepalingen: verbintenis tot naleving - omvang van
de bevoegdheden

Artikel 118

Voorstellen tot reglementswijzigingen

Artikel 119

Wijzigingen aan de reglementaire bepalingen

Artikel 120

Interpretatie van het reglement

HOOFDSTUK 4: DE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING FUTSAL
Artikel F126

Leiding ● Plaats ● Datum ● Buitengewone algemene vergadering

1. De nationale algemene vergadering futsal, geleid door de voorzitter van het Departement Futsal (Art.286) of een
ondervoorzitter, is samengesteld uit:
-

de leden van het Uitvoerend Comité;
de leden van het Departement Futsal;
de vertegenwoordigers van de futsalclubs.

2. De algemene vergadering heeft eenmaal per jaar plaats te Brussel, op de donderdag die voorafgaat aan de nationale
algemene vergadering van de KBVB.
3. Het Uitvoerend Comité heeft het recht om, op advies van het Departement Futsal, buitengewone algemene vergaderingen
bijeen te roepen. Het is hiertoe verplicht wanneer één derde van de clubs die zich kunnen vertegenwoordigen, erom verzoekt.

Artikel F127

Agenda van de algemene vergadering futsal

1. De agenda wordt minstens vier weken vóór de vergadering gepubliceerd in het officieel bondsblad.
2. De agenda bevat de volgende punten:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Nazicht van de volmachten van de afgevaardigden;
Schrapping en wedertoetreding van clubs; bekrachtiging van de toetreding, het ontslag en de fusie van clubs;
Verslag van het Departement Futsal, in voorkomend geval van het Uitvoerend Comité;
Interpellaties;
Bekendmaking van de winnaars van de nationale competities en overhandiging van de bekers, diploma's en medailles;
Verslag over de wijzigingen aan het reglement;
Verslag over de financiële toestand van de sectie futsal;
Goedkeuring van de overeenkomsten met de geconventioneerde groeperingen;
Goedkeuring van de door het Uitvoerend Comité gedane benoemingen voor de instanties van het futsal;
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van de KBVB - Aanduiding van de afgevaardigden van het futsal voor de
algemene vergadering van de KBVB, zijnde de vertegenwoordigers van de nationale afdelingen en één per provincie die
een futsalcompetitie inricht.

3. Het Uitvoerend Comité of het Departement Futsal mag de agenda aanvullen met elk punt dat naar hun oordeel valt onder de
bevoegdheid van de algemene vergadering futsal.
4
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Artikel F128

Samenstelling van de algemene vergadering futsal ● Stemverdeling
● Volmachten

1. Aantal stemmen- Aantal afgevaardigden
Afdeling

Totaal aantal Aantal afgestemmen
vaardigden

1ste Nationale
2de Nationale
3de Nationale
Provinciale afdelingen

140
112
112
364

Totaal

728

1 per club
1 per club
1 per club
30 (*)

Aanduiding door

club
club
club
De provinciale algemene vergadering

Toegewezen
quota
19,24%
15,38%
15,38%
50,00%
100,00%

(*) De 30 afgevaardigden worden verdeeld onder de provincies en dit volgens het aantal stemmen dat aan de clubs van elke
provincie wordt toegekend op de provinciale algemene vergadering (Art. 139).
(**) De lijst van de afgevaardigden met de aanduiding van de identiteit van de delegatieleider moet aan de KBVB worden
overgemaakt minstens drie weken voor de algemene vergadering.
2. Het aantal stemmen per afgevaardigde is gelijk aan het aantal stemmen voor de desbetreffende afdeling, gedeeld door het
aantal afgevaardigden van deze afdeling.
3. Stemming bij volmacht is toegelaten: het maximum aantal stemmen waarover een afgevaardigde kan beschikken is
-

1ste nationale afdeling: 20 stemmen
2de nationale afdeling:12 stemmen
3de nationale afdeling: 6 stemmen
Provinciale afdelingen:20 stemmen.

Artikel F129

Afgevaardigden ● Delegatieleiders
= Artikel 129, aangevuld met:

De delegatieleider voor het futsal op de algemene vergadering van de KBVB wordt aangeduid door het Departement Futsal.

Artikel F131

Quorum ● Stemmingen ● Vereiste meerderheid ●
Blokkeringsminderheid
= Artikel 131, aangevuld met:

7. Om aanvaard te worden moet een voorstel tot wijziging aan het reglement betreffende het futsal minstens 66,66% van de
uitgebrachte stemmen behalen, waarbij de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in aanmerking worden genomen.
8. Behalve indien de vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van twee derden (66,66%) van de hiervoor vermelde
stemmen beslist over te gaan tot stemming bij naamafroeping, worden de stemmen uitgebracht door de delegatieleider van elke
liga en van elke provincie, of door een enkele door hen aangeduide algemene mandataris.
9. Om praktische redenen kan de algemene vergadering één van haar leden mandateren om namens alle groeperingen en
provincies globaal het resultaat van de stemmingen te geven.

Artikel 132

Interpellaties ● Verdediging standpunten

Artikel 133

Verslagen ● Inwerkingtreding van de beslissingen
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HOOFDSTUK 5: DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING
FUTSAL
Artikel F136

Leiding ● Bevoegdheden ● Plaats ● Datum ● Buitengewone
algemene vergadering

1. De provinciale algemene vergadering is samengesteld uit:
-

de vertegenwoordigers van de effectieve futsalclubs die in de loop van het seizoen hebben deelgenomen aan de officiële
futsalcompetities;
de voorzitter en de leden futsal van het Provinciaal Comité;
de voorzitter en het lid futsal van de Provinciale Scheidsrechterscommissie.

2. De provinciale algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Provinciaal Comité of bij verhindering door de
ondervoorzitter of het comitélid dat hij afvaardigt.
Het lid of de leden van het Uitvoerend Comité en van het Departement Futsal die tot de provincie behoren zetelen in het Bureau,
evenals de voorzitter van de Provinciale Scheidsrechterscommissie.
3. De provinciale algemene vergadering futsal heeft eenmaal per jaar plaats in de week die voorafgaat aan de provinciale
algemene vergadering van het voetbal, in de gemeente waar de zetel van het provinciaal comité is gevestigd, behoudens
afwijking toegestaan door het Uitvoerend Comité.
Het Provinciaal Comité kan echter beslissen om beide provinciale algemene vergaderingen samen te organiseren.
Een buitengewone algemene vergadering kan enkel plaats hebben mits beslissing van het Uitvoerend Comité, op advies van het
Departement Futsal, en op verzoek van het Provinciaal Comité of van een derde van de clubs van de provincie.
4. De provinciale algemene vergadering is soeverein binnen de perken van haar bevoegdheid. Zij alleen is bevoegd om te
beslissen over de formule van de verschillende provinciale kampioenschappen.
Haar beslissingen zijn definitief en zonder verhaal. Wanneer bewezen is dat het bondsreglement overtreden werd, heeft het
Uitvoerend Comité het recht in te grijpen.

Artikel F137

Agenda van de provinciale algemene vergadering futsal
= Artikel 137, maar punt 2. vervangen door:

2. De agenda omvat de volgende punten:
-

Nazicht van de volmachten van de afgevaardigden;
Toespraak door de Voorzitter van het Provinciaal Comité;
Toespraak door de afgevaardigde van het Departement Futsal;
Verslag van het Provinciaal Comité;
Verslag van de Provinciale Scheidsrechterscommissie
Interpellaties;
Aanduiden van de stemopnemers;
Verkiezing van de leden van het Provinciaal Comité;
Verkiezing van de provinciale afgevaardigden voor de nationale algemene vergadering futsal;
Voorstel van de wijzigingen aan de provinciale kampioenschap- en bekermodaliteiten;
Huldiging van de winnaars van de provinciale competities.

Artikel 138

Afgevaardigden

Artikel F139

Stemverdeling ● Volmachten

1. De afgevaardigden beschikken over een aantal stemmen, met een maximum van tien, dat als volgt bepaald wordt:
6

één stem per club;
een bijkomende stem per ploeg die gerangschikt is in de onmiddellijk aan de vergadering voorafgaande nationale en/of
provinciale kampioenschappen.
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2. Uitzondering: in geval van stemming over technische kwesties in verband met de organisatie van het provinciaal voetbal,
beschikt elke club slechts over één stem.
3. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten.

Artikel 140

Quorum ● Stemmingen
beslissingen

Artikel 141

Verkiezingen

●

Meerderheid

●

Inwerkingtreding

HOOFDSTUK 6: DE BONDSFINANCIËN ● HET NATIONAAL
STEUNFONDS
Artikel 146

Begroting van de KBVB ● Jaarrekeningen

Artikel 149

Het Nationaal Steunfonds

HOOFDSTUK 7: DE BONDSONDERSCHEIDINGEN ●
KENTEKENS EN BONDSKAARTEN
Artikel F156
De bondsonderscheidingen
= Artikel 156, waarin de bepalingen omtrent de “Erkentelijkheidsmedaille” als volgt worden aangepast:
Erkentelijkheidsmedaille
De erkentelijkheidsmedaille kan worden toegekend:
-

aan de al dan niet aangesloten personen die, door hun functie of hun daden, uitzonderlijke diensten aan de bond hebben
bewezen buiten de spelleiding en de bondsinstanties.

-

aan spelers die deel hebben genomen aan vijftig officiële internationale wedstrijden van de nationale ploeg. Zij kan, op
voorstel van het Departement Futsal, ook toegekend worden aan spelers die aan veertig dergelijke wedstrijden hebben
deelgenomen, indien bewezen is dat hun spelerscarrière als internationaal onderbroken is geworden door een ongeval ter
gelegenheid van een futsalwedstrijd of -training ingericht onder de bescherming van de KBVB.

Verder dienen volgende overgangsbepalingen in acht genomen voor het futsal:
-

Het aantal dienstjaren als scheidsrechter en/of lid in officiële instanties futsal worden samengeteld zonder cumul en met
coëfficiënt 1, voor zover de betrokkenen een officiële activiteit voortzetten van bij de invoegetreding van deze bepaling.

-

Wat betreft het kenteken van clubleider, worden de in het futsal gepresteerde dienstjaren in aanmerking genomen voor
zover de betrokkene houder was van de geldige licentie, als dusdanig erkend door de KBVB op voorstel van het
Departement Futsal.

Artikel 157

Kentekens en bondskaarten
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TITEL 2
DE BONDSINSTANTIES
HOOFDSTUK 1: NOMENCLATUUR VAN DE BONDSINSTANTIES
Artikel 201 Nomenclatuur van de bondsinstanties ● Subgroepen VFV en ACFF

HOOFDSTUK 2: VERKIESBAARHEID ● VERKIEZINGEN ● MANDATEN
Artikel F206

Voorwaarden om verkiesbaar te zijn en/of een mandaat uit te
oefenen
= Artikel 206, aangevuld met:

De leden van de bondsinstanties voor het futsal die op 1 april 1997 een andere functie waarnemen in een bondsinstantie van het
voetbal, of scheidsrechter zijn in de categorie jeugdwedstrijden tot en met U17, mogen deze functie blijven uitoefenen.

Artikel 207

Onverenigbaarheden ● Verbodsbepalingen

Artikel 208

Het mandaat van lid van een verkozen instantie

Artikel 209

Verkiezingen van de leden van de verkozen instanties

Artikel 210

Het mandaat van lid van een benoemde instantie

Artikel 211

Verenigbaarheid tussen een mandaat in de koepelorganisatie
KBVB en de beide vleugels ACFF en VFV

HOOFDSTUK 3: WERKINGSREGELS VAN DE BONDSINSTANTIES
Artikel 216

Onafhankelijkheid van de bondsinstanties ● Onderzoek van de
zaken

Artikel 217

Samenstelling van het bureau

Artikel 218

Secretarissen van de bondsinstanties

Artikel 219

Zittingen

Artikel 220

Onvolledige bondsinstantie

Artikel 221

Kosten van de leden van de bondsinstanties
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HOOFDSTUK 4: DE REGELGEVENDE INSTANTIE:
DE NATIONALE STUDIECOMMISSIE
Artikel 226

De regelgevende instantie: Nationale Studiecommissie

HOOFDSTUK 5: HET UITVOEREND COMITE ●
DE BONDSVOORZITTER ● DE SECRETARIS-GENERAAL
Artikel 231

Het Uitvoerend Comité

Artikel 233

Bondsvoorzitter

Artikel 234

Secretaris-generaal

HOOFDSTUK 6: GEMEENSCHAPPELIJKE INSTANTIES VOOR HET
AMATEURVOETBAL EN HET BETAALD VOETBAL (EN HET FUTSAL)
Artikel 241

Evocatiecommissie

Artikel 242

Departement “Management Arbitrage KBVB” ● Commissie
Arbitrage KBVB ● Bureau Arbitrage KBVB ● Departement Arbitrage
KBVB

Artikel 243

Parket

Artikel 244

Onderzoekscommissie

Artikel 246

Commissie van het Nationaal Steunfonds

Artikel 247

Pool van Specialisten

Artikel 248

Commissie Veiligheid

Artikel 249

Financiële Auditcommissie

Artikel 250

Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar

Artikel 251

Arbitragecommissie voor de Amateur

HOOFDSTUK 7: SPECIFIEKE INSTANTIES VOOR HET
AMATEURVOETBAL
Artikel 256

Provinciale Comités

Artikel 260

Sportcomités (op nationaal en regionaal vlak)
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Artikel 262

Beroepscomités (op nationaal en regionaal vlak)

Artikel 264

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

Artikel 265

Regionale Bureaus Arbitrage VFV/ACFF

Artikel 266

Controlecommissie

Artikel 267

Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal

Bureau

HOOFDSTUK 9 : SPECIFIEKE INSTANTIES VOOR HET FUTSAL
Artikel 286

Departement Futsal

Artikel 287

Licentiecommissie voor het Futsal
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TITEL 3
DE CLUBS
Overgangsmaatregel tot 31.03.2017
Clubs uit andere zaalvoetbal-/futsalcompetities, of nieuwe futsalsecties van bestaande voetbalclubs, krijgen extra faciliteiten (zie
hiervoor titel 15) om over te stappen naar of zich in te schrijven voor de KBVB-/VFV-futsalcompetities.
Zij dienen hiertoe vooreerst de formaliteiten voorzien in Art. 301 te vervullen.

HOOFDSTUK 1: TOETREDING ● STAMNUMMER ● BENAMING ●
CATEGORIEEN ● STATUTEN
Artikel 301 Toetreding tot de KBVB
Artikel F302

Stamnummer

1. Elke futsalclub krijgt een stamnummer voorafgegaan door de letter "A".
2. Dit stamnummer blijft eigendom van de bond.

Artikel F303

Benaming ● Zetel ● Voertaal

1. Benaming
11. De benaming van een futsalclub is de naam en/of de afkorting die deze club identificeert.
111. Elke benaming dient te bestaan uit een voor iedere club verplicht gedeelte, genoemd "oorsprong", en kan verder bestaan uit
een facultatief gedeelte, genoemd "commerciële toevoeging".
112. Het gedeelte "oorsprong" van de naam dient verplichtend de naam van een gemeente of een deelgemeente te bevatten.
Het gedeelte "commerciële toevoeging" mag een nijverheids- of handelsbenaming bevatten.
113. De benaming van een club dient voor de publicaties in de kalender beperkt te blijven tot 25 karakters, waarbij het gedeelte
"oorsprong" steeds een verstaanbaar geheel moet blijven.
12. Geen enkele club mag:
-

de benaming van een bij de KBVB aangesloten voetbalclub aannemen, tenzij met het akkoord van deze laatste.
Dit verbod slaat niet op algemeen gebruikte sportbenamingen als football club, sportkring, excelsior, daring, racing,
sporting, enz., tenzij er in dezelfde gemeente reeds een club bestaat met deze benaming.

-

een politieke, godsdienstige of racistische benaming voeren;

2. Wijziging benaming
21. Een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de clubbenaming dient per aangetekend schrijven verzonden te worden aan
de KBVB ten laatste op 30 juni
Elke aanvraag tot wijziging geeft aanleiding tot de vordering van een administratiekost ten bedrage van 25,00 EUR die wordt
ingeschreven op het debet van de rekening-courant van de club.
De wijziging krijgt slechts uitwerking bij aanvang van het nieuwe seizoen.
22. Een club die het gedeelte "oorsprong" van haar benaming wijzigt, moet deze nieuwe benaming gedurende minstens drie jaar
behouden, behalve indien het gaat om:
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-

een toevoeging of vervanging door de wettelijke gemeentebenaming;
een vervanging door de benaming van de gemeente of deelgemeente waar de club volgend seizoen zal actief zijn met zijn
eerste ploeg.

De wijziging dient bekrachtigd te worden door het Departement Futsal. De beslissing is zonder verhaal.
23. De clubs mogen ieder seizoen het gedeelte "commerciële toevoeging" van de clubbenaming wijzigen. Deze wijziging wordt
administratief geregeld.
24. Het Departement Futsal kan, in voorkomend geval, soeverein aanvragen tot wijziging van clubbenaming ten gevolge van
bijzondere omstandigheden goedkeuren.
25. Indien een club haar benaming, om welke reden ook prijsgeeft, mag deze niet opnieuw aangenomen worden door haarzelf of
door een andere club, dan na verloop van drie jaar.
26. Elke club die om het even welke wijziging van clubbenaming aanvraagt, zal slechts de toewijzing kunnen verkrijgen van
hoogstens vijf leden, voorheen toegewezen aan één en dezelfde andere club, hetzij via transfer, hetzij na desaffectatie van die
leden door hun vroegere club tot het einde van volgend seizoen.
3. Zetel
Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, is de maatschappelijke zetel van een club gevestigd ter woonplaats van de
gerechtigde correspondent (Art. 313)
4. Voertaal
De clubs moeten aan de KBVB laten weten in welke landstaal de voor hen bestemde briefwisseling moet opgesteld worden. Ze
mogen echter slechts één enkele taal kiezen.

Artikel F304

Statuut van clubs

1. Elke club van het futsal heeft het statuut van amateurclub.
Dit statuut van de club bepaalt haar reglementaire toestand met betrekking tot haar rechten en plichten ten overstaan van de
bond, de andere clubs en zijn aangeslotenen.
2. Een futsalclub moet alle wettelijke, statutaire en reglementaire bepalingen respecteren, zowel ten overstaan van de bond, als
van de andere clubs en de aangesloten leden.

Artikel F305

Secties in een club ● Futsal
= Artikel 305, waarin punt 2 als volgt wordt aangevuld:

2. De voetbalclubs mogen in hun schoot een sectie futsal oprichten. De club wordt dan beschouwd als een multisportclub.
De sectie futsal wordt voor de bond beschouwd als een onafhankelijke futsalclub, en blijft onafhankelijk van de toekomst van de
andere sectie voortbestaan.

Artikel 306

De bond en de statuten van de clubs

Artikel 307

Neutraliteit en niet-discriminatie: bijzondere verbintenis

Artikel 308

Inmenging in andere clubs

HOOFDSTUK 2: LEIDING EN BEHEER VAN DE CLUBS
Artikel 311
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Artikel F312

De verantwoordelijke bestuursleden: verantwoordelijkheid
= Artikel 312, waarin punt 2 als volgt wordt aangevuld:

Het vermelde maximum bedrag voor de nationale futsalclubs dient als één van de licentievoorwaarden in zijn totaliteit door deze
clubs gestort te worden op een bijzondere rekening als onderdeel van een waarborgfonds.

Artikel 313

De gerechtigde correspondent ● Andere gemandateerde personen

Artikel 314

Administratieve verrichtingen en mededelingen

Artikel 315

Verslagen

Artikel 316

Beslechting van geschillen

HOOFDSTUK 3: ONTSLAG
Artikel 321

Ontslag uit de Bond

HOOFDSTUK 4: FUSIES ● SAMENWERKINGSVERBANDEN ●
INACTIVITEIT
Artikel F326

Fusie van clubs ● Fusie van secties van clubs
= Artikel 326, met toevoeging van

35. Wanneer de fusieclub een satellietploeg inschrijft, kiest zij vrij deze in te schrijven in de laagste provinciale afdeling of in de
plaats van de eerste ploeg of satellietploeg van één van de fuserende clubs. De satellietploeg mag evenwel slechts ten hoogste
van start gaan in de afdeling die onmiddellijk lager is dan deze waarvoor haar eerste ploeg is ingeschreven.
Bij het insturen van het inschrijvingsformulier aan de bevoegde instantie(s) zal de club expliciet verduidelijken welke ploegen de
eerste ploeg en de satellietploeg zullen vervangen.

Artikel 327

Samenwerkingsverband voor jeugdploegen

Artikel F328

Inactiviteit van een futsalclub
= Artikel 328 mits toevoeging van:

5. Een club moet zijn vrijwillige inactiviteit voor het volgend seizoen ten laatste op 15 mei aangetekend aankondigen bij het
Sportcomité, of bij het provinciaal secretariaat volgens de situatie van haar eerste ploeg.
Bij gebreke van deze verklaring wordt de club ambtshalve ontslagen met ingang van 30 juni.

HOOFDSTUK 5: SPORTIEVE VERPLICHTINGEN VAN DE CLUBS
Artikel F331

Rekrutering van scheidsrechters en tijdwaarnemers

1. Aantal
11. Elke club waarvan haar eerste ploeg uitkomt in een nationale afdeling of in 1ste of 2de provinciale afdeling, moet ten minste
één futsalscheidsrechter hebben onder de haar toegewezen aangesloten leden. Deze verplichting moet ten laatste op 1
september van het betrokken seizoen vervuld zijn.
Wanneer echter geen 3de provinciale afdeling bestaat, is de club waarvan haar eerste ploeg uitkomt in 2de provinciale afdeling
vrijgesteld van deze verplichting.
KBVB • REGLEMENT FUTSAL 2016/2017 (versie 01.01.2017)
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12. Afgezien van de hiervoor genoemde verplichting moet de club die deelneemt aan een kampioenschap voor beloften of met
een satellietploeg ingeschreven is in een provinciaal kampioenschap, onder dezelfde voorwaarden, tussen zijn toegewezen
leden beschikken over een tweede futsalscheidsrechter.
13. Elke club die met een ploeg deelneemt aan een kampioenschap waarin de cumulatie van de rechtstreekse vrijschoppen in
aanmerking wordt genomen, moet onder de haar toegewezen aangesloten leden ten minste één persoon hebben die
gemachtigd is te fungeren als derde scheidsrechter en tijdwaarnemer.
Deze verplichting moet ten laatste op 1 september van het betrokken seizoen vervuld zijn.
14. Een club die voor het eerst in aanmerking komt om verplichtend een futsalscheidsrechter onder de haar toegewezen
aangesloten leden te hebben, moet op de voorgeschreven datum ten minste een kandidaat-scheidsrechter hebben die actief zal
zijn in het futsal.
Een kandidaat-scheidsrechter moet steeds deelnemen aan de eerstvolgende cursus, alsook aan het examen dat erop volgt.
Indien de kandidaat-scheidsrechter niet slaagt in zijn examen of indien de scheidsrechter zijn activiteiten gedurende meer dan
zes maanden onderbreekt, moet de betrokken club ten laatste zes maanden na de bekendmaking van de uitslag van het
examen of de kennisgeving van de onderbreking, instaan voor de opgave van een nieuwe kandidaat-scheidsrechter.
15. Een scheidsrechter die transfereert naar een andere club, wordt op het einde van het seizoen dat volgt op de boeking van de
transfer, ingeschreven op de "Lijst van de scheidsrechters" van zijn nieuw toegewezen club.
16. Wanneer een aangesloten lid scheidsrechter wordt tijdens de periode dat hij tijdelijk gekwalificeerd is voor een andere club,
wordt hij ingeschreven op de "Lijst van scheidsrechters" van zijn club van herkomst.
17. Toewijzing van een niet toegewezen scheidsrechter:
171. Een niet toegewezen aangesloten scheidsrechter, wordt ingeschreven op de "Lijst van scheidsrechters" van de club die om
zijn toewijzing verzoekt.
172. Een door zijn club gedesaffecteerde scheidsrechter die later wordt toegewezen aan een andere club, wordt vanaf de datum
van zijn nieuwe toewijzing ingeschreven op de "Lijst van de scheidsrechters" van zijn nieuwe club.
173. Een scheidsrechter die toegewezen is aan een club die ontslag neemt of geschrapt wordt, wordt bij een nieuwe toewijzing
onmiddellijk toegevoegd aan de "Lijst van scheidsrechters" van zijn nieuwe club.
18. Wanneer een scheidsrechter gedesaffecteerd wordt, wordt hij hiervan door de bond verwittigd en blijft hij tot op het einde van
het lopende seizoen aangesloten bij de bond in zijn hoedanigheid van scheidsrechter.
Om tijdens het daaropvolgend seizoen behouden te blijven als aangesloten lid, moet hij vóór 30 juni van het seizoen waarin hij
gedesaffecteerd werd een nieuw aansluitingsformulier indienen.
19. Op voorwaarde dat zij op het ogenblik van hun benoeming reeds ingeschreven waren op de "Lijst van de scheidsrechters",
blijven de leden en leden-opleiders van de scheidsrechterscommissies tot het einde van het seizoen waarin ze vijfenzestig jaar
worden, ingeschreven op de lijst van hun club van toewijzing.
2. Boete
21. Zolang een club niet voldoet aan de in punt 11 en 12 voorziene verplichtingen, wordt zij bestraft met het niet terugbetalen van
de door de scheidsrechter gemaakte verplaatsingskosten.
22. Elke tekortkoming van de in punt 13 voorziene verplichting wordt ambtshalve bestraft met een administratieve boete van
10,00 EUR per maand vertraging.
3. Het verlies van de hoedanigheid van actief scheidsrechter wordt door de KBVB betekend aan de betrokkene en aan de
belanghebbende club(s)

Artikel F332

Diensten van trainers

1. Aantal gediplomeerde trainers per club
11. De clubs uitkomende in de Elite-afdeling moeten beschikken over de vereiste gediplomeerde trainers zoals voorzien in de
licentievoorwaarden.
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12. Een club mag geen beroep doen op de diensten van een initiator of trainer die niet voldoet aan de door artikel F601
opgelegde voorwaarden.
13. De clubs dienen zich te vergewissen van de moraliteit en, in voorkomend geval, van het bestaan van een werkvergunning
van hun medecontractant.
2. Betekening aan de bond- Boetes
21. De betrokken clubs zijn verplicht een lijst met de identiteit van de gediplomeerde initiators of trainers-coaches die ze in dienst
hebben te betekenen aan de KBVB. Daartoe ontvangen zij in de loop van de maand juli een in te vullen formulier dat uiterlijk de
week vóór de aanvang van het kampioenschap aan de KBVB terug moet worden gezonden. Dit mag per gewone postzending,
telefax of e-mail.
Toevoegingen of wijzigingen moeten uiterlijk binnen de veertien dagen te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de
overeenkomst aan de KBVB betekend worden.
Elke inbreuk op deze verplichtingen wordt gesanctioneerd met een boete van 200,00 EUR.
22. Indien er toch beroep wordt gedaan op de diensten van een initiator of trainer die niet voldoet aan de voorwaarden van Art.
F601, worden zowel de club als de oefenmeester bestraft met een boete van 200,00 EUR. Deze inbreuk wordt vastgesteld door
het Sportcomité of het provinciaal comité naar gelang de inbreuk gebeurt op nationaal of provinciaal vlak.
23. Wanneer een oefenmeester buiten zijn weten om gedesaffecteerd werd, is deze boete niet verschuldigd op voorwaarde dat
zijn toestand geregulariseerd wordt binnen de acht dagen die volgen op het hem toegestuurd bericht.
24. Wanneer een gediplomeerd initiator of trainer-coach gedurende meer dan drie maanden niet langer actief kan zijn ingevolge
een bondssanctie of wanneer een breuk ontstaat tussen de club en de persoon, moet de betrokken club binnen de termijn van
30 dagen een nieuw gediplomeerde oefenmeester aansluiten en zijn identiteit mededelen aan de KBVB.
De club die niet voldoet aan deze voorschriften, wordt gesanctioneerd met een boete van 200,00 EUR.

Artikel 333

Aansluiting en aangifte van de minderjarigen in de schoot van de
academies

Artikel 334

Aanvraag van de spelerslicentie

Artikel F335

Initiële lijst "spelers van de eerste ploeg"

1. Initiële lijst ‘Spelers van de eerste ploeg'
Elk seizoen, ten laatste op 15 augustus, moet de club die een satellietploeg heeft ingeschreven, op een speciaal daartoe door de
bond op aanvraag afgeleverd formulier, de initiële lijst van de spelers van zijn eerste ploeg indienen bij de KBVB.
De lijst bevat de naam, voornaam, geboortedatum en aansluitingsnummer van minimum twaalf spelers. De spelers moeten
ouder zijn dan 15 jaar op 1 juli en worden geacht te behoren tot de eerste ploeg. De lijst moet in elk geval de spelers bevatten
die nog steeds aan de club zijn toegewezen en die ingeschreven stonden op de wedstrijdbladen van de laatste drie officiële
wedstrijden (kampioenschap of beker) van de eerste ploeg, van het voorbije seizoen.
In geval van fusie tussen clubs zijn de spelers die hiervoor in aanmerking komen diegene die actief waren in de ploeg die
vervangen wordt door de nieuwe eerste ploeg van de gefuseerde club.
De lijst mag geen leden bevatten die een schorsing opliepen die vervalt na het einde van het betrokken seizoen.
De registratiedatum van de initiële lijst wordt gepubliceerd in het officieel bondsorgaan onder de rubriek "Satellietploegen"
Een door de bond afgestempeld exemplaar van de lijst wordt teruggezonden naar de club.
Bij laattijdige indiening van de initiële lijst wordt de in gebreke zijnde club bestraft met een boete van 6,25 EUR.
Zolang de initiële lijst niet is ingediend, verliest de satellietploeg ambtshalve de wedstrijd met toekenning aan de tegenstrever
van de aan de wedstrijd verbonden punten en wordt haar ambtshalve een boete van 50,00 EUR opgelegd.
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2. Wijzigingen aan de lijsten
De initiële lijst ‘Spelers van de eerste ploeg' en de volgende lijsten mogen in de loop van het seizoen gewijzigd worden op
verzoek van de club, hetzij door toevoeging van nieuwe spelers, hetzij door schrapping van spelers. Daartoe moet de club een
nieuw formulier invullen.
De registratiedatum van het nieuw formulier wordt gepubliceerd in het officieel bondsorgaan. Een door de bond afgestempeld
exemplaar van de nieuwe lijst wordt teruggezonden naar de club.
Een speler mag van de lijst worden geschrapt wanneer hij gedurende de laatste vijf opeenvolgende wedstrijden van de eerste
ploeg niet op het wedstrijdblad werd ingeschreven.
Elke speler die op het wedstrijdblad van vijf opeenvolgende wedstrijden van de eerste ploeg werd ingeschreven, moet aan de
lijst ‘Spelers van de eerste ploeg' worden toegevoegd. Bij gebreke van een nieuwe lijst, wordt hij geacht als zijnde erop
ingeschreven.
Een gedesaffecteerde speler is automatisch van de lijst verwijderd vanaf de datum van zijn desaffectatie. Bij gebreke aan een
nieuwe lijst wordt hij beschouwd als niet ingeschreven.
Het minimum aantal van twaalf spelers moet steeds gehandhaafd blijven. Bij gebreke verliest de lijst zijn geldigheid en, tot aan
de regularisatie, verliest de satellietploeg ambtshalve de wedstrijd met toekenning aan de tegenstrever van de aan de wedstrijd
verbonden punten en wordt haar ambtshalve een boete van 50,00 EUR opgelegd.

HOOFDSTUK 6: FINANCIELE EN BOEKHOUDKUNDIGE
VERPLICHTINGEN VAN DE CLUBS
Artikel F341

Rekening-courant

1. Elke club of groepering is houder van een rekening-courant bij de Algemene Thesaurie, waarop alle boekhoudkundige
verrichtingen worden geboekt op de in het reglement voorziene vervaldagen.
2. De clubs ontvangen driemaandelijks een rekeninguittreksel, namelijk in februari (uittreksel van december), in mei (uittreksel
van maart), in augustus (uittreksel van juni) en in november (uittreksel van september).
Een tussentijds uittreksel zal verstuurd worden zodra de rekening-courant een te betalen saldo (= debetsaldo) van minimum
50,00 EUR vertoont.
3. Elk te betalen saldo moet binnen een termijn van 14 dagen volgend op de verzending van het rekeninguittreksel aangezuiverd
worden.
Een club kan verzoeken de terugbetaling van een te ontvangen saldo (= creditsaldo) te bekomen voor zover het bedrag van het
voorschot, zoals voorzien in artikel F1506, steeds als reserve behouden blijft op de rekening.
4. Bij laattijdige vereffening van het debetsaldo wordt aan de in gebreke blijvende schuldenaar een intrest opgelegd gelijk aan de
wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken, verhoogd met 4%, berekend prorata temporis op het aantal dagen vertraging. Wanneer
de rekening niet is aangezuiverd binnen de bepaalde termijn, wordt de schuldenaar aangetekend in gebreke gesteld.
5. Wanneer de schuldenaar het verschuldigd bedrag niet vereffent binnen de termijn aangegeven in de aangetekende
ingebrekestelling, wordt de club voorgesteld tot schorsing van de sportactiviteit. Het Uitvoerend Comité kan nochtans in
uitzonderlijke omstandigheden deze termijn inkorten of verlengen.

Artikel 342

Boekhouding ● Toezicht door de bond

Artikel 343

De fundamentele verplichtingen van de clubs

Artikel 344

De vaste jaarlijkse bondsbijdrage voor clubs en geconventioneerde
groeperingen
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Artikel F345

De individuele bondsbijdragen
= Artikel 345, waarin punt 12 vervangen wordt door:

12. De bijdrage voor de aan een futsalclub toegewezen aangeslotenen wordt jaarlijks in september op het debet van de
rekening-courant ingeschreven op basis van het op 30 juni aangesloten aantal aan de club toegewezen leden.
De bijdragen voor de tussen 1 juli en 15 maart nieuw toegewezen aangesloten leden of tijdelijk gekwalificeerde leden van een
futsalclub, worden op deze laatste datum ingeschreven op het debet van de rekening-courant.

Artikel F349

De waarborg

1. Principe- Bedrag van de waarborg
11. Alle clubs die uitkomen in de nationale competitie moeten een geldbedrag storten, als waarborg voor het nakomen van hun
financiële verplichtingen en niet meer betwistbare bondsschulden, op een daartoe door de KBVB speciaal geopende rekening,
die beheerd wordt door de Algemene Boekhouding.
12. De te storten waarborg is afhankelijk van de afdeling waarin de club met haar eerste ploeg actief is of volgend seizoen wenst
actief te zijn. Dit bedrag bedraagt:
-

3.000,00 EUR voor de Elite-afdeling;
1.700,00 EUR voor 2de nationale afdeling;
1.200,00 EUR voor 3de nationale afdeling.

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd (zie Art. 31) maar wordt pas effectief verhoogd met 100,00 EUR als het verschil tussen de
geïndexeerde waarborg en de reeds gestorte waarborg het bedrag van 50,00 EUR bereikt.
13. Het bedrag van de waarborg kan door het Departement Futsal aangepast worden. Een aanpassing moet steeds afgerond
worden naar een honderdtal.
In geval van verhoging van de waarborg worden de clubs geïnformeerd via Sportleven en moet het bedrag overgeschreven
worden op de speciaal door de KBVB geopende rekening vóór 1 maart van het volgend seizoen.
14. Elke club blijft eigenaar van de door haar gestorte waarborg. De op de uitstaande gelden bekomen creditintresten worden
toegevoegd aan het fonds en verdeeld over alle clubs, naar rato van het uitstaand tegoed van elke club.
Elke club kan te allen tijde en uitsluitend voor haar tegoed kennis nemen van haar totaal uitstaand bedrag in dit waarborgfonds
op de website van de KBVB.
2. Eventuele terugbetaling van de waarborg
21. Wanneer een club definitief geschrapt is van de bondslijsten, mag de KBVB ten zijnen gunste beroep doen op een deel of
het geheel, naargelang het geval, van de uitstaande gelden van de club.
Het tegoed van de club mag uitsluitend aangewend worden voor de betaling van achterstallige en niet meer betwistbare
bondsschulden, waarover de club tijdig zal in kennis gesteld worden.
Voor elke afname op het tegoed van de club is een beslissing van het Uitvoerend Comité vereist.
22 De club die ontslag neemt bij de KBVB krijgt het basisbedrag en de verworven intresten terugbetaald na aanvaarding van dit
ontslag door de nationale algemene vergadering en ten laatste op 30 september daaropvolgend, onder voorbehoud van wat
voorzien is met betrekking tot de achterstallige bondsschulden.
23. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot de achterstallige bondsschulden, waarvoor de desbetreffende
beslissingen in kracht van gewijsde getreden zijn, krijgt de club die geen licentie bekomt voor de afdeling waarvoor zij de
vastgestelde waarborg gestort heeft, binnen 30 dagen na daartoe een schriftelijk verzoek te hebben ingediend, terugbetaling
van:
-

het teveel aan uitstaande gelden, nodig voor de afdeling waarvoor ze wel een licentie bekomen heeft,
het volledig bedrag van de uitstaande gelden indien de club verwezen wordt naar de provinciale competitie.
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HOOFDSTUK 7: BETREKKINGEN TUSSEN DE CLUBS EN DE HEN
TOEGEWEZEN AANGESLOTENEN
Artikel 351

Disciplinaire macht van de clubs

Artikel 352

Mogelijke sancties van een club ten opzichte van de haar
toegewezen aangeslotenen

Artikel 353

Daden die de eer aantasten
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TITEL 4
CLUBLICENTIES VOOR ELITE-AFDELING –
COMPETITIEVOORWAARDEN VOOR 2DE EN 3DE NATIONALE
HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN
Artikel F401

Verzoek tot toekenning van een licentie

1. Club die uitkomt in de Elite afdeling of op het punt staat naar deze afdeling te promoveren
De club die uitkomt in de Elite afdeling of op het punt staat om naar deze afdeling te promoveren, moet een verzoek indienen tot
aflevering van een licentie en deze toegekend krijgen vooraleer in bedoelde competitie te mogen aantreden.
2. De kampioen van een reeks van 2de nationale kan, indien zij geen licentie voor de elite-afdeling heeft aangevraagd in de
gewone termijn, binnen een termijn van 10 kalenderdagen na afloop van het kampioenschap in haar reeks, een licentie
aanvragen voor de elite-afdeling. Deze aanvraag dient bij ter post aangetekend schrijven te worden gericht aan de KBVB waarbij
de poststempel geldt als bewijs van datum.

Artikel F402

Voorwaarden tot deelname aan de Belgische competitie

1. Een club kan enkel deelnemen aan de competitie in de elite-afdeling indien zij beschikt over een licentie voor deze afdeling.
2. Een bekomen licentie kan niet worden overgedragen aan een andere club.
3. De club welke een licentie heeft aangevraagd binnen de daartoe voorziene periode en deze heeft bekomen en welke een nietsanctioneerbare overdracht van patrimonium heeft gerealiseerd, kan de Licentiecommissie Futsal verzoeken deze licentie over
te dragen aan een andere club.
De overnemende club richt daartoe binnen de 8 dagen na de goedkeuring van de overdracht een verzoek aan de KBVB die
deze overmaakt aan de Licentiecommissie Futsal met het oog op een beslissing. Deze aanvraag wordt onderzocht volgens
dezelfde procedure als de licentieaanvraag met inachtneming van de toestand van de overnemer na de overdracht.
4. Ingeval in de loop van het seizoen een sanctioneerbare overdracht van patrimonium wordt gedaan, kan de overnemer slechts
een licentie aanvragen van 1 maart tot 31 maart van het seizoen volgend op dat waarin de overdracht tot stand kwam.

Artikel F403

Geen aanvraag ● Verzaking ● Weigering ● Sancties

Indien geen aanvraag werd ingediend of wanneer de licentie werd geweigerd of ingetrokken, degradeert de betrokken club naar
2de afdeling, voor zover de club voldoet aan de competitievoorwaarden van die afdeling.

HOOFDSTUK 2: LICENTIEVOORWAARDEN VOOR DE
ELITE-AFDELING
Artikel F406

Algemene voorwaarden

De club die een licentie aanvraagt moet voldoen aan volgende algemene voorwaarden:
1°
2°
3°
4°

rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
het bewijs leveren dat de waarborg voorzien in Art. F349 werd betaald;
de jaarrekening voorleggen van het laatst afgesloten boekjaar, samen met het bewijs van neerlegging ter griffie;
het bewijs leveren niet in gebreke te zijn met de betaling van:
- de lonen, premies en andere vergoedingen verschuldigd aan betaalde sportbeoefenaars
- de aan de RSZ verschuldigde bedragen;
- de taksen en belastingen van welke aard ook;
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- de schulden tegenover de KBVB;
- de schulden tegenover de andere clubs;
- de bijdrage aan de groepering van haar afdeling;
5° het bewijs leveren een verzekering tegen arbeidsongevallen te hebben afgesloten in de gevallen waarin zulks door de wet
verplicht is, alsook het bewijs te leveren dat de premie betaald is;
6° in regel zijn met de wetgeving m.b.t. de arbeidsvergunning voor spelers die geen onderdaan zijn van een land van de
Europese Economische Ruimte.

Artikel F407

Specifieke voorwaarden voor de Elite-afdeling

Onverminderd de algemene voorwaarden moet een club om een licentie voor de elite-afdeling te bekomen:
1. uitkomen in of in aanmerking komen om te promoveren naar de elite-afdeling
2. Trainers: vanaf het seizoen 2019-2020
21. vanaf de aanvang van het kampioenschap beschikken over:
minstens één UEFA-B Futsal gediplomeerde trainer die als hoofdtrainer van de 1ste ploeg fungeert;
en minstens één gekwalificeerde trainer in het bezit van het “initiator indoor” getuigschrift die fungeert als hoofdtrainer van
een U21-ploeg of een jeugdploeg.
De beschikbaarheid moet aangetoond worden door vermelding van deze trainers op het wedstrijdblad van elke officiële
wedstrijd.
22. Wanneer een UEFA-B futsal gediplomeerd trainer gedurende een periode van meer dan drie maanden niet actief kan zijn
ingevolge een tuchtsanctie opgelegd door een bondscomité of wanneer een breuk ontstaat tussen de club en de trainer of
initiator, moet de club binnen een termijn van 30 dagen een nieuwe gediplomeerde trainer of initiator, al naargelang het geval,
aansluiten en hiervan kennis geven aan de KBVB. De club die in gebreke blijft, wordt gesanctioneerd met een boete van
300,00EUR.
23. Wanneer een gekwalificeerde trainer met een getuigschrift initiator indoor gedurende een periode van meer dan drie
maanden niet actief kan zijn ingevolge een tuchtsanctie opgelegd door een bondscomité of wanneer een breuk ontstaat tussen
de club en de trainer of initiator, moet de club binnen een termijn van 30 dagen een nieuwe gediplomeerde trainer of initiator, al
naargelang het geval, aansluiten en hiervan kennis geven aan de KBVB. De club die in gebreke blijft, wordt gesanctioneerd met
een boete van 100,00EUR.
3. Bij inschrijving dienen per maand twee wedstrijddata op vrijdag, van drie opeenvolgende uren, verplicht opgegeven te worden.
Deze data mogen niet vallen in de maanden juni, juli en augustus.
4. gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen.
5. Gedurende het hele seizoen een U15 en U17 ploeg in lijn brengen, op voorwaarde dat de KBVB nationale jeugdcompetities
organiseert.
6. voor de thuiswedstrijden van haar eerste ploeg beschikken over een zaal van klasse A of B.
Indien de club haar thuiswedstrijden niet kan betwisten in de zaal die ze heeft aangegeven in de licentieaanvraag, mag ze, met
toestemming van het Departement Futsal, uitwijken naar een andere zaal van klasse A of B.

Artikel F408

Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van Elite afdeling

1. De Licentiecommissie Futsal mag een licentie toekennen aan een club die zich kan beroepen op een herstelplan
goedgekeurd door de rechtbank en/of afbetalingsplannen overeengekomen met de schuldeisers.
2. De Licentiecommissie Futsal kan zowel bij het onderzoek van een aanvraag als bij een controle de toekenning c.q. het
behoud van de licentie koppelen aan:
-

-
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het verbod om elk inkomende transfer voor de eerste ploeg uit te voeren;
het opstellen van een herstelplan, binnen een termijn door haar bepaald. Dit plan bevat een staat van de activa en passiva
van de rechtspersoon, een prognose van de ontvangsten en uitgaven in het komende c.q. lopende seizoen en een
prognose van de activa en passiva aan het einde van het seizoen;
het leveren van het periodiek bewijs, op tijdstippen door haar bepaald, dat de afbetalingsplannen worden nageleefd.
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3. De Licentiecommissie Futsal kan op elk ogenblik en op verzoek van de club het transfer- en/of aansluitingsverbod opheffen,
wanneer de club bewijst dat zij de schulden naar aanleiding waarvan het verbod werd opgelegd, volledig heeft voldaan.
4. De Licentiecommissie Futsal mag de licentie toekennen wanneer er schulden zijn die door de club worden betwist en waarvan
de betwisting kennelijk niet onredelijk schijnt.
In dit geval kan de Licentiecommissie Futsal de toekenning van een licentie afhankelijk maken van het voorleggen van een
bankwaarborg in het voordeel van de schuldeiser met de betwiste vordering.
De Licentiecommissie Futsal gelast het Bondsparket inlichtingen in te winnen bij de institutionele schuldeisers nopens de aard
van de betwisting.

HOOFDSTUK 3: PROCEDURE VOOR DE TOEKENNING VAN DE
LICENTIE
Artikel F411

Het verzoek tot toekenning van de licentie

1. Op straffe van verval dienen de clubs die de licentie voor de elite-afdeling wensen te bekomen ieder seizoen in de periode van
1 maart tot 31 maart (Art. 21) een aanvraag in te dienen.
Op straffe van nietigheid dient de aanvraag te gebeuren per aangetekend schrijven, gericht aan de Secretaris-generaal, die de
toegestuurde aanvraag voor onderzoek en beslissing overmaakt aan de Licentiecommissie Futsal.
2. Om ontvankelijk te zijn dient, op straffe van nietigheid, de aanvraag ingediend te worden door middel van het
standaardformulier, ter beschikking gesteld door de bond.
Bij de aanvraag dienen de stukken gevoegd dewelke worden opgesomd in het standaardformulier.

Artikel F413

De procedure voor de Licentiecommissie Futsal

1. Het onderzoek van de licentieaanvraag is in elke stand van de procedure openbaar, tenzij de club de behandeling met
gesloten deuren vraagt. De uitspraak gebeurt steeds in openbare zitting.
2. De Licentiecommissie Futsal kan na onderzoek van de aanvraag beslissen de licentie de plano toe te kennen wanneer uit de
stukken blijkt dat de club aan alle voorwaarden voldoet. In dit geval dient de club niet te worden opgeroepen.
3. Wanneer de Licentiecommissie Futsal van oordeel is dat de licentie niet de plano kan worden toegekend, kan zij bevelen dat
de club binnen de door haar gestelde termijn aanvullende bewijsstukken voorlegt of kan zij beslissen het Bondsparket te
gelasten met een onderzoek nopens de gegrondheid van het verzoek. Het bevel tot overlegging wordt op het zittingsblad
genoteerd.
Tevens bepaalt zij een datum voor het onderzoek van deze stukken.
Het Bondsparket kan zich voor het uitvoeren van haar onderzoek laten bijstaan door een financieel expert of een jurist uit de
Pool van Specialisten.
Het Bondsparket mag bij de bondsinstanties alle nuttige inlichtingen opvragen betreffende de geschillen van financiële aard
waarbij de aanvrager van de licentie betrokken is.
De kosten van dit onderzoek worden ten laste van de aanvrager van de licentie gelegd.
4. De uitgenodigde clubs zijn verplicht te verschijnen. Geeft de club verstek, dan oordeelt de Licentiecommissie Futsal op basis
van de stukken en wordt de uitspraak geacht op tegenspraak te zijn gewezen.
5. De beslissing waarbij een licentie wordt toegekend of geweigerd, wordt genomen rekening houdende met alle feitelijke
elementen zoals die bestaan op de dag van de sluiting van de debatten. Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen,
dient over alle licentieaanvragen in eerste aanleg een beslissing genomen te zijn voor 15 april.
6. Weigering van toekennen van de licentie
61. Wanneer de Licentiecommissie Futsal vaststelt dat de verbintenissen waaronder de licentie voor het lopende seizoen werd
bekomen, nog steeds niet vervuld zijn bij de behandeling van de nieuwe aanvraag, dient zij de licentie te weigeren.
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62. De Licentiecommissie Futsal kan de licentie weigeren aan een club die in het lopende seizoen in schorsing van sportactiviteit
of meer dan tweemaal in aanleg van schorsing van sportactiviteit is gesteld wegens het niet tijdig vereffenen van bondsschulden.
7. Iedere beslissing van de Licentiecommissie Futsal dient, behoorlijk gemotiveerd, aan de betrokken club te worden betekend
bij ter post aangetekende zending, gekoppeld aan een gewone postbrief en/of fax of e-mail.
Alle beslissingen van de Licentiecommissie Futsal dienen integraal te worden gepubliceerd in het eerstvolgende Sportleven,
doch zonder weergave van de motivering van de beslissing.
8. De beslissing tot toekenning van de licentie vermeldt:
-

de attesten, verklaringen en feiten waaruit de naleving van de licentievoorwaarden blijkt; behoorlijk
het bedrag nog verschuldigd aan schuldeisers bedoeld in Art. F406 waarvoor afbetalingsplannen bestaan, het bedrag en de
vervaldata der afbetalingen en de vaststelling dat het plan werd nageleefd;
de hangende procedures i.v.m. betwiste sommen zoals bedoeld in Art. F406 en de beoordeling van de ernst van de
betwisting.

9. De Licentiecommissie Futsal kent de club waaraan een licentie wordt verleend, een licentienummer toe. Wordt de licentie
toegekend door een andere instantie, dan zendt deze het dossier voor de nodige administratieve afhandeling naar de
Licentiecommissie Futsal.

Artikel F414

Verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport tegen de
beslissing van de Licentiecommissie Futsal

1. Verhaal
11. De beslissing van de Licentiecommissie Futsal is enkel vatbaar voor verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Dit
kan enkel worden aangetekend door:
a)
b)
c)

de betrokken club;
het bondsparket op verzoek van de KBVB;
een derde belanghebbende club, uitkomende in de Elite-afdeling of 2de nationale afdeling.

Het indienen van dit verhaal schorst de uitwerking van de getroffen beslissing.
12. Dit verhaal moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport:
-

door de club: op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na haar betekening (datum poststempel rechtsgeldig zijnde);
door diegenen, vermeld onder 11.b en 11.c,: op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na de publicatie van de
beslissing in Sportleven.

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

Artikel 418

Aangifte van vorderingen van schuldeisers

HOOFDSTUK 4: TOEZICHT OP DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN
EN DE VERPLICHTINGEN
Artikel F422

Toezicht op de algemene licentievoorwaarden

1. De Licentiecommissie Futsal ziet toe op de naleving van de algemene licentievoorwaarden en op de verplichtingen die zij de
clubs oplegt.
Zij kan controle uitoefenen tijdens de periode waarvoor de licentie verstrekt werd. Hiertoe nodigt zij de club per aangetekende
zending en per gewone post of fax uit het bewijs te leveren van de naleving van de algemene voorwaarden en de opgelegde
verplichtingen.
2. De Licentiecommissie Futsal kan, wanneer zij een licentie heeft verleend op basis van afbetalingsplannen en ter gelegenheid
van de controle vaststelt dat deze plannen niet stipt worden nageleefd, een nieuw afbetalingsplan toestaan op voorwaarde dat
dit gedekt wordt door een onvoorwaardelijke bankwaarborg.
3. De Licentiecommissie Futsal kan, wanneer zij ter gelegenheid van een controle vaststelt dat de club de algemene
voorwaarden niet naleeft, een termijn bepalen waarin de toestand geregulariseerd dient te zijn, op straffe van intrekking van de
licentie.
4. Wanneer de Licentiecommissie Futsal een termijn bepaalt voor regularisatie, kan geen nieuwe licentie voor het komende
seizoen worden toegekend alvorens is vastgesteld dat de toestand is geregulariseerd.
5. Wanneer het Bondsparket kennis neemt van feiten die er mogelijk op wijzen dat een club niet of niet langer aan de
licentievoorwaarden voldoet, kan het op ieder ogenblik bij de Licentiecommissie Futsal een verzoek indienen om deze club op te
roepen voor controle.
6. De licentie wordt ingetrokken in geval van faillissement of in vereffeningstelling.
7. Wanneer de Licentiecommissie Futsal tot intrekking van de licentie beslist, wordt deze beslissing betekend per aangetekende
zending en tegelijk per gewone post of fax ter kennis gebracht aan de betrokken club.

Artikel F423

Toezicht op de specifieke licentievoorwaarden

1. De Licentiecommissie Futsal controleert de naleving van de specifieke licentievoorwaarden m.b.t. het inschrijven van U21- en
jeugdploegen en m.b.t. de categorie van de zaal.
11. Het Sportcomité en de Provinciale Comités doen voor alle in de Elite-afdeling uitkomende clubs jaarlijks uiterlijk op 31/10
opgave aan de Licentiecommissie Futsal van:
-

de ingeschreven U21-ploegen
de ingeschreven jeugdploegen
de categorie van de zaal waarin de eerste ploeg haar thuiswedstrijden afwerkt

Zij lichten bovendien de Licentiecommissie Futsal in wanneer een voornoemde ploeg ingevolge forfait uit competitie wordt
genomen.
12. De Licentiecommissie Futsal kan ter controle aan de Dienst Beheer Clubs en Aangeslotenen opgave vragen van alle
jeugdspelers aangesloten bij een club en gerechtigd aan te treden in de door de club ingeschreven jeugdploegen.
2. Wanneer de Licentiecommissie Futsal vaststelt dat één van de voorwaarden niet wordt nageleefd, trekt zij de licentie van de
betrokken club in.
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Artikel F424

Intrekking van de licentie

1. De intrekking van een licentie heeft uitwerking op het einde van het lopende seizoen.
2. In geen geval kan een club waarvan de licentie wordt ingetrokken, een nieuwe licentie aanvragen voor dezelfde afdeling als
deze waarin zij in het seizoen van de intrekking actief was.

HOOFDSTUK 5: COMPETITIEVOORWAARDEN VOOR 2DE en 3DE
NATIONALE AFDELING
Artikel F425

Competitievoorwaarden voor de 2de nationale afdeling

Bij het inschrijven in het kampioenschap van 2de nationale afdeling, dienen de clubs te voldoen aan de volgende
competitievoorwaarden en moeten zij de hiertoe noodzakelijke documenten meeleveren:
1. Rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
2. Op sportieve basis de promotie voor 2de nationale afdeling hebben verkregen of zolang er vacante plaatsen zijn mits het
voldoen van alle andere competitievoorwaarden.
3. Het bewijs leveren dat de waarborg voorzien in Art. F349 werd betaald.
4. Bij inschrijving dienen per maand twee wedstrijddata op vrijdag, van drie opeenvolgende uren, verplicht opgegeven te worden.
Deze data mogen niet vallen in de maanden juni, juli en augustus.
5. Gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen en, op voorwaarde dat de KBVB nationale jeugdcompetities
organiseert, gedurende het hele seizoen een U15- en U17-ploeg in lijn brengen.
6. Voor de thuiswedstrijden van haar eerste ploeg beschikken over een zaal van klasse B of C. Indien de club haar
thuiswedstrijden niet kan betwisten in de zaal die ze heeft aangegeven mag ze, met toestemming van het Departement Futsal,
uitwijken naar een andere zaal van klasse A, B of C.
7. Het Departement Futsal is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de competitievoorwaarden in de nationale afdelingen
(Art. 286.2).

Artikel F426

Competitievoorwaarden voor de 3de Nationale afdeling

Bij het inschrijven in het kampioenschap van 3de nationale afdeling , dienen de clubs te voldoen aan de volgende
competitievoorwaarden en moeten zij de hiertoe noodzakelijke documenten meeleveren:
1. Rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
2. Op sportieve basis de promotie voor 3de nationale afdeling hebben verkregen of zolang er vacante plaatsen zijn mits het
voldoen van alle andere competitievoorwaarden.
3. Het bewijs leveren dat de waarborg voorzien in Art. F349 werd betaald.
4. Bij inschrijving dienen per maand twee wedstrijddata op vrijdag, van anderhalf opeenvolgende uren, verplicht opgegeven te
worden. Deze data mogen niet vallen in de maanden juni, juli en augustus.
5. Voor de thuiswedstrijden van haar eerste ploeg beschikken over een zaal van klasse C of D. Indien de club haar
thuiswedstrijden niet kan betwisten in de zaal die ze heeft aangegeven mag ze, met toestemming van het Departement Futsal,
uitwijken naar een andere zaal van klasse A, B of C.
6. Het Departement Futsal is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de competitievoorwaarden in de nationale afdelingen
(Art. 286.2).
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TITEL 5
DE AANGESLOTENEN
HOOFDSTUK 1: HOEDANIGHEID VAN AANGESLOTENE ●
VERBINTENISSEN
Artikel 501

De aansluiting en toewijzing ● Heraansluiting

Artikel 502

Aanvang en geldigheidsduur van de aansluiting

Artikel 503

Bondsbijdrage van de aangeslotenen

Artikel 504

Verbintenis van de aangeslotenen

Artikel 505

Woonstkeuze van de aangeslotenen

HOOFDSTUK 2: DE AANSLUITING ● REGULARISATIE
Artikel 511

Aansluitingsformaliteiten ● Betekening van
Buitengewone procedure voor het profvoetbal

Artikel 512

Meerdere aansluitingen voor dezelfde speler

Artikel 513

Aansluiting van staatlozen, buitenlanders of Belgen die uit het
buitenland komen of terugkeren, en die nooit waren aangesloten

Artikel 514

Vaststellen van foute gegevens

Artikel 515

Regularisatie van een aansluiting

registratie

●

HOOFDSTUK 3: UITTREDING UIT DE BOND ● HERAANSLUITING
Artikel 521

Ontslag buiten de periode van 1 april tot 30 april ● Heraansluiting ●
Speelgerechtigheid

Artikel 522

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

Artikel 523

Opleidingsvergoeding
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Artikel F524

Desaffectatie door de club ● Heraansluiting ● Speelgerechtigheid
= Artikel 524, mits wijziging van punt 32., en toevoeging van punt 34:

32. De gedesaffecteerde aangeslotene kan toegewezen worden aan een andere club door het ondertekenen van een nieuw
aansluitingsformulier. Na de reglementaire wachttijd mag deze speler gedurende het lopende seizoen wedstrijden betwisten met
zijn nieuwe club.
34. Desaffectatie van een scheidsrechter
Zie Art. F331

HOOFDSTUK 4: HERAANSLUITING VAN DE BETAALDE
SPORTBEOEFENAARS VRIJ VAN CONTRACTUELE VERBINTENIS
Artikel 526

Betaalde sportbeoefenaars vrij van contractuele verbintenis

Artikel 527

Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar verstrijkt op het
einde van het seizoen

Artikel 528

Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar in gemeen
overleg wordt ontbonden

Artikel 529

Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt
ontbonden door de speler wegens zware fout in hoofde van de
club-werkgever

Artikel 530

Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt
ontbonden door de club

HOOFDSTUK 5: HERAANSLUITING NA ONTSLAG OF SCHRAPPING
VAN EEN CLUB
Artikel 531

Heraansluiting na ontslag of schrapping van een club

HOOFDSTUK 6: HET STATUUT VAN DE SPELERS ●
VERANDERING VAN STATUUT
Artikel F536

De mogelijke statuten van een speler
= Artikel 536, met toevoeging van punt 4:

4. Een futsalclub mag slechts beschikken over spelers die een vergoeding ontvangen, op voorwaarde dat zij het statuut van
rechtspersoon heeft.

Artikel 537

De amateur

Artikel 539

De betaalde sportbeoefenaar

Artikel 540

Verandering van statuut tijdens de tijdelijke transfer

Artikel 541

Wederkwalificatie tot amateur

28

KBVB • REGLEMENT FUTSAL 2016/2017 (versie 01.01.2017)

TITEL 6: DE TRAINERS

TITEL 6
DE TRAINERS
HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN
Artikel F601

Categorieën van trainers: initiator - trainer-coach

1. De gediplomeerde initiator of trainer-coach mag een vergoeding ontvangen voor zijn prestaties. De twee betrokken partijen
dienen zich te schikken naar de wettelijke bepalingen ter zake.
2. De gediplomeerde initiator of trainer-coach die actief is bij een club van de nationale afdelingen moet, al dan niet rechtstreeks,
aangesloten zijn bij de bond.

Artikel F602

Beperkingen ● Verandering van hoedanigheid

1. Het is een speler die onder contract staat verboden een overeenkomst als initiator of trainer aan te gaan zolang hij nog
verplichtingen als contractspeler heeft tegenover een club, behoudens schriftelijke toestemming van deze laatste.
2. Mits het voorleggen van het bewijs dat zijn contract beëindigd is kan een aangesloten initiator of trainer-coach zijn
wederkwalificatie als speler verkrijgen van het Departement Futsal.
In geval van gunstige beslissing bepaalt het Departement Futsal de datum waarop de wederkwalificatie ingaat.

Artikel 603

Jurisdictie

HOOFDSTUK 2: DE OPLEIDING VAN DE TRAINERS
Artikel F606

De opleiding van de trainers

1. Toelatingsvoorwaarden - Voorwaarden tot slagen
Om tot de cursussen te worden toegelaten, moet de kandidaat minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin
de cursus start.
Voor verdere toelatingsvoorwaarden tot de verschillende opleidingen en voorwaarden tot slagen: zie reglementen van inwendige
orde van de verschillende inrichters.
2. Organisatie - Aanbod opleidingen
De volgende opleidingen worden georganiseerd:
-

Initiator futsal
Trainer-coach futsal
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TITEL 7
DE TUSSENPERSONEN
Artikel 701

Samenwerking met Tussenpersonen
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TITEL 8
DE SCHEIDSRECHTERS
HOOFDSTUK 1: DE SCHEIDSRECHTER IN DE BOND
Artikel F801

Aanvaarding
= Artikel 801 aangevuld met

3. Indien een kandidaat-scheidsrechter bij het indienen van zijn kandidatuur of na het slagen voor zijn examen nog niet is
aangesloten met toewijzing aan een futsalclub, wordt hij uitzonderlijk tot 30 juni na het slagen voor zijn examen opgenomen in
het kader van de actieve scheidrechters.
Om na deze datum scheidrechter te blijven, moet hij toegewezen zijn aan een futsalclub.
Tijdens het seizoen dat hij niet is toegewezen aan een club, is de scheidsrechter geen enkele bijdrage verschuldigd aan de
bond.

Artikel F802

Het kader
= Artikel 802, waarbij:

2. vervalt
5. Toevoegen: De scheidsrechters van de categorieën A, B, C en D verbinden zich ertoe maximaal 3 maal per seizoen
eindrondes en/of jeugdtornooien futsal te leiden tegen een jaarlijks te bepalen forfaitaire vergoeding.

Artikel 803

De opname in het kader ● Rangschikking

Artikel 805

Verbodsbepalingen ● Onverenigbaarheden

Artikel 806

Sancties tegenover scheidsrechters ● Schorsing als speler

HOOFDSTUK 2: DE SCHEIDSRECHTER EN DE WEDSTRIJD
Artikel F811

Scheidsrechtersverslag
Artikel 811 aangevuld met:

3. De tweede of derde scheidsrechter of de tijdwaarnemer stelt een verslag op voor de feiten die alleen hij heeft kunnen
vaststellen en die hij gesignaleerd heeft aan de scheidsrechter. Daarenboven kan hij klacht neerleggen of een verslag opstellen
voor agressie waarvan hij het slachtoffer is.

Artikel 812

Burgerlijke aansprakelijkheid van de scheidsrechters

Artikel 813

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

Artikel F814

Notitieboekje van de scheidsrechter

1. Elk seizoen stelt de bond iedere scheidsrechter in het bezit van een notitieboekje waarin tijdens de wedstrijden, al naargelang
de noodzaak, de zich voordoende feiten worden ingeschreven.
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2. Het notitieboekje waarin de uitsluitingen en/of de waarschuwingen werden opgetekend en de minuten waarop ze zich
voordeden, moet zorgvuldig gedurende het ganse seizoen door de scheidsrechter bewaard worden.
3. Op elk verzoek van de bevoegde bondsinstantie moet hij het kunnen voorleggen. Hij moet het steeds bijhebben ter
gelegenheid van het verschijnen voor een bondsinstantie.

HOOFDSTUK 3: FINANCIELE BEPALINGEN
Artikel 816

Kosten van de scheidsrechters

Artikel F817

Vergoeding van de scheidsrechters

1. Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie.
Categorie
A

Vergoeding (EUR)
32,00

B
C
D
E

27,00
22,00
22,00
17,00

F
G
H

16,00
15,00
15,00

Wanneer een scheidsrechter een wedstrijd moet leiden van
1ste nationale afdeling of een andere wedstrijd waarin twee
clubs van 1ste nationale afdeling betrokken zijn en tot de
categorie A1 behoort, is hij gerechtigd een supplement van
36,00 EUR aan te rekenen.

Wanneer een scheidsrechter van de categorie E wordt
aangeduid als tweede scheidsrechter voor een wedstrijd van
een nationale competitie, heeft hij recht op de vergoeding die
voorzien is voor de scheidsrechter van de categorie C.

Stagiair
15,00
Aangeduide derde Categorie E = 17,00
scheidsrechter en
tijdwaarnemer

De scheidsrechterskosten van de door de clubs aangevraagde bijkomende scheidsrechters zijn ten laste van de clubs die
erom verzochten. Wanneer beide clubs erom verzochten, dragen de beide clubs, elk voor de helft, de kosten.

2. Wedstrijden met verkorte speelduur
Ter gelegenheid van wedstrijden met een kortere tijdsduur dan deze die reglementair voorzien is, wordt de wedstrijdvergoeding
voor de scheidsrechters verhoudingsgewijs herleid in functie van het aantal minuten speeltijd.
De scheidsrechter van de categorieën A tot en met D gebruiken als basisbedrag voor hun berekening de vergoeding die is
voorgeschreven voor de scheidsrechter van de categorie B.
De scheidsrechter van de categorieën E tot en met H, alsook de stagiairs, gebruiken als basisbedrag de vergoeding die
voorgeschreven is voor de scheidsrechter van de categorie F.
3. Niet gespeelde wedstrijd
31. Afwezigheid van één van de ploegen
Wanneer een wedstrijd niet kan worden aangevangen ingevolge de afwezigheid van één van de ploegen, hebben de aanwezige
scheidsrechters recht op de volledige wedstrijdvergoeding.
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32. Onvoorziene niet-beschikbaarheid van de zaal of uitstel van de wedstrijd
Bij onvoorziene niet-beschikbaarheid van de zaal of uitstel van de wedstrijd, hebben de aanwezige scheidsrechters en
tijdwaarnemer slechts recht op de helft van de hen toekomende vergoeding.
4. Tornooi
Wanneer een club of groepering een tornooi of meerdere opeenvolgende wedstrijden inricht, moeten de organisatiemodaliteiten
een bepaling voorzien waarbij de verplaatsingskosten van de aangeduide scheidsrechters billijk worden verdeeld onder al de
deelnemende ploegen.

Artikel F819

Kosten van gelegenheidsscheidsrechters of -tijdwaarnemers

1. Een gelegenheidsscheidsrechter of -waarnemer heeft geen recht op de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten.
2. De actieve scheidsrechter die een wedstrijd leidt in vervanging van een officieel aangeduide maar afwezige scheidsrechter,
heeft recht op de vergoeding volgens de categorie waartoe hij behoort. Indien hij behoort tot de categorie A, B, C of D en hij in
vervanging van een officieel aangeduide of een afwezige scheidsrechter een provinciale wedstrijd leidt, heeft hij slechts recht op
de vergoeding die voorzien is voor de categorie E.
3. Een aangesloten lid dat geen actieve scheidsrechter is en een wedstrijd leidt in vervanging van een afwezige aangeduide
scheidsrechter, heeft geen recht op een wedstrijdvergoeding.

Artikel F820

Verplaatsingskosten

1. Verplaatsingskost: Art. 32
2. De bond betaalt aan de clubs naar rato van 90% de verplaatsingskosten terug van de officieel aangeduide scheidsrechters
naar aanleiding van de officiële competitiewedstrijden, met uitzondering van de testwedstrijden of de wedstrijden van een
eindronde.
3. Wanneer een scheidsrechter is aangeduid voor meerdere al of niet opeenvolgende wedstrijden binnen een tijdsbestek van
vier uren, moet deze scheidsrechter zijn verplaatsingskosten gelijkmatig verdelen over de verschillende organiserende clubs.
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TITEL 9
DE MUTATIES VAN SPELERS EN AANGESLOTENEN
HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN
Artikel 901

Soorten transfers of mutaties ● Taks ● Geschillen

Artikel 902

Naleving van het reglement

Artikel 903

Transferverbod

Artikel 904

Indiening en boeking van binnenlandse transfers

HOOFDSTUK 2: DE GEWONE BINNENLANDSE TRANSFERS
Artikel 906

Procedure

Artikel F907

Aard van de gewone binnenlandse transfer
= Artikel 907, maar punt 5 vervangen door:

5. Voortijdige verbreking van de transfer
51. Wanneer de transfer vóór het verstrijken van de gestelde termijn in gemeenschappelijk overleg met de betrokken partijen
verbroken wordt, keert de speler onmiddellijk terug naar zijn club van herkomst.
52. De betekening van de voortijdige terugkeer wordt per aangetekende brief gestuurd naar de KBVB en dient ondertekend te
zijn door de speler, een houder van het ouderlijk gezag (indien de speler minder dan 18 jaar oud is) en door de gerechtigde
correspondent van de twee betrokken clubs.
53. Mits inachtneming van de reglementaire wachttijd, mag hij deelnemen aan de wedstrijden van alle categorieën waarvoor hij
gekwalificeerd is. Wanneer de voortijdige terugkeer echter plaatsheeft na 31 december, mag hij niet deelnemen aan wedstrijden
van officiële competities van de eerste ploeg en/of van de satellietploeg.

Artikel F908

Transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer

In de volgende periodes kunnen gewone binnenlandse transfers zonder speelbeperking afgesloten worden:
-

van 1 juni tot 31 december:
alle clubs kunnen transfers van amateurspelers afsluiten;

-

van 1 juni tot 31 augustus:
alle clubs kunnen transfers van betaalde sportbeoefenaars afsluiten, op voorwaarde dat speler betaalde sportbeoefenaar
blijft in aanwervende club;

-

van 1 januari tot 31 januari:
de clubs van de nationale afdelingen kunnen onderling transfers van betaalde sportbeoefenaars afsluiten, op voorwaarde
dat speler betaalde sportbeoefenaar blijft in aanwervende club;

Artikel 909

Transferonderhandelingen
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Artikel F910

Beperkingen in verband met het aantal transfers

Een speler kan, in principe, per seizoen slechts één gewone transfer bekomen.
Per uitzondering kan een speler een tweede transfer bekomen, namelijk in geval van:
-

de administratieve transfer (Art.916)
de terugkeer uit het buitenland van een betaalde sportbeoefenaar vóór 31 augustus of in de maand januari (Art. 921)
een gewone transfer, uitzonderlijk toegestaan door het Uitvoerend Comité (Art. 912)
gewone transfer tijdens de eerstvolgende transferperiode voor de betaalde sportbeoefenaar in een club uit de nationale
afdelingen, van wie het contract in gemeen overleg ontbonden werd (Art. 526)

Artikel 911

Inzending van meerdere transferformulieren voor dezelfde speler in
dezelfde periode

Artikel 912

Uitzonderlijk valideren en annuleren van een transfer

HOOFDSTUK 3: DE ADMINISTRATIEVE BINNENLANDSE TRANSFERS
Artikel F916

Transfer wegens speciale omstandigheden
= Artikel 916, maar punt 2 vervangen door:

2. De speler die van deze transfer geniet na 31 december mag niet opgesteld worden in de officiële wedstrijden van de eerste
ploeg en/of satellietploeg van de nieuwe club.

Artikel 918

Transfer niet-spelend lid

HOOFDSTUK 4: DE INTERNATIONALE TRANSFERS
Artikel 921

Transfer van een speler komende uit het buitenland

Artikel 922

Transfer naar het buitenland

Artikel 923

Internationale opleidingsvergoeding

Artikel 924

Bescherming van minderjarigen bij internationale transfers of
stages
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TITEL 10
DE KWALIFICATIE VAN DE SPELERS
HOOFDSTUK 1: DEFINITIE
Artikel 1001

Definitie ● Sancties

HOOFDSTUK 2: BASISVOORWAARDEN
Artikel F1006

Basisvoorwaarden
= Artikel 1006, maar punt 16 vervangen door:

16. Een speler mag in de loop van hetzelfde seizoen voor meer dan één effectieve club uitkomen in officiële wedstrijden van de
eerste ploeg in geval van:
-

annulering van een dubbele aansluiting door de KBVB (Art. 512);
uitzonderlijk valideren of annuleren van een transfer door het Uitvoerend Comité (Art. 912);
gewone binnenlandse transfer van de amateur tot 31 december (Art. F908);
gewone binnenlandse transfer van de speler onder contract in nationale afdelingen van 1 juni tot 31 augustus en van 1
januari tot 31 januari (Art. F908);
heraansluiting van een betaalde sportbeoefenaar of niet-amateur op het einde of bij ontbinding van het contract (Art. 526529);
annulering van een transfer of een aansluiting bij ontslag (Art. 321) of schrapping van een club (Art. 1922);
gemeenschappelijke verbreking van een tijdelijke transfer vóór 1 januari (Art. F907);
vervroegde terugkeer uit het buitenland naar een club van 1ste nationale afdeling tijdens de maand januari (Art. 921);
transfer die tot stand kwam ingevolge de inactiviteit van de eerste ploeg van de club waarvoor hij gekwalificeerd was (Art.
F916);
in geval van een administratieve transfer aanvaard wegens de toestand van schorsing van de sportactiviteit van een club
(Art. 1922).

Artikel 1007

Aansluiting bij de KBVB

Artikel 1008

De wachttijd

Artikel 1009

De leeftijd van de spelers

Artikel 1010

Schorsing

HOOFDSTUK 3: SPECIFIEKE VOORWAARDEN
Artikel F1016

Specifieke voorwaarden bij heraansluiting of transfer

Een speler is in bepaalde gevallen niet gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg.
1. Bij niet-naleving van de reglementaire periode voor heraansluiting na desaffiliatie (persoonlijk ontslag of speler einde
contract):
11. heraansluiting na persoonlijk ontslag van de amateur in de periode van 1 april tot 30 april: zie Art.522
12. heraansluiting na persoonlijk ontslag van de amateur buiten de periode van 1 tot 30 april: zie Art. 521
13. heraansluiting na desaffiliatie bij het einde contract van niet-amateur of betaalde sportbeoefenaar: zie Art. 526
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2. bij niet-naleving van de gunstige periodes voor de transfer uit het buitenland: zie Art. 921
3. bij gebruik van de administratieve transfer wegens speciale omstandigheden: zie Art. F916
4. bij gebruik van de administratieve transfer van niet-spelende leden: zie Art. 918

Artikel F1017

Specifieke voorwaarden
satellietploegen

voor

de

eerste

herenploegen

en

1. Elke speler die niet voorkomt op de lijst ‘Spelers van de eerste ploeg' (Art. 335) mag zonder beperking aantreden met de
satellietploeg.
2. De satellietploeg mag maximum twee spelers die voorkomen op de lijst ‘Spelers van de eerste ploeg' (Art. F335) inschrijven
op het wedstrijdblad van een kampioenschapswedstrijd;
3. In de Beker van België mag de satellietploeg geen speler op het wedstrijdblad inschrijven die op het ogenblik van de wedstrijd
voorkomt op de lijst ‘Spelers van de eerste ploeg' (Art. 335), noch een speler die eerder gedurende hetzelfde seizoen
ingeschreven was op het wedstrijdblad van een wedstrijd van de eerste ploeg in het kader van de Beker van België.
4. Ter gelegenheid van een wedstrijd voor de Beker van België van de eerste ploeg, mag op het wedstrijdblad geen speler
ingeschreven worden die eerder gedurende hetzelfde seizoen reeds ingeschreven was op het wedstrijdblad van een wedstrijd
voor de Beker van België van zijn satellietploeg.

Artikel F1018

Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van
jeugdploegen en reserven: klasseverlaging

1. Algemene principes
11. Een kernspeler is een speler die tijdens de laatste twee kampioenschapswedstrijden ingeschreven stond op het
wedstrijdblad van dezelfde ploeg.
12. Een kernspeler verlaagt zich van klasse als hij ingeschreven staat op het wedstrijdblad van een andere ploeg van zijn club
die ingedeeld is in dezelfde of in een lagere afdeling.
13. Een kernspeler mag zonder enige beperking deelnemen aan de wedstrijden van (een) andere ploeg(en) van zijn club die
actief zijn (is) in een hogere afdeling.
14. Op straffe van verlies van de punten van de wedstrijden waarin de klasseverlaging plaatsvond, mag een club niet meer dan
twee kernspelers van een hogere ploeg inschrijven op het wedstrijdblad.
15. Zoals elke andere speler mag een jeugdspeler zich niet van klasse verlagen.
2. Seniores - Jeugdspelers
De jeugdspelers die ten volle vijftien jaar zijn, mogen in alle afdelingen voor seniores uitkomen zonder daarom hun kwalificatie
voor de jeugdkampioenschappen te verliezen. Hun deelneming aan wedstrijden van seniores is onderworpen aan het algemeen
reglement op de klasseverlaging (zie principes hierboven).
3. Door de provincie georganiseerde jeugdafdelingen
De definitie, beperking en sanctie vermeld hierboven zijn van toepassing op de ploegen die aantreden in dezelfde jeugdreeksen.
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4. Wedstrijden van invallersafdelingen
Wanneer in de provincie competities voor provinciale en/of regionale invallersploegen georganiseerd worden, is de regel van de
klasseverlaging zoals opgenomen onder 15 en 2 hierboven niet van toepassing tussen de eerste ploeg of de satellietploeg en de
invallersploeg(en) van eenzelfde club.
Treden echter meerdere ploegen van eenzelfde club aan in eenzelfde reeks voor invallersploegen, is de regel van de
klasseverlaging tussen deze invallersploegen onderling wel van toepassing.
5. Bijzonderheden Satellietploegen
Zie Art. F1017.

Artikel F1020

Kwalificatie voor officiële wedstrijden gespeeld buiten hun normale
competitiedag

Elke speler, die voldoet aan de basisvoorwaarden en aan de specifieke voorwaarden, hierboven beschreven, is gekwalificeerd
om deel te nemen aan een wedstrijd die gespeeld wordt op een datum die buiten de normale kalender valt.

Artikel 1021

Diverse verbodsbepalingen

HOOFDSTUK 4: BESTRAFFING
Artikel 1026

Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers
inschrijven op het wedstrijdblad

HOOFDSTUK 5: INLICHTINGEN
Artikel 1031

Inlichtingen betreffende de kwalificatie en de toestand van de
spelers
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TITEL 11
DE SPELERSCONTRACTEN
Artikel 1101

Basisprincipes inzake contracten

Artikel 1102

Betekening aan de bond van contracten van
sportbeoefenaar en van de optielichting ● Archivering

Artikel 1103

Periode van ondertekening van contracten ● Inwerkingtreding ●
Vervaldatum

Artikel 1104

Duur van het contract ● Vroegtijdige ontbinding

Artikel 1105

Neutralisatie van het contract van betaalde sportbeoefenaar
wegens bondssanctie

Artikel 1106

Contractuele sancties

Artikel 1107

Geschillen
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TITEL 12
DE REGELS VAN HET FUTSAL
Specifieke reglementering voor het futsal

HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN
Artikel F1201

Toepasselijke reglementering

1. Alleen de door de FIFA voorgeschreven regels zijn van toepassing tijdens de wedstrijden die door de KBVB, VFV en ACFF en
zijn clubs worden georganiseerd.
In afwijking van deze spelregels, zijn de schikkingen opgenomen in de artikels van deze titel eveneens van toepassing.
2. Zij moeten door de scheidsrechters toegepast worden, rekening houdend met de door het Departement Futsal genomen
beslissingen, gepubliceerd in de brochure "Spelregels futsal".
3. De aspecten die in de "Spelregels futsal" behandeld worden zijn:
Regel 1: Het speelveld (zie ook hoofdstuk 2)
Regel 2: De bal (zie ook hoofdstuk 3)
Regel 3: Het aantal spelers (zie ook hoofdstuk 4)
Regel 4: De uitrusting van de spelers (zie ook hoofdstuk 5)
Regel 5: De scheidsrechters
Regel 6: De assistent-scheidsrechters
Regel 7: De duur van de wedstrijd (zie ook hoofdstuk 6)
Regel 8: Het begin en de hervatting van het spel
Regel 9: De bal in en uit het spel
Regel 10: De wijze van scoren
Regel 11: Buitenspel
Regel 12: Fouten en wangedrag
Regel 13: De vrije schoppen
Regel 14: De strafschop
Regel 15: De intrap
Regel 16: De doelworp
Regel 17: De hoekschop
Regeling om de winnaar van een wedstrijd te bepalen - Thuis- en uitwedstrijden
De technische zone
De scheidsrechterssignalen
Interpretatie van de futsalspelregels en richtlijnen

Artikel F1205

Bijzonderheden

1. Een aantal bijzondere voorschriften zijn van toepassing voor de wedstrijden.
Indien de algemene regel van toepassing is, wordt er geen melding van gemaakt.
Als de bijzondere voorschriften beschreven worden in een ander artikel van deze titel, worden ze eveneens hier niet vermeld.
11. Regel 7: Tijdwaarnemer: Er is enkel een tijdwaarnemer nodig indien de wedstrijd gespeeld wordt met reële tijd.
12. Regel 12: Overtredingen - Wangedrag
121. Wanneer een wedstrijd niet gespeeld wordt volgens het systeem van "reële tijd", mag de ploeg waarvan een speler werd
uitgesloten ingevolge een rode kaart of twee gele kaarten zich na verloop van vijf minuten aanvullen met één speler. Deze
aanvulling kan slechts gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de scheidsrechter.
De ploeg die evenwel tijdens deze vijf minuten straftijd een doelpunt incasseert, mag onmiddellijk ter gelegenheid van de daarop
volgende aftrap aangevuld worden met een speler.

KBVB • REGLEMENT FUTSAL 2016/2017 (versie 01.01.2017)

45

TITEL 12: DE REGELS VAN HET FUTSAL
122. Wanneer een ploeg, ingevolge de afwezigheid of laattijdigheid van een speler, samengesteld is uit slechts vier spelers, mag
zij onmiddellijk vervolledigd worden, zelfs wanneer de tegenpartij ingevolge een uitsluiting gereduceerd werd met een speler.
123. Een verwittiging aan een wisselspeler heeft geen enkele invloed op het spelverloop.
124. Bij uitsluiting van een wisselspeler moet er geen speler teruggetrokken worden van het speelveld.
2. In afwachting van een eindbeslissing door de Commissie Futsal van de FIFA, beslist het Uitvoerend Comité, op advies van het
Departement Futsal, over de gevallen waarin de toepassing van de Spelregels aanleiding geeft tot verschillende interpretaties.

HOOFDSTUK 2:
REGEL 1: HET SPEELVELD
Artikel F1206

Het futsalterrein

1. Het terrein
11. Een terrein bestaat uit het speelveld, de technische zone en de neutrale zone.
12. Het speelveld wordt beschreven in Regel 1 van de Spelregels.
Het speeloppervlak moet samengesteld zijn uit één en dezelfde materie. Speeloppervlakken van ruw beton, asfalt en kunstgras
zijn verboden voor de officiële competities.
13. De doelen moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften en de beslissing van Regel 1 van de Spelregels.
Ze doelen mogen verplaatsbaar zijn maar moeten ter gelegenheid van een wedstrijd, ofwel veilig verankerd zijn in de vloer,
ofwel dusdanig gestabiliseerd zijn dat zij niet kunnen omvallen of verschuiven of op gelijk welke wijze de veiligheid van spelers
en officials in gevaar kunnen brengen.
Ze moeten zo beschilderd zijn dat ze contrasterend zijn met de inrichting van de zaal.
2. Afbakening, hoekvlaggen: zie “Regels van het voetbalspel” en “Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”, regel 1
21. De belijning moet overeenstemmen met de voorschriften en beslissingen van Regel 1 van de Spelregels.
De kleur moet contrasteren met deze van de grond en mag geen verwarring veroorzaken met terreinmarkeringen van andere
sporten
22. Voor de zalen van categorie E en F gelden volgende afwijkingen:
221. De afwezigheid van het middenpunt, de middencirkel, een strafschoppunt, één of meerdere grenslijnen van de wisselzones
of de hoekschopcirkels, kunnen geen reden zijn om een wedstrijd niet te laten doorgaan. In dit geval oordeelt de scheidsrechter
over de positie van de bal of de reglementaire afstand die de spelers moeten naleven.
222. De afwezigheid van het tweede strafschoppunt kan geen reden zijn om een wedstrijd waarop Regel 14 van de Spelregels
niet van toepassing is, niet te laten doorgaan.
3. Conformiteit van het terrein tijdens de wedstrijd: Art. 1428

Artikel F1209

Hindernissen op of rond het speelveld

1. De vrije hoogte boven het speelveld moet minimum 7 meter zijn.
2. Behalve de in Regel 1 van de Spelregels voorziene verbodsbepalingen, zijn eveneens verboden:
21. al of niet overtrokken metalen doelnetten, doelnetten die een bal door de mazen laten, doelnetten die de bal met een zekere
kracht zouden terugkaatsen;
22. het op een onverantwoorde wijze aanbrengen van voorwerpen en/of spandoeken aan het doel of de doelnetten.
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Artikel F1210

De speciale zones van een terrein

1. De neutrale zone
De neutrale zone bestaat uit een ruimte rondom het speelveld en de technische zone, vrij van enige hindernis, ten einde een
voldoende veiligheid te garanderen aan de scheidsrechter, spelers en officials.
2. De technische zone
De technische zone bestaat uit:
-

de plaatsen die voorbehouden zijn voor zeven wisselspelers en voor zes officials, en die op minstens vijf meter van de
middenlijn en aan beide zijden ervan moeten gesitueerd zijn;
de plaats voor de derde scheidsrechter en tijdwaarnemer die zich moet bevinden in de onmiddellijke omgeving van de
middenlijn. Deze plaats moet gescheiden zijn van deze van de wisselspelers.

HOOFDSTUK 3:
REGEL 2: DE BAL (en ander materiaal)
Artikel F1216

Bal

1. De bal moet voldoen aan de voorschriften van spelregel 2.
De buitenbekleding van de bal mag niet van vilt zijn.
2. Voor jeugdwedstrijden van U6 tot en U13 is een futsalbal nr. 3 toegelaten.
3. Wanneer een gebrek aan ballen het verder zetten van de wedstrijd zou verhinderen, wordt de overwinning, behoudens bewijs
van overmacht, toegekend aan de bezoekende ploeg.

Artikel F1217

Divers ter beschikking te houden materiaal

1. De organiserende club is verplicht een fluitje, een rode en een gele kaart ter beschikking te houden van de scheidsrechters.
2. De organiserende club is verplicht om te beschikken over een opneemdoek. Bij gebrek kan de club bestraft worden met een
boete van maximum 15,00 EUR.
3. Een draagbaar en een verbandtrommel, die al de bij een ongeval onmisbare benodigdheden en producten bevat en waarvan
de lijst door de KBVB is meegedeeld aan de clubs, moeten voorhanden zijn op minder dan 50 meter van het terrein.
4. De organiserende club moet ter gelegenheid van een wedstrijd die gespeeld wordt met reële tijd een tafel, stoel en
geluidssignaal, anders dan deze van de fluitsignalen van de scheidsrechters, en een scorebord ter beschikking stellen van de
derde scheidsrechter en de tijdwaarnemer.
De tafel moet dusdanig opgesteld staan dat de derde scheidsrechter en de tijdwaarnemer een vrij zicht hebben op het speelveld
en de zichtbaarheid van de wisselspelers niet hindert.
5. Scorebord
51. Wanneer geen volledig elektronisch scorebord ter beschikking is, moet de organiserende club alle nodige elementen
(tijdsklok, klok voor het bijhouden van de tijdstraf ingevolge uitsluiting, registratie van de gescoorde doelpunten, registratie van
de fouten die in aanmerking komen voor cumulatie) ter beschikking stellen van de derde scheidsrechter en de tijdwaarnemer.
52. Het registratiebord voor de gescoorde doelpunten en de te registreren fouten moet zichtbaar zijn voor de scheidsrechters, de
spelers en de toeschouwers.
53. De organiserende club moet een reservechronometer ter beschikking houden van de tijdwaarnemer.
54. De organiserende club moet alles in het werk stellen opdat een wederzijdse controle door de tijdwaarnemer en de derde
scheidsrechter bestendig mogelijk is en in bijzonder inzake de tijdsduur van de wedstrijd en de tijdelijke straftijd ingevolge
uitsluiting.
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6. De scheidsrechter houdt nazicht op de naleving van de opgelegde verplichtingen. Elke tekortkoming geeft aanleiding tot een
verslag voor de bevoegde instantie.
Elke inbreuk wordt bestraft met een boete van 15,00 EUR.
Bij herhaling in de loop van hetzelfde seizoen wordt de hierboven vermelde boete verdubbeld.

HOOFDSTUK 4:
REGEL 3: DE SPELERS
Artikel F1221

Vervollediging van een ploeg- Onvoldoende aantal spelers

1. Vervollediging
11. Op voorwaarde dat de laattijdige spelers vóór aanvang van de wedstrijd ingeschreven zijn op het wedstrijdblad, mag een
ploeg die de wedstrijd aanvangt met vier spelers zich tot op het einde van de wedstrijd vervolledigen, inbegrepen tijdens de
eventuele verlengingen of strafschoppen.
12. In het geval dat slechts vier namen op het wedstrijdblad voorkomen, moet de scheidsrechter de vijfde lijn vrij laten ten einde
de mogelijkheid te geven een vijfde naam in te schrijven.
De overige lijnen moeten vóór aanvang van de wedstrijd door de scheidsrechter worden doorgehaald.
13. De ploeg mag steeds onmiddellijk vervolledigd worden, ook als de tegenstrever ingevolge een uitsluiting tijdelijk gereduceerd
werd met een speler.
14. Elke laattijdige speler wordt beschouwd als een speler die niet in orde is met zijn kledij. Vooraleer te kunnen deelnemen aan
het spel is hij dus onderworpen aan de toepassing van Regel 4.
2. Onvoldoende aantal spelers
21. Wanneer een ploeg gedurende de wedstrijd herleid wordt tot minder dan drie spelers ingevolge de uitsluiting van spelers,
wordt de wedstrijd stopgezet.
22. Wanneer een ploeg gedurende de wedstrijd herleid wordt tot minder dan drie spelers ingevolge een andere reden dan de
uitsluiting van spelers (kwetsuur, onbehoorlijke kledij, …), moet de scheidsrechter de wedstrijd gedurende vijf minuten
onderbreken alvorens deze eventueel definitief stop te zetten.

HOOFDSTUK 5:
REGEL 4: UITRUSTING VAN DE SPELERS
Artikel 1226

Kleuren van de clubs

Artikel F1227

Uitrusting van de spelers

1. Algemene regels
11. De uitrusting van een speler moet in overeenstemming zijn met Regel 4 van de Spelregels. Alle spelers van eenzelfde ploeg
moeten dezelfde uitrusting dragen.
12. Het lichte schoeisel moet hel gekleurde zolen hebben, geen topverharding en geen noppen.
2. Afwijking
De doelverdediger mag een lange broek dragen, knie- en elleboogbeschermers, evenals handschoenen. De andere spelers
mogen onder hun broek een spanbroek, type ‘koersbroek', dragen die dezelfde kleur zal hebben en niet langer mag reiken dan
de knie.
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3. Niet reglementaire uitrusting
De volgende uitrusting wordt beschouwd als niet conform en wordt door de scheidsrechter bestraft met de sanctie, voorzien in
Regel 4 van de spelregels:
-

de trui die niet in de broek steekt;
kousen die niet volledig zijn opgetrokken;
schoenveters die niet naar behoren geknoopt zijn;
de spanbroek, type koersbroek, die niet conform is.

4. Verbodsbepalingen
Is verboden en vormt een inbreuk, en maakt het voorwerp uit van een scheidsrechtersverslag:
-

het dragen van onbehoorlijke uitrusting;
het dragen van een uitrusting die verschillend is dan deze van zijn ploeg;
geen nummering, niet conforme nummering of nummering die niet overeenstemt met het gegeven op het wedstrijdblad
tenzij bij een wisseling van doelman;
het dragen van volledig zwarte uitrusting in het geval de scheidsrechter zich aanbiedt in zwarte kledij.

5. Sancties
De bevoegde instantie legt een boete op van:
-

5,00 tot 10,00 EUR per speler in overtreding;
25,00 tot 50,00 EUR wanneer alle spelers van een ploeg erbij betrokken zijn.

De boete wordt verdubbeld in geval van herhaling in de loop van hetzelfde seizoen.

Artikel F1228

Nummering van de spelers

1. Elke trui moet op de rug verschillend genummerd zijn met cijfers die minstens een oppervlakte van 15 bij 12 centimeter
hebben. De breedte van deze cijfers moet minimum 2 centimeter zijn.
2. Wanneer de doelman tijdens het spel gewisseld wordt, is het toegestaan dat de speler die de doelman vervangt drager is van
een doelwachterstrui met een ander nummer dan hetwelk op het wedstrijdblad vermeld staat naast zijn naam. Het nummer mag
eveneens gelijk zijn aan dat van de vervangen doelman.

Artikel 1229

Publiciteit op wedstrijduitrustingen

HOOFDSTUK 6:
REGEL 7: DE DUUR VAN DE WEDSTRIJDEN
Artikel F1231

Duur van de wedstrijden ● Rust

1. Duur van de wedstrijden
De duur van de officiële wedstrijden en van de vriendschappelijke wedstrijden en tornooien hangt af van de leeftijdscategorie van
de spelers.
11. Duur van de kampioenschapswedstrijden
De duur van een officiële wedstrijd is tweemaal:
-

20 minuten reële speeltijd voor alle wedstrijden van het kampioenschap voor eerste ploegen van de nationale afdelingen;
25 minuten voor de andere wedstrijden van de afdelingen voor senioren, U21 tot en met U16, zowel voor heren als
vrouwen;
20 minuten voor de wedstrijden van de U15 en U14;
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12. Duur van de wedstrijden voor de Beker van België: Art. F1606
13. Duur van de wedstrijden voor de provinciale bekers
De provinciale algemene vergadering bepaalt de duur van de wedstrijden.
Behoudens andersluidende bepalingen hebben de wedstrijden een duur van tweemaal 25 minuten.
14. Duur van de vriendschappelijke wedstrijden
141. De betrokken clubs kunnen zelf en in onderling akkoord beslissen om te spelen volgens "reële tijd" of volgens "vastgestelde
tijd".
142. De maximale duur die steeds moet gerespecteerd worden, bedraagt naargelang gespeeld wordt met het systeem "reële
tijd" of "vastgestelde tijd", respectievelijk:
-

tweemaal 20 speelminuten of tweemaal 25 minuten voor een wedstrijd van de seniores en U21 tot en met U16;
tweemaal 15 speelminuten of tweemaal 20 minuten voor een wedstrijd van de U15 en U14;

143. De duur van een wedstrijd mag in onderling akkoord ingekort worden.
15. Duur van de wedstrijden van tornooien
151. De organisator mag beslissen om de wedstrijden te laten spelen met reële of vastgestelde tijd, evenwel met inachtneming
van de beperkingen bepaald hierboven.
152. Elke tornooiwedstrijd moet een duur hebben van minstens één derde van de in het bondsreglement voor de betrokken
spelerscategorie voorziene tijdsduur.
153. De totale duur van de wedstrijden mag per tornooidag niet meer bedragen dan vijfmaal de reglementair voorziene duur van
de wedstrijden voor de betrokken spelerscategorie.
16. Bij wedstrijden gespeeld met effectieve duur mogen de thuisclubs die in hun sportcomplex beschikken over een
automatische tijdsaanduiding, op het einde van de ingestelde tijdsduur geen geluidssignaal laten weerklinken als teken van het
einde van de wedstrijd. Deze maatregel is niet van toepassing voor de tijdwaarnemer tijdens wedstrijden die gespeeld worden
met reële tijd.
2. Wedstrijd die de reglementaire duur niet gehad heeft
21. Wanneer de tijdwaarnemer, en in voorkomend geval de scheidsrechter, dadelijk vaststelt dat hij, na het einde van een
speelhelft te hebben gefloten, de wedstrijd voortijdig heeft onderbroken, moet de scheidsrechter het spel hervatten voor de nog
resterende tijd.
22. In alle andere omstandigheden waarin hij vaststelt dat de speelhelft niet de reglementaire duur heeft gehad, moet hij dit
vermelden op het wedstrijdblad in aanwezigheid van de afgevaardigden van de beide clubs en van de andere scheidsrechters
en de tijdwaarnemer. Zij worden allen verzocht om deze vaststelling te ondertekenen. Een weigering wordt door de
scheidsrechter genoteerd.
23. De wedstrijduitslag mag, in voorkomend geval, gewijzigd worden door de bevoegde instantie indien de hoger vermelde
procedure strikt werd in acht genomen. Wanneer ze niet werd gevolgd, wordt geen enkele klacht of scheidsrechtersverslag in
overweging genomen.
3. Rust tussen twee speelhelften
De rust tussen de twee speelhelften is vastgelegd op minimum twee minuten en maximum vijftien minuten.
Om de duur van de rust tussen de twee speelhelften te bepalen, wordt rekening gehouden met de normale wedstrijdduur en de
totale tijd waarover men beschikt.
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Artikel F1232

Wedstrijd die te laat aanvangt of onderbroken wordt

1. Wanneer een wedstrijd, voor om het even welke reden, laattijdig aanvangt of één of meerdere keren dient onderbroken te
worden, mag elke onderbreking niet langer duren dan tien minuten. De scheidsrechter kan echter na een langere onderbreking
toestaan om de wedstrijd toch verder te zetten indien de praktische organisatie dit toelaat en de twee ploegen hun schriftelijk
akkoord geven.
2. Wanneer een wedstrijd te laat aanvangt (bij het begin van de eerste of van de tweede speelhelft) en/of één- of meermaals
onderbroken wordt, mogen deze vertragingen en onderbrekingen samen nooit meer dan een half uur bedragen.

Artikel F1233

Verlengingen ● Herspelen wedstrijd ● Strafschoppenserie

1. Verlengingen
11. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. F1531 worden, wanneer een wedstrijd van het eindstadium van de Beker
van België, of van een eindronde of een testwedstrijd van een kampioenschap, die geen aanleiding geeft tot een rangschikking
door samenvoeging van punten, eindigt op een gelijkspel, worden twee verlengingen van elk vijf minuten gespeeld. Tijdens de
kampwisseling is er geen rust.
Wanneer de gelijkheid aanhoudt, wordt de winnaar aangeduid door het nemen van een strafschoppenserie.
12. De duur van een jeugd- of een vrouwenwedstrijd mag nooit verlengd worden. Bij een gelijke stand, na de normale duur van
deze wedstrijden, gaat men onmiddellijk over tot een strafschoppenserie.
13. Het staat de organisatoren van vriendenwedstrijden en tornooien vrij in hun reglement andere schikkingen te voorzien om de
ploegen die gelijk eindigen te rangschikken, voor zover de tijdsduur van de wedstrijden hierdoor de totaal toegelaten speelduur
voor officiële wedstrijden niet overschrijdt.
2. Strafschoppenserie
21. Wanneer er strafschoppen dienen genomen te worden om de winnende ploeg van een wedstrijd aan te duiden, zijn de in de
Spelregels voorziene bepalingen strikt van toepassing.
22. Wanneer een geval van overmacht verhindert om de proef met de strafschoppen te beëindigen, duidt de bevoegde instantie
de winnende ploeg aan door loting.
23. Wanneer de scheidsrechter een vergissing begaat tijdens het trappen van de strafschoppen, duidt de bevoegde instantie de
winnaar aan door loting.
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TITEL 13
INFRASTRUCTUUR, VERLICHTING, KEURING EN GEBRUIK
VAN ZALEN
Specifieke reglementering voor het futsal

HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR
Zie ook:

Artikels F1206 tot F1208: Het speelveld
Artikel F1209: Speciale zones: Neutrale zone en technische zone
Artikel F1301

Indeling van de sportcomplexen

De sportcomplexen worden in categorieën ingedeeld volgens de reglementaire voorschriften, de algemene criteria inzake
verzekeringen, accommodatie, speelveld en volgens de volgende bijzondere criteria en kunnen na goedkeuring slechts gebruikt
worden in het kader van bepaalde competities.
Bijzondere criteria
Indeling

A

Speelveld

Verlichtingssterkte

Aantal Plaatsen
Toeschouwers
(minimum)

Mogelijke
zitplaatsen
(minimum)

Geldigheid
Bijkomende Faciliteiten

Zaal geschikt
voor ...
Alle competities

38 tot 42m bij
Zie minimale normen UEFA
18 tot 25m

Alle competities

B

C

D

38 tot 42m bij
100 lux
18 tot 25m

35 tot 42m bij
80 lux
17 tot 25m

32 tot 42m bij
80 lux
16 tot 25m

E

28 tot 42m bij 80 lux
15 tot 25m

F

25 tot 42m bij 80 lux
15 tot 25m

500 plaatsen

200 plaatsen

125 plaatsen

Geschikte mediavoorzieningen in
de zaal met plaats voor minimaal
vijf journalisten. Elektronisch
300 plaatsen
scorebord dat de doelpunten en
met mogelijkheid het aantal fouten aangeeft.
van plaatsen
Beschikken over een ruimte om
voor officials
de afgevaardigden van de
bezoekende ploegen en andere
genodigden of afgevaardigden
van de bond te ontvangen.

80 plaatsen

Alle competities
Beschikken over een ruimte om
behalve 1ste
de afgevaardigden van de
nationale afdeling
bezoekende ploegen en andere
genodigden of afgevaardigden
van de bond te ontvangen.

35 plaatsen

Alle competities
Beschikken over een ruimte om
behalve 1ste en 2de
de afgevaardigden van de
nationale afdeling
bezoekende ploegen en andere
genodigden of afgevaardigden
van de bond te ontvangen.
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Artikel F1302

De kleedkamers ● Lokaal voor dopingcontrole

1. Het complex moet minimum drie kleedkamers bevatten waar de gebruiker beschikt over voldoende plaats en mogelijkheden
om zijn opschik te maken.
11.Tijdens elke wedstrijd moet de organiserende club een kleedkamer ter beschikking stellen van de scheidsrechters
In de kleedkamer van de scheidsrechters moet een schrijftafel en een voldoende aantal stoelen voorhanden zijn.
In geval van niet naleving van deze voorschriften legt de bevoegde instantie een boete op van 20,00 EUR tot 100,00 EUR.
12. Zij moet ook een kleedkamer ter beschikking stellen van de bezoekende club.
13. De organiserende club is niet aansprakelijk voor de voorwerpen die toebehoren aan de scheidsrechters, de andere clubs of
spelers en die in de kleedkamer worden achtergelaten.
De organiserende club is wel verantwoordelijk voor de voorwerpen die door de scheidsrechters persoonlijk aan haar
toevertrouwd worden.
2. Het complex moet beschikken over een geschikt lokaal voor het uitvoeren van een eventuele dopingcontrole.

HOOFDSTUK 2: KEURING VAN DE ZALEN
Artikel F1306

Keuring van zalen ● Verbouwingen

1. Keuring
11. De zalen die een B, C of D- classificatie willen bekomen worden gekeurd en aanvaard door het Sportcomité. De keuring van
de zaal gebeurt op vraag van een club, op initiatief van het Sportcomité of de Technische Commissie van de bond.
12. Een zaal van categorie B kan als A aanvaard worden na nazicht door de UEFA.
13. De zalen die een E of F-classificatie willen bekomen worden gecontroleerd en aanvaard door de Provinciale Comités. De
keuring van een nieuwe zaal gebeurt op vraag van een club die er voor de eerste keer wil actief zijn.
14. Alle verbouwingen of wijzigingen aan de bestaande accommodaties zullen een nieuwe keuring en, in voorkomend geval, een
nieuwe classificatie tot gevolg hebben.
2. Procedure
21. Om een B-,C- of D- zaal te aanvaarden moet het Sportcomité het ad hoc document invullen tijdens een bezoek van de zaal
in wedstrijdomstandigheden.
22. Om een E- of F-zaal te aanvaarden, moeten de Provinciale Comités het ad hoc document invullen, na een eenvoudig
bezoek aan de zaal.
23. De documenten betreffende de zalen die als E of F geklasseerd worden, zullen door de provinciale administratie bewaard
worden, de andere op het centraal secretariaat.
24. De keuringskosten (ook na verbouwingen) zijn ten laste van de bond.
3. Publicatie
31. De goedkeuring van de zalen en hun classificatie worden gepubliceerd op de officiële website van de bond.
32. De intrekking van de goedkeuring of de wijziging van categorie tijdens het seizoen wordt meegedeeld aan de clubs die de
zaal gebruiken en gepubliceerd op de officiële website van de bond.
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Artikel F1307

Keuring van de zalen ingevolge een klacht ● Afgekeurde zaal ●
Categorieverlaging

1. De bevoegde instanties registreren voor elke club die onder hun bevoegdheid valt, de door de scheidsrechters geformuleerde
opmerkingen, stellen de thuisclub en de zaalverantwoordelijke op de hoogte van de vastgestelde gebreken en waken over de
aanpassing ervan.
2. Indien uit de door de scheidsrechters gemaakte opmerkingen blijkt dat een terrein of kleedkamer te wensen overlaat, wordt
een bijkomende keuring van de zaal uitgevoerd door een lid van het Provinciaal Comité of van het Sportcomité, naargelang van
de categorie van de zaal.
Op basis van het verslag van deze afgevaardigde hebben het Provinciaal Comité of het Sportcomité, in eerste instantie, de
bevoegdheid om de zaal die niet meer aan de criteria beantwoordt af te keuren of van categorie te verlagen.
3. Het bevoegd comité deelt deze beslissing tot afkeuring of categorieverlaging onmiddellijk mee aan alle clubs die in deze zaal
spelen en, indien noodzakelijk ook aan het Sportcomité of het Provinciaal Comité naargelang het geval.
4. In geval van categorieverlaging kan het Sportcomité de clubs van de nationale afdelingen uitzonderlijk toestaan om in de zaal
te blijven spelen totdat zij opnieuw in orde is en dit hoogstens tot het einde van het seizoen.
5. In geval van hoger beroep beslist het Beroepscomité ten definitieve titel.
De beslissing kan uitvoerbaar worden gesteld niettegenstaande hoger beroep.
6. De beslissing wordt onmiddellijk door het bevoegde comité ingetrokken, zodra de oorzaken voor de afkeuring of
categorieverlaging verdwenen zijn.
6. Indien de keuring wordt voorgeschreven ingevolge een klacht van een club, zijn de kosten ten laste van de verliezende partij.

HOOFDSTUK 3: DE VERLICHTING VAN DE TERREINEN
Artikel F1311

Normen voor de verlichting

Zie Art. F1301

HOOFDSTUK 4: WEIGERING TOEGANG●
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Artikel 1316

Weigering toegang tot de terreinen en installaties

Artikel 1317

Reglement van inwendige orde toepasbaar in alle stadions

HOOFDSTUK 5: GEBRUIK VAN DE ZALEN
Artikel F1321

Beschikbaarheid van de zalen

1. Elke club moet gedurende een seizoen kunnen beschikken over een zaal gedurende de tijd die noodzakelijk is voor haar
trainingen en voor de organisatie van de wedstrijden van al haar ploegen.
2. Elke club moet een geschreven toelating van de eigenaar of beheerder van de zaal kunnen voorleggen, waar haar ploegen
het geheel van de kampioenschappen spelen of zullen spelen. De clubs met licentie zijn verplicht om deze toelating aan de
Licentiecommissie mee te delen.
3. De clubs moeten, van zodra ze er kennis van krijgen, de instanties die het kampioenschap beheren informeren over een
langdurige of toevallige niet-beschikbaarheid van de betrokken zaal.
4. Bijzondere bepalingen verbonden aan de licentie- en competitievoorwaarden: zie Art. F408, F409 en F410.
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Artikel F1322

Meerdere clubs in eenzelfde zaal

1. Meerdere clubs mogen gebruik maken van eenzelfde zaal.
2. De clubs die afwisselend spelen (zelfde dag en zelfde uur), moeten dit melden op het inschrijvingsformulier aan de instanties
die de competities beheren.
3. In geval van noodzaak of wenselijkheid en in akkoord met de betrokken clubs, mogen de instanties die de competitie beheren
het voorziene uur van een wedstrijd wijzigen, zonder echter daardoor de andere clubs die in dezelfde zaal spelen, te benadelen.

Artikel F1325

Verantwoordelijkheid van de clubs

1. De organiserende club is verantwoordelijk tegenover de KBVB voor elke wedstrijd die onder diens jurisdictie valt. De club is
onder meer verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de verschillende administratieve, reglementaire en financiële
formaliteiten die verband houden met de wedstrijd en in het reglement zijn voorgeschreven.
2. De organiserende club ontslaat de KBVB van elke verantwoordelijkheid voor ongevallen die zich zouden voordoen in het
sportcomplex.
3. Als organisator van sportieve manifestaties moet de organiserende club een verzekering "Burgerlijke aansprakelijkheid"
afsluiten.
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TITEL 14
DE WEDSTRIJDEN:
ORGANISATIE, DE SCHEIDSRECHTER, KLACHTEN,
INTERNATIONALE- EN SELECTIEWEDSTRIJDEN,
TOEGANGSBEWIJZEN EN BONDSHEFFING
HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN
Artikel 1401

Soorten
wedstrijden
veiligheidswetgeving

Artikel 1402

Duur van het seizoen

Artikel F1403

Geluidsversterkers

en

competities

●

Toepasselijke

1. Tijdens een futsalwedstrijd mag geluidsversterking gebruikt worden.
Deze moet kaderen in het creëren van een passende stemming om de toeschouwers en spelers aan te zetten tot meer
betrokkenheid bij de wedstrijd. De geluidsversterking mag evenwel het goed verloop van de wedstrijd niet storen, noch de
fluitsignalen van de scheidsrechters overstemmen.
2. Tijdens de wedstrijd is het verboden om publicitaire mededelingen om te roepen. Zij zijn daarentegen wel toegelaten tijdens
een time-out of de rust.

Artikel 1404

Weddenschappen

Artikel 1405

Gemengde ploegen
vrouwenploegen

●

Wedstrijden

tussen

heren-

en

HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE EN ORDEMAATREGELEN
Artikel F1411

Het wedstrijdblad ● Mededeling van het resultaat
Overgangsbepalingen bij gebruik van het digitale wedstrijdblad

1. Van zodra dit wordt beslist door de KBVB, kan er geldig gebruik gemaakt worden van het digitaal wedstrijdblad dat hiertoe ter
beschikking gesteld wordt. De clubs en scheidsrechters dienen de aangegeven vakken in te vullen en de vermelde instructies na
te leven.
2. Wanneer in onderhavig reglement wordt verwezen naar handtekeningen die dienen aangebracht te worden op het
wedstrijdblad, geldt dit enkel voor het papieren wedstrijdblad.
3. Wanneer beide ploegen het digitale wedstrijdblad hebben aangemaakt, en er geen scheidsrechter opdaagt, mag dit
wedstrijdblad worden afgedrukt, en manueel aangevuld worden met uitslag, vervangingen, gele en rode kaarten, …
Ondertekend door de gelegenheidsscheidsrechter en beide afgevaardigden dient dit dan opgestuurd te worden, naargelang het
geval, naar het Algemeen of het Provinciaal Secretariaat.
1. De organiserende club moet een specifiek formulier, "wedstrijdblad" genoemd, klaarmaken ter attentie van de scheidsrechters
en de afgevaardigden van de ploegen. Dit specifiek formulier wordt afgeleverd door de KBVB.
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Het formulier heeft als kleur:
-

lichtblauw voor de wedstrijden van de officiële competities;
oranje voor de vriendenwedstrijden futsal of deze die betwist worden in het kader van een vriendschappelijk tornooi.

Voor wedstrijden gespeeld met cumulatieve fouten wordt gebruik gemaakt van een hulpblad, in te vullen door de derde
scheidsrechter.
2. Het blauwe wedstrijdblad bevat een origineel, bestemd voor de bevoegde instantie die de competitie beheert, en twee
kopieën, respectievelijk bestemd voor de thuisclub en de bezoekende club.
3. Het wedstrijdblad, behoorlijk ingevuld door de thuisafgevaardigde met de identiteit van zijn spelers, moet twintig minuten voor
het vastgesteld aanvangsuur van de wedstrijd aan de scheidsrechter overhandigd worden. Tijdens de tien minuten die volgen
moet de bezoekende afgevaardigde de identiteit van zijn spelers erop inschrijven.
Elke inbreuk wordt bestraft met een boete die door de bevoegde instantie wordt vastgesteld tussen 10,00 EUR en 100,00 EUR
volgens de ernst van de fout.
4. Alle vakken van het wedstrijdblad (en in voorkomend geval het chronoblad) moeten in het daartoe voorziene vak ingevuld
worden:
41. Vóór aanvang van de wedstrijd:
-

-

de naam van de clubs en hun stamnummer, de datum, het uur, de plaats en de aard van de wedstrijd (kampioenschap,
beker, vriendschappelijk, ...);
de identiteit van alle officiële personen (afgevaardigden, trainers, enz.) die op de bank zullen plaats nemen;
de naam, voornaam, geboortedatum en rugnummer van de spelers;
de opmerkingen of het voorbehoud van de scheidsrechter of van één van de aanwezige ploegen;
de naam, voornaam, vergoeding en verplaatsingskosten van de scheidsrechters;
de melding in het vak "Opmerkingen" van de naam, voornamen, geboortedatum en van de handtekening van elke speler
die geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen. De scheidsrechter annuleert deze melding bij de speler die alsnog een
geldig bewijs kan voorleggen vooraleer het wedstrijdblad wordt afgesloten. Deze schrapping wordt tevens afgetekend door
de afgevaardigde van de tegenpartij.
de melding in het vak ‘Opmerkingen' van het niet voorleggen van de lijst met spelers van de eerste ploeg door de
afgevaardigde van de satellietploeg ter gelegenheid van een wedstrijd van deze satellietploeg. De scheidsrechter annuleert
deze melding wanneer de lijst alsnog wordt voorgelegd vooraleer het wedstrijdblad wordt afgesloten. Deze schrapping
wordt tevens afgetekend door de afgevaardigde van de tegenpartij.

42. Tijdens een wedstrijd die gespeeld wordt met reële tijd, op het chronoblad:
-

de gegeven waarschuwingen en/of uitsluitingen;
de door de scheidsrechters gevraagde in te schrijven fouten (minuut en ploeg);
de time-outs en elk gescoord doelpunt (minuut en nummer van de speler die gescoord heeft).

43. na de wedstrijd:
-

het eindresultaat van de wedstrijd;
de uitsluitingen en waarschuwingen die gegeven werden tijdens de wedstrijd die gespeeld werd met vastgestelde tijd;
de opmerkingen die door de beide aanwezige ploegen geformuleerd worden;
in voorkomend geval, de melding in het vak ‘opmerkingen' van de naam, voornaam en handtekening van elke laattijdige
speler die geen geldig identiteitsbewijs kon voorleggen;
de schrapping van de namen van de aangekondigde spelers die zich niet hebben aangeboden.

44. Al deze inschrijvingen moeten ondertekend worden door de tweede en derde scheidsrechter, de tijdwaarnemer, de
bezoekende en bezochte afgevaardigde en in laatste instantie door de hoofdscheidsrechter.
5. In geval van afwezigheid van een ploeg, van een onvolledige ploeg of het door de scheidsrechter uitgesproken uitstel van de
wedstrijd ingevolge het niet bespeelbaar zijn van het terrein, moet het wedstrijdblad de naam bevatten van de aanwezige
spelers.
6. Elke doorhaling, overschrijving of toevoeging moet goedgekeurd en geparafeerd worden door de scheidsrechter.
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7. Na afloop van elke wedstrijd van een officiële competitie deelt de organiserende club de wedstrijduitslag mee aan de
bondsadministratie. De modaliteiten worden jaarlijks door de bevoegde instantie gepubliceerd in het officieel bondsorgaan.
Indien de uitslag van een wedstrijd van een officiële competitie niet aan de bevoegde instantie wordt medegedeeld na afloop
van de wedstrijd, wordt de club beboet.
Een eerste inbreuk in de loop van één en hetzelfde seizoen wordt ambtshalve gesanctioneerd met een administratieve boete
van 10,00 EUR., een tweede inbreuk met een administratieve boete van 20,00 EUR. Vanaf de derde inbreuk wordt elke inbreuk
ambtshalve gesanctioneerd met een administratieve boete van 30,00 EUR.
8. Op straf van een boete van 4,00 EUR. tot 10,00 EUR. naargelang de vertraging moet het origineel van het wedstrijdblad (en in
voorkomend geval het chronoblad) de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd door de organiserende club verzonden worden
aan de instantie die de competitie beheert en dit volgens de modaliteiten die door deze instantie gepubliceerd werden in het
officieel bondsorgaan.

Artikel F1412

Officiële functies ● Personen op de wisselbank en in de neutrale
zone ● Ordedienst ● Armbanden

1. Onder personen die officiële functies vervullen worden verstaan: de terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de
bezoekende club en de terreincommissarissen.
2. Van elke ploeg mogen maximaal zes bij de club aangesloten officiële personen, die geen speler zijn, toegelaten worden op de
wisselbank.
Om te mogen plaatsnemen op de wisselbank, moet men:
-

ingeschreven zijn op het wedstrijdblad;
een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen;
een minimaal 8 cm. brede armband met de voorgeschreven kleuren dragen;

Deze personen mogen de scheidsrechters, de tijdwaarnemer, de spelers en het publiek in geen enkel opzicht hinderen tijdens
de wedstrijd.
3. De kleuren van de te dragen armbanden zijn:
-

terreinafgevaardigde: wit
afgevaardigde bezoekende club: nationale kleuren
trainer: rood
medische staf: geel
andere officiële personen bezochte en bezoekende club: hun clubkleuren

4. Strenge maatregelen zullen genomen worden tegen de officiële persoon die:
-

kritiek heeft op een scheidsrechter of tijdwaarnemer;
daden stelt die van aard zijn om wanorde uit te lokken;
daden stelt die van aard zijn om de tegenstrever te hinderen;
onsportieve richtlijnen geeft aan de spelers van zijn ploeg.

5. De organiserende club moet er tevens over waken dat de personen die ingevolge hun functie toegelaten zijn in de neutrale
zone (vb. ordediensten, stewards, fotografen), de spelers, scheidsrechters of tijdwaarnemer niet hinderen.
6. De organiserende club mag aangesloten leden aanduiden ten einde de goede orde in de zaal te verzekeren.
De leden die de ordedienst in de zaal verzekeren moeten een te onderscheiden uitrusting dragen. Tijdens de wedstrijd houden
zij zich ter beschikking van de terreinafgevaardigde. Wanneer deze erom verzoekt, moeten zij zich ter beschikking houden in de
neutrale zone. In geen enkel geval mogen zij plaats nemen op de wisselbank.
De lijst met de leden van de ordedienst wordt vóór aanvang van de wedstrijd op een afzonderlijk blad en ondertekend door de
terreinafgevaardigde of de gerechtigde correspondent, afgegeven aan de hoofdscheidsrechter.
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Artikel F1413

De terreinafgevaardigde

1. De terreinafgevaardigde
11. Ter gelegenheid van elke thuiswedstrijd is de organiserende club verplicht een terreinafgevaardigde aan te duiden.
De terreinafgevaardigde is verantwoordelijk voor de ordehandhaving.
12. De terreinafgevaardigde moet minstens 18 jaar oud zijn, over al zijn burgerlijke rechten beschikken en toegewezen zijn aan
de organiserende club.
Hij houdt zich ter beschikking van de hoofdscheidsrechter tot deze hem van zijn functie ontslaat. Hij voert alle taken uit die
noodzakelijk zijn voor het goed verloop van de wedstrijd en die hem door de hoofdscheidsrechter opgedragen worden.
13. Op straf van boete van 5,00 EUR moet de terreinafgevaardigde minsten dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd in de
zaal aanwezig zijn. Indien hij te laat toekomt, moet de scheidsrechter dit vermelden op het wedstrijdblad.
14. Indien de terreinafgevaardigde het nodig acht voor de ordehandhaving, mag hij de personen die zich gebruikelijk in de
neutrale zone bevinden, eruit verwijderen of alle andere maatregelen nemen die hij nodig acht.
15. De terreinafgevaardigde mag geen enkele andere functie uitoefenen, behalve deze van gelegenheidsscheidsrechter (zie
punt 16 hierna). Hij mag plaats nemen op de wisselbank van zijn ploeg of, indien nodig, op de plaats die hem door de
scheidsrechter zal worden aangewezen.
16. Indien nodig mag de terreinafgevaardigde optreden als gelegenheidsscheidsrechter zonder dat de organiserende club
verplicht is hem te vervangen als terreinafgevaardigde.
17. Na afloop van de wedstrijd ondertekent hij het wedstrijdblad voor akkoord.
2. Afwezigheid of vervanging van de terreinafgevaardigde
21. Een wedstrijd met officiële scheidsrechters mag niet worden aangevangen of verder gezet zonder terreinafgevaardigde.
22. Indien de club geen terreinafgevaardigde ter beschikking kan stellen, zal deze functie uitgeoefend worden door een speler
van de thuisclub totdat hij vervangen wordt door een aangesloten lid van zijn club. Vanaf dat ogenblik mag de betrokken speler
deelnemen aan de wedstrijd. Zolang zich geen enkel aan de thuisclub toegewezen lid aanbiedt, zal dezelfde speler de functie
van terreinafgevaardigde uitoefenen.
23. Indien het aantal spelers ingevolge deze verplichting gereduceerd wordt tot drie, mag de wedstrijd niet worden
aangevangen. De thuisclub wordt dan beschouwd forfait te hebben gegeven.
24. Indien de terreinafgevaardigde tijdens de wedstrijd zijn functie niet langer kan uitoefenen, ongeacht de reden, zal hij
vervangen worden door een lid dat toegewezen is aan de organiserende club, rekening houdend met de volgende rangorde:
a)
b)

een ander toegewezen lid;
een op het wedstrijdblad ingeschreven speler.

Wanneer ingevolge dit feit het aantal thuisspelers herleid is tot minder dan drie, wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

Artikel F1414

De afgevaardigde van de bezoekende club

1. De bezoekende club mag één van haar toegewezen leden aanduiden als afgevaardigde.
Hij maakt deel uit van de zes officiële personen die op de bank mogen plaatsnemen.
2. Wanneer de bezoekende club niet beschikt over een persoon die in aanmerking komt om de taak van afgevaardigde waar te
nemen, zal de kapitein van de ploeg deze opdracht uitoefenen.
3. Na afloop van de wedstrijd ondertekent hij het wedstrijdblad voor akkoord.
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Artikel F1415

De trainer

1. Beide clubs mogen een trainer aanduiden die tijdens de wedstrijd plaats neemt op de bank.
Indien geen trainer aanwezig is of indien hij uit zijn functie werd gezet door de scheidsrechter, maar er wel een adjunct-coach
tussen de officiële personen op de bank zit, mag deze de functies van de trainer overnemen en diens rode armband dragen.
2. Bij afwezigheid van trainer en hulptrainer is enkel de kapitein van de ploeg gemachtigd om de functie van trainer uit te
oefenen, doch enkel om een time-out aan te vragen en om instructies te geven tijdens deze time-out.
3. De trainer mag gedurende de wedstrijd op een aanvaardbare wijze richtlijnen geven aan de spelers van zijn ploeg.
Bij het geven van richtlijnen moet de trainer binnen de neutrale zone blijven en mag hij slechts actief zijn in de onmiddellijke
omgeving van de wisselbank van zijn ploeg. In geen enkel geval mag hij de derde scheidsrechter of de tijdwaarnemer hinderen.
4. Indien een trainer door de scheidsrechter uit zijn functie wordt gezet om redenen die vermeld staan in artikel F1412 dan moet
hij niet alleen de neutrale zone verlaten, maar zal hij net als een uitgesloten speler de zaal moeten verlaten.
5. Een trainer mag geen enkele andere officiële functie vervullen op het terrein.

Artikel F1416

De medische staf

Beide clubs mogen tussen hun officiële personen nog een arts, een kinesitherapeut of verzorger aanduiden die plaats mogen
nemen op de bank en een gele armband moeten dragen.
Deze personen mogen het speelveld slechts betreden op verzoek van, of met de toelating van de scheidsrechter

Artikel 1417

Kapitein

Artikel F1419

Bescherming van de officiëlen en de bezoekers

1. De organiserende club moet voor, tijdens en na de wedstrijd de gepaste maatregelen nemen om de bescherming te
verzekeren van de scheidsrechters, alsook van de spelers en bestuursleden van de clubs tot op het ogenblik dat ze in veiligheid
verkeren. Deze maatregelen slaan zowel op de gebruikte uitrusting als de materiële en sportieve omstandigheden van de
organisatie.
2. Ten einde incidenten te voorkomen moet de organiserende club de nodige schikkingen nemen om de orde in het
sportcomplex te handhaven totdat de officiële personen en de bezoekers vertrokken zijn. Zij moet daartoe de bevelen uitvoeren
van de scheidsrechter, de politie en de leden van de officiële instanties herkenbaar aan een door de KBVB afgeleverde
paarskleurige armband.
3. De organiserende club moet de nodige schikkingen nemen om de aanwezigheid van politie in het sportcomplex te bekomen,
en dit tot het vertrek van de officiële personen en bezoekers. Wanneer de club hierin niet slaagt, moet ze zelf alle nodige
maatregelen nemen om incidenten te voorkomen;
4. Wanneer de terreinafgevaardigde het nodig acht voor de ordehandhaving, heeft hij het recht de personen die zich gewoonlijk
in de neutrale zone bevinden eruit te verwijderen;
5. De organiserende club moet verhinderen dat het publiek het terrein dwarst en de scheidsrechters en spelers omringt tijdens
hun terugkeer naar de kleedkamers;
6. Wat de schadeloosstelling betreft die moet betaald worden aan personen die het slachtoffer zijn van agressie, zijn de
bepalingen betreffende de aanranding van een scheidsrechter van toepassing.

Artikel 1420

Intrede op het terrein
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HOOFDSTUK 3: IDENTIFICATIE VAN DE OP HET WEDSTRIJDBLAD
INGESCHREVEN PERSONEN ● VERPLICHTE INSCHRIJVING OP
WEDSTRIJDBLAD
Artikel F1421

Identificatie van de op het wedstrijdblad ingeschreven personen

1. Voor aanvang van elke wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit nazien van alle personen waarvan de naam voorkomt op
het wedstrijdblad.
Uitzonderlijk kan de scheidsrechter beslissen het nazicht te doen tijdens de rust of na de wedstrijd.
Dit nazicht geschiedt in aanwezigheid van de betrokken spelers en van de afgevaardigde van elke ploeg.
2. Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
-

elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of diefstal van de
gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart;
elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.

3. Wanneer een speler geen identiteitsbewijs kan voorleggen, geeft de scheidsrechter hiervan melding op het wedstrijdblad. De
betrokken speler moet dit mee ondertekenen.
4. Wanneer een speler ter gelegenheid van een officiële competitiewedstrijd geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, legt de
bevoegde instantie ambtshalve de voorziene sancties voor niet-gekwalificeerde spelers op (Art. F1026)
Dezelfde sancties, zowel sportief als financieel, worden opgelegd indien een terreinafgevaardigde van de thuisclub geen
identiteitsbewijs kan voorleggen.
5. Wanneer een ander op het wedstrijdblad ingeschreven persoon geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, wordt
ambtshalve een boete van 10,00 EUR per inbreuk opgelegd.
6. De bevoegde instantie kan dezelfde sanctie toepassen ter gelegenheid van vriendschappelijke wedstrijden of tornooien.

Artikel F1422

Verplichte inschrijving op wedstrijdblad

1. De clubs van de Elite afdeling en 2de nationale afdeling zijn verplicht voor de eerste herenploeg minstens 2 spelers, die vóór 1
januari die het seizoen voorafgaat geen 23 jaar oud zijn, in te schrijven op het wedstrijdblad.
2. Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op de verplichting tot het opstellen van minstens twee jeugdige spelers geeft aanleiding
tot een ambtshalve boete per wedstrijd en per speler, door de bevoegde bondsinstantie opgelegd van:
bij een eerste overtreding:
50,00 EUR
bij een tweede overtreding:
100,00 EUR
vanaf de derde overtreding:
200,00 EUR

Artikel F1423

Satellietploeg: lijst "spelers van de eerste ploeg"

1. Ter gelegenheid van elke door een satellietploeg gespeelde wedstrijd moet de afgevaardigde van deze ploeg de door de bond
afgestempelde "lijst van de spelers van de eerste ploeg" voorleggen aan de scheidsrechter. De scheidsrechter brengt deze lijst
ter kennis van de tegenpartij.
2. De club van de satellietploeg die de door de bond afgestempelde lijst van de spelers van de eerste ploeg niet kan voorleggen
tijdens een wedstrijd van een officiële competitie, wordt ambtshalve bestraft met een boete van 50,00 EUR.
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HOOFDSTUK 4: DE WEDSTRIJD EN DE SCHEIDSRECHTER ●
CONFORMITEIT VAN HET TERREIN
Artikel F1426

Keuring van het terrein door de scheidsrechter ● Opmerkingen over
de zaal

1. Vóór elke wedstrijd moet de scheidsrechter het terrein nazien.
Dit nazicht blijft beperkt tot de staat van het speeloppervlak, de regelmatigheid van de doelen en van de neutrale zone.
2. Wanneer de scheidsrechter om het even welke onregelmatigheid, of een gewoon gebrek aan de zaal of aan het speelveld
vaststelt, die echter een aanpassing vereist, moet hij dit ter kennis brengen van de instantie die de competities beheert door
vermelding ervan op het wedstrijdblad. Het dossier of de informatie zal in functie van de classificatie van de zaal overgemaakt
worden aan de bevoegde instantie.

Artikel F1428

Conformiteit van het terrein tijdens de wedstrijd

1. De organiserende club moet erover waken dat het speelveld bespeelbaar is voor de te betwisten wedstrijd.
2. De scheidsrechter kan beslissen een wedstrijd niet te laten spelen of stop te zetten wanneer:
-

het speelterrein niet conform is aan de spelregels of aan de bepalingen van Art. 1 van de Spelregels;
het speelterrein gevaar oplevert voor de spelers ingevolge gladheid of onvolkomenheid van de vloer;
de gezondheid van de spelers in gevaar is ingevolge overdreven hitte of koude;
gedeelten van de installatie het normaal verloop van de wedstrijd niet toelaten.

3. Wanneer de bespeelbaarheid van het terrein twijfelachtig is, moet de club alles in het werk stellen om het terrein in orde te
brengen en, indien nodig, samen met de verantwoordelijke van het sportcomplex de nodige schikkingen treffen.
31. Wanneer een onmiddellijke aanpassing mogelijk is, moet de scheidsrechter dit toelaten op voorwaarde dat de aanvang van
de wedstrijd hierdoor niet vertraagt met meer dan tien minuten.
32 Wanneer de scheidsrechter beslist toch te spelen, kan de bezoekende club weigeren te spelen, of aanvaarden onder
voorbehoud te spelen (Art. F1436)
33. Wanneer de scheidsrechter beslist dat het terrein onbespeelbaar is, kan de thuisclub de wedstrijd laten spelen in een andere
door de KBVB goedgekeurde zaal voor de bewuste categorie, voor zover deze gelegen is binnen een straal van tien kilometer
van het onbespeelbaar terrein en de wedstrijd kan aanvangen binnen het halfuur dat volgt op het aanvankelijk voorziene uur.
4. De scheidsrechter vermeldt de reden van zijn beslissing op het wedstrijdblad en zendt, in voorkomend geval, een omstandig
verslag aan de bevoegde instantie.
In het geval een wedstrijd niet doorgaat, kan de club gevraagd worden zich te verantwoorden voor de bevoegde instantie. Deze
oordeelt soeverein of de door de club getroffen maatregelen werkelijk het maximum uitmaken van hetgeen gedaan kon worden
en bestraft elke tekortkoming met een boete van 20,00 EUR tot 200,00 EUR.
Wanneer de bevoegde instantie de thuisclub verantwoordelijk acht, wordt de overwinning toegekend aan de bezoekende ploeg,
met 0-5 als wedstrijduitslag.

Artikel F1429

Aanduiding scheidsrechters
bijkomende scheidsrechters

●

Eventuele

aanduiding

van

1. Aanduiding scheidsrechters
11. In principe wordt er slechts één scheidsrechter aangeduid voor wedstrijden waarbij de klok niet wordt stilgelegd (wedstrijden
met bepaalde tijdsduur).
Voor alle wedstrijden waarbij de klok wel wordt stilgelegd (systeem cumulatieve fouten) worden minstens twee scheidsrechters
aangeduid.
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12. Het departement Arbitrage duidt voor de wedstrijden van de Elite afdeling een tweede en een derde scheidsrechter aan.
Het staat de thuisclub in deze wedstrijden vrij het Departement Arbitrage te verzoeken een tijdwaarnemer aan te duiden. Alle
kosten verbonden aan dit verzoek vallen ten laste van de thuisclub.
13. Voor de wedstrijden van 2de en 3de Nationale afdeling duidt het Departement Arbitrage een eerste en tweede scheidsrechter
aan.
14. De bevoegde scheidsrechterscommissie kan op schriftelijk verzoek van een club een tweede scheidsrechter en, indien
nodig, een derde scheidsrechter en een tijdwaarnemer aanduiden.
2. Aanduiding tijdwaarnemers en derde scheidsrechter
21. Voor de wedstrijden die gespeeld worden met reële tijd duidt de thuisclub een bij de bond aangesloten lid als tijdwaarnemer
en de bezoekende club een bij de bond aangesloten lid als derde scheidsrechter aan. De aangeduide personen moeten vermeld
staan in de lijst ‘derde scheidsrechters/tijdwaarnemers' die wekelijks gepubliceerd wordt in het bondsorgaan.
22. Voor de wedstrijden waarbij de verplichting tot het aanduiden van een tijdwaarnemer en/of een derde scheidsrechter bij de
clubs ligt, wordt ambtshalve een administratieve boete van 20,00 EUR opgelegd aan de club die geen gerechtigd persoon
aanduidt.
3. Tafelcommissarissen
31. De clubs die niet over tafelcommissarissen beschikken, krijgen respijt tot een te bepalen datum om aangeslotenen te hebben
die over een accreditatie van tafelcommissaris beschikken. Na deze datum kan het Departement Arbitrage een officiële
scheidsrechter aanduiden in de functie van tafelcommissaris voor de clubs die geen tafelcommissarissen binnen hun rangen
hebben.
32. In geval van sanctionering van een tafelcommissaris heeft het Departement Arbitrage de mogelijkheid om een officiële
scheidsrechter in de functie van tafelcommissaris aan te duiden voor een periode van één tot maximum vier wedstrijden, volgens
de ernst van de feiten.

Artikel F1430

Afwezigheid of terugtrekking
Gelegenheidsscheidsrechter

van

de

scheidsrechter

●

1. Afwezigheid van de 1ste scheidsrechter
Indien de scheidsrechter afwezig is of fysisch niet meer in staat is zijn opdracht verder te zetten, wordt hij vervangen met
inachtneming van de volgende rangorde:
-

de aangeduide tweede scheidsrechter;
een neutrale scheidsrechter van de categorie A tot en met G en in deze volgorde, met uitzondering van de derde
scheidsrechter en de tijdwaarnemer;
een aan de bezoekende club toegewezen scheidsrechter, volgens hierboven aangehaalde rangorde;
een aan de thuisclub toegewezen scheidsrechter, volgens hierboven aangehaalde rangorde;
een neutraal aangesloten lid;
een aan de bezoekende club toegewezen aangesloten lid;
een aan de thuisclub toegewezen aangesloten lid, indien nodig de terreinafgevaardigde;
een speler van de thuisclub die slechts aan de wedstrijd mag deelnemen van zodra de officiële scheidsrechter of een
scheidsrechter zoals in de hierboven aangehaalde punten van 1° tot en met 3° hem vervangt.

2. Afwezigheid van de tweede scheidsrechter
Indien de officieel aangeduide tweede scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt, wordt hij alleen maar vervangen door een
effectieve scheidsrechter, met uitzondering van iemand uit de categorie H.
3. Afwezigheid van de derde scheidsrechter
Indien de derde scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt, wordt zijn taak uitgevoerd door een aangesloten lid dat toegewezen
is aan de organiserende club. Deze functie kan in geen geval uitgevoerd worden door de terreinafgevaardigde. De
scheidsrechter stelt ten behoeve van de bevoegde instantie een verslag op over de afwezigheid van de initieel aangeduide of
toegelaten derde scheidsrechter.
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4. Afwezigheid van de tijdwaarnemer
Indien de initieel aangeduide of toegelaten tijdwaarnemer, voor om het even welke reden, moet vervangen worden (afwezigheid,
terugtrekking, uitsluiting,…), wordt hij vervangen met inachtneming van de volgende rangorde:
-

een lid, toegewezen aan de thuisclub, dat de cursus voor derde scheidsrechter of tijdwaarnemer gevolgd heeft;
een in de zaal aanwezige scheidsrechter. In geval van meerdere beschikbare scheidsrechters valt de keuze op deze met de
hoogste categorie;
een lid, toegewezen aan de bezoekende club, dat de cursus voor derde scheidsrechter en tijdwaarnemer gevolgd heeft;
een lid, toegewezen aan de thuisclub;
een lid, toegewezen aan de bezoekende club.

De functie kan in geen enkel geval uitgevoerd worden door de terreinafgevaardigde.
De scheidsrechter stelt ten behoeve van de bevoegde instantie een verslag op over de afwezigheid van de initieel aangeduide of
geaccrediteerde tijdwaarnemer.
5. Bevoegdheden van de gelegenheidsscheidsrechter of -tijdwaarnemer
51. Een gelegenheidsscheidsrechter beschikt over alle bevoegdheden die in functie van de specifiek toegekende taak aan de
officiële scheidsrechters zijn toegekend,. Dit geldt eveneens voor de tijdwaarnemer.
52. Wanneer echter de officiële scheidsrechter een wedstrijd niet aanvangt omwille van de toepassing van de Spelregels of de
wedstrijd definitief stopzet, is het niet toegestaan dat een gelegenheidsscheidsrechter de wedstrijd aanvangt of voortzet.
6. Nazicht
61. De scheidsrechterscommissies zien na of de personen die de functie van gelegenheidsscheidsrechter of -tijdwaarnemer
hebben waargenomen, daartoe gekwalificeerd waren.
62. Bij klacht omtrent het niet naleven van dit artikel kan de bevoegde instantie de wedstrijd ongeldig verklaren of de punten
ontnemen aan de in gebreke zijnde club, indien wordt uitgemaakt dat de gelegenheidsscheidsrechter op een onregelmatige
wijze gekozen werd.

Artikel F1431

Kosten van de scheidsrechters

Zie Art. F816 tot F819

HOOFDSTUK 5: KLACHTEN BETREFFENDE DE WEDSTRIJD
Artikel F1436

Niet conform speelveld: weigeren te spelen - spelen onder
voorbehoud

1. Indien, in de ogen van de bezoekende club, een terrein niet conform is, kan zij weigeren te spelen, of spelen onder
voorbehoud.
2. Wanneer de bezoekende club weigert te spelen, moet ze de motieven van haar beslissing kenbaar maken aan de
scheidsrechter en zich achteraf voor de bevoegde instantie verantwoorden. Wanneer deze instantie, na onderzoek, de
bezoekende club in het ongelijk stelt, moet deze de gevolgen van haar weigering tot spelen ondergaan.
3. Wanneer de bezoekende club aanvaardt te spelen onder voorbehoud, moet zij dit voorbehoud en de motivering op
uitdrukkelijke wijze en ten laatste twintig minuten voor aanvang van de wedstrijd melden aan de scheidsrechters teneinde de
mogelijke onmiddellijke aanpassingen eventueel nog te kunnen uitvoeren.
4. Wanneer een club voorbehoud maakt of een klacht op het wedstrijdblad formuleert, ontslaat zulks haar niet van de
verplichting om een klacht in te dienen in de vorm en termijn voorzien in het reglement.
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5. Wanneer het onderzoek door de bevoegde instantie bevestigt dat onregelmatigheden, waaraan niet verholpen werd, een
invloed hebben gehad op de wedstrijd, wordt de overwinning toegekend aan de bezoekende ploeg, met 0-5 als wedstrijduitslag.

Artikel 1437

Klacht betreffende de duur van de wedstrijd

Artikel 1438

Klacht betreffende de spelleiding

Artikel 1439

Klacht of hoger beroep gericht tegen een scheidsrechterlijke
vergissing in de beoordeling van een feit

Artikel F1440

Klacht of hoger beroep gericht tegen een scheidsrechterlijke
vergissing in de toepassing van de spelregels

1. Indien voor een scheidsrechterscommissie, naar aanleiding van een klacht of van een hoger beroep, vast komt te staan dat
de scheidsrechter een vergissing begaan heeft, niet in het beoordelen van een feit maar wel in de toepassing van de spelregels,
wordt de zaak, naargelang van het geval, overgemaakt aan het Sportcomité of het Provinciaal Comité.
2. De bevoegde instantie gaat na of de vergissing de gang van het spel grondig heeft beïnvloed en beslist in dit geval tot de
ongeldigheid van de wedstrijd.
Wanneer het echter om een wedstrijd van de Beker van België gaat, wordt de wedstrijd beschouwd als zijnde geëindigd op een
gelijkspel. De kwalificatie van de ploeg voor de volgende ronde zal worden bepaald door het lot.
3. Indien vast staat dat tussen het ogenblik waarop de vergissing werd begaan en het einde van de wedstrijd de score
onmogelijk nog in die mate kon veranderen dat de kwalificatie of de punten hierdoor anders moesten worden toegekend, stelt de
bevoegde instantie de score vast met inachtneming van de begane vergissing, maar zonder de wedstrijd te doen herspelen.

HOOFDSTUK 6: VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN
TORNOOIEN
Artikel F1446

Vriendschappelijke wedstrijden: regel - formaliteiten

1. Elke wedstrijd buiten de officiële competities, inbegrepen deze die privé gespeeld wordt als training tussen twee ploegen van
verschillende clubs, moet bij de KBVB aangekondigd worden.
Elke toegelaten vriendschappelijke wedstrijd wordt geannuleerd wanneer één van de twee betrokken clubs dezelfde dag een
officiële wedstrijd moet spelen.
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 voor 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 voor de
wedstrijd, duidt het bevoegde Bureau Arbitrage slechts in de mate van het mogelijke officieel een scheidsrechter aan.
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3. Wedstrijd in het buitenland
Iedere in het buitenland te spelen wedstrijd moet minstens veertien dagen bij voorbaat aan de KBVB aangekondigd worden, op
straffe van de boete van 20,00 EUR
Behoudens verzet binnen de zeven dagen, is de wedstrijd toegelaten.
4. Taks ● Geen voorafgaande aankondiging ● Annulering wedstrijd door de bevoegde instantie
41. De organiserende club is voor elke vriendschappelijke wedstrijd een taks van 5,00 EUR verschuldigd.
Jeugdwedstrijden worden vrijgesteld van deze taks.
42. Wanneer een vriendschappelijke wedstrijd betwist werd zonder toelating van de bevoegde instantie, wordt de organiserende
club een boete opgelegd van:
-

50,00 EUR voor een jeugdwedstrijd;
100,00 EUR voor een senioreswedstrijd.

5. Opvordering
Het Sportcomité of het Provinciaal Comité kan de zaal opvorderen waar een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd wordt,
om er een uitgestelde wedstrijd van een officiële competitie die niet op de voorziene datum kan of kon betwist worden, te laten
spelen.

Artikel F1448

Vriendschappelijke wedstrijden: gemengde ploegen - wedstrijden
tegen niet-aangesloten clubs - voetbal

1. Gemengde ploegen
11. Een gemengde ploeg is een ploeg die samengesteld is uit minstens drie spelers van een zelfde club en spelers die behoren
tot andere clubs.
De club die aantreedt met een gemengde ploeg, moet de akkoorden, waarbij de andere clubs hun spelers toelating geven om
deel te nemen aan de wedstrijd, bewaren en, in geval van klacht, voorleggen aan de bevoegde instantie.
12. Enkel spelers die degelijk zijn aangesloten en die niet geschorst zijn voor vriendschappelijke wedstrijden, mogen deelnemen
aan een wedstrijd van een gemengde ploeg.
13. De bevoegde instanties van de KBVB mogen sancties nemen tegen de clubs die de hierboven geciteerde bepalingen
overtreden en tegen hen die zonder toelating de diensten van spelers van andere clubs gebruiken.
14. De clubs mogen, conform de door hun huishoudelijk reglement voorziene bepalingen, sancties opleggen aan hun spelers die
zonder toelating aantreden in een gemengde ploeg.
2. Buitenlandse clubs
De clubs die voor het afsluiten van wedstrijden tegen buitenlandse ploegen beroep doen op de bemiddeling van personen die in
eigen naam optreden, moeten zich houden aan de bepalingen van de FIFA- en UEFA-reglementen. Wanneer zij dit niet doen,
kunnen zij in geval van geschil niet genieten van de tussenkomst van de bond noch van de scheidsrechterlijke uitspraak van de
bevoegde internationale organen.
3. Wedstrijden tegen niet-aangesloten clubs
31. Het is de clubs van de KBVB verboden wedstrijden te spelen tegen niet-aangesloten, geschorste of geschrapte clubs.
Iedere inbreuk op het verbod tot spelen tegen niet-aangesloten, geschorste of geschrapte clubs wordt bestraft met een boete
van 100,00 EUR tot 500,00 EUR.
32. Het Departement Futsal kan uitzonderlijk, omwille van het promotioneel karakter of een liefdadig doel, een club de toelating
geven te spelen tegen een niet-aangesloten club. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag ten minste veertien dagen voor de
voorziene wedstrijddag ingediend worden bij de KBVB.
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4. Vriendschappelijke wedstrijd tussen futsal- en voetbalploegen
41. Vriendschappelijke wedstrijden tussen futsal- en voetbalploegen mogen georganiseerd worden.
42. In geval van dubbele toewijzing - futsal en voetbal -, heeft de futsalclub voorrang om de speler op te stellen tijdens een
wedstrijd futsal.

Artikel F1449

Door de clubs georganiseerde tornooien

1. Tornooien
11. Een tornooi is elke vriendschappelijke competitie waaraan finaal een wisselbeker of een trofee wordt toegekend.
Met uitzondering van jeugdtornooien, die niet onderhevig zijn aan enige beperking in duur, mag een tornooi de duur van twee
volle weken niet overschrijden.
12. Alle bepalingen betreffende vriendschappelijke wedstrijden (Art. F1446) zijn van toepassing voor de tornooien, uitgezonderd
de taks en de verzending van de bijzondere formulieren die dienen gebruikt te worden voor het aankondigen van
vriendschappelijke wedstrijden.
13. Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere schikkingen betreffende internationale tornooien, moet de organiserende club, op
straf van boete voorzien door Art. F1446 binnen de daartoe voorziene termijn het tornooi aankondigen bij de bevoegde instantie
door de verzending van het volledig ingevulde daartoe bestemd formulier.
Behoudens verzet binnen de drie dagen is het tornooi toegelaten.
14. De organiserende club moet bovendien in het bezit zijn van een door de betrokken clubs getekende individuele of collectieve
verklaring met het akkoord tot deelname. Het moet in geval van klacht worden voorgelegd aan de instantie die erom vraagt.
15. De deelnemende clubs moeten een reglement ontvangen waarin de modaliteiten van het tornooi en de organisatie zijn
opgenomen.
Dat tornooireglement moet onder meer bevatten:
-

de vergoeding in geval van forfait van één van de deelnemers
de betalingswijze van de vergoedingen van de scheidsrechters en hun verplaatsingskosten
de duur van de wedstrijden
de wijze van onderscheid in het geval van gelijke stand

2. Tornooien van langere duur
De wedstrijden van een tornooi dat de twee weken overschrijdt, worden aangekondigd als vriendschappelijke wedstrijden.
3. Internationaal tornooi waarbij meer dan twee nationale bonden betrokken zijn en/of ploegen van clubs die behoren
tot verschillende nationale bonden.
Volgens de statuten van de FIFA en de toepassing van de voorschriften van deze statuten, moet de organisatie van een
internationaal tornooi waarbij meer dan twee nationale bonden (ongeacht welke ploegen deelnemen) en/of ploegen van clubs
die behoren tot verschillende nationale bonden betrokken zijn, bepaalde voorwaarden in acht nemen.
-

-
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de toelating van FIFA of UEFA, volgens het geval, moet worden bekomen;
de toelatingsaanvraag moet ten laatste twee maanden voor de eerste van de gewenste data worden ingediend door de
nationale bond op wiens grondgebied het tornooi is voorzien (Zie reglement betreffende de toepassing van de statuten van
de FIFA). Opdat deze termijn zou kunnen nageleefd worden, moet de aanvraag en zijn bijlagen ten laatste 75 dagen voor
de hierboven aangehaalde datum door de organiserende club gericht worden aan de KBVB.
de toelatingsaanvraag moet vergezeld zijn van een lijst van ploegen waarvan de deelname overwogen wordt, alsook van
het tornooireglement zoals het opgesteld werd door de organiserende instantie (Zie het reglement betreffende de
toepassing van de statuten van de FIFA). De FIFA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan het
reglement in het geval het niet beantwoordt aan de vereisten;
elke deelnemende club moet behoren tot de nationale bond van haar land en moet in het bezit zijn van een schriftelijke
toelating van deze bond. De aandacht van de club moet hierop gevestigd worden door zijn nationale bond vanaf de
indiening van de aanvraag tot de toelating van het tornooi;
de deelnemende clubs moeten een algemene verzekering afsluiten, die ondermeer ziekte en ongevallen dekt;
de inrichter van het tornooi moet een verzekering "Burgerlijke Aansprakelijkheid" afsluiten;
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-

het tornooi mag niet georganiseerd worden door een aan de KBVB vreemde instelling. Wanneer toch hierop een beroep
wordt gedaan, blijft de volledige verantwoordelijkheid ten laste van de club (of van ander gemachtigd orgaan) die de
toelating voor de organisatie heeft aangevraagd.

4. Deelneming van voetbalploegen
De futsalclubs mogen ploegen van voetbalclubs opnemen in hun tornooien.
Alle voorschriften van artikel F1448 zijn van toepassing op deze wedstrijden.
Het is een speler verboden tijdens een tornooi gelijktijdig uit te komen voor een futsal- en een voetbalclub.
5. Bekers en trofeeën ● Bescherming van de benaming der tornooien
51. Bekers en trofeeën mogen geen politieke benaming dragen. Een tornooi dat begiftigd is door een beker dat door een
persorgaan wordt aangeboden, mag de naam van dat orgaan dragen.
52. Op verzoek van een organiserende club, verstandhouding of erkende groepering kan het Departement Futsal beslissen om
de specifieke benaming van een tornooi te beschermen.
Deze bescherming houdt een verbod in voor de andere clubs, verstandhoudingen of groeperingen om de beschermde benaming
te gebruiken.
6. Taks
Elk tornooi is onderhevig aan een taks van 10,00 EUR ten laste van de organisator.
Jeugdtornooien zijn vrijgesteld van deze taks.
7. Scheidsrechters en tijdwaarnemers
Een club die een tornooi organiseert mag de bevoegde scheidsrechterscommissie verzoeken de door haar voorgestelde
scheidsrechters aan te duiden.
8. Betwistingen, incidenten, laakbare feiten
Alle betwistingen, incidenten of laakbare feiten waartoe de organisatie van een tornooi aanleiding geeft, worden in eerste aanleg
door de inrichtende instantie beslecht, uitgezonderd:
-

de feiten van spelleiding behoren tot de bevoegdheid van de instanties die de scheidsrechters aanduiden;
over gevallen van wangedrag van spelers en klachten tegen de organiserende instantie wordt geoordeeld door de
bevoegde instantie van de KBVB.

Artikel 1450

Liefdadigheidstornooien of -wedstrijden

HOOFDSTUK 7: INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN ● NATIONALE EN
PROVINCIALE SELECTIEWEDSTRIJDEN
Artikel F1456

Organisatie van internationale wedstrijden

1. Materiële organisatie
11. Het Uitvoerend Comité sluit, op voorstel van het Departement Futsal, internationale wedstrijden en oefenwedstrijden af voor
zijn vertegenwoordigende ploegen, alsook andere wedstrijden.
12. Het Departement Futsal kan de medewerking van de clubs en futsalinstanties vragen voor de praktische organisatie van
deze wedstrijden.
Zij stelt hiervoor samen met hen een lastenboek van de organisatie op.
13. De gehele materiële organisatie van de internationale wedstrijden en oefenwedstrijden van nationale ploegen wordt
toevertrouwd aan de Secretaris-generaal die ondermeer de briefwisseling, de publiciteit en de controle verzorgt, alsook de
verdeling en de voorverkoop van de tickets, conform de door het Uitvoerend Comité gegeven richtlijnen.
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2. Uitnodigingen
21. De leden van de officiële instanties, de houders van een bondsonderscheiding en de actieve scheidsrechters van de
categorieën A, B, C en D, kunnen een voorbehouden zitplaats bekomen.
Een mededeling in het officieel bondsorgaan preciseert voor elke wedstrijd de genomen schikkingen, ondermeer de vastgelegde
termijn voor de indiening van de aanvraag.
22. De leden van de officiële instanties en de praktiserende scheidsrechters van de categorieën A, B, C en D die geen
uitnodiging hebben aangevraagd en de andere scheidsrechters krijgen, op vertoon van hun bondskaart, gratis toegang tot de in
de hierboven aangehaalde mededeling aangeduide plaatsen.
23. De uitnodigingskaarten mogen door de begunstigden aan geen andere personen afgestaan worden. Elke inbreuk op deze
regel stelt het in gebreke zijnde lid bloot aan de intrekking van elke latere uitnodiging.
3. Concurrentie
Het Departement Futsal kan om het even welke wedstrijd verbieden, zo geoordeeld wordt dat deze een concurrentie uitmaakt
met een wedstrijd van de nationale ploeg.

Artikel F1457

Internationale wedstrijden: deelnemende spelers

1. De spelers die volgens het Burgerlijk Wetboek Belg zijn en aangesloten zijn bij de KBVB of een andere bij de FIFA
aangesloten nationale federatie, kunnen worden opgeroepen om de bond te vertegenwoordigen in internationale wedstrijden
waarbij de ploeg speelt onder de naam "België".
Het feit dat een speler deelneemt aan de wedstrijden van de officiële competities, verplicht hem ambtshalve om deel te nemen
aan de internationale of andere door de bond georganiseerde wedstrijden, waarvoor op hem beroep wordt gedaan.
2. De clubs mogen zich in geen enkel geval beroepen op de afsluiting van een vriendenwedstrijd of een andere activiteit om zich
te verzetten tegen de selectie van hun spelers voor de nationale A-ploeg futsal, noch voor de belofteploeg futsal.

Artikel F1458

Internationale wedstrijden en nationale of provinciale selecties van
futsalploegen

1. De verplichtingen van de clubs inzake het ter beschikking stellen van de hun toegewezen spelers voor wedstrijden van de
vertegenwoordigende nationale ploegen worden bepaald door het FIFA-reglement inzake het 'Statuut en Transfers van de
Speler'.
2. De oproepingsprocedure is als volgt:
21. Procedure ter gelegenheid van de preselectie
Veertien dagen voor aanvang van de terbeschikkingstelling in het vooruitzicht van de eerste wedstrijd, wordt een preselectie
opgemaakt.
Elke betrokken club wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de identiteit van de haar toegewezen spelers die in
aanmerking komen om geselecteerd te worden en zich beschikbaar moeten houden in het vooruitzicht van de eerste wedstrijd.
Iedere speler wordt per brief verwittigd van zijn preselectie.
22. Procedure ter gelegenheid van de selectie
In het geval een speler wordt opgeroepen voor een nationale of provinciale selectie, wordt hij ten minste zes dagen vóór de
wedstrijddag schriftelijk en op zijn persoonlijk adres opgeroepen.
De club van de speler wordt ten minste zes dagen vóór de wedstrijddag middels het officieel bondsorgaan op de hoogte
gebracht van de oproeping van de haar toegewezen speler.
Deze beide voorwaarden zijn cumulatief.
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23. Procedure in geval van weigering
231. Wanneer een speler zijn selectie weigert zonder geldige reden, is enkel de hoofdverantwoordelijke op nationaal of
provinciaal vlak gemachtigd om, naargelang het geval, het Sportcomité of het Provinciaal Comité binnen de twee dagen hiervan
te informeren.
Het aangesproken comité behandelt de zaak volgens de procedure van de minnelijke schikking.
232. Een geselecteerde speler die beweert zich niet vrij te kunnen maken om deel te nemen aan de trainingen tijdens de week
die voorafgaat aan de wedstrijd, mag aan geen enkele wedstrijd deelnemen vanaf de maandag voorafgaand aan de
internationale wedstrijd tot en met de zaterdag die erop volgt.

Artikel 1459

Oproepingsprocedure van spelers voor een nationale of provinciale
selectie

HOOFDSTUK 8: INKOMSTEN VAN DE CLUBS ●
TOEGANGSBEWIJZEN
Artikel F1466

Inkomgelden van de clubs
= Artikel 1466, waarin punt 23. vervangen wordt door:

23. Wedstrijd op neutraal terrein
231. De netto-ontvangst van een wedstrijd op neutraal terrein wordt in twee gelijke delen verdeeld tussen de twee deelnemende
clubs.
De netto-ontvangst wordt bekomen na aftrek van de eventuele gemeentetaks, de reiskosten van de twee deelnemende clubs, de
organisatiekosten en de niet-terugbetaalde scheidsrechterskosten.
232. Het bedrag van de organisatiekosten, verschuldigd aan de organisator van de wedstrijd, wordt per geval door het bevoegd
comité vastgesteld.
233. De kosten per verplaatsing worden berekend a rato van drie voertuigen per ploeg (zie ook Art. 32).

Artikel 1475

Vrije toegang voor houders van een bondsonderscheiding en leden
van de bondsinstanties

HOOFDSTUK 9: DE BONDSHEFFING OP INKOMGELDEN
Artikel F1481

Bondsheffing op inkomgelden van wedstrijden
= Artikel 1481, waarin 5. vervangen wordt door:

5. De forfaitaire bondsheffing voor het futsal is afhankelijk van de afdeling waarin de eerste ploeg en de eventuele satellietploeg
van de futsalclub actief zijn gedurende het seizoen waarvoor de belasting verschuldigd is, en bedraagt:
-

1.380,00 EUR voor de clubs van de Elite-afdeling;
700,00 EUR voor de clubs van 2de nationale afdeling;
510,00 EUR voor de clubs van 3de nationale afdeling;
275,00 EUR voor de clubs van de provinciale afdelingen.
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Overgangsbepaling vanaf het seizoen 2014-2015 tot nader te bepalen datum
5. De forfaitaire bondsheffing voor het futsal is afhankelijk van de afdeling waarin de eerste ploeg en de eventuele satellietploeg
van de futsalclub actief zijn gedurende het seizoen waarvoor de belasting verschuldigd is, en bedraagt:
-

1.190,00 EUR voor de clubs van de Elite-afdeling;
600,00 EUR voor de clubs van 2de nationale afdeling;
440,00 EUR voor de clubs van 3de nationale afdeling;
235,00 EUR voor de clubs van de provinciale afdelingen.

Het forfaitair bedrag wordt ambtshalve gedebiteerd op de rekening-courant van de futsalclub:
-
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in twee gelijke schijven, één in september en de andere in december, voor de ploegen van de Elite-afdeling;
in september voor alle andere ploegen.
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TITEL 15
DE KAMPIOENSCHAPPEN
Overgangsmaatregel geldig tot 31.03.2017
1. Clubs uit andere zaalvoetbal-/futsalcompetities, of nieuwe futsalsecties van bestaande voetbalclubs, krijgen de mogelijkheid
om over te stappen naar of zich in te schrijven voor de KBVB-/VFV-futsalcompetities.
Zij dienen hiertoe vooreerst de formaliteiten voorzien in Art. 301 te vervullen.
2. Op basis van hun ranking in hun huidige competitie bij het einde van het seizoen 2016-2017 zullen de clubs uit andere
zaalvoetbal-/futsalcompetities worden ingedeeld in de overeenstemmende KBVB-/VFV-futsalreeks.
3. Nieuwe futsalsecties van bestaande voetbalclubs zullen als volgt ingepast worden in de bestaande futsalcompetities:
-

futsalsectie van een club van het profvoetbal: in de elite-afdeling
futsalsectie van een club van 1ste klasse amateurs: in 2de nationale afdeling futsal
futsalsectie van een club van 2de of 3de klasse amateurs: in 3de nationale afdeling futsal
futsalsectie van een club van provinciale afdeling: in de overeenstemmende afdeling van het provinciale futsal

4. Voor zover relevant, dienen ze te voldoen aan de licentievereisten (voor de elite-afdeling) of de competitievoorwaarden (voor
2de en 3de nationale afdeling futsal). Het Departement Futsal kan, in afwijking van Art. F411, een bijkomende termijn toestaan om
deze aanvraag in te dienen.
5. Indien nodig, worden zij opgenomen in overtal, en het Departement Futsal voor de nationale reeksen of het Provinciaal
Comité voor de provinciale reeksen, zal de modaliteiten bepalen voor de volgende seizoenen.
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HOOFDSTUK 1: NOMENCLATUUR ● GEMEENSCHAPPELIJKE
KOSTEN ● SPORTACTIVITEIT ● PROVINCIALE AANHORIGHEID
Artikel F1501

Nomenclatuur van de georganiseerde kampioenschappen

1. De volgende competities voor het futsal worden ieder jaar georganiseerd:
11. door de KBVB:
-

de Beker van België;

12. door de KBVB, in samenwerking met de VFV en de ACFF:
-

de kampioenschappen van de nationale afdelingen;
de kampioenschappen en de provinciale beker van de sportieve provincie Brabant.

13. door de VFV:
-

de kampioenschappen en de provinciale bekers van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen.

14. door de ACFF:
-

de kampioenschappen en de provinciale bekers van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.

15. De KBVB, de VFV en ACFF kunnen onderlinge samenwerkingsakkoorden afsluiten om clubs die niet tot de VFV en ACFF
behoren, toe te laten tot hun kampioenschappen.
2. De sectie futsal van de KBVB kan eveneens andere, door bijzondere reglementen beheerde competities organiseren.
3. De benaming van elke officiële competitie kan vervolledigd of vervangen worden door de naam van een commerciële partner.
Zij wordt goedgekeurd door het Departement Futsal en bekrachtigd door het Uitvoerend Comité.
Deze benaming moet verplicht gebruikt worden door de bond in al zijn mededelingen en publicaties, eveneens aan de
gesproken, geschreven en beeldpers. Deze bepaling zal het voorwerp uitmaken van een absolute voorwaarde in alle conventies
die door de bond zullen worden afgesloten.

Artikel F1502

Gemeenschappelijke kosten

1. De nationale kampioenschappen, zowel voor vrouwen als heren, worden gespeeld met het systeem van gemeenschappelijke
kosten.
In principe worden enkel de kosten die voortvloeien uit de verplaatsingen van de ploegen in aanmerking genomen voor de
gemeenschappelijke kosten.
2. Opstellen van de verplaatsingskosten
21. Bij de samenstelling van de reeksen wordt, op basis van het blokkensysteem, voor elke nationale afdeling en eventueel voor
de nationale invallers en nationale jeugdploegen, een initiële tabel van de door de clubs te maken verplaatsingen opgesteld.
22. Op het einde van de nationale kampioenschappen past het Sportcomité de initiële tabel aan, rekening houdend met de
effectief door de clubs gemaakte verplaatsingen (bvb. ingevolge forfaits, algemene forfaits, verandering van zaal), met uitsluiting
van deze die gemaakt werden voor verplaatsingen waarvoor de bevoegde instantie de kosten ten laste van de een of andere
partij heeft gelegd.
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3. Uiteindelijke verdeling van de kosten tussen de clubs
In elke afdeling wordt het totaal aan verplaatsingskosten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden in de betrokken
afdeling.
Elke club draagt bij tot de kosten conform het aantal uitgevoerde verplaatsingen.
4. Nazicht van de tabellen
41. Binnen de veertien dagen die volgen op de laatste officiële wedstrijd van de nationale afdelingen, wordt de definitieve tabel
verzonden naar de respectieve groeperingen van de nationale afdelingen.
Zij hebben elk zeven dagen om hun opmerkingen te formuleren. Eens deze termijn afgelopen is, wordt geen enkele klacht nog
aanvaard.
42. De klachten worden binnen de zeven dagen onderzocht door het Sportcomité. Dit deelt de Algemene Boekhouding de
tabellen met de goedgekeurde verdelingen mee.
5. Heffing en boeking
51. De clubs die in aanmerking komen om een bijdrage te leveren in de respectieve gemeenschappelijke kosten worden als
volgt gedebiteerd op hun rekening-courant:
-

30% in de maand september
30% in de maand december
30% in de maand maart

berekend op basis van de initiële tabel.
De bedragen worden afgerond naar de hogere EUR en gevorderd indien zij groter zijn dan 5,00 EUR. Zij worden vastgelegd
door het Departement Futsal.
52. Een aanpassing wordt verrekend voor de clubs die algemeen forfait geven.
53. De regularisatie, zowel in debet als credit, wordt uitgevoerd op het rekeninguittreksel van juni, rekening houdend met de
definitieve tabel en met de clubs die algemeen forfait gaven.

Artikel F1503

Sportieve activiteit ● Provinciale aanhorigheid

1. Elke ploeg van een club die de officiële kampioenschappen beëindigt, zowel provinciaal als nationaal, komt in aanmerking
voor de berekening van de sportactiviteit van zijn provincie.
2. Een club wordt beschouwd met al haar ploegen te behoren tot de sportieve provincie waarin haar eerste ploeg debuteerde in
het kampioenschap dat volgde op zijn aansluiting bij de KBVB.
21. De club kan ter gelegenheid van haar aansluiting en onder de hierna volgende voorwaarden, verzoeken om te behoren tot
en te spelen in de competities van een andere provincie dan deze van de zaal waarin haar eerste ploeg zal spelen:
-

indien haar benaming de naam bevat van een gemeente uit de provincie waarin ze zal deelnemen aan de competities;
indien haar maatschappelijke zetel gevestigd is in een gemeente uit de provincie waarin ze zal deelnemen aan de
competities;
indien de gemeente waar haar eerste ploeg haar wedstrijden speelt, paalt aan de gemeenschappelijke provinciegrens.

De hierboven aangehaalde voorwaarden moeten niet vervuld worden voor de clubs uit de gemeenten Komen-Waasten,
Moeskroen, Voeren en Bever.
Afwijkingen kunnen, op gemotiveerd verzoek van de club, soeverein worden toegestaan door het Departement Futsal.
22. De clubs blijven toebehoren aan de provincie waar ze speelden op 24 juni 1995.
Een club die haar activiteiten in een provincie aanving, mag verzoeken om definitief ingedeeld te worden in de provincie waar de
zaal gelegen is en waarin haar eerste ploeg uitkwam gedurende de voorbije twee seizoenen. In dat geval zal de club haar
activiteiten hernemen in de laagste afdeling van haar nieuwe provincie.
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3. De berekening van de sportactiviteit wordt uitgevoerd op het einde van het seizoen dat de algemene vergadering voorafgaat.
4. Een club die degradeert uit de laagste nationale afdeling, herneemt automatisch haar activiteiten in de provincie waartoe zij
behoorde.

HOOFDSTUK 2: INSCHRIJVINGSFORMALITEITEN VOOR DE
COMPETITIES
Artikel F1506
ploegen

Voorwaarden om ingeschreven te worden met één of meerdere

1. De inschrijving van een ploeg van een reeds actieve club voor een officiële competitie is afhankelijk van de volgende
voorwaarden:
-

de ontvangst door de bevoegde instantie van het inschrijvingsformulier voor de betrokken ploeg;
de betaling van alle vervallen schulden aan de bond;
niet in aanleg van schorsing van de sportactiviteit gesteld zijn ingevolge financiële tekortkomingen;
de betaling van het vastgesteld voorschot.

2. De club die uit volledige inactiviteit of uit inactiviteit in hoofdorde treedt, kan zich slechts inschrijven voor het kampioenschap
van de laagste afdeling van haar provincie.
3. De herinschrijving van uit activiteit tredende clubs wordt slechts in aanmerking genomen van zodra de som, gelijk aan het
voor een club van een provinciale afdeling voorziene voorschot, gestort werd op de rekening van de KBVB. Dat bedrag moet
voor 31 mei gestort zijn en moet als reden van betaling "Stamnummer A.... - Einde inactiviteit" vermelden.
In het geval de rekening-courant van de club op 31 mei een vervallen saldo vertoont, wordt haar inschrijving voor de
kampioenschappen niet in aanmerking genomen en wordt de club door het Departement Futsal voorgesteld tot schrapping of
ontslag met uitwerking op 30 juni van het verlopen seizoen.

Artikel F1507

Het inschrijvingsformulier

1. Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen verbonden aan de licentieaanvraag, moet elke club voor elke ploeg die ze
wenst in te schrijven voor een kampioenschap een inschrijvingsformulier indienen vóór de door het bevoegd comité bepaalde
datum.
De clubs worden vóór 1 mei door de bondsadministratie in het bezit gesteld van een type-inschrijvingsformulier. Dit formulier
bevat alle rubrieken die nodig zijn om de initiële kalender correct te kunnen opstellen. Het mag door de club gekopieerd en
gebruikt worden voor elke ploeg die ze wenst in te schrijven voor een kampioenschap.
2. Het inschrijvingsformulier voor een ploeg die zal uitkomen in een nationale afdeling, wordt ingediend bij het Departement
Futsal. Voor een ploeg die zal uitkomen in een provinciale afdeling moet dit formulier bij het Provinciaal Comité ingediend
worden.
3. Het bevoegd comité oordeelt over elke laattijdige indiening van een inschrijvingsformulier. Alle eventuele betwistingen in dit
verband worden beslecht door het Departement Futsal.
4. Wanneer de club op het ogenblik van de terugzending van het inschrijvingsformulier niet alle nodige gegevens voor een
correcte opmaak van de initiële kalender kan verstrekken, moeten deze ontbrekende gegevens zo vlug als mogelijk en in elk
geval vóór 15 juni ingediend worden bij de bevoegde instantie.
5. De inlichtingen over de huur van de zaal mogen zowel door de club verstuurd worden als door de zaalverhuurder wanneer het
gaat om een geheel van clubs waarvan de ploegen onder de verantwoordelijkheid van eenzelfde instantie vallen (Departement
Futsal of provinciaal comité). De betrokken clubs blijven echter verantwoordelijk voor de goede uitvoering door de
zaalverhuurder van de verzending van de inlichtingen binnen de gestelde tijdslimiet.
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Artikel F1508

Het te betalen voorschot

1. De clubs dienen een vastgesteld voorschot te betalen op de verschillende bondsheffingen, bijdragen of andere reglementaire
verplichtingen die aan de club opgelegd zullen worden in de loop van het volgend seizoen.
2. Het voorschot moet vóór 15 mei gestort worden op een speciaal hiervoor meegedeelde rekening.
3. Kampioenschappen met stijgen en dalen
31. Het bedrag van het voorschot voor de kampioenschappen met stijgen en dalen wordt jaarlijks vastgesteld door het
Departement Futsal. Het wordt per afdeling vastgesteld voor de eerste ploeg en voor de satellietploeg. Hierbij wordt rekening
gehouden met de afdeling waarin de eerste ploeg en/of de satellietploeg actief is tijdens het nog lopende seizoen.
32. Wanneer een club voor het eerst een satellietploeg inschrijft, moet zij, naast de verzending van het inschrijvingsformulier
voor deze nieuwe ploeg en ten laatste vóór 15 mei, het overeenstemmend bedrag storten op het speciaal daartoe meegedeelde
rekeningnummer met de vermelding "Stamnummer A …. - Inschrijving satellietploeg".
33. De gestorte voorschotten worden in juli geboekt op het credit van de rekening-courant van de club.
4. Andere officiële competities
41. Het Departement Futsal kan een bedrag bepalen voor de ploegen die in aanmerking komen voor deelname aan andere
competities dan de kampioenschappen met stijgen en dalen. In voorkomend geval stort de betrokken club van deze ploegen het
overeenstemmend bedrag vóór de vastgestelde datum op het speciaal daartoe meegedeelde rekeningnummer met de
vermelding "Stamnummer A …. - Inschrijving …….ploeg".
42. Het gestorte voorschot wordt ten laatste bij aanvang van de betrokken competitie geboekt op het credit van de rekeningcourant van de club.
5. Geconventioneerde groeperingen
Om deel te nemen aan het bondsleven en aan de competitie van het volgend seizoen moet een groepering met een conventie
een voorschot betalen waarvan het bedrag jaarlijks bepaald wordt door het Departement Futsal in functie van het aantal ploegen
dat de vorige competitie beëindigd heeft.

Artikel F1509

Sancties bij niet-conforme inschrijving

1. Afwezigheid van het inschrijvingsformulier en van de betaling van het voorschot en/of van de vervallen
bondsschulden
11. Indien een club op de door het bevoegde comité bepaalde datum haar inactiviteit voor volgend seizoen niet gemeld heeft en
het inschrijvingsformulier voor haar eerste ploeg op die datum niet binnengekomen is en indien de betaling van het voorschot
en/of van de vervallen bondsschulden op die datum niet is voldaan, wordt de lijst van de clubs die in dit geval verkeren
gepubliceerd in het officieel bondsorgaan.
In dat bericht worden ook de modaliteiten vermeld die zij moeten volgen om zich in regel te stellen.
12. Het Provinciaal Comité kan aan de betrokken clubs via het officieel bondsorgaan en per post een uiterste datum mededelen
waarvoor ze zich in orde moeten stellen.
Deze uiterste datum waarvoor de clubs zich in orde moeten stellen, moet ten laatste 5 dagen vóór de provinciale algemene
vergadering en ten vroegste op 1 juni vastgelegd worden.
13. In gebreke blijvende clubs kunnen door deze instantie gedegradeerd worden naar de laagste afdeling, voor zover de sanctie
medegedeeld werd per post en gepubliceerd in het officieel bondsorgaan.
De kennisgeving via E-Kickoff en de publicatie in het officieel bondsorgaan moeten minstens vijf dagen voor de limietdatum
gebeuren. Bij het niet-naleven van de procedure door het Provinciaal Comité, zal het Departement Futsal de nodige maatregelen
treffen.
14. Bij uitblijven van enige reactie, wordt de club door het Departement Futsal aan het Uitvoerend Comité voorgesteld om
ontslagen of geschrapt te worden met uitwerking op 30 juni.
Het voorstel moet ten laatste vijf dagen vóór de provinciale algemene vergadering worden geformuleerd.
15. In geval van regularisatie wordt de club gesanctioneerd met een boete van 33,00 EUR.
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2. Afwezigheid van inschrijving van een ploeg maar met betaling van het voorschot en van vervallen bondsschulden
21. De lijst van de betrokken clubs wordt gepubliceerd in het officieel bondsorgaan door de instanties die de competities beheren
waarin haar ploegen zouden moeten deelnemen.
22. Daarenboven wordt de gerechtigde correspondent van de betrokken clubs van deze tekortkoming schriftelijk in kennis
gesteld, met vermelding van de bepalingen van punt 34 hierna.
23. Een boete van 33,00 EUR wordt ambtshalve en administratief opgelegd.
3. Inschrijving van ploegen zonder betaling van het voorschot of van de vervallen bondsschulden
31. De lijst van deze clubs wordt gepubliceerd in het officieel bondsorgaan samen met de modaliteiten om zich in regel te stellen.
Een boete van 33,00 EUR wordt ambtshalve en administratief opgelegd aan de in gebreke zijnde clubs.
32. Het Provinciaal Comité kan aan de betrokken clubs via het officieel bondsorgaan en per post een uiterste datum mededelen
waarvoor ze zich in orde moeten stellen. Deze uiterste datum waarvoor de clubs zich in orde moeten stellen, moet ten laatste vijf
dagen vóór de provinciale algemene vergadering en ten vroegste op 1 juni vastgelegd worden.
33. In gebreke blijvende clubs kunnen door deze instantie gedegradeerd worden naar de laagste afdeling, voor zover de sanctie
medegedeeld werd per post en gepubliceerd in het officieel bondsorgaan.
De schriftelijke kennisgeving en de publicatie in het officieel bondsorgaan moeten minstens vijf dagen voor de limietdatum
gebeuren. Bij het niet naleven van de procedure door het Provinciaal Comité, zal het Departement Futsal de nodige maatregelen
treffen.
34. Indien de club niet reageert op deze herinnering, neemt het Departement Futsal de nodige maatregelen, die kunnen gaan tot
de weigering van alle ploegen van de in gebreke zijnde club, om deel te nemen aan de officiële competities van het volgend
seizoen.
Bovendien kan het Departement Futsal hun schrapping of hun ontslag voorstellen aan het Uitvoerend Comité met ingang van 30
juni van het lopend seizoen.
De beslissing tot uitsluiting van de competities moet ten laatste vijf dagen vóór de provinciale algemene vergadering worden
genomen.
35. Dezelfde maatregel tot uitsluiting van de competitie is van toepassing op de andere ploegen die onderworpen zijn aan de
betaling van voorschotten. In geval van latere aanvaarding van de inschrijving mag eveneens een boete van maximum 33,00
EUR worden opgelegd.
4. Laattijdige indiening van ontbrekende inlichtingen
41. De club die de gevraagde aanvullende en noodzakelijke inlichtingen voor de opmaak van de kalender van één van haar
ploegen niet indient vóór 15 juni, wordt ambtshalve voor elke betrokken ploeg gesanctioneerd met een boete van 20,00 EUR.
42. In dat geval stelt de bevoegde instantie de kalender van de betrokken ploeg op, op basis van de gekende gegevens van het
afgelopen kampioenschap. Elke globale aanpassing (speeldag, zaal of aanvangsuur) na de publicatie van de kalender wordt
ambtshalve gesanctioneerd met een boete van 33,00 EUR.

HOOFDSTUK 3: SAMENSTELLING VAN DE REEKSEN
Artikel F1511

Samenstelling van de reeksen: algemeenheden

1. Nationale afdelingen
11. Ongeacht het aantal ingeschreven ploegen wordt de samenstelling van de nationale afdelingen definitief afgesloten ter
gelegenheid van de eerste bijeenkomst na 20 juni van het Departement Futsal
12. Indien het aantal - aan alle voorwaarden voldane - inschrijvingen voor de nationale afdelingen niet toelaat volledige reeksen
te vormen, zal het Departement Futsal kunnen overgaan tot:
-
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het verminderen van het aantal reeksen in een afdeling;
het verhogen van het aantal clubs in een reeks;
het spelen in een of meerdere reeksen met een lager aantal ploegen dan voorzien in het reglement,
het aanpassen van de modaliteiten van klimmen en dalen indien dit noodzakelijk zou zijn.
KBVB • REGLEMENT FUTSAL 2016/2017 (versie 01.01.2017)

TITEL 15: DE KAMPIOENSCHAPPEN
Het Departement Futsal is, met betrekking tot de toepassing van de modaliteiten van klimmen en dalen en met betrekking tot het
realiseren van een evenwichtig kampioenschap, soeverein in haar beslissingen. Tegen deze beslissingen is er geen verhaal
mogelijk.
2. Provinciale afdelingen
21. De reeksen van de provinciale afdelingen worden voorbereid door de provinciale administratie, en goedgekeurd door het
Provinciaal Comité.
22. De eerste ploeg van een nieuwe club wordt van ambtswege geplaatst in de laagste provinciale afdeling die in haar provincie
georganiseerd wordt.
3. Verzet
31. Elk verzet tegen de samenstelling van de reeksen moet in de geijkte vorm ingediend worden binnen de zeven dagen die
volgen op de publicatie van de definitieve reeksen in het bondsblad.
32. De bevoegdheid om een beslissing inzake de samenstelling van de reeksen te verbreken behoort toe aan:
-

het Uitvoerend Comité voor wat betreft de nationaal spelende ploegen
de Raad van Bestuur van de vleugel, voor wat betreft de provinciaal spelende ploegen

33. Deze instanties kunnen hiervan evenwel enkel gebruik maken wanneer ze een inbreuk op het bondsreglement, een
overtreding van de wet of van de algemene rechtsbeginselen hebben vastgesteld.
Ze zullen niet oordelen over de grond van het geschil, doch het dossier terugsturen naar de bevoegde bondsinstantie teneinde
deze toe te laten zich aan te passen aan de principes die hun beslissing inhouden..
4. Opneming van ploegen buiten rangschikking
De laagste provinciale afdeling buiten beschouwing gelaten, worden geen invallersploegen toegelaten in een kampioenschap
dat aanleiding geeft tot stijgen en/of dalen, zelfs buiten rangschikking.

Artikel F1512

Satellietploeg

1. Naast een eerste ploeg kan een club een satellietploeg inschrijven.
2. De satellietploeg van een club kan niet actief zijn in dezelfde afdeling als deze van haar eerste ploeg, behoudens in de laagste
provinciale afdeling.

HOOFDSTUK 4: PRAKTISCHE ORGANISATIE
Artikel F1516

De kalender

1. Principes
11. De kalender van de nationale competities moet ten laatste op 1 juli overhandigd worden aan de provinciale comités.
12. De kalender van de nationale competities wordt ten laatste op 1 augustus door de bevoegde instanties gepubliceerd in het
officieel bondsorgaan of aan de clubs meegedeeld.
13. Elk provinciaal comité stelt vervolgens de kalender van zijn provincie op en bezorgt die tegen uiterlijk 1 augustus aan het
Departement Futsal.
14. De kalenders van de provinciale competities worden ten laatste op 15 augustus door de bevoegde instantie gepubliceerd in
het officieel bondsorgaan of aan de clubs meegedeeld.
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2. Uitwerking en beheer van de kalender
21. Beheer
De kalenders worden naargelang het geval opgesteld door het Departement Futsal of de provinciale comités.
De kalenders van de provinciale afdelingen houden rekening met die van de nationale kalender.
22. Uitwerking
-

-

Bij het opmaken van de initiële kalender zal de bevoegde instantie rekening houden met de in de desiderata van de clubs
opgenomen niet beschikbare dagen van de zalen of met de officiële berichten van de zaalverantwoordelijken. Zij zal zoveel
als mogelijk pogen alle wedstrijden vast te leggen en, indien nodig, onmiddellijk contact opnemen met de clubs of de
zaalverantwoordelijken.
Wanneer meerdere clubs in een gemeente actief zijn, is het aangewezen in eerste instantie de concurrentie tussen de
eerste ploegen van de hoogste afdeling te vermijden. Wanneer deze oplossing niet realiseerbaar is, moet de concurrentie
zo billijk mogelijk gespreid worden.

Hiertoe zal zo veel als mogelijk rekening worden gehouden met de desiderata van de respectieve clubs.
-

Het vastleggen van de nationale kalender is prioritair ten overstaan van de opmaak van de provinciale kalender.

3. Publicatie en mededeling van de kalenders
31. Alle kalenders vermelden voor elke wedstrijd de datum, het aanvangsuur en de zaal.
32. Elk provinciaal comité bezorgt de met elkaar in relatie staande delen van de nationale en provinciale kalender aan de
verantwoordelijken van de betrokken zalen.
4. Wekelijkse kalender
De secretarissen van de bevoegde instanties laten iedere week in het officieel bondsorgaan de kalender verschijnen van alle
wedstrijden die tijdens de volledige tweede competitieweek die volgt op de publicatie, moeten gespeeld worden. Bij elke
wedstrijd wordt de naam van de aangeduide scheidsrechter(s) en tijdwaarnemer vermeld.
5. Kalenderwijzigingen
51. Elk verzoek om een datum of uur van een in de nationale of provinciale kalender vastgelegde wedstrijd te wijzigen, moet ten
minste veertien dagen op voorhand gericht worden aan het Departement Futsal, respectievelijk het Provinciaal Comité. Met het
akkoord van de twee clubs mogen de heen- en terugwedstrijd worden omgewisseld.
52. De bevoegde instantie bepaalt welk gevolg er aan het verzoek kan gegeven worden aan de vraag tot kalenderwijzigingen,
rekening houdend met de weerslag op de kalender.
53. De bevoegde instantie kan verder, volgens het geval, in bijzondere omstandigheden waarover zij soeverein oordeelt, een
laattijdige aanvraag tot kalenderwijziging aanvaarden, ongeacht of het gaat om een kampioenschaps- of een bekerwedstrijd.
Een retributie van 10,00 EUR wordt dan in rekening gebracht van de thuisclub.

Artikel F1517

Data en uren van de wedstrijden

1. De aftrap van de officiële competitiewedstrijden voor senioren vindt plaats:
-

voor de provinciale afdelingen van maandag tot en met vrijdag, ten vroegste om 19.00 uur en ten laatste om 22.00 uur;
voor de nationale afdelingen en voor de Beker van België op vrijdag, ten vroegste om 20.00 uur en ten laatste om 22.00
uur.

2. Enkel met het akkoord van de betrokken clubs kunnen kampioenschapswedstrijden van de nationale afdelingen op een
andere dag dan de vrijdag geprogrammeerd worden.
3. In het belang van een correcte sportieve afwikkeling kan de bevoegde instantie, uitzonderlijk, het betwisten van een wedstrijd
bevelen op een ander moment, met uitsluiting evenwel van zaterdag of zondag.
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Artikel F1519

Uitstel van wedstrijden

1. Bevoegdheid
11. Het Departement Futsal en de provinciale comités beslissen zonder verhaal over het uitstel van de wedstrijden van hun
respectieve nationale en provinciale afdelingen.
Zij kunnen echter in geval van noodwendigheid, bijvoorbeeld tijdens de winterperiode, deze bevoegdheid overdragen aan een lid
van een bondsinstantie.
12. De bevoegde instantie oordeelt of het uitstel zich dient te beperken tot bepaalde wedstrijden.
Zij waakt erover de regelmatigheid van het kampioenschap niet te verstoren, houdt rekening met de gebruiksmogelijkheden van
de zalen en de verplaatsingen van de ploegen. De bevoegde instantie mag steeds lokale derby's behouden.
2. Opportuniteit van het uitstellen van wedstrijden ingevolge guur weer
21. Wat betreft de opportuniteit van het uitstellen van wedstrijden op initiatief van de bevoegde instanties, houden zij rekening
met alle beoordelingselementen die hen belangrijk lijken en inzonderheid met de inlichtingen verstrekt door de weerkundige
diensten, de Politie of door leden van bondsinstanties.
22. Ingevolge een plotse verslechtering van de weersomstandigheden kan een club verzoeken haar wedstrijd uit te stellen. Het
voorziene onderzoek wordt dan uitgevoerd op verzoek van de club.
23. In geval van uitstel kan de vragende club verplicht worden om de veroorzaakte kosten terug te betalen aan de benadeelde
club.
3. Gekend niet beschikbaar zijn van een zaal
31. Wanneer het niet beschikbaar zijn van de zaal officieel gemeld wordt door de eigenaar of de beheerder ervan, zal de
bevoegde instantie de betrokken wedstrijden uitstellen.
32. Een van een club afkomstig verzoek tot uitstel ingevolge het niet beschikbaar zijn van de zaal, is onontvankelijk indien deze
niet vergezeld is van een officiële melding van de eigenaar of de beheerder van de zaal.
33. Wanneer een ongeschikt terrein de oorzaak is van het niet beschikbaar zijn, zal het Provinciaal Comité contact opnemen met
de eigenaar of de zaalbeheerder om de zaal of de accommodatie opnieuw te keuren.
4. Onvoorzien niet beschikbaar zijn van een zaal
41. De club die geconfronteerd wordt met een onvoorzien niet beschikbaar zijn van de zaal, het speelveld in het bijzonder, moet
onmiddellijk de tegenstrever en de bevoegde instantie hiervan in kennis stellen.
42. Ze moet vervolgens aan deze instantie binnen de zeven dagen die volgen op het bericht van het niet beschikbaar zijn, de
stukken bezorgen die de aanvraag tot het uitstel van de wedstrijd rechtvaardigen.
43. Wanneer het onvoorzien niet beschikbaar zijn een gevolg is van een ongeschikt geworden terrein (bv.: storm met
doorsijpeling van water boven het speelveld), kan de zaal nagezien worden door een lid van een bondsinstantie.
44. In dat geval en wanneer het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding geeft tot uitstel van de wedstrijd, worden de eruit
voortvloeiende kosten ten laste gelegd van de vragende club. In de andere gevallen worden ze ingeschreven op de rekening van
de gemeenschappelijke kosten ofwel ten laste genomen van de KBVB indien de competitie niet betwist wordt volgens het
systeem van de gemeenschappelijke kosten.
5. Beker van België - Provinciale beker
51. De wedstrijden van de Beker van België of de provinciale beker die geprogrammeerd staan in de respectieve daartoe
voorziene bekerweek, hebben geen voorrang op de kampioenschapswedstrijden.
52. In geen geval mogen de kampioenschapswedstrijden die in hun daarvoor voorziene kalenderweek geprogrammeerd staan,
uitgesteld worden om het betwisten van nationale bekerwedstrijden mogelijk te maken.
53. De wedstrijden van de Beker van België hebben voorrang op de provinciale competitiewedstrijden van de betrokken
gekwalificeerde clubs.
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54. Een provinciale club mag haar Provinciaal Comité verzoeken haar provinciale competitiewedstrijd te verplaatsen wanneer
deze wedstrijd valt binnen een tijdsspanne van 48 uren voor of volgend op de wedstrijd van de Beker van België.
6. Concurrentie van internationale wedstrijden
61. Het Departement Futsal kan wedstrijden futsal verbieden wanneer zij van oordeel is dat deze concurrerend zijn voor een
wedstrijd futsal van de nationale ploeg.
62. Een club kan haar Provinciaal Comité verzoeken om een wedstrijd van haar ploeg uit te stellen wanneer een internationale
wedstrijd van de nationale A-ploeg futsal betwist wordt op dezelfde dag en op minder dan 60 km. afstand.
7. Mededeling van het uitstel
De bevoegde instanties moeten steeds elk uitstel van wedstrijden tijdig beslissen en meedelen teneinde te vermijden dat de
clubs en de scheidsrechters een nutteloze verplaatsing maken. De kennisgeving van het uitstel mag gebeuren door middel van
elk geschikt geacht medium.
8. Nutteloze verplaatsing: kosten
81. Indien het uitstel van een wedstrijd laattijdig wordt betekend door een bevoegde instantie aan de bezoekende club en deze
hierdoor een nutteloze verplaatsing maakt, worden de hieruit resulterende kosten slechts gedragen door de bond wanneer een
zware fout van deze instantie wordt vastgesteld door het Departement Futsal.
82. Indien de verplaatsing het gevolg is van een onvoorzien niet beschikbaar zijn van de zaal, zijn de verplaatsingskosten ten
laste van de bezoekende ploeg, uitgezonderd in het nationaal kampioenschap waar deze kosten opgenomen worden op de
rekening van de gemeenschappelijke kosten.

Artikel F1520

Vooraf beslist uitstel van wedstrijden wegens niet-beschikbaarheid
van spelers

1. Het individueel uitstel van een wedstrijd kan eventueel bekomen worden wegens de niet-beschikbaarheid van spelers:
-

opgeroepen voor de nationale ploegen;
onder de wapens;
die verplichtingen hebben bij verkiezingen.

2. Oproeping van spelers voor de nationale ploegen
21. De wedstrijden van officiële competities die geprogrammeerd staan op de dag waarop de betrokken clubs één of meerdere
spelers ter beschikking moeten stellen van de nationale A-ploeg of de nationale belofteploeg futsal, worden door de bevoegde
instantie uitgesteld.
22. Op verzoek van de betrokken club en voor zoverre het minstens tien dagen vóór de wedstrijd wordt aangevraagd, moet de
bevoegde instantie de wedstrijden van officiële competities die geprogrammeerd staan op de dag waarop de club minstens twee
spelers, ongeacht hun nationaliteit, ter beschikking moet stellen van hun nationale A-ploeg of belofteploeg, uitstellen.
3. Niet beschikbaarheid van spelers onder de wapens
31. Het uitstellen van een wedstrijd van eerste ploegen kan bekomen worden wanneer drie spelers die als beroepsvrijwilliger
onder de wapens zijn, geconsigneerd zijn in hun kwartier of garnizoen omwille van redenen van openbare orde.
Het niet beschikbaar zijn van militairen, weerhouden door hun normale dienst of een geprogrammeerde kampperiode, of leden
van de politie die geconsigneerd zijn voor om het even welke reden, is dus geen reden voor een wedstrijduitstel.
32. De club die zich in de vereiste situatie bevindt, moet via een snel en schriftelijk communicatiemiddel de tegenstrever
verwittigen en bezorgt binnen de vierentwintig uren de bevoegde instantie de bewijsstukken die het verzoek tot uitstel van de
wedstrijd rechtvaardigen.
4. Verkiezingen
41. Geen enkel algemeen uitstel van wedstrijden wordt uitgesproken naar aanleiding van Europese, wetgevende, provinciale of
gemeentelijke verkiezingen.
42. De bevoegde instantie moet echter het uitstel toestaan van de wedstrijden die betwist worden in een zaal die gebruikt wordt
voor de kiesactiviteiten.
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5. Mededeling van het uitstel - Kosten
Zie Art. F1519

Artikel F1521

Stopgezette wedstrijd

1. Wanneer een wedstrijd wordt stopgezet omdat het terrein ongeschikt is geworden, moet de scheidsrechter dit signaleren in
het vak 'Opmerkingen' van het wedstrijdblad.
2. In de andere gevallen moet de scheidsrechter een verslag zenden aan de bevoegde instantie die beslist of de wedstrijd al of
niet (opnieuw) moet worden gespeeld.

Artikel F1522

Wedstrijd zonder publiek in de zaal

1. Wanneer tijdens een wedstrijd wanordelijkheden hebben plaatsgevonden in een zaal, heeft de bevoegde instantie het recht
om voor te schrijven dat later in deze zaal te spelen wedstrijden betwist worden zonder publiek, zelfs als wordt vastgesteld dat
de leiders van de voor de wedstrijd verantwoordelijke club alles in het werk hebben gesteld om de orde te handhaven.
2. Dezelfde maatregel kan worden opgelegd aan de club waarvan haar supporters incidenten hebben uitgelokt tijdens een in een
andere zaal gespeelde wedstrijd.
3. In het geval dat de bevoegde instantie vreest dat incidenten niet te voorkomen zijn in de door de gestrafte club gebruikte zaal,
kan ze beslissen om de wedstrijd te laten betwisten in een andere zaal en eventueel zonder publiek.
4. Wanneer een wedstrijd waarbij geen publiek is toegelaten, wordt uitgesteld of aanleiding geeft tot forfait of moet opnieuw
gespeeld worden omdat hij werd gestopt voor het verstrijken van de eerste helft, wordt de sanctie automatisch overgedragen tot
ze werd ondergaan. Zij wordt overgedragen naar de eerstvolgende door dezelfde ploeg van de gestrafte club te spelen wedstrijd
in dezelfde zaal.
5. De provinciale comités kunnen alleen de wedstrijden die onder hun bevoegdheid vallen, laten betwisten zonder publiek. Het
Sportcomité daarentegen heeft de macht om een dergelijke sanctie, getroffen tegen een club van een nationale afdeling, uit te
breiden tot de wedstrijden van de provinciale afdelingen van die club.
6. Tijdens een wedstrijd die moet gespeeld worden zonder publiek zijn, buiten de spelers en scheidsrechters, enkel toegelaten in
de zaal:
-

maximum drie bestuursleden van de twee betrokken clubs;
de oefenmeester-coach, de dokter en de verzorger van elk van de ploegen;
de leden van de bondsinstanties;
de journalisten die in het bezit zijn van een vrijgeleide afgeleverd door de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten
(BBS) of door de KBVB.

Artikel F1523

Vaststellen van de data van uitgestelde of te herspelen wedstrijden

1. Het Departement Futsal of het provinciaal comité, respectievelijk voor de nationale of de provinciale competities, moet,
eventueel in samenspraak met de thuisclub of de verantwoordelijke voor de zaal, alles in het werk stellen om de uitgestelde of te
herspelen wedstrijden zo vlug mogelijk te doen spelen.
Op straf van forfait moet de thuisclub via E-Kickoff aan de bevoegde instantie een datum voorstellen waarop de wedstrijd kan
gespeeld worden.
Zij beschikt hiervoor over zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van de uitgestelde wedstrijd of de in kracht van gewijsde
genomen beslissing, om haar voorstel mee te delen. Deze termijn wordt teruggebracht naar vijf dagen voor een wedstrijd van de
Beker van België.
2. De bevoegde instanties kunnen, ten einde te voorkomen dat de vastgestelde grensdata overschreden worden of het goed
verloop van het kampioenschap verstoord wordt, de clubs verplichten hun wedstrijd te betwisten voor een vastgestelde datum.
3. Voor de nationale afdelingen kan de wedstrijd, in geval van noodzaak en met het akkoord van de tegenstrever, vastgelegd
worden op een andere werkdag dan de vrijdag.
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4. De bevoegde instantie neemt haar beslissing, rekening houdend met de mogelijkheden van de kalender.
De bevoegde instantie kan nochtans, in overleg met de verantwoordelijke voor de zaal, op eigen initiatief, dag en uur vastleggen
waarop de uitgestelde wedstrijd zal gespeeld worden of de thuisclub een termijn opleggen binnen dewelke de wedstrijd moet
plaats hebben.
5. Wanneer een bevoegde instantie ertoe genoopt wordt zich te moeten uitspreken over een wedstrijd en waarbij de uitspraak
kan inhouden dat de wedstrijd opnieuw moet gespeeld worden, kan ze de thuisclub vragen, zonder deze te verplichten, alle
nodige schikkingen te treffen teneinde vanaf de uitspraak te voorzien in een datum waarop de wedstrijd kan gespeeld worden
indien de instantie aldus zou beslissen.
6. Een club mag nooit verplicht worden een wedstrijd te spelen op een datum waarop ze een officiële nationale of internationale
wedstrijd moet spelen of wanneer zij ten minste één speler moet afstaan voor de voorbereiding of selectie voor een wedstrijd
van een nationale ploeg futsal. In dat geval wordt de wedstrijd uitgesteld naar een andere datum.

HOOFDSTUK 5: FORFAITS
Artikel F1526

Terugtrekking ● Algemeen forfait

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

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

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

voor de eerste ploeg die actief is in de Elite-afdeling: 2.000,00 EUR
voor de eerste ploeg die actief is in 2de nationale afdeling: 1.000,00 EUR
voor de eerste ploeg die actief is in 3de nationale afdeling: 500,00 EUR
voor de belofteploeg van een club uit de Elite-afdeling: 800,00 EUR
voor de belofteploeg van een club uit 2de nationale afdeling: 500,00 EUR
voor een verplichte jeugdploeg van een ploeg uit de Elite-afdeling: 800,00 EUR
voor een verplichte jeugdploeg van een ploeg uit 2de nationale afdeling: 500,00 EUR

De boete voor de verplichte jeugdploegen wordt slechts toegepast vanaf het ogenblik dat de club niet het voorzien minimum
aantal ploegen telt.
22. Voor een provinciaal spelende club of voor een club met licentie die niet-verplichte ploegen heeft ingeschreven:
84

voor een ploeg van een provinciale afdeling of voor een vrouwenploeg: 320,00 EUR
voor een ploeg van een provinciale afdeling van invallers: 240,00 EUR
voor een niet verplichte jeugdploeg: 80,00 EUR
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3. Vergoeding aan de andere clubs- Gemeenschappelijke kosten
31. Er wordt geen enkele vergoeding toegekend aan de andere clubs.
32. Wanneer, wat betreft de gemeenschappelijke kosten, een bedrag toekomt aan de club die met een ploeg algemeen forfait
heeft verklaard, wordt dit niet toegekend.
4. Terugtrekking of algemeen forfait eerste ploegen: gevolgen voor satellietploeg
41. Het is een club die zich in de provinciale competitie niet opnieuw inschrijft met haar eerste ploeg toegelaten deel te nemen
aan het kampioenschap met haar satellietploeg. In dat geval zal de satellietploeg ingeschreven worden als eerste ploeg met
behoud van de sportieve situatie die ze behaalde op het einde van het voorbije kampioenschap.
42. Op het einde van het seizoen waarin een club algemeen forfait heeft gegeven of opgelopen met haar eerste ploeg, zakt haar
satellietploeg automatisch met één afdeling.
Indien deze satellietploeg zich reeds op een dalersplaats bevond of wanneer de eerste ploeg in de onmiddellijk hogere afdeling
actief was, zakt de satellietploeg twee afdelingen.
43. Wanneer een club met een satellietploeg algemeen forfait geeft voor haar eerste ploeg of die forfait werd opgelegd voor haar
eerste ploeg, kunnen de spelers die op dat ogenblik ingeschreven staan op de lijst "spelers van de eerste ploeg" alsnog
deelnemen aan de wedstrijden van de satellietploeg volgens de voorwaarden die beschreven zijn in artikel F1017.
De lijst wordt afgesloten op de datum waarop het algemeen forfait werd gegeven of opgelegd.
Elke wijziging die in de periode van veertien dagen voorafgaand aan de datum van het algemeen forfait werd binnengebracht,
met de bedoeling betrokken spelers die bij de club aangesloten blijven te onttrekken aan de lijst, wordt daarenboven als
onbestaand beschouwd.

Artikel F1527

Forfait voor een bepaalde wedstrijd

1. Principes
11. Een forfait voor een bepaalde wedstrijd is:
-

de niet gerechtvaardigde afwezigheid van een ploeg op die wedstrijd die ze moet spelen (= niet-aangekondigd forfait);
het feit van de niet-deelneming aan een geprogrammeerde wedstrijd wordt aangekondigd (= aangekondigd forfait).

12. De club die in gebreke blijft wordt bestraft::
-

met een boete ten bate van de bond: zie 5 hierna
met een vergoeding ten bate van de benadeelde clubs: zie 6 hierna

welke allebei verrekend worden op de rekening-courant van de betrokken club.
13. De club die in gebreke blijft dient de verplaatsingskosten van de benadeelde club te dragen, indien deze laatste hierom
verzoekt: zie 8 hierna
14. Behalve de drie punten geeft elk forfait recht op vijf doelpunten in het voordeel van de tegenstrever.
In geval van forfait wegens weigeren te spelen of door het spel te verlaten, wordt het resultaat op 5-0 gebracht in het voordeel
van de tegenstrever. De tussenstand mag echter behouden worden wanneer deze gunstiger is voor de tegenstrever.
Wanneer de beide aanwezige ploegen, om welke reden ook, weigeren te spelen, worden de wedstrijdpunten niet toegekend.
2. Verbodsbepalingen
21. Een wedstrijd die aanleiding gaf tot forfait mag later niet worden gespeeld, zelfs niet in onderling akkoord tussen de twee
clubs, behalve indien de bevoegde instantie vaststelt dat het forfait resulteerde uit een geval van overmacht.
22. Een club die forfait verklaart voor een officiële wedstrijd mag dezelfde dag geen andere wedstrijd spelen met de ploeg voor
dewelke zij forfait heeft verklaard.
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3. Intrekking van een forfait
31. Een forfait dat meer dan zeven dagen voor de wedstrijd werd gemeld aan de bevoegde diensten, kan nog binnen de
vierentwintig uren na zijn aankondiging ingetrokken worden.
32. Een forfait dat zeven of minder dagen voor de wedstrijd aangegeven werd, kan niet ingetrokken worden.
4. Vaststelling van een niet-aangekondigd forfait
41. De scheidsrechter moet de afwezigheid van een ploeg op het voorziene officiële uur vaststellen indien de aanwezige ploeg
hem hierom verzoekt.
Indien de scheidsrechter hiertoe niet verzocht wordt, moet hij vijf minuten wachten vooraleer deze afwezigheid te registreren.
42. Zelfs in geval van een onbespeelbaar terrein wordt het forfait van de afwezige ploeg uitgesproken.
5. Boetes
51. In geval van forfait voor één bepaalde wedstrijd van een officiële competitie wordt aan de in gebreke zijnde club een boete
van 50,00 EUR opgelegd.
Indien het gaat om een forfait voor een wedstrijd van een nationale competitie, bedraagt de boete 100,00 EUR.
52.Voor een vriendenwedstrijd of een tornooi zijn de boetes dezelfde als deze voorzien voor een kampioenschapswedstrijd.
6. Forfaitaire vergoedingen
61. De club die forfait geeft voor een officiële competitiewedstrijd is de volgende forfaitaire vergoeding verschuldigd aan de
benadeelde club:
-

Bij forfait van de thuisploeg:
in de Elite-afdeling: 100,00 EUR
in 2de nationale afdeling: 75,00 EUR
in 3de nationale afdeling: 50,00 EUR
in provinciale afdelingen: 30,00 EUR
in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en dalen, van vrouwen of van jeugd: 10,00 EUR

-

Bij forfait van de bezoekende ploeg:
in de Elite afdeling: 125,00 EUR
in 2de nationale afdeling: 100,00 EUR
in 3de nationale afdeling: 75,00 EUR
in provinciale afdelingen: 25,00 EUR
in kampioenschappen die geen aanleiding geven tot stijgen en dalen, van vrouwen of van jeugd: 20,00 EUR

62. De thuisclub die forfait geeft voor een bekerwedstrijd is aan de benadeelde club een vergoeding verschuldigd die gelijk is
aan het bedrag, vastgesteld voor de club die het hoogst speelt in de competitie.
63. Deze bedragen worden verdubbeld wanneer het forfait minder dan zeven dagen voor de wedstrijd of helemaal niet gemeld
wordt.
64. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de vergoeding voor een vriendenwedstrijd bepaald in functie van de
afdeling van de in gebreke zijnde club en conform de bedragen voor een door een bezoekende club verklaard forfait.
65. Voor een tornooi wordt de vergoeding bepaald in het tornooireglement. Bij gebreke hieraan wordt aan de organisator een
vergoeding van 12,50 EUR toegekend per niet gespeelde wedstrijd.
7. Bijzonderheden betreffende boetes en forfaitaire vergoedingen
71. Wanneer een ploeg laattijdig arriveert aan de zaal, nadat haar afwezigheid geregistreerd werd door de scheidsrechter en de
wedstrijd alsnog gespeeld werd als vriendschappelijke ontmoeting, past de bevoegde instantie die het forfait uitspreekt, enkel de
boete, maar niet de vergoeding toe.
72. Wanneer een ploeg forfait geeft voor een in neutrale zaal te spelen testwedstrijd of wedstrijd van een eindronde, bepaalt de
bevoegde instantie het bedrag van de boete en van de aan de benadeelde clubs en organisator toe te kennen
schadevergoeding.
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73. De ontvangsten van een vriendenwedstrijd die georganiseerd werd in vervanging van een officiële wedstrijd waarvoor forfait
werd gegeven, wordt niet in mindering gebracht van de ingevolge het gegeven forfait verschuldigde vergoeding.
8. Verplaatsingskosten
81. Forfait van de bezoekende club: Wanneer het forfait zich voordoet tijdens de heenronde, heeft de benadeelde club, op
voorwaarde dat ze de terugwedstrijd speelt, recht op de betrokken verplaatsingskosten van de terugwedstrijd bovenop de
forfaitaire vergoeding.
Wanneer het forfait zich voordoet tijdens de terugronde heeft de bezoekende club, bovenop de forfaitaire vergoeding, recht op
de terugbetaling van de tijdens de heenronde gemaakte verplaatsingskosten.
82. Forfait van de thuisclub: Wanneer het forfait niet of te laat werd aangekondigd door de thuisclub en de bezoekende club
hierdoor een overbodige verplaatsing maakte, moeten de hiervoor gemaakte kosten terugbetaald worden door de in gebreke
zijnde club, ongeacht de forfaitaire vergoeding.
83. Ongeacht het gebruikte vervoermiddel worden de verplaatsingskosten berekend zoals voorgeschreven in artikel F1466.
De door de benadeelde club gevorderde verplaatsingskosten worden ingehouden op de gemeenschappelijke kosten.
84. De club die wenst vergoed te worden voor de verplaatsing die zij heeft gedaan naar een in gebreke gebleven tegenstrever,
moet, op straf van vervallenverklaring, dit verzoek bij de bevoegde instantie indienen binnen de vier dagen die volgen op het
forfait indien de verplaatsing gemaakt werd ter gelegenheid van de heenwedstrijd of binnen de vier dagen die volgen op de
verplaatsing indien het forfait plaats had tijdens de heenwedstrijd.
Dezelfde termijn is van toepassing wanneer de verplaatsing nutteloos werd uitgevoerd (niet aangekondigd forfait aan de
thuisclub)
9. Voorzorgen - Geval van overmacht
91. De ploegen die hun verplaatsing maken, moeten hun gemeente tijdig verlaten teneinde een halfuur voor de aftrap aan te
komen in de zaal, rekening houdend met een gemiddelde uursnelheid van zestig kilometer per uur.
92. Wanneer een ploeg afwezig is op het reglementair uur, moet zij enerzijds het bewijs leveren dat haar afwezigheid het gevolg
is van een ongeval, een defect aan het vervoermiddel of van overmacht en anderzijds, dat ze de hierboven aangehaalde
voorschriften te goeder trouw heeft nageleefd.
In dat geval moet haar club de bevoegde instantie hiervan schriftelijk inlichten binnen de twee werkdagen volgend op de
wedstrijd.
93. De bevoegde instantie beoordeelt de voorgelegde bewijsstukken, de ingeroepen overmacht en de goede trouw van de club
bij het naleven van de reglementaire voorschriften.
Indien de bevoegde instantie, na onderzoek van de voorgelegde argumenten en bewijsmiddelen, beslist tot forfait, zijn de
voorschriften van dit artikel van toepassing.
94. In tegengesteld geval, wanneer de afwezigheid van de ploeg niet wordt gelijkgesteld met een forfait en de wedstrijd dient
gespeeld op een andere dag, worden de nutteloos door de thuisclub gemaakte kosten (in orde brengen van het terrein,
publiciteit, enz.) bij de competitiekosten gevoegd, vermits het gaat om een geval van overmacht. Indien het stelsel van
gemeenschappelijke kosten niet wordt toegepast in de betrokken afdeling, dragen de beide clubs, elk voor de helft, deze kosten.

Artikel F1528

Toestanden die gelijkgesteld worden met forfait

1. Wanneer een ploeg zich op het ogenblik van de aftrap aanmeldt met minder dan vier spelers, wordt zij beschouwd als forfait
te geven.
2. Wanneer een ploeg tijdens de wedstrijd niet meer over voldoende spelers beschikt, beoordeelt de bevoegde instantie of deze
ploeg al of niet moet beschouwd worden als forfait te hebben gegeven.
3. Een ploeg die zonder toelating van de scheidsrechter het terrein verlaat, wordt beschouwd als forfait te geven.
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HOOFDSTUK 6: RANGSCHIKKING ● TOEKENNING VRIJKOMENDE
PLAATSEN ● TESTWEDSTRIJDEN
Artikel F1531

Rangschikking

1. Toekenning punten
11. De kampioenschappen worden in elke afdeling, en in voorkomend geval in elke reeks, in heen- en terugwedstrijden betwist.
12. Voor elke wedstrijd worden drie punten toegekend aan de winnende ploeg. In geval van gelijkspel, wordt aan iedere ploeg
één punt toegekend.
2. Rangschikking
21. De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar afdeling, of in voorkomend geval van haar reeks, de meeste punten
behaalt, wordt eerste gerangschikt.
22. Wanneer meerdere ploegen met een gelijk aantal punten eindigen, worden ze van elkaar gescheiden door achtereenvolgens
rekening te houden met:
1° het kleinst aantal forfaits (F1527-F1528) waarmee ze bestraft werden;
2° het aantal gewonnen wedstrijden;
3° het resultaat van de wedstrijden tussen de betrokken ploegen.
In dat geval wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:
-

het aantal bekomen punten;
het verschil in doelpunten;
het grootst aantal gescoorde doelpunten;
het grootst aantal op verplaatsing gescoorde doelpunten;

4° het verschil tussen de gescoorde en de geïncasseerde doelpunten, toegestaan tijdens het geheel van de gespeelde
wedstrijden in de betrokken reeks;
5° het grootst aantal gescoorde doelpunten over het geheel van de gespeelde wedstrijden in de betrokken reeks.
23. Wanneer de gelijkheid blijft aanhouden en het noodzakelijk is om een onderscheid te hebben ten einde:
-

de eerste plaats toe te kennen;
de ploeg(en) aan te duiden die in aanmerking komt (of komen) voor promotie, degradatie of deelname aan een eindronde;
de ploeg(en) aan te duiden die zal (zullen) deelnemen aan internationale competities,

zal de bevoegde instantie overgaan tot de organisatie van een testwedstrijd of een eindronde.
24. Wanneer de gelijkheid aanhoudt en de noodzaak zich voordoet na 31 mei, wordt een loting gehouden.
3. Titel van kampioen van een afdeling
31. In een afdeling met één enkele reeks, wordt de eerst gerangschikte ploeg uitgeroepen als kampioen.
32. In een afdeling met meerdere reeksen, wordt de titel van kampioen toegekend aan de ploeg die de meeste punten behaalde
in de loop van het kampioenschap.
Wanneer echter het aantal betwiste wedstrijden in de verschillende reeksen niet gelijk is, wordt de titel toegekend aan de ploeg
die het beste gemiddelde van punten per betwiste wedstrijd behaalt.
Bij gelijkheid van punten is het beste gemiddelde van het aantal gewonnen wedstrijden bepalend en, in voorkomend geval, het
verschil tussen de doelpunten voor en tegen.
Bij blijvend gelijk betwisten de betrokken ploegen een beslissende wedstrijd op neutraal terrein.
4. Herziening van de rangschikking tijdens het kampioenschap ingevolge schorsing van de sportactiviteit, ontslag of
algemeen forfait
41. Wanneer een club ingevolge schorsing van de sportactiviteit, plaatsing in aanleg van ontslag met onmiddellijke ingang,
ontslag of algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt, worden de eindrangschikking en de rangschikking van de
eventuele periodekampioenschappen herzien.
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42. Wanneer een ploeg tijdens een kampioenschap verdwijnt ingevolge schorsing van de sportactiviteit, ontslag of algemeen
forfait, worden alle resultaten van de door haar gespeelde wedstrijden geannuleerd.
43. Indien deze verdwijning plaats vindt in een kampioenschap dat georganiseerd wordt met periodekampioenschappen, zal de
rangschikking van elke periode herzien worden na annulering van de resultaten.
De rangschikking van een periodekampioenschap dat echter op het ogenblik van de verdwijning volledig is afgewerkt, wordt niet
herzien. Voor de andere periodes wordt telkens rekening gehouden met het gemiddelde van de bekomen punten per gespeelde
wedstrijd en, indien nodig, met het gemiddelde van de gewonnen wedstrijden.
5. Herziening van de rangschikking na competitievervalsing of sanctioneerbare overdracht van patrimonium
51. Wanneer een club competitievervalsing of een sanctioneerbare overdracht van patrimonium pleegt, worden de
eindrangschikking en de rangschikking van de eventuele periodekampioenschappen herzien.
52. Zonder afbreuk te doen aan de schikkingen van de artikels F2008 en 2016 wordt de ploeg van de gesanctioneerde club
zonder enig punt verwezen naar de laatste plaats en uitgesloten van deelname aan elke eindronde. In voorkomend geval
schuiven de andere ploegen van deze reeks met één plaats omhoog.
53. Wanneer de degradatie zich uitstrekt over twee afdelingen, blijft het aantal dalers van de tussenliggende afdeling behouden.
6. Weigering tot promoveren
Op straffe van degradatie naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waar ze actief was en een boete van maximum 260,00
EUR mag een club nooit weigeren met haar eerste ploeg naar een hogere provinciale afdeling te promoveren.
7. Bijzonderheid stijgen en dalen
71. Een provinciale of nationale club die geen licentieaanvraag heeft ingediend voor de nationale afdeling waarnaar ze volgens
haar sportieve resultaten met haar eerste ploeg zou moeten promoveren, mag het daarop volgend seizoen blijven spelen in de
afdeling waarin zij actief was, op voorwaarde dat zij in voorkomend geval een licentie bekomen heeft voor die afdeling.
72. De verbanning van de eerste ploeg naar de afdeling waarin haar satellietploeg actief is, heeft de degradatie van deze
satellietploeg naar de onmiddellijk lagere afdeling als gevolg.

Artikel F1532

Toekenning vrijkomende plaatsen

1. Indien er voor 1 juli één of meerdere plaatsen vrijkomen in een afdeling, ongeacht de reden, worden deze plaatsen toegekend
aan bijkomende stijgers, met gevolgen tot in de laagste provinciale afdeling.
2. Echter, in geval van degradatie wegens competitievervalsing en/of overdracht van patrimonium wordt het aantal dalers naar
verhouding verminderd in de reeks van de afdeling waarin de bestrafte club uitkwam. De gedegradeerde club wordt geacht het
kampioenschap als laatste te hebben beëindigd.
3. De modaliteiten voor het innemen van vacante plaatsen in de provinciale afdelingen worden geregeld door de jaarlijkse
provinciale algemene vergadering.
4. Alvorens de vrijgekomen plaatsen toe te kennen zal rekening gehouden worden met artikel F1533.6 (Bijzonderheid).
5. De vacante plaatsen die voor de afsluiting van de samenstelling van de reeksen gekend zijn, moeten worden ingenomen
volgens de volgende procedure: de hiervoor in aanmerking komende ploegen van de verschillende reeksen worden
achtereenvolgens gescheiden in volgorde van de hierna volgende criteria:
-

de plaats in de rangschikking;
het gemiddeld aantal punten;
het gemiddeld aantal gewonnen wedstrijden;
het verschil tussen de gescoorde en geïncasseerde doelpunten.

Indien de gelijkheid aanhoudt, organiseert de bevoegde instantie een testwedstrijd.
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Artikel F1533

Testwedstrijden ● Eindronde

1. Behoudens tegengestelde reglementaire bepalingen, beslist de bevoegde instantie na gemeenschappelijk overleg met de
betrokken clubs of groeperingen, soeverein over de organisatiemodaliteiten van de testwedstrijden of eindronde.
2. Testwedstrijden
21. Testwedstrijd tussen twee ploegen in een neutrale zaal
De instantie die de competitie beheert, duidt de zaal aan waarin de wedstrijd zal betwist worden. Zij bepaalt de club die zal
beschouwd worden als thuisploeg.
Bij gebreke van andere bepalingen zijn de bepalingen betreffende verlengingen en strafschoppenserie (Art. F1233) van
toepassing wanneer de testwedstrijd eindigt op een gelijkspel.
22. Testwedstrijden met heen en terug tussen twee ploegen
Wanneer na afloop van de terugwedstrijd de beide ploegen evenveel punten behalen, is de ploeg die het grootst aantal
doelpunten aantekende in de twee wedstrijden gekwalificeerd. Indien ze een gelijk aantal doelpunten aangetekend hebben, zijn
de doelpunten gescoord op verplaatsing doorslaggevend.
Indien de gelijke stand na deze reguliere speeltijd toch aanhoudt, wordt de wedstrijd verlengd met twee periodes van 5 minuten.
Doelpunten gescoord door de bezoekende ploeg tijdens deze verlengingen zijn evenwel niet langer doorslaggevend. Is de stand
na afloop van deze verlengingen nog gelijk (beide ploegen scoren niet of evenveel doelpunten tijdens de verlengingen) dan
wordt de winnaar aangeduid door middel van een strafschoppenserie (Art. F1233).
23. Eindronde of nacompetitie met drie ploegen
De instantie die de competitie beheert, kan deze organiseren onder de vorm van een driehoekstornooi op één speeldag in één
en dezelfde zaal of gespreid over meerdere dagen.
Ingeval de eindronde of nacompetitie betwist wordt op één speeldag mogen de wedstrijden de duur van 2 x 15 minuten reële tijd
of 2 x 20 minuten welbepaalde tijd niet overschrijden. De bevoegde instantie bepaalt ondermeer de club die zal beschouwd
worden als organisator.
Het competitiereglement of een loting bepaalt de volgorde van de wedstrijden.
De rangschikking van het driehoekstornooi wordt opgesteld volgens de bepalingen van artikel F1531. Wanneer de gelijkheid
aanhoudt, wordt een onderscheid gemaakt op basis van de bepalingen van artikel F1532.23.
24. Eindronde of nacompetitie met meer dan drie
Het competitiereglement of in geval van gebreke de bevoegde instantie, bepaalt de modaliteiten.
3. Eindronden en nacompetities voorzien in de Elite-afdeling, 2de en 3de nationale afdeling
31. De clubs van de ploegen die deelnemen aan de eindronden of eindcompetities zijn gehouden aan de speeldata die door het
Sportcomité na gemeenschappelijk overleg met de betrokken groeperingen soeverein zijn vastgelegd.
32. De clubs die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze wedstrijden moeten ten laatste op de voorlaatste werkdag die
de slotwedstrijd van het kampioenschap voorafgaat, het Sportcomité en de secretariaten van de groeperingen die deze ploegen
van de Elite-afdeling, 2de en 3de nationale afdeling vertegenwoordigen, informeren van de aanvangsuren van de voorziene
wedstrijden. Een club die niet voldoet aan deze termijn kan het voordeel om thuis te spelen verliezen ten voordele van zijn
tegenstrever.
33. De kalenders worden definitief vastgelegd tijdens een vergadering op de bondszetel in de week volgend op de slotdag van
het kampioenschap en waaraan alle clubs van de gekwalificeerde ploegen moeten deelnemen.
34. Wedstrijden die gespeeld worden op een andere dag dan vrijdag kunnen slechts met het akkoord van de tegenstrever
vroeger aanvangen dan om 21.00 uur, deze die gespeeld worden op zaterdag later dan om 20.00 uur.
35. Voor elke wedstrijd stelt de thuisclub vijfentwintig vrije toegangskaarten ter beschikking van de bezoekende ploeg.
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4. Organisatiekosten
41. Wedstrijd zonder inkomsten in een neutrale zaal
De organisatie- en scheidsrechterskosten zijn ten laste van de deelnemende clubs en worden in rekening gebracht via hun
rekening-courant. Ze worden voor elk geval afzonderlijk bepaald door de bevoegde instantie op basis van de door de
organiserende club voorgelegde documenten. De clubs maken de verplaatsing voor eigen rekening.
42. Wedstrijd met inkomsten in een neutrale zaal
Behalve andersluidende reglementaire bepaling of door de bevoegde instantie genomen beslissing, is artikel F1466 van
toepassing.
In het geval dat een club van één van de twee betrokken ploegen de wedstrijd organiseert in plaats van in een neutrale zaal,
wordt de in het artikel voorziene verdeling in twee gedaan.
43. Heen- en terugwedstrijd
De thuisclub is verantwoordelijk voor de organisatie en draagt de organisatie- en scheidsrechterskosten.
De bezoekende ploeg maakt de verplaatsing voor eigen rekening.
5. Gemeenschappelijke kosten
De testwedstrijden en wedstrijden van een eindronde of nacompetitie komen niet in aanmerking voor de berekening van de
gemeenschappelijke kosten.
6. Bijzonderheid
61. De degradatie ingevolge vervalsing van de competitie of een aanpassing van de rangschikking ingevolge een nadien
gevallen beslissing van de bondsinstanties op het gebied van de spelerskwalificatie, kan in geen enkel geval het herspelen van
een testwedstrijd of een eindronde als gevolg hebben. Het resultaat is gehomologeerd, zelfs indien de volgorde van de
wedstrijden anders zou zijn dan deze die ze op basis van de genomen beslissing aangepaste rangschikking en de bepaling van
artikel F1531.24, zou moeten geweest zijn.
62. In het geval dat een ploeg de deelneming zou zijn ontnomen aan een testwedstrijd of eindronde die georganiseerd werd:
-

voor het behoud, blijft zij gehandhaafd in de afdeling waarin ze op het einde van het seizoen evolueerde en, indien nodig, in
overtal;
voor een eventuele promotie, stijgt zij, indien nodig, in overtal. Wanneer echter een in haar reeks beter geklasseerde ploeg
in de eindrangschikking niet heeft kunnen genieten van de promotie langs de omweg van de eindronde of nacompetitie,
promoveert ze niet.

63. In het geval dat een ploeg ten onrechte heeft deelgenomen aan de eindronde of testwedstrijd:
-

voor het behoud en met een degradatie als gevolg, valt zij terug op het voorrecht van haar plaats in de definitieve
rangschikking;
voor de promotie met een promotie als gevolg, behoudt zij het tijdens deze eindronde of nacompetitie behaalde voorrecht.

64. Een aanvankelijk geredde ploeg die ingevolge de aanpassing van de rangschikking zou hebben moeten deelnemen aan de
eindronde of testwedstrijd, degradeert niet.
65. In het geval dat interpretatie- of uitwerkingproblemen zouden ontstaan tijdens de behandeling, beslist het Departement
Futsal, zonder mogelijkheid van verhaal, over elk geval afzonderlijk.
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HOOFDSTUK 7: DE DIVERSE KAMPIOENSCHAPPEN
Sectie 1: De kampioenschappen van nationale seniores
Artikel F1536

Elite-afdeling

1. Deze competitie omvat:
-

-

een kampioenschap dat betwist wordt in één reeks van maximum 12 clubs, die allen in het bezit zijn van een licentie voor
deze afdeling (Art. F406 en F408)
Op het einde van het seizoen dalen de laatste en voorlaatste van de rangschikking naar 2de Nationale afdeling.
een eindronde voor de toekenning van de titel van kampioen van België.

2. Eindronde voor de toekenning van de titel ‘Kampioen van België'
21. De eerste vier gerangschikte clubs, na afloop van het kampioenschap, nemen deel aan de eindronde in heen- en
terugwedstrijden voor de toekenning van de titel van "Kampioen van België".
22. Bij aanvang van deze eindronde, vertrekken de clubs met de helft van het aantal punten dat zij in het kampioenschap
bekomen hebben. Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid.
Bij de opmaak van de rangschikking na de zes wedstrijden van de eindronde wordt er eerst het eventueel ter afronding
toegekende halve punt in mindering gebracht alvorens de schikkingen van Art. F1531 toe te passen.
De club welk als eerste eindigt na de eindronde is Kampioen van België en heeft recht op het eerste ticket dat aan België wordt
toegewezen in de Europese competities.
23. Programma
De eindronde start op de tweede vrijdag na het eindigen van de reguliere competitie aan een ratio van één speeldag per
kalenderweek.
Alle wedstrijden dienen op vrijdag te worden afgewerkt, tenzij goedkeuring van uitzondering door het Sportcomité (Art. 260).
Wedstrijdschema eindronde:
Speeldag 1: 1-4 & 2-3
Speeldag 4: 1-2 & 3-4

Speeldag 2: 3-1 & 4-2
Speeldag 5: 3-2 & 4-1

Speeldag 3: 4-3 & 2-1
Speeldag 6: 2-4 & 1-3

De nummers geven de eindrangschikking weer van de clubs na de reguliere competitie.
3. Internationale competitie
31. De clubs die op basis van hun eindrangschikking gekwalificeerd zijn om deel te nemen aan een officiële, door de UEFA of de
FIFA georganiseerde competitie, zijn verplicht zich hiervoor in te schrijven en aan de KBVB alle nodige garanties te geven
waaruit blijkt dat zij in staat zijn om de aan die deelneming verbonden kosten te dekken.
32. Indien de betrokken club weigert om aan een dergelijke competitie deel te nemen, wordt zij bestraft met een boete van
3.000,00 EUR. Bovendien zullen de kosten en boeten die aan de KBVB ten laste gelegd worden bij weigering of laattijdige
afzegging van de club teruggevorderd worden van die club.
4. Licentie
Indien een club niet langer voldoet aan de licentievoorwaarden van de Elite-afdeling dan daalt deze club naar de 2de Nationaleafdeling, dit evenwel pas na het einde van het lopende kampioenschap.

Artikel F1537

2de nationale afdeling

1. De competitie omvat een kampioenschap dat betwist wordt in twee reeksen, elk samengesteld uit maximum veertien clubs die
voldoen aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling (Art. F409)
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Indien het aantal deelnemers aan het kampioenschap van 2de Nationale echter zou dalen tot negentien of minder, zal het
kampioenschap zodanig georganiseerd worden (minder dalers in beide reeksen) dat het daaropvolgende seizoen zal aangevat
worden met één enkele reeks van zestien clubs..
2. Na afloop van het kampioenschap stijgen de twee reekswinnaars of hun vervangers, aangeduid op basis van de
eindrangschikking, en mits het behalen van de nodige licentie voor elite, naar de elite afdeling
3. De clubs die in de eindrangschikking op de laatste plaats van elke reeks geklasseerd staan, degraderen naar de 3de nationale
afdeling
Tot wanneer het aantal van 28 clubs bereikt is in de 2de Nationale-afdeling zijn er geen dalers.
4. Indien een club niet langer voldoet aan de competitievoorwaarden van 2de Nationale afdeling dan daalt deze club naar een
lagere afdeling dit evenwel pas na het einde van het lopende kampioenschap.

Artikel F1538

3de nationale afdeling

1. De competitie omvat een kampioenschap dat betwist wordt in 2 reeksen, elk samengesteld uit maximum 16 ploegen, die
voldoen aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling (Art. 410)
2. Na afloop van het kampioenschap kunnen de beide reekswinnaars stijgen naar 2de nationale afdeling op voorwaarde dat ze
voldoen aan de competitievoorwaarden voor deze afdeling.

Artikel F1542

Kampioenschappen U21

1. Voor iedere wedstrijd van een kampioenschap U21 moeten minstens vijf spelers op het wedstrijdblad vermeld worden die
behoren tot de leeftijdsgroep U21 (Art. 1009). Verder mogen maximaal drie spelers bijgevoegd worden die deze leeftijd
overschrijden. Elke speler moet minimaal 15 jaar oud zijn op de dag van de wedstrijd.
2. De reeksindeling en kalender van de kampioenschappen U21 zijn identiek aan die van de eerste ploeg. De wedstrijden
worden op vrijdag gespeeld, bij voorkeur voorafgaand aan de wedstrijden van de eerste ploeg.
3. Alle wedstrijden dienen gespeeld volgens de FIFA-regels. De tijdsduur echter wordt beperkt tot tweemaal 25 minuten zonder
stilleggen van de klok.
Uitzonderingen
Er kan een wedstrijd met beperkte tijdsduur (minimaal 2x15 minuten) betwist worden in geval van laattijdige aankomst van de
bezoekers of onbeschikbaarheid van de zaal wegens onvoorziene omstandigheden. Dit in akkoord met beide clubs. De
laattijdige aftrap van deze wedstrijd mag echter nooit de voorziene 15 minuten opwarming noch het aanvangsuur van de
wedstrijd tussen de eerste ploegen beïnvloeden.
Ongeacht de wedstrijdduur wordt het resultaat als officieel beschouwd en heeft de scheidsrechter recht op zijn volledige
vergoeding.

Sectie 2: De kampioenschappen van provinciale seniores
Artikel F1546

Provinciale afdelingen

1. In elke provincie wordt een kampioenschap hoogste provinciale afdeling georganiseerd in één enkele reeks met maximaal
zestien ploegen.
2. De modaliteiten voor de organisatie van het kampioenschap in deze afdeling, en onderliggende afdelingen worden bepaald
door het provinciaal comité, op voorstel van de provinciale administratie.
3. Wanneer het nodig blijkt bij degradatie van één of meerdere ploegen uit een hogere afdeling naar de hoogste provinciale
afdeling ingevolge vervalsing van de competitie, schuldenlast met verstoring van het kampioenschap of met overdracht van
patrimonium, kan deze afdeling één seizoen in overtal spelen.
4. Op het einde van het seizoen wordt het aantal dalers verhoogd met het aantal ploegen in overtal.
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Overgangsbepalingen
1. Ingevolge het bestaan van licenties en competitievoorwaarden voor de nationale competitie zal het provinciaal comité, op
voorstel van de provinciale administratie in elke provincie schikkingen treffen om clubs die bij gebrek aan een kwalificatie voor de
hogere afdelingen terugkeren naar de provincie op te nemen in het kampioenschap van de hoogste provinciale afdeling.
Dientengevolge is men dan ook gerechtigd om meerdere clubs overtallig op te nemen in dat kampioenschap en/of over te gaan
tot opdeling in twee reeksen. Andere maatregelen moeten voorafgaandelijk de goedkeuring verkrijgen van het Departement
Futsal.
2. Het provinciaal comité moet ingevolge de toegelaten afwijkingen, aangehaald onder de overgangsmodaliteiten van punt 1
hiervoor, ervoor zorgen dat zo snel mogelijk, eventueel onder vorm van een te spelen eindronde, teruggekeerd wordt naar de
normale situatie vermeld onder punt 1 hiervoor.

Artikel F1551

Reserveploegen op provinciaal vlak

1. In elke provincie kan een kampioenschap voor reserven georganiseerd worden.
Zowel de clubs van de nationale als van de provinciale afdelingen kunnen aan dit kampioenschap deelnemen, zonder beperking
van het aantal ploegen.
2. Het provinciaal comité, op voorstel van de provinciale administratie bepaalt de eventuele leeftijdsbeperkingen, evenals de
modaliteiten voor de indeling van de ploegen over de verschillende afdelingen en reeksen.
3. Indien een provinciaal comité geen specifiek kampioenschap voor reserven kan organiseren, worden de ingeschreven
reserveploegen verspreid over de verschillende reeksen van de laagste provinciale afdeling ondergebracht.
4. De titel van kampioen wordt toegekend volgens de criteria van artikel F1531.
5. Indien reserveploegen ondergebracht zijn in een reeks die eveneens eerste ploegen bevat (zie 3 hierboven) of
satellietploegen, worden twee rangschikkingen opgemaakt:
-

een rangschikking 'A'
Deze is de eindrangschikking die de resultaten bevat van de wedstrijden tussen de eerste ploegen en/of satellietploegen.
Deze rangschikking duidt de stijger(s) naar de onmiddellijk hogere afdeling aan;

-

een rangschikking 'B'
Deze is de eindrangschikking die de resultaten bevat van alle deelnemende ploegen.

Sectie 3: De provinciale en regionale jeugdkampioenschappen
Artikel F1561

Provinciale jeugdkampioenschappen

1. Op verzoek van het Departement Futsal dient het Provinciaal Comité jaarlijks een kampioenschap te organiseren voor één of
meerdere leeftijdscategorieën.
2. De inschrijving en de modaliteiten voor de provinciale jeugdkampioenschappen worden vastgelegd door het provinciaal
comité, op voorstel van de provinciale administratie in overleg met de betrokken clubs.
3. Alle clubs van de provincie, zowel in hogere spelende als provinciaal spelende clubs, kunnen aan deze competities
deelnemen. Eventueel kan het Departement Futsal aan de betrokken Provinciale Comités de toelating verlenen om
jeugdploegen van clubs uit aangrenzende provincies in deze competities op te nemen.
4. Algemeen forfait van een jeugdploeg: zie Art. F1526.24.

Artikel F1562

Interprovinciale eindronde voor jeugdploegen

Het Departement Futsal organiseert jaarlijks aan het einde van het seizoen een interprovinciale eindronde en zal te dien einde
tijdig de locatie, de data en de leeftijdscategorie(en) bepalen en aan de provincies kenbaar maken.
Elke provincie heeft het recht een club af te vaardigen in elk van de vooropgestelde leeftijdscategorieën.
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Sectie 4: De vrouwenkampioenschappen
Artikel F1567

De provinciale vrouwenkampioenschappen

1. In elke provincie kan een kampioenschap voor vrouwen georganiseerd worden. De modaliteiten worden bepaald door het
provinciaal comité, op voorstel van de provinciale administratie in overleg met de betrokken clubs.
2. Het Departement Futsal kan de ploegen van verschillende provincies groeperen ten einde een behoorlijk kampioenschap te
organiseren. Zij bepaalt de voor dit kampioenschap bevoegde bondsinstantie. De organisatiemodaliteiten worden bepaald door
de verantwoordelijke bondsinstantie in overleg met de betrokken clubs.
3. Het Departement Futsal bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van de nationale titel van kampioen van België.

HOOFDSTUK 8: BEKERS ● DIPLOMA’S ● MEDAILLES
Artikel F1591

Bekers ● Diploma’s ● Medailles

1. Een officiële trofee wordt toegekend aan elke nationale kampioen en aan de winnaar van de Beker van België.
2. Diploma's worden overhandigd aan elke nationale en provinciale kampioen, alsook aan de winnaar van de Beker van België
en deze van de provinciale bekercompetitie.
3. De clubs waarvan een ploeg zich als eerste rangschikt van een nationale of provinciale reeks die aanleiding geeft tot stijgen
en/of dalen, ontvangen een bijzonder getuigschrift.
4. De bond schenkt een herinnering aan de scheidsrechters en de tijdwaarnemer van de finale van de beker van België en in
voorkomend geval van het kampioenschap van de Elite-afdeling.
5. De clubs kunnen, op hun kosten, verkleinde modellen van de behaalde beker vragen. Hiertoe moeten zij ten laatste op 15 juli
een aanvraag indienen bij de KBVB.

Artikel F1592

Uitreiking van de prijzen ● Inleveren van de bekers

1. De bekers, diploma's en medailles worden uitgereikt:
11. Tijdens de nationale algemene vergadering:
bekers, diploma's en medailles aan de winnaars van de nationale kampioenschappen;
het diploma aan de winnaar van de Beker van België;
12. Tijdens de provinciale algemene vergadering:
bekers, diploma's en medailles voor de winnaars van de provinciale kampioenschappen;
het diploma aan de winnaar van de provinciale beker.
2. De aan de finale van de Beker van België en de provinciale bekers verbonden beker en medailles worden onmiddellijk na de
finale ter plaatse overhandigd.
3. De club is verantwoordelijk voor de ontvangen beker. Wanneer de beker schade oploopt, moet de club deze herstellen.
Wanneer de beker verloren is of onherstelbare schade oploopt, moet de club deze vervangen of de waarde ervan betalen.
4. De club moet de ontvangen beker ten laatste één maand voor de algemene vergadering of de desbetreffende bekerfinale
inleveren bij de bevoegde instantie.
Per dag vertraging bij de inlevering van de bekers wordt een boete van 1,00 EUR opgelegd. Deze boete wordt gebracht op 5,00
EUR per dag vanaf de tiende dag, zonder afbreuk te doen aan alle andere sancties.
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TITEL 16
DE BEKER VAN BELGIE
HOOFDSTUK 1: DE BEKER VAN BELGIE SENIORES
Artikel F1601

Organisatie ● Bevoegdheid

1. De KBVB, Departement Futsal, richt ieder seizoen een nationale competitie in, Beker van België genaamd.
2. Het Departement Futsal is bevoegd om:
-

de kalender van de wedstrijden uit te werken;
over te gaan tot de loting om de tegenstrevers aan te wijzen;
het organiseren van de finale

3. Alle disciplinaire zaken in verband met de Beker van België vallen onder het Sportcomité. Dit comité is bevoegd zich uit te
spreken over ieder geschil of scheidsrechters verslag, zowel disciplinair als in verband met de uitslag van de wedstrijd.
4. De voorschriften van het reglement van de KBVB zijn van toepassing op de Beker van België, voor zover ze niet indruisen
tegen de bijzondere bepalingen van onderhavig reglement.

Artikel F1602

Wisselprijs

De Beker van België is begiftigd met een beker die overhandigd wordt aan de winnaar van de finale.

Artikel F1603

Diploma, bekers en medailles

1. De spelers van de verliezende club, evenals de scheidsrechters ontvangen een medaille.
De spelers van de winnende club ontvangen een verkleind model van de beker.
2. De winnaar van de Beker van België ontvangt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering een diploma.

Artikel F1604

Deelnemers

1. Al de clubs die deel uitmaakten van de Elite en nationale afdelingen zijn verplicht eraan deel te nemen.
2. De clubs uit de provinciale afdelingen die door hun provincie worden aangeduid en hun deelname aan het provinciaal comité
hebben bevestigd zijn eveneens verplicht eraan deel te nemen.
Elke provincie, met een eigen provinciale competitie, beschikt ambtshalve over één vertegenwoordiger. De resterende plaatsen
worden toegekend op basis van hun sportieve activiteit.
De aanduiding gebeurt volgens de modaliteiten vastgelegd door de respectieve provinciale algemene vergaderingen.
3. De lijst van de vertegenwoordigde clubs wordt vóór 10 juni bekendgemaakt aan het Departement Futsal.

Artikel F1606

Organisatieprincipes

1. Principe
De Beker van België wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
2. Deelnemers
21. Eerste ronde: de clubs van Elite en nationale afdelingen die zich ingeschreven hebben voor de nationale competitie, worden
aangevuld met provinciale clubs tot een aantal van 64 en treden tegen elkaar aan;
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22. Tweede ronde: de 32 winnaars uit de eerste ronde treden tegen elkaar aan;
23. Derde ronde: de 16 winnaars uit de tweede ronde treden tegen elkaar aan;
24. Kwartfinales: de 8 winnaars uit de derde ronde treden tegen elkaar aan;
25. Halve finales: de 4 winnaars uit de kwartfinales treden tegen elkaar aan;
26. Finale: de 2 winnaars uit de halve finales treden tegen elkaar aan.
3. Loting- Kalender
31. De loting gebeurt onder de bevoegdheid van het Departement Futsal.
In de eerste, tweede en derde ronde wordt de hoogst spelende club steeds als bezoekende ploeg genoteerd.
In de eerste ronde wordt er bij de loting op toegezien dat Eliteclubs niet tegen elkaar uitkomen.
32. De loting voor de volledige bekercompetitie dient te gebeuren voor 31 juli.
De kalender van alle speeldagen wordt gepubliceerd in de bondsbladen onmiddellijk na de loting en ingevuld na iedere
speeldag.
33. De bekerwedstrijden worden ten laatste betwist op de dag voorzien in de door het Departement Futsal opgestelde
bekerkalender.
De thuisclub dient de secretaris van het Departement Futsal ten laatste 10 werkdagen voor de voorziene speeldag schriftelijk
plaats en aanvangsuur van de wedstrijd te melden.
In onderling akkoord tussen de twee clubs mag de bekerwedstrijd op een vroegere datum gespeeld worden dan de in de door
het Departement Futsal opgestelde bekerkalender. Dit akkoord moet binnen de 10 werkdagen volgend op de loting of kwalificatie
schriftelijk overgemaakt worden aan het Departement Futsal.
34. De wedstrijden van de Beker van België hebben voorrang op de provinciale bekerwedstrijden en provinciale
kampioenschapwedstrijden van de betrokken gekwalificeerde clubs.
35. De wedstrijden voorzien in de wedstrijdkalender van de nationale kampioenschapwedstrijden hebben voorrang op de
wedstrijden van de Beker van België.
36. De finale van de Beker van België dient steeds betwist voor aanvang van de eindronde bij de Elite.
4. Zaal - Kosten
41. Tot de finale worden de wedstrijden gespeeld in de hal die door de thuisspelende club wordt gebruikt voor haar wedstrijden in
competitieverband of van minstens dezelfde categorie.
42. De bezoekende club maakt de verplaatsing op eigen kosten. De thuisclub betaalt alle kosten verbonden aan de wedstrijd
inbegrepen de scheidsrechterskosten.
5. Spelregels
51. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de FIFA-regels. Indien echter de thuisploeg een club is aantredend in de
provinciale afdelingen wordt de tijdsduur beperkt tot tweemaal 25 minuten zonder stilleggen van de klok
52. Wanneer een wedstrijd onbeslist eindigt worden geen verlengingen gespeeld. De winnaar wordt aangeduid door middel van
een strafschoppenserie, zoals bepaald in het bondsreglement. Enkel de finalewedstrijd wordt bij gelijke stand na de
reglementaire tijd verlengd met twee periodes van 5 minuten. Is de stand dan nog gelijk wordt de winnaar aangeduid door
middele van strafschoppen.
6. Uitgestelde of stopgezette wedstrijden - Terugtrekking club
61. Wanneer een bekerwedstrijd niet kan doorgaan wegens slechte weersomstandigheden of stopgezet wordt wegens
onbespeelbaar terrein, gelden de volgende regels:
611. De wedstrijd wordt in principe betwist op het terrein van de eerder door de loting aangeduide thuisclub;
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612. De wedstrijd dient gespeeld binnen een periode van 10 werkdagen volgend op de dag van de stopgezette of uitgestelde
wedstrijd;
De thuisclub dient binnen de 5 werkdagen de nieuwe plaats, dag en aanvangsuur van de wedstrijd schriftelijk over te maken aan
de secretaris van het Departement Futsal;
62. Trekt een van de twee clubs zich terug, dan is de andere ambtshalve gekwalificeerd.
Deze terugtrekking dient uiterlijk de vijfde werkdag voor 12.00 uur voor de effectieve speeldag schriftelijk gemeld aan de
bevoegde instantie. Deze terugtrekking heeft geen bondssanctie tot gevolg wanneer deze verplichting nageleefd wordt.

Artikel F1609

Kwalificatie van spelers: schorsingen voor cumulatie gele kaarten

1. De schorsing voor cumulatie van gele kaarten is van toepassing tijdens de eerstvolgende bekerwedstrijd die gespeeld wordt
door de club waarvan de betrokkene een tweede waarschuwing heeft gekregen in de lopende bekercompetitie.
2. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de
speler wel speelgerechtigd is.

Artikel F1610

Wedstrijdleiding ● Wedstrijdblad

1. De aanduiding van de scheidsrechters gebeurt door de Referee Office KBVB.
2. Alle wedstrijden worden geleid door twee scheidsrechters.
3. Het wedstrijdblad moet binnen de 24 uur na de wedstrijd naar de secretaris van het Sportcomité, verzonden worden. In geval
van laattijdig verzenden wordt de gebruikelijke administratieve boete opgelegd.

Artikel F1615

Deelname aan internationale competities

1. Het winnen van de Beker van België verplicht de winnende club om deel te nemen aan elke officiële competitie voor
bekerwinnaars. In het geval de bekerwinnaar ook landskampioen is, gaat deze verplichting over op de verliezende finalist.
2. Bij weigering van deelname wordt door het Sportcomité een boete van minimaal 1.000,00 EUR opgelegd ten laste van de
weigerende club.
3. Het Sportcomité kan eveneens een verbod tot deelname aan de Beker van België uitspreken voor een maximumtermijn van 3 jaar.

Artikel F1616

Toegangsbewijzen ● Uitnodigingskaarten

1. De thuisclub is gerechtigd toegangsgeld te vragen voor een bekerwedstrijd.
Ingeval toegangsgeld gevraagd wordt, dient de bezochte club zich te schikken aan de wettelijke voorschriften in dit verband.
2. Er moeten minimaal twintig vrijkaarten (spelers inbegrepen) ter beschikking van de bezoekende club worden gesteld.
3. Ter gelegenheid van de finale kan een door het Departement Futsal goedgekeurde procedure uitgewerkt worden, welke tijdig
wordt aangekondigd in de officiële bondsbladen.

Artikel 1626

Klachten

Artikel F1627

Beslissingen en sancties

1. Tegen de beslissingen van het Sportcomité en het Departement Futsal is geen enkel verhaal mogelijk, behalve in disciplinaire
aangelegenheden naar aanleiding van een scheidsrechtersverslag.
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2. Wanneer een klacht in verband met feiten van sportieve aard of met de kwalificatie van een speler als gegrond wordt erkend,
en de uitslag van de wedstrijd wordt gewijzigd, wordt de in het ongelijk gestelde club in de volgende ronde vervangen door de
club die het geding heeft gewonnen.
Het Sportcomité legt bovendien aan de in gebreke zijnde club een boete op.
3. Wanneer een klacht betreffende een vergissing, die door de scheidsrechter werd begaan in de toepassing van de spelregels, als
gegrond wordt aanvaard en deze vergissing duidelijk de uitslag van een wedstrijd heeft beïnvloed, wordt de wedstrijd herspeeld op het
terrein van de door loting aangeduide thuisclub in een door het Sportcomité, te bepalen periode.
Zaalhuur en scheidsrechterskosten vallen dan ten laste van de KBVB met uitsluiting van alle andere kosten.

HOOFDSTUK 2: DE BEKER VAN BELGIE U21 FUTSAL
Artikel F1661

Organisatie ● Bevoegdheid

1. De KBVB, Departement Futsal, richt ieder seizoen een nationale competitie in, "Beker van België U21 Futsal" genaamd.
2. Het Departement Futsal is bevoegd om:
-

de kalender van de wedstrijden uit te werken;
over te gaan tot de loting om de tegenstrevers aan te wijzen;
het organiseren van de finale

3. Alle disciplinaire zaken in verband met de Beker van België vallen onder het Sportcomité. Dit comité is bevoegd zich uit te
spreken over ieder geschil of scheidsrechters verslag, zowel disciplinair als in verband met de uitslag van de wedstrijd.
4. De voorschriften van het reglement van de KBVB zijn van toepassing op de Beker van België U21 Futsal, voor zover ze niet
indruisen tegen de bijzondere bepalingen van onderhavig reglement.

Artikel F1662

Wisselprijs

De Beker van België U21 Futsal is begiftigd met een beker die overhandigd wordt aan de winnaar van de finale.

Artikel F1663

Diploma, bekers en medailles

De spelers van de verliezende club, evenals de scheidsrechters ontvangen een medaille.
De spelers van de winnende club ontvangen een verkleind model van de beker.

Artikel F1664

Deelnemers

1. Alle clubs uit de afdelingen Elite en 2de nationale futsal zijn verplicht eraan deel te nemen.
2. Alle andere KBVB-VFV clubs kunnen deelnemen, op voorwaarde dat ze inschrijven vóór de door het Departement Futsal
bepaalde datum.

Artikel F1666

Organisatieprincipes

1. Kalender
11. Al naar gelang het aantal inschrijvingen, zal er door het Departement Futsal een speelschema worden uitgewerkt waarbij
uiteindelijk met 16 ploegen de achtste finales worden aangevat.
12. De tegenstanders worden vanaf de eerste speeldag van de Beker door loting, beheerd door het Departement Futsal,
aangewezen.
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2. Rechtstreekse uitschakeling
De Beker van België U21 Futsal wordt gespeeld:
- met rechtstreekse uitschakeling;
- in één wedstrijd voor wat betreft de finale.
3. Loting - Kalender
31. De loting gebeurt onder de bevoegdheid van het Departement Futsal.
32. De loting voor de volledige bekercompetitie dient te gebeuren voor 31 juli.
De kalender van alle speeldagen wordt gepubliceerd in de bondsbladen onmiddellijk na de loting en ingevuld na iedere
speeldag.
33. De bekerwedstrijden worden ten laatste betwist op de dag voorzien in de door het Departement Futsal opgestelde
bekerkalender.
De thuisclub dient de secretaris van het Departement Futsal ten laatste 10 werkdagen voor de voorziene speeldag schriftelijk
plaats en aanvangsuur van de wedstrijd te melden.
In onderling akkoord tussen de twee clubs mag de bekerwedstrijd op een vroegere datum gespeeld worden dan de in de door
het Departement Futsal opgestelde bekerkalender. Dit akkoord moet binnen de 10 werkdagen volgend op de loting of kwalificatie
schriftelijk overgemaakt worden aan het Departement Futsal.
34. De wedstrijden voorzien in de wedstrijdkalender van de nationale kampioenschapswedstrijden hebben voorrang op de
wedstrijden van de Beker van België U21 Futsal.
4. Zaal - Kosten
41. Tot de finale worden de wedstrijden gespeeld in de hal die door de thuisspelende club wordt gebruikt voor haar
wedstrijden in competitieverband of van minstens dezelfde categorie.
42. De bezoekende club maakt de verplaatsing op eigen kosten. De thuisclub betaalt alle kosten verbonden aan de wedstrijd
inbegrepen de scheidsrechter kosten.
5. Spelregels
51. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de FIFA-regels, echter wordt de tijdsduur beperkt tot tweemaal 25 minuten
zonder stilleggen van de klok.
52. Wanneer een wedstrijd onbeslist eindigt, worden geen verlengingen gespeeld. De winnaar wordt aangeduid door middel
van een strafschoppenserie, zoals bepaald in het bondsreglement.
6. Uitgestelde of stopgezette wedstrijden - Terugtrekking club
61. Wanneer een bekerwedstrijd niet kan doorgaan wegens slechte weersomstandigheden of stopgezet wordt wegens
onbespeelbaar terrein, gelden de volgende regels:
611. De wedstrijd wordt in principe betwist op het terrein van de eerder door de loting aangeduide thuisclub;
612. De wedstrijd dient gespeeld binnen een periode van 10 werkdagen volgend op de dag van de stopgezette of uitgestelde
wedstrijd.
De thuisclub dient binnen de 5 werkdagen de nieuwe plaats, dag en aanvangsuur van de wedstrijd schriftelijk over te maken aan
de secretaris van het Departement Futsal.
62. Trekt een van de twee clubs zich terug, dan is de andere ambtshalve gekwalificeerd.
Deze terugtrekking dient uiterlijk de vijfde werkdag voor 12.00 uur voor de effectieve speeldag schriftelijk gemeld aan de
bevoegde instantie. Deze terugtrekking heeft geen bondssanctie tot gevolg wanneer deze verplichting nageleefd wordt.
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Artikel F1669

Kwalificatie van spelers ● Schorsingen voor cumulatie gele kaarten

1. De spelers moeten voldoen aan de maximale leeftijd voorzien voor de U21 (Art. 1009), en minimaal 15 jaar oud zijn op de dag
van de wedstrijd.
2. De schorsing voor cumulatie van gele kaarten is van toepassing tijdens de eerstvolgende bekerwedstrijd die gespeeld wordt
door de club waarvan de betrokkene een tweede waarschuwing heeft gekregen in de lopende bekercompetitie.
3. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de
speler wel speelgerechtigd is.

Artikel F1670

Wedstrijdleiding ● Wedstrijdblad

1. De aanduiding van de scheidsrechters gebeurt door de Referee Office KBVB.
2. Alle wedstrijden tot de finale worden geleid door 1 scheidsrechter. De finale wordt geleid door 2 scheidsrechters.
3. Het wedstrijdblad moet binnen de 24 uur na de wedstrijd naar de secretaris van het Sportcomité, verzonden worden. In geval
van laattijdig verzenden wordt de gebruikelijke administratieve boete opgelegd.

Artikel F1677

Beslissingen en sancties

1. Tegen de beslissingen van het Sportcomité en het Departement Futsal is geen enkel verhaal mogelijk, behalve in disciplinaire
aangelegenheden naar aanleiding van een scheidsrechtersverslag.
2. Wanneer een klacht in verband met feiten van sportieve aard of met de kwalificatie van een speler als gegrond wordt erkend,
en de uitslag van de wedstrijd wordt gewijzigd, wordt de in het ongelijk gestelde club in de volgende ronde vervangen door de
club die het geding heeft gewonnen.
Het Sportcomité legt bovendien aan de in gebreke zijnde club een boete op.
3. Wanneer een klacht betreffende een vergissing, die door de scheidsrechter werd begaan in de toepassing van de spelregels, als
gegrond wordt aanvaard en deze vergissing duidelijk de uitslag van een wedstrijd heeft beïnvloed, wordt de wedstrijd herspeeld op het
terrein van de door loting aangeduide thuisclub in een door het Sportcomité, te bepalen periode.
Zaalhuur en scheidsrechterskosten vallen dan ten laste van de KBVB met uitsluiting van alle andere kosten.
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TITEL 17
DE RECHTSPLEGING BINNEN DE KBVB
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE REGELS
Artikel 1701

Bevoegdheid ● Regeling van de geschillen

Artikel 1702

Bondsactie: Inleiding ● Verhaalmiddelen

Artikel 1703

Ontvankelijkheid ● Vormvereisten

Artikel 1704

Termijnen

Artikel 1705

Afstand van geding ● Samenvoeging en splitsing

Artikel 1706

De verjaring

Artikel 1707

Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek

HOOFDSTUK 2: DE VERSCHILLENDE BONDSACTIES
Artikel 1711

Vorderingen en klachten: Termijnen ● Mededeling

Artikel 1712

De vrijwillige tussenkomst van een derde

Artikel 1713

Uitspraak bij verstek ● Verzet

Artikel 1716

Hoger beroep: termijnen - uitwerking

Artikel 1717

Hoger beroep: schorsende kracht

Artikel 1718

Bijzondere hogere beroepen

Artikel 1721

Het derdenverzet

Artikel 1722

Evocatie

Artikel 1723

Verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport

HOOFDSTUK 3: DE MINNELIJKE SCHIKKINGEN
Artikel 1731
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HOOFDSTUK 4: HET ONDERZOEK VOOR DE BONDSINSTANTIES
Artikel 1736

Oproeping

Artikel 1737

Mededeling van het dossier

Artikel 1738

De verschijning

Artikel 1739

Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen

Artikel 1740

Organisatie van
algemeenheden

Artikel 1741

Organisatie van de procedure voor de bondsinstanties:
bijzonderheden
betreffende
het
Bondsparket,
de
Onderzoekscommissie en de bevoegde commissies inzake
competitievervalsing

Artikel 1742

Openbaarheid ● Politie van de zittingen

Artikel 1743

De wraking

de

procedure

voor

de

bondsinstanties:

HOOFDSTUK 5: DE BERAADSLAGING ● DE BESLISSINGEN
Artikel 1746

Beraadslaging ● Beslissingen

Artikel 1747

Uitspraak ● Betekening en publicatie van de beslissing

Artikel 1748

Kracht van gewijsde

HOOFDSTUK 6: GESCHILLEN WEGENS VERSCHULDIGDE SOMMEN
Artikel 1751

Geschillen wegens verschuldigde sommen: procedure

HOOFDSTUK 7: ACTIE LASTENS OF UITGAANDE VAN LEDEN VAN
EEN BONDSINSTANTIE
Artikel 1756

Actie lastens leden van een bondsinstantie

Artikel 1757

Raad van Eer

Artikel 1758

Actie ingesteld door een lid van een bondsinstantie
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HOOFDSTUK 8: ARBITRAGE
Artikel 1761

Arbitrage: bevoegdheid - procedure

HOOFDSTUK 9: FINANCIELE REGELS
Artikel 1766

Tenlastelegging van de kosten van het geding

Artikel 1767

Terugbetaling van kosten ● Schadeloosstelling voor loonverlies

Artikel 1768

Deelname in de administratieve kosten ● inschrijvingsrecht

Artikel 1769

Boetes in geval van niet-gegronde, onbeduidende of tergende
vordering

Artikel 1770

Boeking van de boetes en straffen

Artikel 1771

Bijzondere financiële sanctie ● Bondsheffing
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TITEL 18
GELE EN RODE KAARTEN
HOOFDSTUK 1:
ALGEMEENHEDEN VAN TOEPASSING OP ALLE WEDSTRIJDEN
Artikel F1801

Regel voor het gebruik van de gele en rode kaarten ● Sancties
tijdens de wedstrijd

1. Gebruik van de kaarten
Tijdens wedstrijden die gespeeld worden onder de jurisdictie van de KBVB wordt elke beslissing van de scheidsrechter die
betrekking heeft op de tucht van de spelers op of naast het terrein aan deze spelers kenbaar gemaakt door middel van een
kaart. Deze beslissing kan leiden tot een sanctie conform bepaalde modaliteiten.
De beslissing wordt door de scheidsrechter, samen met de minuut van de overtreding, onmiddellijk genoteerd in een
notitieboekje.
2. Gevolgen
21. Wanneer een speler één enkele gele kaart krijgt, heeft dit geen rechtstreeks gevolg tijdens de desbetreffende wedstrijd.
22. Wanneer een speler tijdens eenzelfde wedstrijd een tweede gele kaart oploopt, toont de scheidsrechter onmiddellijk hierna
een rode kaart met de uitsluiting van de betrokkene en het verplicht verlaten van de zaal tot gevolg.
23. Wanneer een speler een rode kaart krijgt, heeft dit heeft de onmiddellijke uitsluiting van de betrokkene, met het verplicht
verlaten van de zaal, tot gevolg.
24. In geval van een rode kaart dient de ploeg van de betrokken speler een bepaalde periode met een speler minder verder te
spelen.
Tijdens een wedstrijd die gespeeld wordt met reële tijd bedraagt deze periode 2 minuten, tenzij de tegenpartij binnen deze
straftijd een doelpunt scoort.
Tijdens een wedstrijd die gespeeld wordt met een vooraf welbepaalde tijdsduur, bedraagt deze periode 5 minuten.
3. Geen enkele beslissing die door de scheidsrechter getroffen werd inzake de tucht op het terrein, kan als een
scheidsrechterlijke vergissing beschouwd worden, gezien het om feiten gaat die uitsluitend behoren tot de appreciatie van de
scheidsrechter.

Artikel F1802

Gele en rode kaarten: inschrijving op het wedstrijdblad

1. Onmiddellijk na de wedstrijd noteert de scheidsrechter op het wedstrijdblad de sanctie(s) die hij genomen heeft.
Deze worden naargelang het geval genoteerd in de rubriek:
van de waarschuwingen bij een gele kaart;
van de uitsluitingen na twee waarschuwingen voor eenzelfde persoon;
van de uitsluitingen bij een rode kaart,
met vermelding van de minuut waarin de sanctie werd genomen naast de naam van de overtreder.
2. De terreinafgevaardigde en de afgevaardigde van de bezoekende ploeg of bij zijn afwezigheid de kapitein van deze ploeg,
dienen de vermeldingen te verifiëren vooraleer het wedstrijdblad op de voorziene plaatsen te ondertekenen.
3. Elke toevoeging of schrapping die in deze rubrieken wordt aangebracht, moet door de scheidsrechter worden geparafeerd.
4. Na het aftekenen van het wedstrijdblad door de scheidsrechter mag geen enkele toevoeging of schrapping worden
aangebracht aan de op het wedstrijdblad ingevulde gegevens.
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Artikel F1803

Opleggen van de sanctie

1. De sanctie die volgt op een cumulatie van de waarschuwingen wordt administratief opgelegd, zonder verhoor der partijen.
Die schorsing is niet vatbaar voor verhaal.
2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot het gebruik van alle bewijsmiddelen door de comparant, wordt
de sanctie die volgt op de rechtstreekse uitsluiting uitgesproken door de bevoegde bondsinstantie die kennis neemt van het
scheidsrechtersverslag. Zij statueert conform de ter zake bepaalde procedures.

Artikel F1804

Publicatie van de sanctie voor cumulatie van gele kaarten

1. Het overzicht van de geschorste spelers wordt achteraf door de secretaris van de bevoegde instantie gepubliceerd in het
officieel bondsorgaan en geldt als officiële betekening.
De publicatie preciseert de categorie en de datum van de wedstrijd tijdens dewelke de speler werd uitgesloten en of hij het
aantal waarschuwingen heeft bereikt om administratief geschorst te worden.
2. Zonder afbreuk te doen aan de andere reglementaire sancties kan het laattijdig verzenden van het wedstrijdblad de
toepassing van de sanctie niet verdagen.

HOOFDSTUK 2: KAMPIOENSCHAPS- EN BEKERWEDSTRIJDEN VAN
DE EERSTE PLOEG, DE SATELLIETPLOEG EN DE NATIONALE
BELOFTEN
Artikel F1806

Registratie ● Retributie

1. Registratie
11. Op basis van de desbetreffende rubrieken op het wedstrijdblad registreert de secretaris van het Sportcomité of van het
Provinciaal Comité, afzonderlijk en naargelang het geval, de waarschuwingen die gegeven werden tijdens de wedstrijden en
boekt ze voor de betrokken spelers.
12. De registratie gebeurt afzonderlijk in functie van één van de volgende competities waartoe de wedstrijd behoort:
-

het nationaal kampioenschap voor eerste ploegen;
het nationaal kampioenschap voor belofteploegen;
het provinciaal kampioenschap voor eerste ploegen;
een eindronde;
de Beker van België;
de provinciale Beker.

13. Voor de clubs die in een provinciaal kampioenschap een satellietploeg en/of een reserveploeg opstellen, worden de
waarschuwingen opgelopen in deze wedstrijden afzonderlijk geregistreerd.
14. Wanneer een speler uitgesloten wordt na voordien reeds een gele kaart te hebben opgelopen, wordt deze waarschuwing niet
geregistreerd door de secretaris.
15. Indien een speler twee waarschuwingen oploopt in de loop van eenzelfde wedstrijd en dientengevolge uitgesloten wordt,
worden deze waarschuwingen niet geboekt, doch wel de uitsluiting voor dubbele waarschuwing.
2. Retributie
De boeking van een waarschuwing (gele kaart) geeft aanleiding tot de inning van een retributie van 2,50 EUR. Twee
waarschuwingen in eenzelfde wedstrijd geven aanleiding tot de inning van een retributie van 5,00 EUR.
3. Vergissing bij identificatie
31. Uitsluitend wanneer de scheidsrechter na de wedstrijd erkent zich te hebben vergist bij de identificatie van een speler,
bestraft met een gele kaart, en dit bevestigt bij het secretariaat van de bevoegde bondsinstantie, kan de Voorzitter van deze
instantie bevelen deze gele kaart niet te registreren.
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32. De scheidsrechter dient zijn vergissing bij de identificatie van de speler bestraft met een gele kaart te erkennen uiterlijk de
eerste werkdag volgend op het einde van de wedstrijd.

Artikel F1807

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

1. Het oplopen van een bepaald aantal waarschuwingen in eenzelfde wedstrijd of gespreid over verschillende wedstrijden, heeft
de ambtshalve schorsing van de betrokkene voor één wedstrijd tot gevolg.
Zodra de betrokkene:
-

twee waarschuwingen heeft opgelopen in eenzelfde wedstrijd;
drie waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van eenzelfde kampioenschap;
twee waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van een eindronde;
twee waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van de Beker van België;
twee waarschuwingen heeft opgelopen in verschillende wedstrijden van een provinciale beker,

wordt hij administratief geschorst voor één wedstrijd in de betrokken competitie.
2. Wanneer de bevoegde bondsinstantie vaststelt dat een scheidsrechter tijdens eenzelfde wedstrijd twee waarschuwingen aan
eenzelfde speler heeft gegeven zonder deze hiervoor uit te sluiten, is deze speler ambtshalve geschorst voor de eerstvolgende
speeldag van de ploeg waarin de waarschuwingen werden opgelopen.
De club van de betrokken speler wordt geacht het bestaan van de twee waarschuwingen te kennen.
De bevoegde instantie zal de bevoegde scheidsrechterscommissie op de hoogte stellen van de door de scheidsrechter begane
tekortkoming.

Artikel F1808

Dag van de schorsing voor de eerste ploeg, satellietploeg en
nationale beloften

1. Wedstrijden van het kampioenschap
11. Schorsing ingevolge twee waarschuwingen tijdens eenzelfde wedstrijd
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste soortgelijke wedstrijd die volgt op de wedstrijd waarin de
betrokkene twee waarschuwingen heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt
de schorsing verdaagd tot de eerstvolgende wedstrijd waarvoor de speler wel speelgerechtigd is.
De administratieve schorsing belet de speler ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd van
de ploeg voor de betrokken competitie, maar eveneens van alle wedstrijden van alle ploegen van de club waaraan hij
toegewezen is, die geprogrammeerd staan tijdens dezelfde speelweek van de ploeg waarin de twee waarschuwingen werden
opgelopen. De schorsing zal evenwel beperkt worden tot de eerste wedstrijd van elke ploeg.
12. Schorsingen ten gevolge van drie waarschuwingen in verschillende wedstrijden
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste kampioenschapswedstrijd die onmiddellijk volgt op de wedstrijd
waarin de betrokkene de derde waarschuwing heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze
wedstrijd, wordt de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.
De administratieve schorsing belet de speler ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd van
de ploeg voor de betrokken competitie, maar eveneens van alle wedstrijden van alle ploegen van de club waaraan hij
toegewezen is, die geprogrammeerd staan tijdens dezelfde speelweek van de ploeg waarin de waarschuwingen werden
opgelopen. De schorsing zal evenwel beperkt worden tot de eerste wedstrijd van elke ploeg.
2. Wedstrijden van een eindronde
De administratieve schorsing is van toepassing tijdens de eerste wedstrijd van de eindronde die volgt op de wedstrijd van de
eindronde waarin de betrokkene de tweede waarschuwing heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is
tijdens deze wedstrijd, wordt de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.
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3. Wedstrijden van de Beker van België of een provinciale beker
De schorsing is van toepassing tijdens de eerstvolgende bekerwedstrijd die gespeeld wordt door de ploeg waarin de betrokkene
de tweede waarschuwing heeft opgelopen. Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt de
schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.
4. Bijzonderheden
41. Onder het woord “speeldag” dient te worden begrepen: alle wedstrijden die geprogrammeerd staan van maandag tot en met
zondag, met een maximum van één wedstrijd per soort ploeg.
42. Wanneer de wedstrijd waarvoor een speler ambtshalve geschorst is wegens cumulatie van waarschuwingen, uitgesteld
wordt, wordt de schorsing automatisch overgedragen naar de eerstvolgende wedstrijd.

Artikel F1810

Overdracht van waarschuwingen en schorsingen

1. De registratie van de waarschuwingen gebeurt per seizoen.
11. Wanneer een speler op het einde van het seizoen onvoldoende geregistreerde waarschuwingen heeft om ambtshalve
geschorst te zijn, worden de tijdens het kampioenschap of een bekercompetitie geregistreerde waarschuwingen geannuleerd.
12. Wanneer de ambtshalve schorsing ingevolge cumulatie van waarschuwingen niet meer kan uitgevoerd worden gedurende
het lopende seizoen, wordt deze schorsing niet overgedragen naar het volgende seizoen.
2. Eindronde of testwedstrijden
De waarschuwingen opgelopen tijdens de normale fase van een kampioenschap hebben geen uitwerking op de wedstrijden van
een eindronde of op testwedstrijden en worden geannuleerd na het beëindigen van het kampioenschap, voor zover ze geen
aanleiding geven tot een administratieve schorsing.
3. Overdracht in geval van kwalificatie voor verschillende clubs
Wanneer een speler wordt toegewezen aan een andere club, worden de ten laste van de speler geregistreerde waarschuwingen
en/of schorsing in de schoot van elke ploeg van zijn vorige club, overgedragen en geregistreerd bij elke ploeg van zijn nieuwe
club.

HOOFDSTUK 3: VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN VAN ALLE
PLOEGEN
Artikel F1816

Boete ● Eventuele oproeping

1. De op het wedstrijdblad van een vriendschappelijke wedstrijd vermelde waarschuwingen worden niet door de administratie
geregistreerd en hebben enkel een administratieve boete tot gevolg. Deze boete wordt ambtshalve opgelegd en is zonder
verhaal.
-

5,00 EUR indien hij speelt in een jeugdploeg, in een ploeg van een provinciale afdeling of in een nationale belofteploeg
7,50 EUR indien hij speelt in een ploeg van 3de nationale afdeling;
10,00 EUR indien hij speelt in een ploeg van 2de nationale afdeling;
15,00 EUR indien hij speelt in een ploeg van 1ste nationale afdeling.

2. De uitsluiting tijdens een vriendschappelijke wedstrijd ingevolge twee waarschuwingen, heeft enkel een verdubbeling van de
administratieve boete voor een waarschuwing tot gevolg.
3. Zo het Provinciaal Comité of het Sportcomité, op grond van het scheidsrechtersverslag oordeelt dat de directe uitsluiting het
gevolg was van ernstige laakbare feiten, die een schorsing van datum tot datum kunnen meebrengen, roept het de betrokken
speler op voor een volgende zitting. Indien een dergelijke schorsing wordt uitgesproken, geldt die voor alle categorieën van
wedstrijden.
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HOOFDSTUK 4: KAMPIOENSCHAPSWEDSTRIJDEN VAN ANDERE
PLOEGEN DAN DE EERSTE PLOEG, DE SATELLIETPLOEG EN DE
NATIONALE BELOFTEN
Artikel F1821

Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing

1. De waarschuwingen die vermeld staan op het wedstrijdblad van een kampioenschapswedstrijd van een andere ploeg dan de
eerste ploeg, de satellietploeg of de nationale belofteploeg, worden niet door de administratie geboekt bij de betrokken speler,
maar hebben enkel een administratieve boete van 2,50 EUR. tot gevolg.
2. Bij uitsluiting ingevolge twee waarschuwingen tijdens een dergelijke wedstrijd, is de speler wel ambtshalve geschorst voor één
wedstrijd volgens de in artikel F1808.11 voorziene modaliteiten. De twee waarschuwingen hebben eveneens elk de hierboven
voorziene administratieve boete tot gevolg.
3. Bij een directe uitsluiting stelt de scheidsrechter een verslag op dat door de bevoegde instantie behandeld wordt.

Artikel F1823

Geen overdracht van schorsing

Wanneer de schorsing van een speler die twee waarschuwingen heeft opgelopen in de loop van eenzelfde wedstrijd niet meer
effectief kan worden tijdens het lopende seizoen, wordt zij niet overgedragen naar het volgende seizoen.

HOOFDSTUK 5: BIJZONDERE GEVALLEN
Artikel F1826

Vriendschappelijke wedstrijden in het buitenland

De speler die werd uitgesloten tijdens een in het buitenland gespeelde vriendschappelijke wedstrijd, wordt opgeroepen voor het
Sportcomité.
Desgevallend spreekt deze, op basis van het verslag van de Secretaris-generaal van de desbetreffende nationale bond, een
schorsing of een uitbreiding van de schorsing uit.
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TITEL 19
DE SANCTIES JEGENS CLUBS EN AANGESLOTENEN
HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN
Artikel 1901

Sancties jegens clubs en aangeslotenen: opsomming

Artikel 1903

Sancties met uitstel

HOOFDSTUK 2: DE SCHORSINGEN VAN DE AANGESLOTENEN
Artikel 1906

De schorsingen: definitie - aard - draagwijdte

Artikel 1907

Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden en van datum
tot datum

Artikel 1908

Schorsingen voor agressie en/of aanranding op een scheidsrechter

Artikel 1910

Schorsing tot vrijwillige verschijning

Artikel 1911

Uitbreiding van schorsingen

Artikel 1912

Schorsingen: inwerkingtreding - vermindering of opheffing in beroep

HOOFDSTUK 3: DE SANCTIES OPGELEGD AAN DE CLUBS
Artikel 1915

Sancties opgelegd aan de clubs: inwerkingtreding

Artikel F1916

Boetes opgelegd aan de clubs

1. Zonder afbreuk te doen aan de boetes en sancties die voorzien zijn in de diverse reglementaire bepalingen, mogen de
bevoegde bondsinstanties een boete opleggen aan de clubs waarvan het bedrag maximaal bepaald is als volgt:
voor een club waarvan de eerste ploeg actief is:
-

in de Elite-afdeling: 1.200,00 EUR;
in 2de nationale afdeling: 800,00 EUR;
in 3de nationale afdeling: 600,00 EUR;
in een provinciale afdeling: 250,00 EUR.

2. In geval van recidive gedurende hetzelfde of het daarop volgende seizoen kunnen de voorziene maximale bedragen
verdubbeld worden.
3. De sanctie om een wedstrijd te moeten betwisten met gesloten deuren en de hierboven voorziene boetes mogen niet
gecumuleerd worden wanneer het gaat om incidenten die zich hebben voorgedaan tijdens één en dezelfde wedstrijd.
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Artikel 1917

Niet-toekenning van de punten

Artikel 1918

Afschaffing van de terugbetaling van de verplaatsingskosten van de
scheidsrechters

Artikel 1919

Wedstrijd met gesloten deuren ● Verboden terrein

Artikel 1920

Puntenhandicap

HOOFDSTUK 4: DE SCHRAPPING VAN CLUBS EN AANGESLOTENEN
Artikel 1921

De schrapping van een club: definitie - Gevolgen

Artikel 1922

Procedure bij bondsschulden van een club ● Schorsing
sportactiviteit

Artikel 1923

Procedure bij andere redenen tot schrapping van een club

Artikel 1924

Vordering van verschuldigde bedragen van clubs in aanleg van
schrapping

Artikel 1926

Schrapping van een aangeslotene

Artikel 1927

Opheffing van schrapping van een aangeslotene
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TITEL 20
UITZONDERLIJKE PROCEDURES:
DOPING, COMPETITIEVERVALSING, OVERDRACHT VAN
PATRIMONIUM EN
BURGERRECHTERLIJKE UITSLUITING
HOOFDSTUK 1: DADEN VAN DOPING
Artikel 2001

Doping: bijzondere verbintenis van de clubs – UEFA en FIFAcompetities

Artikel 2002

Doping: bijzondere verbintenis van de aangeslotenen

Artikel 2003

Definitie dopingpraktijk

Artikel 2004

Doping: bevoegdheid - procedure - sancties

Artikel 2005

Bijzonderheden: ADAMS - TTN – controleprocedure

HOOFDSTUK 2: DADEN VAN COMPETITIEVERVALSING
Artikel 2006

Poging tot of daden van competitievervalsing: algemeenheden

Artikel 2007

Daden van competitievervalsing: aansprakelijkheid van de club

Artikel F2008

Daden van competitievervalsing: sancties voor de clubs
= Artikel 2008, waarin de punten 232, 233 en 214. vervangen worden door:

232. Bovenop de degradatie wordt aan de club een boete opgelegd, die bepaald wordt door de bevoegde instantie.
Zij mag nooit meer bedragen dan 6.200,00 EUR. De volgende minima vastgesteld naargelang de afdeling waartoe de
gesanctioneerde club behoorde op het ogenblik van de inbreuk, dienen in acht genomen:
-

Elite-afdeling: 2.480,00 EUR
2de nationale afdeling: 1.875,00 EUR
3de nationale afdeling: 1.250,00 EUR
provinciale afdelingen: 625,00 EUR

233. De opgelegde boete wordt verdubbeld wanneer:
-

de degradatie reglementair niet meer kan verwezenlijkt worden;
de club recidive pleegt in de loop van de 10 seizoenen die volgen op dit van de definitieve uitspraak.

24. Puntenhandicap
241. Ter vrijwaring van de belangen van de clubs van de reeks waarin de bestrafte club zal uitkomen tijdens het seizoen dat
volgt op de daad van competitievervalsing, bestraft de bevoegde instantie de aan competitievervalsing schuldige club met een
puntenhandicap.
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242. Deze handicap bedraagt minimum 9 punten en maximum 30 punten indien het kampioenschap waarin de club uitkomt
betwist wordt met 18 ploegen en minimum 6 punten en maximum 24 punten indien het betwist wordt met minder dan 18
ploegen. De precieze handicap wordt door de bevoegde instantie opgelegd op voorstel van de Controlecommissie.
Wanneer het kampioenschap betwist wordt over verschillende perioden, wordt deze handicap in drie gelijke delen verdeeld over
elke periode.
243. In voorkomend geval kan de bevoegde instantie de schuldige club verbod opleggen deel te nemen aan de eindronde om te
stijgen.

Artikel 2009

Daden van competitievervalsing: sancties voor aangeslotenen en
niet-aangeslotenen

HOOFDSTUK 3: OVERDRACHT VAN PATRIMONIUM
Artikel 2016

Overdracht van patrimonium en van het stamnummer

Artikel 2017

Clubs in vereffening

HOOFDSTUK 4: BURGERRECHTELIJKE UITSLUITING VAN
TOESCHOUWERS
Artikel 2021

Procedure betreffende
toeschouwers

de

burgerrechtelijke
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TITEL 21
DE VERZEKERINGEN
HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN
Artikel 2101

Algemeen principe

Artikel 2102

Begunstigden

HOOFDSTUK 2: CRITERIA VAN TEGEMOETKOMING
Artikel 2106

Bepaling van een ongeval

Artikel 2107

Gevolgen van een ongeval

Artikel 2108

Plaats van het ongeval

HOOFDSTUK 3: ADMINISTRATIEVE PROCEDURE
Artikel 2111

Melding van het ongeval

Artikel 2112

Stavingstukken

HOOFDSTUK 4: TEGEMOETKOMING
Artikel 2116

Mogelijke tegemoetkomingen

Artikel 2117

Tegemoetkoming in de kosten

Artikel 2118

Regeling voor loon- en winstderving

Artikel 2119

Vergoeding bij overlijden

Artikel 2120

Vergoeding voor blijvende invaliditeit

Artikel 2121

Stopzetting van de tegemoetkoming ● Genezingsattest

HOOFDSTUK 5: DE BETALINGEN
Artikel 2126

Wijze van betaling

Artikel 2127

Betalingstermijn

Artikel 2128

Terugbetaling
verzekeraar

Artikel 2129

Subrogatie

116

van

de

tegemoetkoming

uitgekeerd

KBVB • REGLEMENT FUTSAL 2016/2017 (versie 01.01.2017)

door

de

