
 

R13.023 – Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal 

 

Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 

 

1. Motivering 

 

Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van het Betaald Voetbal de kans te geven zoveel mogelijk 

wedstrijden te spelen, en teneinde hen ook kennis te laten maken met wedstrijden met inzet (incl. 

wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling) wenst het Betaald Voetbal een Beker van België U21 

Betaald Voetbal in te richten. 

 

2. Inwerkingtreding 

 

Onmiddellijk 

 

3. Voorgestelde teksten 

 

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL 
 

Sectie 1: Beheer van de Beker van België U21 Betaald Voetbal 
 

Artikel 1661  Organisatie � Bevoegdheid 

 
1. Principes 
 
11. De KBVB richt ieder seizoen een nationale competitie in, "Beker van België U21 Betaald Voetbal" genaamd. 
De gespeelde wedstrijden worden beschouwd als officiële wedstrijden, categorie 2 (Art. 1401). 
 
12. De Beker van België U21 Betaald Voetbal wordt beheerd door de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling en de 
National Competitions Co-ordinator van de KBVB. 
 
13. De voorschriften van het reglement van de KBVB zijn van toepassing op de Beker van België U21 Betaald Voetbal, voor 
zover ze niet indruisen tegen de bijzondere bepalingen van onderhavig reglement. 
 
2. Modaliteiten 
 
21. De Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal is bevoegd zich uit te spreken over ieder scheidsrechtersverslag of 
geschil in verband met de uitslag van een wedstrijd. 
 
22. De Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling beheert de kalender. Tegen beslissingen inzake de kalender is geen 
verhaal mogelijk. 

 
 

Artikel 1664 Deelnemers  
 
Alle clubs uit het Betaald Voetbal kunnen deelnemen aan de Beker van België U21 Betaald Voetbal, op voorwaarde dat ze 
inschrijven voor de door de Kalendermanager 1ste Nationale bepaalde datum.  
 



Sectie 2: Materiële organisatie 
 

Artikel 1666  Organisatieprincipes 

 
1. Principe 
 
De Beker van België U21 Betaald Voetbal wordt gespeeld: 
- met rechtstreekse uitschakeling; 
- in één wedstrijd voor wat betreft de finale. 
 
2. Modaliteiten 
 

21. De loting 
 

De tegenstanders worden vanaf de eerste speeldag van de Beker door loting, beheerd door de Kalendermanager 1ste 
Nationale Afdeling, aangewezen. 
 

22. Keuze van de terreinen 
 

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de clubs waarvan de naam het eerst uit de 
bus komt. De twee clubs mogen hiervan afwijken op voorwaarde dat zij hun akkoord betekenen aan de Kalendermanager 
1ste Nationale Afdeling en dit: 
- minstens veertien kalenderdagen op voorhand; 
- binnen de 48 uur na de loting of het tijdstip waarop hun tegenstrever gekend is, indien de wedstrijd binnen een termijn 

van minder dan veertien kalenderdagen erop volgend gepland is. 
De Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling kan deze afwijking toestaan. Er is geen verhaal mogelijk tegen een beslissing 
hieromtrent. 
 
23. Twee thuiswedstrijden in hetzelfde stadion 
 

Wanneer bij de loting wordt vastgesteld dat twee clubs die hun thuiswedstrijden in hetzelfde stadion betwisten, als thuisclub 
worden geloot, wordt de wedstrijd van de club die als tweede geloot werd, ambtshalve omgedraaid. 
 
 

Artikel 1667 De verschillende fases van de Beker van België U21 Betaald 

Voetbal 
 
Al naar gelang het aantal inschrijvingen, zal er door de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling een speelschema worden 
uitgewerkt waarbij uiteindelijk met 16 ploegen de achtste finales worden aangevat. 
 
 

Artikel 1668 Modaliteiten ter scheiding van de ploegen 
 
Wanneer een wedstrijd onbeslist eindigt, worden er geen verlengingen gespeeld. De winnaar wordt aangeduid door middel 
van een strafschoppenserie. 
 
 

Artikel 1669 Kwalificatie en vervanging van spelers 
 

1. Kwalificatievoorwaarden 
 
11. De spelers moeten voldoen aan de maximale leeftijd voorzien voor de U21 (Art. 1009), en minimaal 16 jaar oud zijn op 
de dag van de wedstrijd. 
 
12. Op het speelveld is de aanwezigheid van minimaal 7 spelers die selecteerbaar zijn voor een nationale 
vertegenwoordigende ploeg verplicht, en dit gedurende gans de wedstrijd. 
 

13. Een inbreuk op deze voorwaarden wordt bestraft met het verlies van de wedstrijd. 



 
2. Vervangingen 
 
21. Er mogen zeven vervangers vermeld worden op het wedstrijdblad. 
 
22. Maximum drie spelers mogen vervangen worden. 
 
 

Sectie 3: Financiële schikkingen 

 

Artikel 1671  Verdeling van de ontvangsten 

 
Het principe van de verdeling in gelijke delen van de bruto-ontvangst van een wedstrijd wordt in de Beker van België U21 
Betaald Voetbal niet toegepast. 
De thuisclub staat in voor de scheidsrechterskosten, de bezoekende club draagt de kosten voor haar verplaatsing. 

 
Sectie 4: Klachten ���� Sancties 

 

Artikel 1676  Klachten 

 
Een klacht moet, op straffe van nietigheid en/of verval, per E-Kickoff, telefoon, telefax, of e-mail worden medegedeeld aan 
de Secretaris-generaal vóór 12 uur van de eerste werkdag volgend op de wedstrijd en binnen dezelfde termijn – behalve 
indien de betekening per E-Kickoff is gebeurd - per aangetekend schrijven bevestigd worden aan de Secretaris-generaal 
met een kopie aan de tegenstrever. 
 
 

Artikel 1677  Beslissingen en sancties 

 
1. Principes 
 
11. Tegen de beslissingen van de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal is verhaal mogelijk, in geval van een 
disciplinaire schorsing naar aanleiding van een scheidsrechtersverslag (bij de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het 
Betaald Voetbal) of in ieder ander geval (bij het Arbitragehof voor de Sport). 
 
12. Tegen de beslissingen van de National Competitions Co-ordinator en de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling is 
geen verhaal mogelijk. 
 
2. Modaliteiten 
 
21. Wanneer een klacht in verband met feiten van sportieve aard of met de kwalificatie van een speler als gegrond wordt 
verklaard, wordt de in het ongelijk gestelde club in de volgende speeldag vervangen door de club die het pleit heeft 
gewonnen. 
 
22. 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 de uitslag van de wedstrijd heeft beïnvloed, wordt de wedstrijd 
beschouwd als geëindigd op een gelijkspel. Het lot duidt dan de club aan die aan de volgende ronde mag deelnemen. 
 
 

Samenhangende wijzigingen 

 

Artikel 266  De Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal 
 
1. Principes 
 
Ongewijzigd tot: 



 
13. Algemeen: zaken die door de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal worden behandeld 
 
De hierna vermelde zaken, waarbij: 
 
- een club van het Betaald Voetbal, 
- een speler, trainer, afgevaardigde of begeleider van eerste ploegen, beloften of reserven van clubs van het Betaald 

Voetbal, of een andere toegewezen niet-spelende aangeslotene aan een club van het Betaald Voetbal, 
- een club, speler, trainer, afgevaardigde of begeleider in de eindronde van 3de nationale afdeling (Art. 1538), 
- een club, speler, trainer, afgevaardigde of begeleider in de Beker van België U21 Betaald Voetbal. 
 
betrokken is, worden behandeld door de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal. 

 

Rest van het artikel ongewijzigd 
 

 

Artikel 1306 Vervanging van spelers 
 
 

Bepalingen geldig voor de seizoenen 2013-2014 
 

1. Principes 
 

11. Aantal wisselspelers 
 

111. De clubs mogen maximaal vier wisselspelers inschrijven op het wedstrijdblad van de officiële 
kampioenschapswedstrijden, eindronde en provinciale of nationale beker. 
 

112. Dit aantal wordt op zeven gebracht: 
 

- voor de clubs uitkomende in 1ste nationale afdeling heren: voor hun wedstrijden van de eerste ploeg en beloften 
- voor de clubs uitkomende in 2de nationale afdeling heren, voor hun wedstrijden van de eerste ploeg en reserven, 

behalve in de Beker van België tot en met de vijfde speeldag 
- voor de clubs uitkomende in de Women’s Bene League: voor hun wedstrijden van de A-ploeg 
- voor alle clubs: 

- vanaf de zestiende finales van de Beker van België Heren 
- vanaf de achtste finales van de Beker van België Dames 
-      in de Beker van België U21 Betaald Voetbal 

 

113. Dit aantal wordt op zes gebracht voor de clubs uitkomende in de Elite-jeugdkampioenschappen voor hun wedstrijden 
van U8 tot en met U14. 
 

12. Vliegende vervangingen 
 

In alle wedstrijden, behalve in de officiële wedstrijden van de eerste ploegen, de nationale reserven, de U18 en U19 van de 
Elite-jeugdkampioenschappen en de beloftecompetitie van 1ste nationale afdeling, mogen alle wisselspelers opgesteld 
worden en mag een vervangen speler opnieuw aan het spel deelnemen. 
 
13. Aantal toegelaten vervangingen in wedstrijden gespeeld zonder vliegende vervangingen 
 

131. Tijdens officiële wedstrijden van de eerste ploeg voor het kampioenschap, de eindronde en de provinciale of nationale 
beker mogen maximum drie spelers vervangen worden. 
 
132. Tijdens de wedstrijden voor de Beker van België U21 Betaald Voetbal mogen maximum drie spelers vervangen 
worden. 
 

133. Tijdens alle officiële wedstrijden van de beloften, reserve- en jeugdploegen waarin geen vliegende vervangingen zijn 
toegelaten, mogen vier spelers vervangen worden. 

 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 



 

Artikel 1806 Registratie ● Retributie 
 
Ongewijzigd tot:  
 
2. Modaliteiten 
 
21. De registratie gebeurt afzonderlijk en naargelang het geval voor de waarschuwingen die gegeven werden tijdens de 
wedstrijden: 
- van het kampioenschap van eerste ploegen , inbegrepen de eventuele play-offs en testwedstrijden; 
- van een eindronde van eerste ploegen, inbegrepen de eventuele kwalificatieronde, noodzakelijk om de deelnemers 

aan de eindronde aan te duiden; 
- van de Beker van België; 
- van de Beker van België U21 Betaald Voetbal; 
- van de provinciale beker; 
- van de jeugd en reserven. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd  
 
 

Artikel 1807 Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing 
 

1. Principes 
 

11. Een speler wordt geschorst voor één speeldag: 
 
- per reeks van drie waarschuwingen, opgelopen in wedstrijden van reserven of jeugd; 
- per reeks van drie waarschuwingen, opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van eerste ploegen, behoudens 

deze van het Betaald Voetbal, waarvoor principe 12 hieronder van toepassing is; 
- per reeks van twee waarschuwingen, opgelopen in wedstrijden van de eindronde; 
- per reeks van twee waarschuwingen, opgelopen in wedstrijden van de Beker van België; 
- per reeks van twee waarschuwingen, opgelopen in wedstrijden van de Beker van België U21 Betaald Voetbal; 
- per reeks van twee waarschuwingen, opgelopen in wedstrijden van de provinciale beker; 
- na twee waarschuwingen, opgelopen in eenzelfde wedstrijd. 
 
12. Een speler die uitkomt in het Betaald Voetbal wordt geschorst voor één speeldag zodra hij 5 waarschuwingen heeft 
opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van 1ste of 2de nationale afdeling Heren, voor twee speeldagen zodra hij 
de volgende reeks van 5 waarschuwingen heeft opgelopen en voor drie speeldagen zodra hij telkens een reeks van 5 
waarschuwingen heeft opgelopen. 
 

13. De schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden slaat enkel op: 
 

- de eerstvolgende wedstrijd van een volgende speeldag van het kampioenschap van de reserven of jeugd waarvoor hij 
gekwalificeerd is en waarin hij een waarschuwing kreeg, indien de waarschuwingen gegeven werden in deze categorie 
van wedstrijden; 

- de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap van de eerste ploegen, indien de waarschuwingen gegeven werden 
in deze categorie van wedstrijden; 

- de eerstvolgende wedstrijd van de eindronde indien de waarschuwingen gegeven werden in deze categorie van 
wedstrijden; 

- de eerstvolgende wedstrijd van de Beker van België indien de waarschuwingen gegeven werden in deze categorie van 
wedstrijden; 

- de eerstvolgende wedstrijd van de Beker van België U21 Betaald Voetbal indien de waarschuwingen gegeven werden in 
deze categorie van wedstrijden; 

- de eerstvolgende wedstrijd van de provinciale beker indien de waarschuwingen gegeven werden in deze categorie van 
wedstrijden. 

 

14. De schorsing voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd slaat op de volgende wedstrijd van de categorie waarin 
hij de twee gele kaarten gekregen heeft. 
 

Rest van het artikel ongewijzigd 


