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VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 27.04.2017 

De zitting wordt geopend om 13h30 onder het voorzitterschap van de heer G. Timmermans, 

Voorzitter. 

 

Zijn aanwezig: de heren F. De Keersmaecker, Bondsvoorzitter, D. Delferière, M. Dumoulin, G. Linard 

K. Vanwesenbeeck, M. Bayat en W. Ozeel. 

 

De heren G. Schreurs, G. Navez, J. Van Onsem, G. Craybex, en J. De Ryck zijn verontschuldigd. 

 

De heren J. Allijns en D. Spreutels zijn afwezig. 

 

In overeenstemming met artikel 231 worden de beslissingen betreffende organisaties, clubs en 

aangeslotenen die uitsluitend beheerd worden door de ACFF, respectievelijk de VFV, genomen door 

enkel de leden die deel uitmaken van de ACFF (gemandateerd door de Raad van Bestuur van de 

ACFF), respectievelijk de VFV. 

 

NSC - reglementswijzigingen 

 
 

R16.182 – Voorstel tot wijziging van Art. 260 (De Sportcomités) en 262 (De Beroepscomités) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 
 

1. Ingediend door 
 

Departement Reglement 
 

2. Motivering 
 

A. In artikel 262 (De Beroepscomités) wordt bepaald: 
 

4. Werkingsmodaliteiten 
 

De Beroepscomités moeten niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter van elk Comité kan, met in acht name van Art. 
1746, subkamers samenstellen waarin minstens een jurist zetelt, en hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen. 
 

5. Verplichte aanwezigheid 
 

Indien niet minstens een geneesheer in geval van dopingzaken, een accountant in geval van overdracht van patrimonium of 
een jurist in geval van competitievervalsing aanwezig is, moet de behandeling van de zaak worden uitgesteld.  
 

Bedoeling van deze artikels is dat de voltallige Beroepscomités (KBVB = 8 leden, ACFF= 12 leden en 

Voetbal Vlaanderen = 8 leden) niet steeds voltallig vergaderen, maar in subkamers onderverdeeld 

worden, waarbij de voorzitter er dient over te waken dat er aan iedere subkamer een jurist wordt 

toegewezen. 

Indien deze subkamer vergadert in afwezigheid van deze jurist, maar toch minstens uit 3 leden 

bestaat, kan men rechtsgeldig vergaderen, uitgezonderd in de gevallen van competitievervalsing, 

waar een jurist dient AANWEZIG te zijn. 
 

De Evocatiecommissie heeft echter, in het geval van een uitspraak van het Beroepscomité ACFF, de 

tekst zo gelezen dat er bij iedere behandeling van een zaak een jurist dient aanwezig te zijn, en heeft 

de beslissing dan ook verbroken. 
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B. Gelijkaardig geval doet zich voor in de Sportcomités (KBVB= 8 leden, ACFF = 12 leden en Voetbal 

Vlaanderen= 8 leden) 
 

Ook hier dient de voorzitter er zorg voor te dragen dat er aan iedere subkamer een jurist wordt 

toegewezen. 
 

C. Voorstel: tekst verduidelijken door te stellen dat bij de indeling van de subkamers er steeds een 

jurist aan elke subkamer wordt toegewezen. 
 

3. Goedkeuring vereist van 
 

Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen 
 

4. Inwerkingtreding 
 

01.07.2017 
 

5. Voorgestelde teksten 
 

Artikel 262  Beroepscomités (op nationaal en regionaal vlak) 
 
Ongewijzigd tot: 
 
4. Werkingsmodaliteiten 
 
De Beroepscomités moeten niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter van elk Comité kan, met inachtneming van Art. 
1746.2, subkamers samenstellen die uit een beperkt aantal leden, waaronder een jurist, bestaan.  
Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen. 
 
5. Verplichte aanwezigheid 
 
Indien niet minstens een geneesheer in geval van dopingzaken, een accountant in geval van overdracht van patrimonium of 
een jurist in geval van competitievervalsing aanwezig is, moet de behandeling van de zaak worden uitgesteld.  
 
6. Verwijzingskamers 
 
De Evocatiecommissie verwijst de betrokken zaak naar het Beroepscomité KBVB of een (sub)kamer die er nog niet over 
heeft geoordeeld, eventueel ad hoc samengesteld. 
 
 

Artikel 260  Sportcomités (op nationaal en regionaal vlak) 
 
Ongewijzigd tot: 
 
2. Het Sportcomité KBVB 
 
Ongewijzigd tot: 
 
23. Organisatie – Eventuele uitbreiding samenstelling Sportcomité KBVB 
 
231. Het Sportcomité KBVB moet niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter kan, rekening houdende met Art. 1746.2, 
subkamers samenstellen die uit een beperkt aantal leden, waaronder een jurist, bestaan.  
 
Ongewijzigd tot: 
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3. Het Sportcomité VFV 
 
Ongewijzigd tot: 
 
33. Organisatie - Eventuele uitbreiding samenstelling Sportcomité VFV 
 
331. Het Sportcomité VFV moet niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter kan, rekening houdende met Art. 1746.2, 
subkamers samenstellen die uit een beperkt aantal leden, waaronder een jurist, bestaan.  
 
 Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen. 
 
Ongewijzigd tot: 
 
4. Het Sportcomité ACFF 
 
Ongewijzigd tot: 
 
43. Organisatie - Eventuele uitbreiding samenstelling Sportcomité ACFF 
 
431. Het Sportcomité ACFF moet niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter kan, rekening houdende met Art. 1746.2, 
subkamers samenstellen die uit een beperkt aantal leden, waaronder een jurist, bestaan.  
 

 Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen 
 

Rest van het artikel ongewijzigd 
 

 

R16.183 – Voorstel tot wijziging van Art. 1430 (Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter 

of de assistent-scheidsrechter) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

Departement Reglement 

 

2. Motivering 

 

Art. 1430 regelt de procedure die er dient gevolgd te worden wanneer de scheidsrechter of een 

assistent-scheidsrechter afwezig is, of dient vervangen te worden. 

 

De volgende hiaten worden vastgesteld: 

- Er is niet vermeld dat het de thuisploeg is die het initiatief dient te nemen in deze gevallen 

- Art. 1430.33 stelt dat een “ontslagen” scheidsrechter de functie van vervanger niet mag 

opnemen. Nu is elke scheidsrechter die om één of andere reden niet meer arbitreert, 

beschouwd als een ontslagen scheidsrechter. 

Hier bedoelt men eigenlijk de “disciplinair ontslagen” scheidsrechters 

- Een klacht omtrent de vervanging van een scheidsrechter wordt nu enkel ontvankelijk 

verklaard als ze VOOR de aftrap van de wedstrijd wordt geformuleerd. Bij een tussentijdse 

vervanging kan dit uiteraard niet. 

 

3. Goedkeuring vereist van 
 

Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen 
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4. Inwerkingtreding 
 

01.07.2017 
 

5. Voorgestelde tekst 
 

Artikel 1430 Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de 

assistent-scheidsrechter ● Gelegenheidsscheidsrechter 

 
1. Het initiatief om deze procedure te starten moet uitgaan van de bezochte club en begint na contact van de 
terreinafgevaardigde  met de bezoekende afgevaardigde. 

 
2. Wedstrijd met officiële assistent-scheidsrechters 

 
21. Wanneer de scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt in de loop van een wedstrijd, dienen de assistent-
scheidsrechters, in rangorde van aanduiding, de wedstrijd te leiden. 

 
22. Bij afwezigheid van of uitvallen van een assistent-scheidsrechter moet, ongeacht het resultaat van de opgestarte 
vervangingsprocedure (zie 3 hierna), de wedstrijd aangevangen of voortgezet worden. 

 
3. Wedstrijd zonder officiële assistent-scheidsrechters 

 
31. Vervanging: zie 4 hierna. 

 
32. Wanneer er echter alleen spelers op het terrein aanwezig zijn, moet de speler van de bezochte club, die de 
terreinafgevaardigde vervangt, tegelijk de functies van scheidsrechter waarnemen, tenzij een effectieve speler van de 
bezoekende club, gebruik makend van de voorrang hem door dit artikel verleend, de wedstrijd wenst te leiden. 
In dit geval mag de speler van de bezochte club die als terreinafgevaardigde dienst doet, eveneens niet meespelen tenzij de 
bezoekende club toch nog elf spelers in lijn brengt. 

 
33. De aangeslotene of de toeschouwer, op wie de bezoekende of bij gebreke de bezochte club verplicht is beroep te doen 
krachtens 5°, 6° en 7° hierna, mag die taak weigeren. 

 
Wanneer alsdan niemand anders de wedstrijd wil leiden, is de afgevaardigde van de bezochte club verplicht de functies van 
scheidsrechter waar te nemen. Indien deze echter buiten de voorziene leeftijd valt (zie punt 32 hierna), dient alsdan een 
aangeslotene van de bezochte club, verplicht de functie van scheidsrechter waar te nemen. 

 
4. Keuze van de vervanging van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter:  

 
41. De rangorde voor de keuze van de vervanging van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter is de volgende: 

 
1° de neutrale scheidsrechter, in volgorde van hun rangorde; 
2° de scheidsrechter toegewezen aan een van de aanwezige clubs volgens rangorde; 
3° de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die niet aan een van de aantredende clubs is toegewezen; 
4° de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die aan een van de aantredende clubs is toegewezen; 
5° een aangeslotene die niet toegewezen is aan een van de betrokken clubs; 
6° een aangeslotene die aan een der betrokken clubs is toegewezen; 
7° een toeschouwer. 

 
De bezoekende club kiest in elk van deze groepen eerst. 

 
42. Er mag geen beroep worden gedaan op personen jonger dan 17 jaar en van 60 jaar en ouder behalve voor de 
categorieën 1° en 2° hierboven (actieve scheidsrechters). 

 
43. Een disciplinair ontslagen of uit het kader geschrapte scheidsrechter mag de functie van scheidsrechter niet meer 
waarnemen, zelfs niet occasioneel. Hetzelfde geldt voor degene van wiens diensten het bevoegde Bureau Arbitrage heeft 
afgezien. 
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44. Een persoon, geschrapt wegens handtastelijkheden op de scheidsrechter (Art. 1908) mag niet als 
gelegenheidsscheidsrechter fungeren. 

 
5. Bevoegdheid gelegenheidsscheidsrechter 

 
De gelegenheidsscheidsrechter bezit dezelfde bevoegdheid als een officiële scheidsrechter. Hij moet de leiding van de 
wedstrijd afstaan aan de officiële scheidsrechter of assistent-scheidsrechter die laattijdig aankomt. Deze laatste moet 
wachten tot de eerste wedstrijdonderbreking om op het terrein te komen. 
 

6. Eventuele klachten 
 

61. Bij klacht betreffende het niet naleven van dit artikel, kan de bevoegde instantie beslissen de wedstrijd te annuleren, 
indien uitgemaakt is dat een gelegenheidsscheidsrechter op onregelmatige wijze gekozen werd.  
 

62. Geen enkele klacht zal ontvankelijk verklaard worden indien ze niet het voorwerp heeft uitgemaakt van bezwaar 
geformuleerd door de klagende club, behoorlijk ter kennis gebracht aan de tegenstrever en aan de 
gelegenheidsscheidsrechter en genoteerd op het papieren wedstrijdblad of ingevoerd in het digitaal wedstrijdblad, en dit op 
volgende tijdstippen: 
 

- bij vervanging vóór het begin van de wedstrijd dient dit vóór de aftrap te gebeuren 
- bij tussentijdse vervanging, dient dit te gebeuren vóór het afsluiten van het wedstrijdblad 
 

63. De Bureaus Arbitrage onderzoeken of de personen, die de functies van scheidsrechter hebben waargenomen, daartoe 
wel gekwalificeerd waren.  
 

 

R16.185 – Voorstel tot wijziging van Art. 206 (Voorwaarden om verkiesbaar te zijn) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

Departement Reglement 

 

2. Motivering 

 

Art. 206 (Nederlands) stelt dat men hoogstens de leeftijd van 70 jaar mag bereikt hebben om 

verkiesbaar te zijn tot lid van een bondsinstantie, behalve voor leden die herkiesbaar zijn in een 

instantie waarvan ze reeds deel uitmaken. 

(Voorbeeld: het mandaat van een lid van het Uitvoerend Comité, 71 jaar oud, is aflopend. Ondanks 

dat hij meer dan 70 jaar oud is, is hij herkiesbaar). 

 

In de Franse tekst staat echter:  “…dans l’instance dont ils faisaient partie” 

(.. in de instantie waarvan ze deel UITMAAKTEN) 

Dit kan dan aanleiding geven tot volgende situatie: 

Een lid van het Beroepscomité werd 4 jaar geleden, toen 68 jaar oud, niet herkozen. 

Hij stelt zich nu opnieuw kandidaat voor een functie in het Beroepscomité. 

Volgens de Franse tekst zou hij, alhoewel nu 72 jaar oud, wel verkiesbaar zijn. 

 

Het Uitvoerend Comité is van oordeel dat de Nederlandse tekst de ratio legis is. 

 

Er dient tevens te worden gepreciseerd dat het de leeftijd betreft op het moment van de aanvang 

van de functie. 
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3. Goedkeuring vereist van 

 

Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen 

 

4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde teksten 

 

Artikel 206 (#F) Voorwaarden om verkiesbaar te zijn en/of een mandaat uit te 

oefenen 

 

1. Om verkiesbaar te zijn tot lid van een bondsinstantie moet men minstens 18 jaar oud zijn en hoogstens de leeftijd van 70 
jaar bereikt hebben op het moment van de aanvang van de functie . De kandidaturen die niet aan deze voorwaarden 
voldoen worden als niet-bestaande beschouwd. 
 

De leeftijdsvoorwaarde van 70 jaar geldt niet: 
 

- voor de leden die herkiesbaar zijn in een instantie waarvan ze reeds deel uitmaken; 
- voor de reeds verkozen of benoemde leden die zich verkiesbaar stellen voor een andere instantie. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 

 

R16.186 – Voorstel tot wijziging van Art. 211 (Verenigbaarheid mandaten) en 1740 (Procedures 

voor de bondsinstanties) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

Departement Reglement 

 

2. Motivering 

 

Vanaf dit seizoen werden een aantal “nationale” instanties (Sportcomité, Beroepscomité, Bureau 

Arbitrage…) opgesplitst in enerzijds 

 

- een “nationale” instantie, voor die kampioenschappen die ingericht worden in een 

samenwerking KBVB/ACFF/Voetbal Vlaanderen 

- “Regionale” instanties, specifiek voor die kampioenschappen die ingericht worden door één van 

beide vleugels ACFF/Voetbal Vlaanderen, en waarin sommige leden aangeduid worden door de 

Raad van Bestuur van deze vleugels 

 

Dit heeft een invloed op volgende artikels: 

 

- Art. 211 dient aangepast te worden aan deze nieuwe situatie 

 

- Art. 1740 bepaalt dat de comparanten dienen ondervraagd te worden in “de nationale taal van 

hun keuze”. 

Dat is zo in de “nationale” instanties, maar kan- rekening houdende met decreten op het taalgebruik- 

niet het geval zijn in “regionale” of “provinciale instanties 
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3. Goedkeuring vereist van 

 

Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen 

 

4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde teksten 

 

Artikel 211 Verenigbaarheid tussen een mandaat in de koepelorganisatie 

KBVB en de beide vleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen 

 
1. Daar er tussen de Raad van Bestuur van de vleugels en 
- de provinciale instanties (Provinciale Comités en Regionale Bureaus Arbitrage)  
- de regionale instanties (Sportcomité ACFF/Voetbal Vlaanderen, Beroepscomité ACFF/Voetbal Vlaanderen en Bureau 

Arbitrage ACFF/Voetbal Vlaanderen) 
een directe band van autoriteit aanwezig is, kan men niet gelijktijdig lid zijn van de Raad van Bestuur van een vleugel en een 
provinciale of regionale instantie zoals hierboven vermeld. 
 
2. De nationale instanties functioneren in een samenwerkingsverband tussen de koepel en de vleugels. 
Niets belet dat leden van deze instanties deel uitmaken van de Raad van Bestuur van een vleugel, maar ze kunnen niet 
gelijktijdig lid zijn van een nationale instantie en het Uitvoerend Comité van de koepelorganisatie. 
 
3. De vleugels zullen deze voorwaarden inschrijven in hun statuten of reglement van inwendige orde. 
 

Artikel 1740  Organisatie van de procedure voor de bondsinstanties: 

algemeenheden 
 
1. Algemeenheden 
 
11. De rechtspleging is mondeling, behalve bij: 
 
- minnelijke schikking; 
- niet-verschijning indien deze facultatief is; 
- evocatie. 
 
De bondsinstanties: 
 
- ondervragen de comparanten 

- in de nationale instanties in de nationale taal van hun keuze; 
- in de provinciale en regionale instanties, en in de subkamers van bepaalde instanties, in de taal van de betrokken 

vleugel 
- mogen enkel van de betrokkenen zelf mededelingen ontvangen, behoudens uitzonderingen waarover alleen zij 

oordelen; het staat de comparanten echter vrij lezing te geven van door derden opgestelde stukken; 
- mogen de personen oproepen die ze menen te moeten horen; 
- mogen, wanneer het verhoor van getuigen nodig is, deze gezamenlijk of afzonderlijk verhoren indien zij van mening zijn 

dat dit zich opdringt of gevraagd wordt; een daaropvolgende confrontatie blijft evenwel toegelaten. 
- mogen, onder voorbehoud van de macht toegekend aan het Bondsparket, overgaan tot iedere onderzoeksmaatregel 

die ze nodig achten om hun taak te volbrengen; 
- mogen de mededeling vragen van alle documenten, registers en verslagen die zij wensen te raadplegen.  
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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Artikel 1739  Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen 
 

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

 Bijstand door Vertegenwoordiging door 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangeslotenen 

 

- een advocaat,  
 

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

 

- een tolk indien hij geen van de landstalen 
spreekt daartoe de noodzaak bestaat; 

 

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

 

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

 

 
- een advocaat, behalve in disciplinaire 

zaken waarin de bevoegde instantie, op 
straffe van behandeling bij verstek, de 
persoonlijke verschijning kan bevelen van 
de aangeslotene 

 

- een vakbondsafgevaardigde, enkel in niet-
disciplinaire procedures die betrekking 
hebben op een arbeidsovereenkomst 

 

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

 
 
 
 
Clubs 

 
 
 
 
een advocaat 

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

 

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

 

 
Scheidsrechters 

 

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

 

Rest van het artikel ongewijzigd 
 

 

R16.187 – Voorstel tot wijziging van Art. 247 (Pool van Specialisten) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

Departement Reglement 

 

2. Motivering 

 

In de Pool van specialisten is voorzien dat er ook 4 taalkundigen zouden zetelen. 

Ondanks herhaalde oproepen, worden de vacatures, op één na, niet ingevuld. 

Daarenboven stelt men zich de vraag wat het nut zou zijn van deze functies, en wordt er dan ook 

voorgesteld om dit te schrappen. 
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3. Goedkeuring vereist van 

 

Pro League, ACFF, VFV 

 

4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde teksten 

 

Artikel 247  Pool van Specialisten       
 

1. Samenstelling 
 

11. Onder specialisten wordt verstaan: accountants, geneesheren, juristen, taalkundigen, specialisten futsal en specialisten 
vrouwenvoetbal. 
 

12. Het Uitvoerend Comité benoemt minimaal: 
 

- acht leden accountants, vier leden geneesheren en acht leden juristen, waarbij er zal gestreefd worden naar de 
taalpariteit; 

- vier taalkundigen, twee gespecialiseerd in de Nederlandse taal en twee gespecialiseerd in de Franse taal; 
- vier specialisten futsal waarvan drie op voordracht van de VFV en één op voordracht van de ACFF; 
- vier specialisten vrouwenvoetbal, waarvan twee op voordracht van de VFV en twee op voordracht van de ACFF. 
 

13. Een lid dat is aangeduid voor een bepaalde discipline, maar dat tevens specialist is van een andere discipline, kan 
worden ingezet voor beide disciplines. 
 

14. De aanduiding van de specialisten van de Pool voor een bepaalde instantie gebeurt door de secretaris van de betrokken 
instantie. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 

 

R16.188 – Voorstel tot wijziging van Art. 248 (Commissie Veiligheid) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

Departement Reglement 

 

2. Motivering 

 

In de procedure betreffende de burgerrechtelijke uitsluiting van toeschouwers tot het bijwonen van 

voetbalwedstrijden wordt bepaald dat een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg genomen 

door de “organisator” wordt behandeld door de Commissie Veiligheid (punt 7.1.2 van deze 

procedure). 

Deze bevoegdheid is echter niet opgenomen in Art. 248. 

 

3. Goedkeuring vereist van 

 

Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen 
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4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde tekst 

 

Artikel 248  Commissie Veiligheid       
 
Ongewijzigd tot: 
 
2. Bevoegdheden 

 
De Commissie Veiligheid heeft tot taak het: 

 
1° onderzoeken van problemen, onregelmatigheden en nalatigheden aangaande de veiligheid op niveau van de 

KBVB en de clubs; 
2° uitbrengen van adviezen en formuleren van voorstellen bij de wettelijke reglementering aangaande de veiligheid bij 

voetbalwedstrijden; 
3° formuleren van voorstellen voor de eventuele aanpassingen van het bondsreglement; 
4° adviseren van bondsinstanties bij verzoek; 
5° superviseren en coördineren van de bijzondere verplichtingen van de KBVB voorzien in de wet van 21 december 

1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; 
6° Behandelen van het beroep tegen beslissingen genomen in eerste aanleg in het kader van de procedure 

betreffende de burgerrechtelijke uitsluiting van toeschouwers tot het bijwonen van voetbalwedstrijden. 
 

 

R16.189 – Interpretatie van Art. 1807 en 1808 (Gele kaarten) 
 

Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

Departement Reglement 

 

2. Motivering 

 

Ook in de 1ste klasse amateurs worden er “play offs” (Art. 1401.1) gespeeld tussen de nummers 1 tot 

en met 4 van het kampioenschap (Art. 1551.1) 

Art. 1806.1 stelt dat de gele kaarten opgelopen in “play-offs” afzonderlijk geregistreerd worden. 

Maar in het geval van de play-offs van 1ste klasse amateurs wordt er niets voorzien in Art. 1807 

(draagwijdte van de schorsing) en Art. 1808 (dag van de schorsing), en dient dit dus toegevoegd te 

worden. 

 

Het Uitvoerend Comité is van oordeel dat, gezien de play-offs in 1ste klasse amateurs wedstrijden zijn 

van het amateurvoetbal, dan ook de bestaande regels van het amateurvoetbal dienen gevolgd te 

worden d.w.z. een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van twee 

waarschuwingen heeft opgelopen, en deze schorsing slaat op de volgende wedstrijd van de play-offs 

in 1ste klasse amateurs. 

 

3. Goedkeuring vereist van 

 

ACFF, Voetbal Vlaanderen 
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4. Inwerkingtreding 
 

Onmiddellijk door interpretatie. 

01.07.2017 na goedkeuring van deze interpretatie 
 

5. Voorgestelde teksten 
 

Artikel 1807 Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing 
 
1. Strafprocedure 
 
11. Schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden 
 

 Profvoetbal Amateurvoetbal 

 
 
 
Kampioenschapswedstrijden 
eerste ploegen 

Een speler wordt geschorst: 
- voor één speeldag zodra hij 5 waarschuwingen 

heeft opgelopen 
- voor twee speeldagen zodra hij de volgende reeks 

van 5 waarschuwingen heeft opgelopen 
- voor drie speeldagen zodra hij telkens nadien een 

reeks van 5 waarschuwingen heeft opgelopen. 

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

Wedstrijden van: 
- de eindronde 
- de play-offs van de 1ste 

klasse amateurs en de 
Super League 
Vrouwenvoetbal 

- de Beker van België 
- de Beker van België U21 

profvoetbal 
- de provinciale bekers 

van eerste ploegen 
- de provinciale bekers 

van jeugdploegen en 
reserven 

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

Play-offs in het Profvoetbal 
Finale heen en terug in 1B 

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

Kampioenschapswedstrijden 
reserven en jeugd 

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

 

12. Schorsing voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd 
 

Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij twee waarschuwingen in de loop van dezelfde wedstrijd heeft 
opgelopen 
 

2. Draagwijdte van de schorsing 
 

21. De schorsing voor cumulatie van waarschuwingen of voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd slaat enkel op de 
eerstvolgende wedstrijd van: 
 

- het kampioenschap van eerste ploegen 
- de eindronde van eerste ploegen 
- de play-offs in het profvoetbal, of de finale heen en terug in 1B 
- de play-offs van de 1ste klasse amateurs of de Super League Vrouwenvoetbal 
- het kampioenschap van reserven of jeugd waarvoor de speler gekwalificeerd is en waarin hij een waarschuwing kreeg 
- de Beker van België 
- de Beker van België U21 profvoetbal 
- de provinciale beker van eerste ploegen 
- de provinciale beker van jeugd en reserven 
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indien de waarschuwingen gegeven werden in wedstrijden van die categorie. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 
 

Artikel 1808 Dag van de schorsing  
 

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

 Profvoetbal Amateurvoetbal 

 
 
Kampioenschaps- 
Wedstrijden van eerste 
ploegen 

De schorsing slaat op de eerstvolgende 
wedstrijd van het kampioenschap die de 
eerste ploeg van de club moet spelen die 
volgt op de wedstrijd van het 
kampioenschap tijdens dewelke de speler 
de vijfde gele kaart kreeg of twee gele 
kaarten in de loop van eenzelfde 
wedstrijd.  

De schorsing slaat op de eerstvolgende 
wedstrijd van het kampioenschap van de 
eerste ploeg waarin de speler zijn derde gele 
kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop 
van eenzelfde wedstrijd heeft gekregen. 
 
Voorbeelden: zie 21 hierna 

- Eindronde 
- Play-offs van de 1ste 

klasse amateurs of de 
Super League 
Vrouwenvoetbal 

- Beker van België 
- Beker van België U21 

profvoetbal 
- Provinciale beker van 

eerste ploegen 
- Provinciale beker van 

jeugdploegen en 
reserven 

 
 
 
 
De schorsing slaat, naargelang het geval, op de eerste wedstrijd van de eindronde, de 
play-offs van de 1ste klasse amateurs of de Super League Vrouwenvoetbal, de Beker van 
België, de Beker van België U21 profvoetbal of provinciale beker die de club waaraan de 
speler is toegewezen, effectief speelt vanaf de dag volgend op de wedstrijd tijdens dewelke 
de speler de tweede gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van dezelfde 
wedstrijd heeft gekregen. 

 
Play-offs in het Profvoetbal 
Finale heen en terug in 1B 

De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van de play-offs (of finale heen en terug 
in 1B) die de eerste ploeg van de club moet spelen die volgt op de wedstrijd van de play-
offs (of finalewedstrijd heen en terug in 1B)  tijdens dewelke de speler de derde gele kaart 
kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd. 

 
Kampioenschaps- 
wedstrijden  
Reserven en jeugd 

De schorsing slaat op de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de ploeg reserven 
of jeugd waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van 
eenzelfde wedstrijd heeft gekregen. 
 
Voorbeelden: zie 22 hierna 

De schorsing belet de speler eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende 
officiële wedstrijd (kampioenschap of beker, naar gelang het geval) van een andere ploeg waarvoor hij 
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop volgende dagen gespeeld wordt (zie voorbeeld punt 4 
hierna). 
Deze regel is niet van toepassing voor de eerste ploeg van een club van het profvoetbal indien de schorsing het 
gevolg is van een aantal gele kaarten gekregen in andere ploegen dan de eerste ploeg. 

 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 

 

R16.190 – Voorstel tot wijziging van Art. 1019 (Specifieke voorwaarden voor deelname aan 

wedstrijden van vrouwenploegen) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 
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1. Ingediend door 

 

Voetbal Vlaanderen 

 

2. Motivering 

 

Tijdens een eindronde en voor kwalificatie- of testwedstrijden werden in diverse provincies 

misbruiken vastgesteld met speelsters die een gans seizoen hebben gespeeld met een in hogere 

afdeling uitkomende eerste vrouwenploeg A-B-C-D, doch doordat ze de vorige speeldag niet aan de 

wedstrijd deelnam met die in hogere afdeling spelende eerste vrouwenploeg was zij speelgerechtigd 

voor een eindronde – kwalificatie- of testwedstrijd met een in lagere afdeling spelende eerste 

vrouwenploeg B-C-D-E.  

Hierdoor strookt de kwaliteit binnen deze ploeg niet meer met deze van het lopende seizoen. 

 

3. Goedkeuring vereist van 

 

ACFF, Voetbal Vlaanderen 

 

4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde teksten 

 

Artikel 1019 Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van 

vrouwenploegen 
 

Toevoegen: 
 
5. Klasseverlaging in eindronde-, kwalificatie- of testwedstrijden 
 
Bij eindronde-, kwalificatie- of testwedstrijden kan men in een eerste vrouwenploeg geen speelsters opstellen die aan drie of 
meer wedstrijden hebben deelgenomen tijdens de laatste zes kampioenschapswedstijden van een in een hogere afdeling 
spelende eerste vrouwenploeg. 
 

 

R16.191 – Voorstel tot wijziging van Art. 1532 (Toekenning vrijkomende plaatsen) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

Voetbal Vlaanderen 

 

2. Motivering 

 

- In Art. 1532 2.Vrouwenvoetbal zijn er geen modaliteiten meer opgenomen. 

Bij het herschrijven van de reglementen is Art. 1532 gewijzigd: het herenvoetbal en 

vrouwenvoetbal zijn volledig gesplitst en de modaliteiten worden alleen onder het herenvoetbal 

vermeld. 

Hierdoor zijn de modaliteiten die ook voor het vrouwenvoetbal toepasselijk zijn niet meer 

opgenomen in Art. 1532 . 
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- In sommige provincies stellen we vast dat de vrouwenkampioenschappen de laatste jaren geen 

normaal verloop kenden: algemene forfaits, niet meer opkomende ploegen en clubs die een 

nieuwe vrouwenploeg inschrijven waarvan het ontstaan meestal voortkomt uit speelsters die het 

seizoen ervoor nog actief waren bij een andere club. Als er te veel ploegen moeten promoveren 

ontstaan er onevenwichtige reeksen en zou het beter zijn als zij na het seizoen zouden dalen, wat 

niet altijd mogelijk is met het huidige reglement. 

Hierdoor zijn de provinciale organisatiecomités het best geplaatst om de wijze waarop de 

vrijkomende  plaatsen in de provinciale kampioenschappen bepaald worden op te nemen in hun 

modaliteiten. 

 

3. Goedkeuring vereist van 

 

ACFF, Voetbal Vlaanderen 

 

4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde teksten 

 

Artikel 1532 Toekenning vrijkomende plaatsen  
 
1. Herenvoetbal 
 
11. Indien er in het herenvoetbal vóór 1 juli plaatsen vrijkomen in een afdeling, worden de openstaande plaatsen principieel 
toegekend aan bijkomende promoverende clubs, met repercussie tot en met de laagste afdeling (zie punt 13 hierna). 
 
12. In geval van degradatie wegens: 
 
- competitievervalsing (Titel 20, hoofdstuk 2), 
- overdracht van patrimonium (Titel 20, hoofdstuk 3), 
- het niet-bekomen van de vereiste licentie (zie Art. 1541 en 1544), 
 
wordt echter 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. 
 
Wanneer de degradatie wegens competitievervalsing, overdracht van patrimonium of het niet-bekomen van de vereiste 
licentie zich uitstrekt over twee afdelingen, wordt het aantal dalers van de tussenafdeling met één eenheid verminderd, 
behalve indien die tussenafdeling de 3de klasse amateurs is. In laatstgenoemd geval wordt het normaal aantal dalers van 3de 
klasse amateurs gehandhaafd. De in deze afdeling vrijkomende plaats wordt toegekend aan een bijkomende stijger uit de 
provincie waartoe de gedegradeerde club behoort. 
 
13. Aanduiding bijkomende stijgers  
 
131. Vrijkomende plaats(en) in het profvoetbal 1A en 1B 
 
Art. 1544. 
 
132. Vrijkomende plaats(en) in 1ste en 2de klasse amateurs 
 
De vrijkomende plaatsen worden toegewezen op basis van de rangschikking van de eindronde van respectievelijk de 2de en 
3de klasse amateurs 
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133. Vrijkomende plaats(en) in 3de klasse amateurs 
 
1331. Wanneer er in de 3de klasse amateurs ACFF/VFV plaatsen vrijkomen, als gevolg van bijkomende stijgers uit deze 
afdeling, worden de aldus vrijgekomen plaatsen toegekend volgens de rangschikking van de interprovinciale eindronden 
ACFF/VFV (Art. 1558 en 1563). 
 
1332. Wanneer er echter in 3de klasse amateurs een plaats vrijkomt om een andere reden dan deze vermeld in bovenstaand 
punt 1331 en met uitsluiting van deze vermeld in punt 12 hiervoor, wordt de vrijgekomen plaats toegekend aan een 
bijkomende stijger uit de provincie waartoe de verdwenen club behoorde. 
 
Deze aanduiding geschiedt op basis van de modaliteiten vastgelegd door de provinciale algemene vergadering. 
Wanneer deze ontbreken, gebeurt deze aanduiding op basis van de eindrangschikking van het kampioenschap. 
 
134. Vrijkomende plaats(en) in de provinciale afdelingen 
 
De modaliteiten voor de toekenning van vrijkomende plaats(en) worden door de provinciale algemene vergadering 
vastgelegd. 
 
Wanneer deze modaliteiten ontbreken, en in elk ander geval waar nodig, worden deze ploegen aangeduid volgens 
navolgende criteria: 
 
1. de plaats in de eindrangschikking van het kampioenschap; 
2. het aantal behaalde punten; 
3. bij gelijk aantal punten, het aantal gewonnen wedstrijden; 
4. vervolgens het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen. 
 
Indien echter in de betrokken reeksen het aantal deelnemende clubs niet gelijk is, wordt het aantal behaalde punten of 
vervolgens het aantal gewonnen wedstrijden van de clubs die uitkomen in een reeks met minder deelnemers in vergelijking 
met andere reeksen van diezelfde afdeling vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënt: 
 
  Aantal wedstrijden gespeeld in de reeks met het grootst aantal ploegen  . 
Aantal wedstrijden gespeeld in de betrokken reeks van diezelfde afdeling 
 
Indien er uiteindelijk nog altijd gelijkheid blijft bestaan, gaat de bevoegde bondsinstantie over tot een loting. 
 
2. Vrouwenvoetbal 
 
21. Nationale afdelingen 
 
Indien er in het vrouwenvoetbal vóór 1 juli plaatsen vrijkomen in een afdeling, wordt het aantal dalers uit deze afdeling in 
verhouding verminderd. Indien er meer plaatsen vrijkomen dan er dalers zijn, worden de openstaande plaatsen principieel 
toegekend aan bijkomende promoverende clubs. In 2de nationale afdeling worden in dat laatste geval, op voorwaarde dat ze 
in aanmerking komen om te stijgen, de tweede geklasseerde ploegen van de 1ste provinciale afdelingen van de provincies, 
gerangschikt volgens het grootste aantal ingeschreven provinciale vrouwenploegen, in aanmerking genomen. 
 
22. Provinciale afdelingen 
 
Indien er in het vrouwenvoetbal vóór 1 juli plaatsen vrijkomen in een provinciale afdeling, worden zij toegekend volgens de 
modaliteiten vastgelegd door de provinciale algemene vergadering.  
 
Wanneer deze modaliteiten ontbreken, en in elk ander geval waar nodig, worden deze ploegen aangeduid volgens 
navolgende criteria: 
 
1. de plaats in de eindrangschikking van het kampioenschap; 
2. het aantal behaalde punten; 
3. bij gelijk aantal punten, het aantal gewonnen wedstrijden; 
4. vervolgens het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen. 
 
Indien echter in de betrokken reeksen het aantal deelnemende clubs niet gelijk is, wordt het aantal behaalde punten of 
vervolgens het aantal gewonnen wedstrijden van de clubs die uitkomen in een reeks met minder deelnemers in vergelijking 
met andere reeksen van diezelfde afdeling vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënt: 
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Aantal wedstrijden gespeeld in de reeks met het grootst aantal ploegen . 
Aantal wedstrijden gespeeld in de betrokken reeks van diezelfde afdeling 
 
Indien er uiteindelijk nog altijd gelijkheid blijft bestaan, gaat de bevoegde bondsinstantie over tot een loting. 
 
23. In geval van degradatie wegens: 
 
- competitievervalsing (Titel 20, hoofdstuk 2), 
- overdracht van patrimonium (Titel 20, hoofdstuk 3), 
- het niet-bekomen van de vereiste licentie (zie Art. 1581), 
 
wordt echter 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. 
 
Wanneer de degradatie wegens competitievervalsing, overdracht van patrimonium of het niet-bekomen van de vereiste 
licentie zich uitstrekt over twee afdelingen, wordt het aantal dalers van de tussenafdeling met één eenheid verminderd. 
 
3. Eventueel herspelen eindronde 
 
De degradatie wegens competitievervalsing, overdracht van patrimonium of het niet-bekomen van de vereiste licentie kan 
nooit het herspelen van een eindronde tot gevolg hebben. 
 

 

R16.192 – Voorstel tot wijziging van Art. 1922 (Procedure bij bondsschulden van een club - 

Schorsing sportactiviteit) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 
 

Departement Reglement 
 

2. Motivering 
 

Art. 1922 stipuleert dat wanneer een club bondsschulden (Art.33) heeft, ze in toestand van sportieve 

inactiviteit kan worden geplaatst. 

Art. 1922.51 stelt dat zulke toestand niet meer dan drie speeldagen mag bedragen, maar dat na 

aflossing van de schuld de club mag hervatten. 
 

Maar deze situaties zijn onomstotelijk ook een verstoring van het goede verloop van de competities. 
 

Nu is er geen enkele bepaling die stelt hoeveel keer per seizoen dat wel zou kunnen. 

Het kan niet opgaan dat een club bijvoorbeeld een eerste schorsing van sportactiviteit oploopt, na 

één speeldag betaalt, dan enige maanden verder hetzelfde en zo verder…. 
 

Het Departement Reglement stelt dan ook voor om het aantal keren “geplaatst worden in sportieve 

inactiviteit”, ongeacht de duur ervan, niet meer dan twee kan zijn, en dat bij de derde keer de club 

wordt voorgesteld tot schrapping. 
 

3. Goedkeuring vereist van 
 

Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen 
 

4. Inwerkingtreding 
 

01.07.2017 
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5. Voorgestelde teksten 
 

Artikel 1922 Procedure bij bondsschulden van een club ● Schorsing 

sportactiviteit 
 
1. De Financieel Directeur stuurt aan de in gebreke zijnde club via E-Kickoff of per aangetekend schrijven een aanmaning tot 
vereffening van haar schuld binnen een door hem bepaalde termijn. 
 

2. Indien de club binnen die termijn de verschuldigde bedragen niet vereffent, kan ze door de Financieel Directeur, bij 
administratieve beslissing, in de toestand van “aanleg van schorsing van de sportactiviteit” geplaatst worden. 
Dit belet haar niet om verder deel te nemen aan wedstrijden of kampioenschappen. 
 

De redenen tot het in deze toestand plaatsen wordt gepubliceerd in de bondsbladen samen met de lijst van de 
bestuursleden die voor de verschuldigde sommen aansprakelijk zijn. 
 

3. Indien de club binnen de 7 dagen, volgend op deze publicatie, de afbetaling van haar schulden bewijst, annuleert de 
Financieel Directeur de beoogde sanctie, door middel van een administratieve beslissing. 
 

4. Indien er echter geen betaling volgt, kan het Uitvoerend Comité op zijn eerstkomende vergadering beslissen om de club, 
vanaf een bepaalde datum, in de toestand van “schorsing van de sportactiviteit” te plaatsen, en de club tot schrapping voor 
te stellen op de eerstvolgende nationale Algemene Vergadering. 
Deze beslissing wordt in de bondsbladen gepubliceerd.  
Deze toestand belet al de ploegen van de club nog verder wedstrijden te spelen, behalve indien de bevoegde organiserende 
instantie dit anders beslist. 
 

5. Indien tussen het uitspreken van deze toestand van schorsing van de sportactiviteit en de eerstvolgende algemene 
vergadering, de club de afbetaling van haar schulden bewijst, of een door alle betrokken partijen ondertekend 
afbetalingsakkoord voorlegt, annuleert de Financieel Directeur door middel van een administratieve beslissing de sanctie. 
 

51. Indien de schorsing van sportactiviteit zich niet heeft uitgestrekt over meer dan drie speeldagen 
 

Ieder bewijs van betaling of afbetalingsakkoord afgeleverd aan de Financieel Directeur laat de club in kwestie toe 
wedstrijden te spelen vanaf de dag volgend op de eerste werkdag na het afleveren van dit bewijs. Deze beslissing wordt 
eveneens in de bondsbladen gepubliceerd. 
Al de wedstrijden die in de kalender voorzien waren in deze periode, ook diegene die uitgesteld werden, worden definitief 
verloren verklaard met forfait, met alle daaraan verbonden gevolgen. 
De toestand van sportieve inactiviteit, ongeacht de duur ervan, zal nooit het algemeen forfait (Art. 1526) met zich 
meebrengen. 
 

52. Indien de schorsing van sportactiviteit zich heeft uitgestrekt over meer dan drie speeldagen 
 

Ieder bewijs van betaling of afbetalingsakkoord afgeleverd aan de Financieel Directeur heft de schorsing van sportactiviteit 
op, maar laat de club in kwestie niet meer toe om het kampioenschap te hervatten, en wordt Art. 1531 toegepast. 
 
6. Een club kan slechts tweemaal per seizoen in toestand van “sportieve inactiviteit” geplaatst worden, ongeacht de duur van 
elke periode van schorsing van sportactiviteit. 
Bij de derde keer zal de club het kampioenschap niet meer mogen hervatten en wordt Art. 1531 toegepast. 
 

7. Na schrapping wordt het passief, met inachtneming van het maximum per club zoals bepaald in Art. 312, in zoveel delen 
verdeeld als er verantwoordelijke bestuursleden zijn. Ieder van hen wordt schuldenaar voor één deel. 
 

8. De eventuele ingebrachte gelden worden een eerste maal verdeeld, wanneer de gestorte sommen de helft van de schuld 
bedragen en een tweede maal wanneer de schuld volledig is ingebracht. 
 

 

R16.193 – Voorstel tot wijziging van Art. 1432 (Scheidsrechter voor wedstrijden 5 tegen 5 en 8 

tegen 8) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 
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1. Ingediend door 

 

ACFF 

 

2. Motivering 

  

Bepaalde jongeren geven al op zeer jonge blijk van hun interesse om scheidsrechter te worden. 

Volgens het huidige reglement kunnen zij binnen de ACFF pas worden aangeduid als ze tenvolle 15 

jaar oud zijn. Tegelijk kunnen ze ook geen theoretische lessen volgen uit vrees dat er een te 

belangrijke tijdspanne zou zijn tussen de theoretische en de praktische vorming, wat het 

departement arbitrage niet wenst. Wanneer men de mogelijkheden kent die in onze huidige 

samenleving aan de jeugd worden aangeboden op het vlak van sport- of andere activiteiten, lijkt het 

ons nuttig om kort op de bal te spelen en te vermijden dat omwille van een weigering (op basis van 

leeftijd) deze kandidaat definitief te verliezen. Het doel van het voorstel is du om de jonge krachten 

te laten optreden bij 5 tegen 5, bij 8 tegen 8 en in de vriendschappelijke wedstrijden van de 

provinciale jeugdselecties (provinciale opleiding van U12 tot U15) vanaf de leeftijd van 13 jaar. 

Bijgevolg wordt hiermee volgens een zelfde coherentie en zonder discontinuïteit tegemoet gekomen 

aan de doelstelling van de theoretische en de praktische cursus. 

 

3. Goedkeuring vereist van 

 

ACFF, Voetbal Vlaanderen 

 

4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde tekst 
 

Artikel 1432 Scheidsrechter voor wedstrijden met 5 tegen 5 en 8 tegen 8 en 

van provinciale selecties (U12 tot U15) 
 
1. Indien zij worden aangewezen door de bezochte club hebben ze geen recht op de reglementaire vergoedingen. 
 
2. De minimumleeftijd voor deze scheidsrechters bedraagt: 
 
- 13 jaar in de Vlaamse provincies en de sportieve provincie Brabant 
- 15 jaar voor de Waalse provincies. 
 
3. Er bestaat geen maximum leeftijdsgrens. 

  

 

R16. 194 – Voorstel tot wijziging van Art. 1572 (Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF) 

 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

ACFF 
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2. Motivering 

 

Beantwoorden aan de vraag van de clubs om het aantal wedstrijden tussen play-off 1 en 2 in 

evenwicht te brengen in het geval van categorieën samengesteld uit twee maal twaalf ploegen. 

 

3. Goedkeuring vereist van 

 

ACFF 

 

4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde teksten 

 

Artikel 1572 Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF 
 
Ongewijzigd tot: 
 
3. Kampioenschap U14 tot U19 
 
31. Het kampioenschap verloopt in twee fases: 
 
Fase 1 
- Twee reeksen A en B samengesteld uit maximum veertien ploegen die geografisch worden ingedeeld. 
- 11 tot 13 heenwedstrijden met rangschikking. 
 
Fase 2 
- Gespeeld volgens de formule van play-offs over enkele wedstrijden tussen de beide reeksen A en B. 
- De punten behaald in fase 1 laten toe om de ploegen in te delen die play-off 1 en 2 van fase 2 betwisten; deze punten 

worden niet verrekend in de rangschikking van fase 2, daar alle ploegen in de rangschikking vanaf 0 herbeginnen. 
- Play-off 1 omvat de eerste 7 6 van elke reeks van fase 1, over 13 enkele wedstrijden in het geval van reeksen van 12 

ploegen of de eerste 7 van elke reeks in de andere gevallen. 
- Play-off 2 omvat de 5, 6 of 7  de overblijvende ploegen van elke reeks die verder dan de 7de plaats gerangschikt zijn op 

het einde van fase 1, over 9 tot 13 enkele wedstrijden. 
 
Vervolg ongewijzigd  
 

 

R16.196 – Interpretatie van Art. 1506 (Verplichte inschrijving van clubs van hogere afdelingen) 
 

Het UC vaardigt onderstaande interpretatie uit en legt ze voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

Departement Reglement 

 

2. Motivering 

 

We stellen vast dat er een tegenstrijdigheid is voor wat betreft de inschrijving in de 

kampioenschappen van de hogere reserve-afdelingen enerzijds, en de bepalingen van de ACFF voor 

wat betreft deze reserveploegen. 

 

Inderdaad: 

Art. 1506.2 stelt:  
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De clubs van de hogere afdelingen heren worden eveneens ambtshalve ingeschreven in de kampioenschappen van de 
hogere reserve-afdelingen of beloften. 
De clubs die hiervoor forfait geven worden niet toegelaten tot de provinciale kampioenschappen van de reserveafdelingen 

 

Terwijl Art. 1564 stelt: 
De clubs van 2de en 3de klasse amateurs ACFF kunnen deelnemen aan het regionaal kampioenschap "Reserven amateurs 
ACFF". De clubs van provinciale afdelingen ACFF die gedurende minstens 1 van de 2 voorbije seizoenen het 
interprovinciaal kampioenschap U19 ACFF hebben betwist, mogen eveneens deelnemen aan dit kampioenschap. De 
organisatie van het kampioenschap zal worden bepaald in functie van het aantal ploegen. 

 

(NB. De teksten voor Voetbal Vlaanderen stemmen wel overeen: 

Art. 1559 stelt:  
De clubs van 2de en 3de klasse amateurs VFV moeten deelnemen aan de competitie "Regionale Reserven VFV". Dit wordt 
gelijklopend betwist, volgens een omgekeerde kalender.) 

 

Het Uitvoerend Comité is van oordeel dat de specifieke tekst van de ACFF van toepassing is op de 

specifieke kampioenschappen van de ACFF, en dat Art. 1506 dient aangepast te worden 

 

3. Goedkeuring vereist van 

 

ACFF 

 

4. Inwerkingtreding 

 

onmiddellijk door interpretatie 

01/07/2017 na goedkeuring NSC 

 

5. Voorgestelde tekst 

 

Artikel 1506 Verplichte inschrijving van clubs van hogere afdelingen 
 
1. Eerste ploegen: ambtshalve inschrijving. 
  
2. De clubs van de hogere afdelingen heren, uitgezonderd de clubs van de 2de en 3de klasse amateurs ACFF (zie Art.1564) 
worden eveneens ambtshalve ingeschreven in de kampioenschappen van de hogere reserve-afdelingen of beloften. 
De clubs die hiervoor forfait geven worden niet toegelaten tot de provinciale kampioenschappen van de reserveafdelingen. 
 
3. De clubs uit 3de klasse amateurs moeten, op straffe van een boete van 600,00 EUR per ontbrekende ploeg, minstens twee 
ploegen inschrijven in de jeugdkampioenschappen van de provincie. Deze verplichting vervalt indien zij deelnemen aan de 
interprovinciale jeugdkampioenschappen. 

 

 

R16.197 – Voorstel tot wijziging van Art. 226 (Nationale Studiecommissie) en 119 (Wijzigingen aan 

de reglementaire bepalingen) 
 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 
 

1. Ingediend door 
 

Uitvoerend Comité 
 

2. Motivering 
 

Sinds de oprichting van beide vleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen, en de feitelijke scheiding van het 

profvoetbal, bestaat de KBVB uit vier geledingen of entiteiten: 
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- De KBVB zelf, koepelorganisatie, die echter ook bepaalde taken uitvoert (beheer nationale 

ploegen, Beker van België…) 

- De clubs van het profvoetbal, verenigd in de Pro League 

- De ACFF, vzw die alle clubs van de Franstalige gemeenschap groepeert, en ook de clubs van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige gemeenschap die wensen toe te treden. 

- Voetbal Vlaanderen, die alle clubs van de Nederlandstalige gemeenschap groepeert, en ook de 

clubs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen toe te treden. 
 

In de regelgevende instantie echter, de Nationale Reglementscommissie (vanaf 01.07.2017) is de 

KBVB niet stemgerechtigd, alhoewel heel wat initiatieven van haar uitgaat! 
 

Uiteraard wil de KBVB geen vetorecht hebben inzake materies die enkel Pro League of een van 

vleugels aangaan, maar een stem in het kapittel hebben wanneer ze betrokken is bij de voorstellen. 
 

(Voorbeeld: indien bijvoorbeeld Voetbal Vlaanderen zou beslissen om een voorstel in te dienen om 

de verplaatsingskost gelijk te stellen aan de wettelijke verplaatsingskost, en de Pro League en ACFF 

stemmen hiermee in, dan wordt de KBVB voor een voldongen feit gesteld!) 
 

Ook heeft het geen zin om aan de entiteiten een stemmenpercentage mee te geven, daar ze allen 

meer dan 19% van de stemmen bezitten, en dus allen alleen een voorstel kunnen afwijzen. 

Bijgaand voorstel houdt dan verder ook in dat, wanneer een voorstel betrekking heeft op één of 

meerdere entiteiten, al deze entiteiten moeten akkoord gaan om de wijziging door te voeren. 
 

3. Goedkeuring vereist van 
 

Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen 
 

4. Inwerkingtreding 
 

01.07.2017 
 

5. Voorgestelde teksten 
 

Artikel 226  De regelgevende instantie: Nationale Reglementscommissie 

 

1. Bevoegdheden 
 
De Nationale Reglementscommissie is het wetgevende orgaan van de KBVB. Zij is belast met de bestudering en de 
eventuele goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging aan de reglementaire bepalingen, alsook van alle punten die door 
het Uitvoerend Comité op de agenda geplaatst worden. 
 

2. Samenstelling - Stemverdeling 
 
21. De Nationale Reglementscommissie is samengesteld uit de liga van het profvoetbal en de vleugels, te weten: 
 
- KBVB 

- Pro League; 
-  Voetbal Vlaanderen; 
-  ACFF. 
 
22. De procentuele stemverdeling is vastgelegd zoals bij de nationale algemene vergadering (Art. 128): 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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Artikel 119  Wijzigingen aan de reglementaire bepalingen 

 
1. Wijziging aan de reglementaire bepalingen 
 
11. Na behandeling in de Nationale Reglementscommissie 
 
111. Om aanvaard te worden, dienen de voorstellen van wijzigingen minstens 81% te behalen van het totaal aantal stemmen 
dat aan de Pro League en aan de beide vleugels VFV en ACFF is toebedeeld in de nationale algemene vergadering (Art. 
128).  aanvaard te worden door al de geledingen die over het voorstel dienen te beslissen: zie punt 2 hierna 
 
Deze wijzigingen gaan dan in voege op 1 juli van het volgende seizoen. 
 
112. Indien de entiteiten die over het voorstel dienen te beslissen echter unaniem instemmen met de voorgestelde 
wijzigingen, moet de Nationale Reglementscommissie beslissen over de datum waarop ze van kracht zullen worden. 
 
Deze wijzigingen dienen binnen de veertien dagen ter kennis worden gebracht van clubs en aangeslotenen, via een duidelijk 
bericht in “Sportleven”. 
 
12. Aan een bepaling in de “aanvullingen bij de regels van het voetbalspel” waar in het reglement naar verwezen 
wordt: 
 
Deze dienen behandeld zoals bepaald in punt 11 hiervoor. 
 
2. Beslissingsmacht - Blokkeringsminderheid 
 
21. Indien een voorstel tot wijziging aan het reglement exclusief van toepassing is op ofwel het profvoetbal ofwel het 
amateurvoetbal (Art. 304), , de ACFF of Voetbal Vlaanderen zal de beslissing hierover enkel en alleen genomen worden 
door de betrokken entiteit. 
 
Indien een voorstel enkel betrekking heeft op het amateurvoetbal (Art. 304) in haar geheel, zal het voorstel worden 
verworpen verklaard indien beide vleugels die deel uitmaken van de entiteit niet unaniem akkoord zijn. 
 
22. De KBVB heeft stemrecht indien een voorstel invloed heeft op de werking van de KBVB, of indien een voorstel in strijd is 
met wettelijke of decretale bepalingen, of met richtlijnen opgelegd door UEFA/FIFA 
 
23. De beslissing of een materie exclusief van toepassing is op ofwel het profvoetbal, ofwel op de ACFF of op Voetbal 
Vlaanderen, ofwel op het volledige amateurvoetbal, en of de KBVB stemrecht wordt toegekend, wordt genomen door de 
Nationale Reglementscommissie vooraleer het agendapunt te onderzoeken. 
Indien er hieromtrent geen unaniem akkoord is, wordt het punt verdaagd in afwachting van een beslissing van het 
Uitvoerend Comité, die moet genomen worden met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden. 
 
24. Inzake de voorwaarden tot toekenning, intrekking of weigering van de licenties, wordt elke wijziging onderworpen aan de 
verwezenlijking van de volgende voorwaarden: 
- voor de licentie van profvoetbal 1A: akkoord van de Pro League; 
- voor de licentie van profvoetbal 1B: tussen de Pro League, de ACFF en Voetbal Vlaanderen;  
- voor de licentie van nationale amateurclub: akkoord tussen de ACFF en Voetbal Vlaanderen. 
 

 

R16.204 – Voorstel tot toevoeging van een Art. 1302 (De automatische externe defibrillator) 

 

Het UC legt onderstaand voorstel voor aan de Nationale Studiecommissie. 

 

1. Ingediend door 

 

ACFF 
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2. Motivering 

 

Volgens het decreet zijn de clubs van de ACFF verplicht om over een automatische externe 

defibrillator (AED) te beschikken in de installaties waar ze wedstrijden van een officiële competitie , 

tornooien en vriendschappelijke wedstrijden organiseren onder toezicht van de ACFF. 

 

3. Goedkeuring vereist van 

 

ACFF 

 

4. Inwerkingtreding 

 

01.07.2017 

 

5. Voorgestelde teksten 

 

Artikel 1302 De automatische externe defibrillator ● Bepaling geldig voor de 

clubs van de ACFF  
 
1. Principe 
 
De clubs zijn verplicht om over een automatische externe defibrillator (AED) te beschikken in de installaties waar ze 
wedstrijden van een officiële competitie, tornooien en vriendschappelijke wedstrijden organiseren onder toezicht van de 
ACFF (ter informatie: het decreet voorziet ook de dat de aanwezigheid van een AED ook verplicht is tijdens de 
trainingssessies). 
 
2. Formulier in te vullen bij de inschrijving van de ploegen 
 
Bij de inschrijving van de ploegen (Titel 15, Hoofdstuk 2), moeten de clubs een formulier invullen waarin ze op erewoord 
verklaren dat er in alle installaties waar ze wedstrijden en trainingssessies organiseren (zie punt 1 hierboven) er een 
automatische externe defibrillator (AED) te hunner beschikking staat. Bij ontstentenis, zal de bevoegde instantie geen enkele 
wedstrijd kunnen programmeren in de betrokken installaties. 
 
Opdat de wedstrijden in deze installaties zouden kunnen geprogrammeerd worden, is de club verplicht om zich in regel te 
stellen overeenkomstig bovenstaand punt 1 en aan de bevoegde instantie melden hieraan te hebben verholpen door 
toezending van het in de eerste alinea hierboven bedoelde formulier.  
 
3. Bepaling van toepassing gedurende het seizoen 
 
Zie ook Art. 1528. 
 
Indien om welke reden dan ook de AED niet meer werkt of zich niet meer in de installaties bevindt, moet de club dit 
onmiddellijk melden aan het bevoegd comité dat geen enkele wedstrijd zal toelaten vooraleer de situatie geregulariseerd is.   
 

 

Artikel 1506 Verplichte inschrijving van clubs van hogere afdelingen 
 
Toevoegen: 
 
4. Formulier in te vullen door de clubs van de ACFF 
 
Zie Art. 1302.2 
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Artikel 1507 Verplichte inschrijving van clubs van provinciale afdelingen 
 
1. Voor de kampioenschappen van de provinciale afdelingen (seniores en jeugdploegen) moeten de clubs hun inschrijving 
aan hun Provinciaal Comité doen geworden voor de uiterste datum daartoe door het comité vastgesteld. Bij het 
inschrijvingsformulier moeten de clubs van de ACFF het in Art. 1302.2 voorziene formulier voegen waarmee ze verklaren dat 
er een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig is in hun installaties. 
De club wier inschrijving niet binnen die termijn toekomt, zal bestraft worden met een boete van 25,00 EUR. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 

 

Bondsinstanties 
 

R16.199 – PC Brabant VV 

 

Het UC staat toe dat het PC Brabant VV uitzonderlijk, tijdens een overgangsperiode tot 30.06.2019 

uit 13 leden bestaat. 
 

Overige  
 

R16.201 – Verzoeken tot wederkwalificatie  

 

Op advies van het PC Henegouwen, weigert het UC het verzoek tot wederkwalificatie ingediend door 

de heer Fréderic DEBAUQUE (°22.02.1971). 

 

Het UC verleent een gunstig gevolg aan het verzoek tot wederkwalificatie ingediend door de heer 

Michaël DUVIVIER (°08.10.1976). 

 

 

R16.202 – Schrapping  

 

Het UC stelt de club (A07431) Saint Germain Gent voor tot schrapping van de bonsdslijsten en gaat 

over tot de schrapping van de genaamden Ula Yakup (°29.02.1996), Thiery Tayfun (°01.01.1993), 

Muselaj Samet (°05.06.1994), Kurtulus Kubilay (°13.10.1996), Zequiraj Ardit (°07.01.1993) en 

Karakaya Mustafa (°17.12.1994), allen toegewezen aan deze club. 
 

 

R16.203 – Historisch stamnummer  

 

Vanaf het ogenblik dat aan alle gestelde voorwaarden is beantwoord, verleent het UC de club (7776) 

K. Lyra TSV het historisch stamnummer 52 op basis van het ingediende verzoek. 
 

 

DIVERSEN 
 

D16.055 – Wederkwalificatie 

 

Aangezien de heer Antonio SCHENA (°09.04.1952), individueel aangesloten, beantwoordt aan de 

voorwaarden van Art. 602.3 van het bondreglement beslist het UC om de betrokkene te 

wederkwalificeren vanaf 20.04.2017. 
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D16.056 – Toetreding nieuwe clubs 

 

Het UC verleent zijn akkoord betreffende de toetreding van de nieuwe clubs JONG SG 

DENDERMONDE (Oost-Vlaanderen) en CELTIC DENEE FOOTBALL (Namen). 


