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Boek B, Titel 1 – Reglementair Kader

1 INLEIDENDE BEPALINGEN
Artikel B1.1
De KBVB en haar geledingen worden geregeld door hun statuten, het lidmaatschap van de
KBVB bij FIFA en UEFA, de Ethische code van de KBVB, alsmede door het bondsreglement.
De bepalingen van het bondsreglement vullen de Statuten en de Ethische Code van de KBVB
aan en bepalen nadere regels inzake de organisatie, de werking en de activiteiten van de
KBVB en die van zijn geledingen, met inbegrip van de rechten en plichten van hun leden die
op grond van hun lidmaatschap worden aanvaard.
Artikel B1.2
Het bondsreglement omvat alle reglementen of reglementaire bepalingen die als volgt zijn
ingedeeld:
-

-

Boek B: houdende bepalingen die gezamenlijk uitgaan van en betrekking hebben op
de KBVB en zijn geledingen, waaronder de Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen,
onverminderd de mogelijkheid om daarin ook bepalingen op te nemen die slechts voor
één of welbepaalde geledingen gelden.
Boek B is behoudens andersluidende bepaling, integraal toepasselijk op het
profvoetbal, ACFF en Voetbal Vlaanderen. De bepalingen in Boek B die uitsluitend
betrekking hebben op Voetbal Vlaanderen of ACFF gelden enkel in respectievelijk het
Nederlands of het Frans. De vertaling naar de andere taal is in dat geval louter
indicatief.
Boek P: houdende bepalingen die betrekking hebben op het profvoetbal.
Boek V: houdende bepalingen die betrekking hebben op het amateurvoetbal onder de
verantwoordelijkheid van Voetbal Vlaanderen.
Boek A: houdende bepalingen die betrekking hebben op het amateurvoetbal onder de
verantwoordelijkheid van het ACFF
Boek F: houdende bepalingen die betrekking hebben op het futsal.
Boek M: houdende bepalingen die betrekking hebben op het minivoetbal.
De bijlagen maken integraal deel uit van het bondsreglement.
De regels van het voetbalspel, uitgevaardigd door IFAB en wat minivoetbal betreft, het
WMF.

De Boeken kunnen verwijzingen bevatten naar de andere Boeken of andere reglementering.
De Boeken kunnen worden ingedeeld of onderverdeeld in titels, in deelreglementen of volgens
enige andere nuttige indeling.
Boek B is als volgt ingedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Reglementair kader
Bondsorganisatie
Clubs
Spelers
Officials en niet-spelende Aangeslotenen
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6. Wedstrijden
7. Competities
8. Tussenpersonen
9. Toeschouwers
10. Doping
11. Geschillen en procedures
Artikel B1.3
Teneinde de transparantie van het bondsreglement te vergroten, kunnen in de bepalingen
ervan de volgende symbolen worden aangewend:

voor bepalingen met een informatief karakter
voor bepalingen die betrekking hebben op de handhaving
voor bepalingen met financiële gevolgen
voor bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit FIFA reglementering
voor bepalingen die betrekking hebben op het profvoetbal
voor bepalingen die betrekking hebben op het amateurvoetbal - Voetbal Vlaanderen
voor bepalingen die betrekking hebben op het amateurvoetbal - ACFF
Deze vermeldingen doen geen afbreuk aan het bindende en verplichte karakter van elke
bepaling van het bondsreglement en creëren geen hiërarchie tussen de bepalingen, met
uitzondering evenwel van de informatieve bepalingen die een louter informatieve waarde
hebben.
Artikel B1.4
De nietigheid van een bepaling van het bondsreglement, in voorkomend geval vastgesteld
wegens strijdigheid met bepalingen van dwingend recht of openbare orde of met de algemene
rechtsbeginselen, heeft niet de nietigheid van het bondsreglement zelf noch van de overige
bepalingen van het betreffende artikel tot gevolg.
Artikel B1.5
De bondsadministratie en de bondsinstanties passen het reglement toe te goeder trouw en
naar de geest ervan.
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2 DEFINITIES
Artikel B1.6
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. aangeslotene: de natuurlijke persoon die zich aangesloten heeft bij de bond;
2. algemeen forfait : een forfait voor alle (resterende) kampioenschapswedstrijden door een
in een kampioenschap ingeschreven ploeg;
3. amateur: speler zonder contract of met een contract dat niet onderworpen is aan de Wet
van 24 februari 1978 betreffende betaalde sportbeoefenaars;
4. betaalde sportbeoefenaar: speler met een contract dat onderworpen is aan de Wet van
24 februari 1978 betreffende betaalde sportbeoefenaars;
5. bond: de KBVB en haar geledingen, in al hun samenstellingen;
6. bondsactie: een vordering ingeleid door het parket;
7. bondsadministratie: de administratie van de KBVB;
8. bondsblad: officieel communicatiekanaal van de bond;
9. bondsgriffie: een administratieve dienst van de bond, die fungeert als centraal
aanspreekpunt en doorgeefluik voor de secretariaten van de verschillende
bondsinstanties.
10. bondsinstantie:
een
instantie
met
administratieve,
regelgevende
disciplinaire/rechtsprekende bevoegdheden zoals bepaald in het bondsreglement;

of

11. bondsparket: het parket van de KBVB;
12. bondsschuld:
a) alle schulden van clubs en aangeslotenen tegenover de KBVB en/of haar vleugels, het
Belgisch Arbitragehof voor de Sport, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie
in de Sportsector, de UEFA en de FIFA;
b) alle schulden waartoe clubs en aangeslotenen worden veroordeeld bij beslissing in
kracht van gewijsde van een bondsinstantie, van het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport of het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de Sportsector
rechtsprekende in graad van beroep tegen een bondsinstantie, met inbegrip van
veroordeling ten opzichte van derden;
c) bedragen toegekend bij vonnis in kracht van gewijsde van een burgerlijke rechtbank of
externe arbitrage-instelling, hetwelk samen met de stukken officieel ter kennis werd
gebracht aan de KBVB of de vleugels (per aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot):
- aan clubs en aangeslotenen, voortvloeiende uit de sportieve activiteit uitgeoefend
door de aangeslotene;
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-

aan tussenpersonen;

13. club: een feitelijke vereniging, een rechtspersoon of een entiteit bestaande uit meerdere
rechtspersonen met op elkaar afgestemde activiteiten, die onder een eigen sportieve
identiteit het beoefenen van een voetbaldiscipline tot doel heeft.
In geval van een entiteit bestaande uit meerdere rechtspersonen wordt de rechtspersoon
die het lidmaatschap aanvraagt en/of verwerft geacht de andere rechtspersonen binnen
de entiteit te vertegenwoordigen en te verbinden.
Indien er in dit reglement verwezen wordt naar een nationale of hogere afdeling, worden
enkel clubs voor mannenvoetbal bedoeld. Indien vrouwenvoetbal bedoeld wordt, wordt dit
specifiek vermeld. De verwijzing naar provinciale of lagere afdelingen geldt voor zowel
clubs voor mannen- als vrouwenvoetbal.
14. Competitie: de verzameling van officiële wedstrijden gespeeld in een kampioenschap, een
eindronde, play-offs of een bekercompetitie;
Soorten officiële wedstrijden

Inbegrepen:

Kampioenschapswedstrijden:

Testwedstrijden:

wedstrijden die deel uitmaken van een
reeks, waarbij, met uitzondering van
deze
die
wedstrijden
niet-11/11
veldvoetbal betreffen, een rangschikking
wordt opgemaakt.

a) wedstrijden om twee ploegen van
dezelfde afdeling of reeks die in de
eindstand op een gelijke plaats eindigen
(nadat alle criteria zijn uitgeput) te
rangschikken;
b) wedstrijden om een algemeen
kampioen aan te duiden, gespeeld in één
enkele- of in een heen- en terugwedstrijd,
worden beschouwd als testwedstrijden.

Wedstrijden van een eindronde: Wedstrijden
van
een
wedstrijden in een minicompetitie tussen kwalificatieronde: wedstrijden tussen
een aantal ploegen van verschillende
afdelingen of reeksen om een stijger(s)
of daler(s) aan te duiden.

Play-offs : wedstrijden die gespeeld

ploegen uit verschillende afdelingen of
reeksen, voorafgaand aan de eindronde,
om de deelnemers aan de eindronde aan
te duiden.
Finalewedstrijden:
heenen
terugwedstrijden
tussen
periodekampioenen, op basis waarvan
een kampioen en een stijger wordt
aangeduid.

worden
na
de
reguliere
kampioenschapswedstrijden, op basis
waarvan:
a) een kampioen wordt aangeduid of een
eindrangschikking wordt opgemaakt;
en/of
b) deelnemers aan Europese Bekers
worden aangeduid; en/of
c) een daler wordt aangeduid.
Bekerwedstrijden: wedstrijden die deel uitmaken van een reeks, waarbij,
behoudens uitzondering opgenomen in de reglementen, de winnaar doorgaat naar de
volgende ronde en de verliezer direct uitgeschakeld is. De laatst overblijvende ploeg
wordt als bekerwinnaar aangeduid.

15. fusie: de handeling waarbij twee of meerdere clubs hun patrimonium samenbrengen om
aldus één enkele club te vormen;
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16. forfait: de beslissing van een club om van de deelname aan een wedstrijd af te zien of een
daarmee gelijkgestelde omstandigheid;
17. geledingen: de volgende geledingen maken deel uit van de KBVB:
a) Het profvoetbal, waarvan de clubs zich verenigd hebben in een belangenvereniging,
Pro League genaamd;
b) Voetbal Vlaanderen, zijnde de Vlaamse vleugel van het amateurvoetbal;
c) ACFF, zijnde de Franstalige vleugel van het amateurvoetbal.
Een vleugel kan onderverdeeld worden in “clusters” waarin, over de provinciegrenzen
heen, bepaalde organisaties of activiteiten gebundeld worden.
Binnen Voetbal Vlaanderen kunnen entiteiten tot stand komen. Het betreft
verzamelingen van clubs die in eenzelfde discipline een competitief of een recreatief
programma aanbieden. Binnen Voetbal Vlaanderen kunnen tevens kernen tot stand
komen. Het betreft verzamelingen van clubs die onder één stamnummer aangesloten zijn
bij een entiteit en die al dan niet in eigen beheer of met een afwijkend beheer een
voetbalaanbod organiseren; clubs binnen deze kernen hebben een eigen stamnummer en
kunnen ook actief zijn in een andere discipline en of entiteit;
Voetbal Vlaanderen is eveneens erkend als topsportfederatie.
18. gemeenschappelijke kosten: de gemiddelde verplaatsingskosten van de deelnemende
ploegen in eenzelfde afdeling vastgelegd op basis van een solidariteitsprincipe;
19. gerechtigde correspondent: de door de club gemandateerde aangeslotene die
gerechtigd is om de club en hun aangeslotenen ten aanzien van de bond te
vertegenwoordigen en te verbinden en vice versa;
20. herspeelde wedstrijd: een wedstrijd die, na een beslissing van de bevoegde instantie,
opnieuw wordt gespeeld nadat hetzij de oorspronkelijke wedstrijd de volledige duur heeft
gehad of deze door de scheidsrechter om gelijk welke reden werd gestaakt;
21. IFAB: International Football Association Board van de FIFA;
22. interprovinciale afdelingen: reeksen bestaande uit ploegen van clubs uit verschillende
provincies, maar behorende tot dezelfde vleugel;
23. jeugdwedstrijden: wedstrijden van ploegen tot en met U21;
24. minderjarige: een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
25. nationale afdelingen: reeksen bestaande uit eerste ploegen van clubs van verschillende
provincies en deel uitmakende van verschillende vleugels;
26. official: elke persoon, met uitzondering van een speler, die een functie bekleedt of activiteit
ontplooit die betrekking heeft op het voetbal georganiseerd door of onder de
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verantwoordelijkheid van de KBVB, haar vleugels en clubs inbegrepen, en die in één van
de categorieën hieronder zijn ingedeeld:
a) bondsofficial: de persoon die, anders dan in de hoedanigheid van medewerker,
aangesteld is als lid van één van de instanties of organen van de bond.
Bijvoorbeeld: leden van de Raad van Bestuur, leden van de disciplinaire organen,
de referee observer.
b) wedstrijdofficial: de persoon die optreedt als scheidsrechter, assistentscheidsrechter, vierde scheidsrechter, of elke andere persoon die door de bond is
aangeduid om een verantwoordelijkheid op te nemen met betrekking tot de
wedstrijdleiding.
Bijvoorbeeld: de match delegate, de tijdwaarnemer in het futsal.
c) ploegofficial: de persoon die een verantwoordelijkheid heeft namens een ploeg en op
het wedstrijdblad vermeld staat, met uitzondering van de spelers en de wisselspelers.
Bijvoorbeeld: de ploegafgevaardigde, de technische staf (trainer), de medische
staf.
d) terreinofficial: de persoon die een verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de
organisatie van wedstrijden gespeeld op de terreinen van de bezochte club.
Bijvoorbeeld: de terreinafgevaardigde, de terreincommissaris.
27. officiële functie op het terrein: de functie van terreinafgevaardigde, afgevaardigde van
de bezoekende club en de terreincommissaris.
28. overdracht van patrimonium: de handeling waarbij een club haar patrimonium evenals
haar stamnummer overdraagt aan een andere rechtspersoon of feitelijke vereniging;
29. provinciale afdelingen: reeksen bestaande uit eerste ploegen van clubs van dezelfde
provincie;
De provinciale afdelingen worden ook wel “lagere afdelingen” genoemd. De
afdelingen die het provinciale niveau overstijgen (de interprovinciale of regionale en
nationale afdelingen), worden “hogere afdelingen” genoemd.
30. reeks: een vastgesteld aantal ploegen dat tegen elkaar in dezelfde competitie speelt;
31. regels van het voetbalspel: de door IFAB voorgeschreven en door de FIFA
goedgekeurde spelregels, voor elk nieuw seizoen beschikbaar gesteld in een vertaalde
uitgave;
32. retributie: een financiële bijdrage aan de bond wegens een administratieve prestatie, die
ambtshalve in rekening wordt gebracht;
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33. samenwerkingsverband voor jeugdploegen: de handeling waarbij twee of meerdere
clubs beslissen om gezamenlijk aan jeugdwerking tot en met U21 te doen;
34. scheidsrechter:
scheidsrechter;

de

scheidsrechter,

de

assistent-scheidsrechter

of

de

vierde

Voor wat het futsal betreft, beoogt de term "scheidsrechter" zowel de eerste, tweede of
derde scheidsrechter als de tijdwaarnemer behoudens andersluidende bepaling.
35. secties: afdelingen binnen een club:
a) spelend in verschillende voetbaldisciplines, of
b) die de mannenploegen en de vrouwenploegen van elkaar onderscheiden;
36. senioreswedstrijden: wedstrijden van eerste ploegen en reserven;
37. verantwoordelijke bestuursleden: de leden van het bestuursorgaan van een club die
persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de bondsschulden van de club (deze werden ook
blauwe kaarthouders genoemd);
38. veteraan : een speler van 35 jaar of ouder
39. vleugel: het amateurvoetbal bestaat uit twee vleugels (zie ook “geledingen”);
a) ACFF
b) Voetbal Vlaanderen
40. voetbaldiscipline: veldvoetbal, futsal of minivoetbal. Binnen elk van de disciplines kan er
een competitief en een recreatief aanbod zijn:

Competitief
voetbal

Recreatief voetbal

Profvoetbal
Nationaal en regionaal
amateurvoetbal
Provinciaal
amateurvoetbal
Recreatief voetbal
Kerncompetities

KBVB
KBVB, ACFF en Voetbal
Vlaanderen
ACFF en Voetbal Vlaanderen
Voetbal Vlaanderen
Voetbal Vlaanderen

41. voetbalseizoen (of seizoen): de periode die aanvangt op 1 juli en eindigt op 30 juni.
42. vriendschappelijke wedstrijden: alle wedstrijden buiten een officiële competitie, met
inbegrip van tornooiwedstrijden. Schematisch:
Vriendschappelijke wedstrijden

Inbegrepen:

Alle wedstrijden buiten een officiële
competitie

Tornooiwedstrijden: wedstrijden in een
vriendschappelijke minicompetitie tussen
ploegen van verschillende clubs waarvan
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de wedstrijdkalender is opgemaakt door de
organiserende club,.

43. wedstrijd: een officiële wedstrijd (competitie) of een vriendschappelijke wedstrijd;
44. wedstrijden niet-11/11: wedstrijden van het veldvoetbal waarvan ploegen uit minder dan
11 spelers bestaan;

Wedstrijden 2/2, 3/3, 5/5 en 8/8.
45. club-trained speler: een speler die tussen de leeftijd van 15 jaar (of het begin van het
seizoen waarin hij 15 wordt) en 21 jaar (of het einde van het seizoen waarin hij 21 wordt),
en ongeacht zijn nationaliteit en leeftijd, bij zijn huidige club is geregistreerd voor een
periode (al dan niet doorlopend) van drie volledige seizoenen of van 36 maanden.

3 ALGEMENE BEPALINGEN
3.1 BINDENDE INTERPRETATIE
Artikel B1.7
In dit reglement niet voorziene gevallen die het administratieve karakter of de werking van de
bondsadministratie overschrijden, alsook elke onduidelijke normatieve bepaling of verschillen
in de landstalen, kunnen onder de vorm van interpretatieve beslissing, op verzoek van de
bondsadministratie, de vleugels of van een bondsinstantie door de Hoge Raad verduidelijkt
worden middels een interpretatieve beslissing.
De drie geledingen en de administratie van de KBVB hebben stemrecht om een interpretatieve
beslissing te nemen. Bij staking van stemmen, wordt een interpretatie verworpen.
Een interpretatieve beslissing verwerft bindende kracht na publicatie in het bondsblad en is,
tenzij anders bepaald, onmiddellijk van toepassing gedurende het lopende seizoen. Voor een
definitieve uitwerking na het lopende seizoen, dient de procedure voor een reglementswijziging
gevolgd te worden.
Wanneer een procedure hangende is bij een bondsinstantie, kan er geen interpretatieve
beslissing genomen worden die uitwerking zou hebben in de betrokken zaak.

3.2 REGLEMENTSWIJZIGINGEN
3.2.1 Algemeen
Artikel B1.8
Voorstellen tot reglementswijziging kunnen door de bondsadministratie, door een
bondsinstantie, en door elke geleding die over een belang beschikt (Voetbal Vlaanderen,
ACFF, Pro League), dan wel door 25 leden gezamenlijk, mits een motivering, bij de Hoge Raad
worden ingediend.
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De Hoge Raad voorziet deze van advies (een analyse betreffende onder meer wenselijkheid,
wettelijkheid, impact en praktische implicaties voor de bondsadministratie) en zorgt voor de
uitwerking van de teksten en de mogelijke datum van inwerkingtreding.
Uitgewerkte teksten met het advies worden binnen de Hoge Raad voorgelegd aan de
stemgerechtigde leden. Hierbij zal worden aangegeven welke entiteiten dienen te stemmen.
Bij betwisting nopens de stemgerechtigdheid, zal de Raad van Bestuur hierover uitspraak doen
met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien deze meerderheid niet wordt bereikt, zal het BAS hierover uitspraak doen.
Artikel B1.9
Om aanvaard te worden, dienen de voorstellen van wijzigingen aanvaard te worden door al de
stemgerechtigde geledingen (één stem per geleding/administratie van de KBVB) die over het
voorstel dienen te beslissen.
Indien een voorstel tot wijziging aan het reglement exclusief van toepassing is op ofwel het
profvoetbal, Voetbal Vlaanderen of ACFF zal de beslissing hierover enkel en alleen genomen
worden door de betrokken geleding. Indien een voorstel enkel betrekking heeft op het
amateurvoetbal in haar geheel, zal het voorstel worden verworpen indien beide vleugels niet
unaniem akkoord zijn.
Reglementswijzigingen inzake de licentievoorwaarden voor het profvoetbal van 1B,
veronderstellen het akkoord van zowel het profvoetbal, Voetbal Vlaanderen als ACFF.
De stemgerechtigde van de KBVB heeft een vetorecht indien een voorstel ingaat tegen het
beleid van de KBVB, invloed heeft op de werking van de KBVB, of indien een voorstel in strijd
is met wettelijke bepalingen, of met regelgeving of richtlijnen opgelegd door hogere sportieve
instanties, zoals UEFA/FIFA.
Als één van de andere geledingen de toepassing van voorgaande alinea betwist binnen de 15
dagen na de beslissing tot gebruik van het vetorecht, wordt het punt verdaagd in afwachting
van een beslissing van het Raad van Bestuur van de KBVB. De beslissing van de Raad van
Bestuur om aan de KBVB vetorecht te verlenen in toepassing van voorgaande alinea dient te
worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Indien deze meerderheid niet wordt bereikt, zal het BAS hierover uitspraak doen.
Artikel B1.10
De wijzigingen gaan in beginsel in voege op 1 juli van het seizoen daarop volgend, dan wel op
de datum, bepaald door de Hoge Raad.
De wijzigingen worden gepubliceerd in het bondsblad.

3.2.2 Wijzigingen ingegeven door hogere overheden of instanties
Artikel B1.11
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Wijzigingen ingegeven door dwingende bepalingen van hogere sportieve instanties zoals
FIFA, UEFA en/of overheidsregulering in de meest ruime zin kunnen ten allen tijde door de
Hoge Raad mits goedkeuring van de stemgerechtigde van de KBVB doorgevoerd worden.
Tenzij anders bepaald, is een wijziging ingegeven door een hogere instantie of overheid na
publicatie in het Bondsblad onmiddellijk van toepassing.

3.3 VERBINTENISSEN
Artikel B1.12
Als lid van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en van de Union des
Associations Européennes de Football (UEFA) verbinden de KBVB en zijn geledingen, met
inbegrip van hun organen en hun leden, zich ertoe:
1° de wet na te leven, waaronder begrepen: de algemene rechtsprincipes, de bepalingen van
openbare orde en dwingend recht, zoals deze voortvloeien uit de nationale, regionale en
Europese rechtsorden;
2° het bondsreglement na te leven, waaronder de regels van het voetbalspel, zoals ze werden
opgesteld door de Internationale Football Association Board (IFAB);
3° de statuten, reglementen en beslissingen van de FIFA en de UEFA na te leven;
4° de principes van loyauteit, integriteit en sportieve geest als uitdrukking van de fair play na
te leven;
5° de bevoegdheid van het "Tribunal Arbitral du Sport" (TAS) in Lausanne (Zwitserland), zoals
voorzien door de overeenstemmende Statuten van de FIFA en de UEFA, te erkennen;
6° de bevoegdheid van het “Belgisch Arbitragehof voor de Sport” (BAS) als onafhankelijk en
onpartijdig scheidsgerecht te erkennen;
7° De bevoegdheid van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de sportsector
(C-SAR) als onafhankelijk en onpartijdig scheidsgerecht te erkennen.
Artikel B1.13
Op grond van hun aansluiting verbinden de clubs en aangeslotenen zich ertoe, onder
voorbehoud van bepalingen van openbare orde of dwingend recht, de bepalingen van het
bondsreglement na te leven alsook alle regelgeving die voor de toepassing van het
bondsreglement relevant is.
Clubs van Voetbal Vlaanderen dienen zich te schikken naar de bepalingen van boekdelen V
en B, en in voorkomend geval P (indien ze profclub zijn), F (voor het futsal) of M (voor het
minivoetbal).
Clubs van de ACFF dienen zich te schikken naar de bepalingen van boekdelen B en A, en in
voorkomend geval P (indien ze profclub zijn) of F (indien ze in nationale afdelingen van het
futsal spelen).
Artikel B1.14
De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF onderschrijven de Ethische Code “naast het veld”
waarbij een rechtmatig, integer, ethisch en verantwoord gedrag wordt vooropgesteld voor de
KBVB, ACFF en Voetbal Vlaanderen, alsook voor alle leden van bondsinstanties. De ethische
code formuleert een gemeenschappelijke reeks waarden die essentieel zijn voor de goede
werking, de instandhouding van de reputatie van de KBVB, ACFF en Voetbal Vlaanderen, en
die van de voetbalsport in het algemeen.
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Artikel B1.15
De bond beschikt, conform onderhavige reglementaire bepalingen, over de volheid van
bevoegdheid in sportieve, reglementaire, administratieve en disciplinaire aangelegenheden.
Door hun aansluiting aanvaarden alle clubs en aangeslotenen van de bond deze bevoegdheid.
Zij worden geacht het reglement te kennen, alsook de interpretatieve beslissingen die dit
reglement aanvullen en gepubliceerd worden.
Zonder hierbij afbreuk te willen doen aan het bepaalde in het vorige lid, waakt de KBVB erover
dat de statuten, de Ethische code van de KBVB, het bondsreglement en de regels van het
voetbalspel online worden gepubliceerd.

De aanvullingen bij de regels van het voetbalspel zijn informatief.
Artikel B1.16
Voor alle niet voorziene gevallen kunnen de niet dwingende bepalingen van de FIFA en UEFA
reglementering en het Belgisch recht aanvullend toegepast worden.

3.4 ARBITRAGECLAUSULE
3.4.1 Arbitrage binnen de bond
Artikel B1.17
Onverminderd de bepalingen van dwingend recht en binnen de grenzen hiervan, verbinden de
clubs en aangeslotenen, door hun aansluiting, zich ertoe elk geschil dat voor arbitrage vatbaar
is conform de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage overeenkomstig de
bepalingen en de modaliteiten van het bondsreglement te laten beslechten door een
scheidsgerecht van de bond. In dit opzicht geldt deze bepaling als een arbitraal beding binnen
de grenzen van de wet.

Ingevolge het Burgerlijk Wetboek, dient in geval van voogdij over een
minderjarige, de vrederechter de voogd een bijzondere machtiging te verlenen om een
arbitrage-overeenkomst te sluiten en op grond daarvan een geschil aan arbitrage te
onderwerpen.
Geschillen tussen clubs en derden of tussen clubs en niet-spelende aangeslotenen kunnen
aan arbitrage worden onderworpen mits de partijen de arbitrage door een scheidsgerecht van
de bond hebben aanvaard in een uitdrukkelijke arbitrageovereenkomst of in elk ander stuk
welke hen bindt en waarin een arbitraal beding is opgenomen.
Geschillen betreffende het beheer van een club worden in ieder geval onderworpen aan
arbitrage.

Geschillen betreffende arbeidsovereenkomsten (zoals van spelers of trainers)
kunnen slechts aan arbitrage worden onderworpen mits beide partijen de arbitrage
aanvaarden in een na het ontstaan van het geschil gesloten arbitrageovereenkomst.
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Indien de arbitrage niet wordt aanvaardt, heeft de speler, trainer of de club het recht
het geschil voor te leggen aan de jurisdicties van gemeen recht.

3.4.2 Arbitrage door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport
Artikel B1.18
Onverminderd de bepalingen van dwingend recht en binnen de grenzen hiervan, verbinden de
bond en, door hun aansluiting, de clubs en aangeslotenen, zich ertoe elk geschil uit hoofde
van het bondsreglement of van de wedstrijden en competities georganiseerd op grond van dit
reglement, na de uitputting van de interne middelen voor zover deze in het bondsreglement
zijn voorzien, te beslechten via de toepasselijke procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor
de Sport.

In afwijking van het bovenstaand lid, verbinden de bond en, door hun aansluiting,
de clubs, zich ertoe elk geschil uit hoofde van het bondsreglement inzake licenties 1A,
1B, Europese licentie en inzake Financial Fair Play, na de uitputting van de interne
middelen voor zover deze in het bondsreglement zijn voorzien, te beslechten via de
toepasselijke procedure bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de
sportsector (C-SAR).

Voor alle duidelijkheid wordt eraan herinnerd dat de bovengenoemde
uitzondering voor het profvoetbal niet van toepassing is op clubs van 2de en
3de afdelingen ACFF/VV, die amateurvoetbalclubs zijn.

3.5 TAAL
Artikel B1.19
Het bondsreglement wordt uitgegeven in het Nederlands en het Frans of in één van beide
talen.
Met elke verwijzing naar “talen” wordt steeds enkel het Nederlands en het Frans bedoeld.
Artikel B1.20
De voor de clubs bestemde (schriftelijke) communicatie gebeurt in het Nederlands of het Frans
afhankelijk van hun lidmaatschap van de vleugels.

3.6 GESLACHT
Artikel B1.21
Waar dit reglement persoonsaanduidingen in de mannelijke vorm hanteert, wordt behoudens
andersluidende bepaling, zowel het mannelijke als vrouwelijke geslacht bedoeld.
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3.7 DAGEN EN TERMIJNEN
Artikel B1.22
Behoudens expliciet andersluidende bepaling, wordt met de term “dag(en)” steeds
“kalenderdag(en)” bedoeld. De term "werkdag" slaat op alle dagen van de week, uitgezonderd
zaterdagen, zondagen en nationale wettelijke feestdagen.

Deze nationale wettelijke feestdagen zijn:
1. 1 januari (Nieuwjaar)
2. Paasmaandag
3. 1 mei (Feest van de Arbeid)
4. Onze Heer Hemelvaart
5. Pinkstermaandag
6. 21 juli (Nationale Feestdag)
7. 15 augustus (Maria Tenhemelopneming)
8. 1 november (Allerheiligen)
9. 11 november (Wapenstilstand)
10. 25 december (Kerstmis)
Wordt voor een periode of termijn een begin- en een einddatum aangegeven, dan zijn deze
beide in de periode of de termijn inbegrepen. De einddatum loopt af om middernacht. De eerste
dag van een periode of termijn blijft behouden, zelfs indien het geen werkdag is. Indien de
laatste dag van een periode of termijn geen werkdag is, eindigt de periode of termijn de
daaropvolgende werkdag.
Met 12:00h wordt tenzij anders aangegeven, 12:00h‘s middags bedoeld.
Indien de verzending via de post gebeurt, is de datum van de poststempel rechtsgeldig. Indien
deze onleesbaar is, is de datum van aankomst rechtsgeldig. Voor elektronische of digitale
communicatie, is uitsluitend de datum en het tijdstip van ontvangst, aangegeven door de
apparatuur van de KBVB, rechtsgeldig.
Indien het parket een proces-verbaal (niet digitaal) neerlegt, is ook de datum van de stempel
van de bondsgriffie geldig.

3.8 ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN EN
KENNISGEVINGEN
Artikel B1.23
De bepalingen van dit reglement worden technologieneutraal opgevat, tenzij dit uitdrukkelijk
anders is vermeld of tenzij, in geval van een elektronische kennisgeving of handeling, binnen
de 2 werkdagen na ontvangst of kennisname ervan door de bond of haar bevoegde instantie
gevraagd wordt de kennisgeving of handeling alsnog via schriftelijke weg te bevestigen.
Met documenten of geschriften worden zowel papieren als elektronische documenten of
communicatiemiddelen bedoeld. Met de betekening, bewaring of archivering daarvan wordt
zowel de papieren als elektronische betekening, bewaring of archivering bedoeld. Met de
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aangetekende zending wordt zowel de per post gedane als de elektronische aangetekende
zending bedoeld. Met de poststempel wordt ook de elektronische tijdstempel bedoeld.
Met de handtekening of ondertekening worden zowel de manuele of elektronische
handtekening, als de akkoordverklaring via digitale platformen bedoeld.
Indien de handtekening of toestemming van een minderjarige vereist is, geldt enkel de
handtekening of toestemming van een houder van het ouderlijk gezag. De handtekening die
in het bezit is van de bond wordt vermoed deze van een houder van het ouderlijk gezag te zijn.

3.9 NIETIGHEID EN VERVAL
Artikel B1.24
Een handeling kan enkel nietig worden verklaard indien het reglement de nietigheid ervan
uitdrukkelijk voorziet.
Behoudens het bepaalde inzake rechtspleging (B11), wordt de nietigheid vastgesteld zelfs als
het doel dat met de pleegvorm wordt beoogd bereikt werd.
De termijnen gelden enkel op straffe van verval wanneer het reglement het verval voorziet.

3.10 BONDSBLAD
Artikel B1.25
Een bondsblad wordt gepubliceerd in het Nederlands en in het Frans. Deze publicatie gebeurt
uitsluitend op digitale wijze.
De officiële berichten van elke geleding worden in het bondsblad van de geleding
op de website gepubliceerd.
Wat betreft de datum van publicatie, als referentiepunt voor een aantal procedurehandelingen,
geldt tenzij anders vermeld, de datum van de woensdag van de week waarin het bondsblad
digitaal gepubliceerd wordt, ongeacht of dit al dan niet een werkdag is.

3.11 PERSOONSGEGEVENS EN ARCHIVERING
Artikel B1.26
De bond verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van aangeslotenen.
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt wegens de noodzakelijkheid ervan voor de
uitvoering van de rechten en plichten die op grond van de aansluiting ontstaan, om op verzoek
van de betrokkene maatregelen voor diens aansluiting te nemen, om te voldoen aan een
wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of, in het algemeen, met
het oog op de uitvoering van de statutaire en reglementaire opdrachten van de bond.
De bond bewaart documenten en verwerkt persoonsgegevens conform de wettelijke
bepalingen, de privacyverklaring en de retentiepolicy van de bond.
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Verzoeken van aangeslotenen tot inzage, rechtzetting of schrapping van gegevens
worden gericht aan privacy@rbfa.be

3.12 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Artikel B1.27
Het lidmaatschap bij de bond verleent geen enkel recht om de logo’s of de merken van de
bond te gebruiken of te exploiteren zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming.

4 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN
4.1 ALGEMEEN
Artikel B1.28
Door hun aansluiting aanvaarden alle clubs en aangeslotenen de financiële gevolgen waartoe
de toepassing van het bondsreglement aanleiding geeft.
Binnen de grenzen en voorwaarden van het bepaalde in het bondsreglement verbinden alle
clubs en aangeslotenen zich ertoe aan alle financiële verplichtingen te voldoen.

4.2 VASTSTELLING VAN BEDRAGEN
4.2.1 Indexering
Artikel B1.29
Indien zo vermeld, worden sommige vergoedingen/bijdragen jaarlijks aangepast aan de
gezondheidsindex (basis 2004), waarvan de waarde op 01.01.2022 (index december 2021)
139,61 bedraagt.
Het nieuwe bedrag na indexering =
bedrag op 01.01.2008 x index op 01.01 van jaar van indexering (139,61).
index op 01.01.2008 (107.44)

De aldus herziene vergoedingen en bijdragen worden afgerond naar de hogere of lagere 0,10
EUR, naargelang al dan niet de 0,05 EUR bereikt wordt.
Sommige vergoedingen hebben een andere referentiebasis, die dan telkens zal worden
aangegeven.
Al de in dit reglement aangehaalde bedragen zijn de bedragen op 1 januari 2022. Ze zijn
betaalbaar vanaf 1 juli 2022.

4.2.2 Verplaatsingskosten
Artikel B1.30
De verplaatsingskosten worden berekend volgens het onderstaand blokkensysteem waarbij 1
blok gelijkstaat met 10 kilometer.
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1. Individuele verplaatsingskosten:
De individuele verplaatsingskosten worden jaarlijks op 01.07 aangepast aan het KB van
18.01.1965 houdende algemene regeling van reiskosten.
Als basis geldt op 1.07.2017 een verplaatsingskost van 2,80 EUR/blok. Op 01.01.2017
bedroeg de wettelijke reisvergoeding 0,3363 EUR/km.
Het nieuwe bedrag na jaarlijkse aanpassing =
2,80 x wettelijke reisvergoeding op 01.01 voorafgaand het seizoen
0,3363
Het aldus herziene bedrag wordt afgerond naar de hogere of lagere 0,10 EUR, naargelang al
dan niet de 0,05 EUR bereikt wordt.
Daar op 01.01.2022 de wettelijke reisvergoeding 0,3707 EUR/km bedraagt, is de
verplaatsingskost voor het seizoen 2022-2023:
2,80 x 0,3707/0,3363 = 3,086 EUR/blok, of afgerond 3,100 EUR/blok, met een minimum van
6,20 EUR.
2° Verplaatsingskosten per ploeg :
De verplaatsingskosten per ploeg, jaarlijks indexeerbaar, bedragen 27,40 EUR per blok.

4.2.3 Zittingsvergoedingen
Artikel B1.31
Behoudens andersluidende bepalingen, hebben leden van de bondsinstanties recht op een
bedrag van 10,60 EUR, jaarlijks indexeerbaar (basis 01.01.2020- index december 2019
=131,86).

Met een vergadering of zitting wordt zowel een fysieke als virtuele vergadering of
zitting bedoeld.

Art. P
In het profvoetbal geldt als uitzondering dat de volgende leden van de bondsinstanties een
vergoeding van 80,00 EUR ontvangen:
1. De observers/coaches voor het profvoetbal, ongeacht het aantal blokken, voor het
afnemen van een praktisch scheidsrechtersexamen/coachingverslagen op het terrein:
a) examen/coaching in het profvoetbal 1A en de Beker van België vanaf de 1/16de finale
b) examen/coaching in het profvoetbal 1B
2. De leden van het disciplinair comité profvoetbal en van de disciplinaire raad profvoetbal
per zitting waarin zij zetelen, ongeacht het aantal te behandelen zaken en de datum
waarop de beslissingen worden uitgesproken.
3. De match delegate, aangeduid voor een wedstrijd van het profvoetbal 1A en 1B.
4. De leden van het parket die een zitting van het disciplinair comité of de disciplinaire raad
profvoetbal verzekeren, ongeacht het aantal vastgestelde zaken. Er wordt slechts één
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vergoeding per zitting voorzien, ongeacht het aantal leden van het parket dat op de
zitting aanwezig is.
5. De leden van de arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar die de clubs
vertegenwoordigen, voor een zitting van een scheidsrechterscollege waarvoor zij zijn
aangeduid.
Art. A/V
Voor het amateurvoetbal gelden de volgende uitzonderingen:
1. De opleiders voor het voetbal ontvangen, ongeacht het aantal blokken, de volgende
vergoeding voor het afnemen van een praktisch scheidsrechtersexamen op het terrein
in de amateurafdelingen, voor de vijf eerste speeldagen van de Beker van België en
voor de provinciale bekers: 25,00 EUR.
2. De observatoren voor het futsal en het minivoetbal ontvangen, ongeacht het aantal
blokken, de volgende vergoeding voor het afnemen van een praktisch
scheidsrechtersexamen op het terrein: 25,00 EUR.

4.2.4 Keuringsvergoeding
Artikel B1.32
Leden van de bondsinstanties ontvangen 10,60 EUR voor de keuring van een eerste terrein
en/of verlichting, en 6,40 EUR voor de keuring van elk bijkomend terrein en/of verlichting,
jaarlijks indexeerbaar (basis 01.01.2020- index december 2019 =131,86).

4.2.5 Rapportering
Artikel B1.33
De vergoeding van de leden van de bondsinstanties en het werkingsbudget van de
bondsinstantie zal deel uitmaken van de jaarlijkse (financiële) rapportering en zal openbaar
gemaakt worden.

5 BONDSSCHULDEN
5.1 AANMANING EN SCHORSING VAN SPORTACTIVITEIT
Artikel B1.34
Een club kan voor haar sportactiviteiten worden geschorst wegens niet-betaling van de
bondsschulden rekening houdende met het hierna bepaalde.

5.1.1 Aanmaning
Artikel B1.35
De KBVB stuurt aan de in gebreke zijnde club een aanmaning tot vereffening van haar schuld
binnen een door hem bepaalde termijn.
Dit kan via het toepasselijke digitale platform of per aangetekend schrijven.
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5.1.2 Aanleg van schorsing van sportactiviteit
Artikel B1.36
Indien de club binnen die termijn de verschuldigde bedragen niet vereffent, kan ze door de
financiële dienst, bij administratieve beslissing, in de toestand van “aanleg van schorsing van
de sportactiviteit” geplaatst worden. Dit belet haar evenwel niet om verder deel te nemen aan
wedstrijden of kampioenschappen.
De redenen tot het in deze toestand plaatsen wordt gepubliceerd in het bondsblad samen met
de lijst van de bestuursleden die voor de verschuldigde sommen aansprakelijk zijn.
Indien de club binnen de 7 dagen, volgend op deze publicatie, de afbetaling van haar schulden
bewijst, annuleert de financiële dienst de beoogde sanctie, door middel van een
administratieve beslissing.

5.1.3 Schorsing van sportactiviteit
Artikel B1.37
Indien er geen betaling volgt, kan de desbetreffende Raad van Bestuur 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 toestand belet al de ploegen van de club nog verder
wedstrijden te spelen, behalve indien de bevoegde organiserende instantie dit anders beslist.
Deze beslissing wordt in het bondsblad gepubliceerd.
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 financiële
dienst van de KBVB de toestand van “schorsing van de sportactiviteit”.
De volgende twee situaties dienen te worden onderscheiden:
1. Indien de schorsing van sportactiviteit zich niet heeft uitgestrekt over meer dan drie
speeldagen:
Ieder bewijs van betaling of afbetalingsakkoord afgeleverd aan de financiële dienst van de
KBVB 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 het bondsblad
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
met zich meebrengen.
3. Indien de schorsing van sportactiviteit zich heeft uitgestrekt over meer dan drie
speeldagen:
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Ieder bewijs van betaling of afbetalingsakkoord afgeleverd aan de financiële dienst van de
KBVB heft de schorsing van sportactiviteit op, maar laat de club in kwestie niet meer toe om
het kampioenschap te hervatten. De toepasselijke eindrangschikking en de rangschikking van
de eventuele periodekampioenschappen worden herzien in overeenstemming met de
geldende bepalingen.

5.1.4 Verbod tot hervatting
Artikel B1.38
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 de
toepasselijke
eindrangschikking
en
de
rangschikking
van
de
eventuele
periodekampioenschappen herzien in overeenstemming met de geldende bepalingen.

5.2 SCHRAPPING
Artikel B1.39
Een club kan worden geschrapt wegens niet-betaling van de bondsschulden rekening
houdende met het hierna bepaalde.

5.2.1 Beslissing tot schrapping
Artikel B1.40
De schrapping wordt uitgesproken door de algemene vergadering, op eigen initiatief of op
verzoek van een andere bondsinstantie.
Artikel B1.41
Ingeval om welke reden ook, de schrapping het gevaar inhoudt ernstige of nadelige gevolgen
te hebben voor de bond, een andere door de FIFA erkende nationale bond, een van hun clubs
of een van hun aangeslotenen, kan de Raad van Bestuur, ten einde de belangen van
voornoemde schuldeisers te vrijwaren, vóór elke uitvoeringsprocedure speciale maatregelen
treffen, in het bijzonder inzake transfers.

5.2.2 Gevolgen van de schrapping
Artikel B1.42
Na schrapping wordt het passief, met inachtneming van het maximum per club zoals bepaald
in het bondsreglement, in zoveel delen verdeeld als er verantwoordelijke bestuursleden zijn.
Ieder van hen wordt schuldenaar voor één deel.
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.
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5.2.3 Gevolgen voor de verantwoordelijke bestuursleden
Artikel B1.43
Het verantwoordelijk bestuurslid dat nalaat het aandeel te betalen in de schuld die van hem
gevorderd wordt, kan 14 dagen na de ingebrekestelling, hem door de KBVB betekend,
geschrapt worden.
De schrapping ontslaat de verantwoordelijke bestuursleden van een geschrapte club niet van
hun financiële verplichtingen tegenover de bond, tegenover een andere door de FIFA erkende
nationale bond, tegenover een van hun clubs of een van hun aangeslotenen.

5.2.4 Gevolg voor de overige toegewezen aangesloten leden
Artikel B1.44
De aangesloten leden die toegewezen zijn aan een club die geschrapt wordt, verliezen hun
hoedanigheid van aangesloten lid.
Om toewijzing te verkrijgen aan een andere club moeten zij opnieuw aansluiten.
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Artikel B2.1
De onderhavige bepalingen regelen de organisatie, samenstelling en werking van de bond.

1 ORGANISATIEPRINCIPES
1.1 VERTEGENWOORDIGING EN STRUCTUUR
Artikel B2.2
Als lid van de Internationale Voetbalbond (FIFA) vanaf diens ontstaan, wordt de KBVB door
alle buitenlandse bonden erkend als enige bond die in België de voetbalsport
vertegenwoordigt.
Artikel B2.3
De KBVB is samengesteld uit de volgende geledingen:
1° Het profvoetbal, waarvan de clubs die deelnemen aan de competities ervan dienen lid te
zijn van de Pro League;
2° Voetbal Vlaanderen, zijnde de Vlaamse vleugel van het amateurvoetbal ;
3° ACFF (Association des Clubs Francophones de Football), zijnde de Franstalige vleugel
van het amateurvoetbal.
De vleugels uit het amateurvoetbal voeren inzake de bevoegdheden die hen zijn toevertrouwd,
een autonoom beleid, voor zover de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de
KBVB, FIFA en UEFA door hen nageleefd worden.

1.2 BEVOEGDHEDEN
Artikel B2.4
Met het oog op het realiseren van het voorwerp en de doelen zoals omschreven in de statuten,
oefent de bond reglementaire, uitvoerende en disciplinaire/rechtsprekende bevoegdheden uit.
De reglementaire, uitvoerende en disciplinaire/rechtsprekende bevoegdheden zijn strikt van
elkaar gescheiden.
1° De reglementaire bevoegdheden komen toe aan de Hoge Raad/Conseil Supérieur, de
regelgevende instantie van de KBVB.
2° De uitvoerende bevoegdheden komen toe aan de Raad van Bestuur die het dagelijks
bestuur kan delegeren aan de Secretaris-generaal (CEO) conform de statuten van de
KBVB en het werkingsreglement van de Raad van Bestuur en die diverse advies-en
overlegcommissies en-of werkgroepen kan instellen.
3° De disciplinaire/rechtsprekende bevoegdheden komen toe aan de bondsinstanties,
waaraan dergelijke bevoegdheid verleend werd.
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Artikel B2.5
Ingeval van uitzonderlijke omstandigheden, kan binnen de bond een ad hoc orgaan
samengesteld en gemandateerd worden om de beslissingen die zich opdringen te nemen.

1.3 ONVERENIGBAARHEDEN
Artikel B2.6
De onderstaande regels inzake onverenigbaarheden zijn van toepassing behoudens
andersluidende bepalingen in het bondsreglement of behoudens gemotiveerde ontheffing van
de onverenigbaarheid op grond van een positief advies van de Commissie Integriteit.
Een functie in de Raad van Bestuur van de KBVB is onverenigbaar met:
1° Een functie in de Hoge Raad van de KBVB;
2° Een functie in de disciplinaire/ rechtsprekende macht van de KBVB of de vleugels;
3° Een functie in een andere bondsinstantie van de KBVB (uitgezonderd de Algemene
Vergadering).
Een functie in de Hoge Raad is onverenigbaar met:
1° Een functie in de Raad van Bestuur van de KBVB;
2° Een functie in de disciplinaire/rechtsprekende macht van de KBVB of de vleugels;
3° Een functie in een andere bondsinstantie van de KBVB (uitgezonderd de Algemene
Vergadering).
Een functie in een instantie met disciplinaire of rechtsprekende bevoegdheid, de Commissie
Integriteit of de Licentiecommissie is onverenigbaar met eender welke andere functie binnen
een bondsinstantie van de KBVB, de Pro League, ACFF of Voetbal Vlaanderen.
Voor de overige bondsinstanties geldt dat leden, behoudens andersluidende bepaling:
1° niet kunnen toegewezen zijn aan dezelfde club als een ander lid van dezelfde instantie;
2° geen deel uitmaken van een andere bondsinstantie KBVB;
3° geen deel uitmaken van de bondsadministratie.
Artikel B2.7
Een lid dient met onmiddellijke ingang af te treden uit één van de conflicterende functies indien
het zich in een situatie van één of meerdere onverenigbaarheden bevindt waarvoor geen
ontheffing is verleend door de Commissie Integriteit.
Artikel B2.8
Het is de leden van de bondsinstanties verboden:
1° officiële functies op het terrein uit te oefenen;
2° aanwezig te zijn in de kleedkamer van de scheidsrechter(s) behalve in geval van incidenten
om de scheidsrechter te beschermen.
Opleiders mogen in het kader van hun functie aanwezig zijn in de kleedkamer
van de scheidsrechters.
3° op welke wijze dan ook tussenbeide te komen in een voor een bondsinstantie aanhangige
zaak, m.i.v. het geven van advies of het verlenen van een onderhoud aan één van de
partijen;
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Dit geldt eveneens indien de zaak voor de eigen bondsinstantie aanhangig is.
4° in het algemeen het lidmaatschap van de bondsinstantie oneigenlijk te gebruiken of te
misbruiken.
Artikel B2.9
De hoger vermelde organisatieprincipes gelden mutatis mutandis voor de instanties van de
vleugels. De vleugels zullen deze voorwaarden inschrijven in hun statuten of
werkingsreglement.

Art. A/V
Men kan niet gelijktijdig lid zijn van de Raad van Bestuur van een vleugel en lid van een
regionale of provinciale instantie.
Leden van een bondsinstantie van de vleugels mogen, behoudens andersluidend beding
noch bezoldigde trainer, noch speler, noch scheidsrechter zijn.
Art. V
Leden van een bondsinstantie van Voetbal Vlaanderen mogen, behoudens andersluidend
beding:
1° niet toegewezen zijn aan dezelfde club als een ander lid van dezelfde instantie, behalve
in de het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen (DAVV).
2° geen deel uitmaken van:
a) een andere bondsinstantie van Voetbal Vlaanderen,
b) de bondsadministratie;
In afwijking van dit principe zijn er voor bepaalde instanties uitzonderingen voorzien die
telkens vermeld worden.
3° niet het voorwerp zijn van een sanctie uitgesproken door een bondsinstantie.

2 TYPE BONDSINSTANTIES
Artikel B2.10
De volgende bondsinstanties worden onderscheiden:
1° De strategische organen
De strategische organen van de KBVB zijn:
a) Algemene Vergadering (zie statuten);
b) Raad van Bestuur (zie statuten en werkingsreglement good governance);
c) Hoge Raad.

De strategische organen van de vleugels worden geregeld in hun statuten en/of de
Boeken A en V.
2° De disciplinaire organen:
a) parket (en onderzoekscoördinator);
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b) onderzoekscommissie;
c) disciplinaire instanties voor het profvoetbal en amateurvoetbal:
- profvoetbal: Disciplinair Comité voor het profvoetbal – Disciplinaire Raad voor het
profvoetbal (zie boek P);
- amateurvoetbal:
o
o
o

Disciplinair Comité VV – Beroepscomité VV (zie boek V);
Sportcomité KBVB – Beroepscomité KBVB (zie boek V);
Disciplinair Comité Arbitrage Voetbal Vlaanderen (zie boek V)

o Provinciaal Comité – Beroepscomité (zie boek A)
o Sportcomité – Beroepscomité (zie boek A)
o Sportcomité KBVB – Beroepscomité KBVB (zie boek A);
- Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme van de Disciplinaire
Raad
d) Evocatiecommissie.
3° De arbitrale instanties (geschillenbeslechting):
a) Arbitragecommissie voor de betaalde sportbeoefenaar;
b) Arbitragecommissie voor de amateur;
c) (Pro memorie) Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS)1;
d) (Pro memorie) Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de sportsector (Centre
for Sports Arbitration of C-SAR) 2.
4° De instanties belast met licenties en/ of overdracht van patrimonium:
a) Auditoraat voor de Licenties;
b) Licentiecommissie;
c) Controlecommissie.
5° Instantie belast met de kalender van het nationale voetbal (Kalendermanager)
6° Instanties belast met de ontwikkeling van de arbitrage (refereeing):
a) Referee Department3
b) Commissie Arbitrage KBVB4
c) Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen
d) Strategische commissie voor de arbitrage Voetbal Vlaanderen
e) Bureaus Arbitrage ACFF
f) Provinciale Bureaus Arbitrage ACFF

1

Het BAS fungeert eveneens als instantie die het verhaal behandelt tegen (i) beslissingen van de Disciplinaire
Raad voor het profvoetbal zetelend in eerste aanleg en (ii) de Licentiecommissie. Het BAS is geen bondsinstantie.
2 Het C-SAR fungeert eveneens als instantie die het verhaal behandelt tegen beslissingen van de
Licentiecommissie inzake aanvragen Europese licentie, licenties 1A, 1B, 1 e nationale gecombineerd met een
aanvraag licentie 1B, inzake toezicht op de toekenningsvoorwaarden Europese licentie, licenties 1A en licenties 1B
en inzake mededeling van alle latere gebeurtenissen en inzake “Financial Fair Play”. Het C-SAR is geen
bondsinstantie.
3 Het Referee Department maakt deel uit van de bondsorganisatie doch is zelf geen bondsinstantie.
4 De commissie arbitrage maakt deel uit van de bondsorganisatie maar is zelf geen bondsinstantie.
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7° De Commissie Integriteit
8° De Commissie Veiligheid
9° Departement futsal (zie Boek F)
10° Departement minivoetbal (Voetbal Vlaanderen, zie Boek V,M)
11° Competitions Department Voetbal Vlaanderen (zie boek V)
Artikel B2.11
De specifieke instanties voor hetzij het profvoetbal, hetzij het amateurvoetbal worden verder
geregeld in de reglementen voor het Profvoetbal (boek P) en het amateurvoetbal (zie boek V
en A). Er gelden tevens specifieke bepalingen voor het futsal (zie boek F) en het minivoetbal
(boek M).
Artikel B2.12
De Raad van Bestuur en de Secretaris-generaal (CEO) worden bijgestaan door advies-en
overlegorganen, externe experten en medewerkers van de bondsadministratie.

Het betreft onder meer de volgende advies- en overlegorganen die in functie van de
noodwendigheden gewijzigd kunnen worden en met nieuwe leden kunnen worden
uitgebreid in functie van de vereiste expertise zonder dat deze formeel dienen benoemd
te worden: Technische Commissie; Commissie Vrouwenvoetbal,…

3 VERKIESBAARHEID – BENOEMBAARHEID ONTHEFFING
Artikel B2.13
Men wordt lid van een bondsinstantie met het oog op het uitoefenen van een mandaat in deze
instantie, naargelang het geval, na een verkiezing of na een benoeming.

3.1 VERKOZEN BONDSINSTANTIES
3.1.1 Voorwaarden
Artikel B2.14
Om verkiesbaar te zijn met het oog op het uitoefen van een mandaat als lid van een verkozen
bondsinstantie, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1° voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake onverenigbaarheden;
2° alle burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° minstens 18 en maximum 70 jaar bij de kandidaatstelling;
4° toegewezen zijn aan een effectieve club van de taalrol waartoe het mandaat behoort of
aangesloten zijn bij de KBVB met keuze voor een taalrol in geval van een niet-toegewezen
aangeslotene voorgedragen door de Pro League, clubs van hogere afdelingen of vleugels.
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De leeftijdsvoorwaarde van 70 jaar geldt niet voor de leden die herkiesbaar zijn in een instantie
waarvan ze reeds deel uitmaken of voor de reeds verkozen leden, die zich verkiesbaar stellen
voor een andere instantie.
Elk mandaat in een bondsinstantie eindigt van rechtswege na afloop van het seizoen waarin
het betrokken lid de leeftijd van 75 jaar bereikt.

3.1.2 Kandidatuur
Artikel B2.15
Elke nieuwe kandidatuur als lid van een verkozen instantie wordt ondertekend door de
kandidaat zelf en wordt ingediend ofwel:
1° door de gerechtigde correspondent van de club van toewijzing of door een verantwoordelijk
bestuurslid indien de kandidaat zelf gerechtigd correspondent is;
2° naar gelang het geval, door de Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF of de betrokken
hogere afdeling(en), indien het een niet-toegewezen aangeslotene betreft.
Zij wordt, op straffe van verval, uiterlijk op 31 maart of een andere datum zoals bepaald door
het bevoegde orgaan, bij de bondsgriffie of het provinciaal secretariaat, naargelang het geval,
ingediend.

3.1.3 Mandaat
Artikel B2.16
De duur van het mandaat van een lid van een verkozen instantie bedraagt vier jaar en loopt
tot het einde van een (voetbal)seizoen. Elk uittredend lid is herkiesbaar.
Elk mandaat eindigt van rechtswege na verloop van maximaal drie aaneengesloten volledige
zittingsperiodes.

De controle op de naleving van de bovenstaande regel begint op 01/07/2019.

Art P
Specifiek voor wat betreft de leden die het profvoetbal vertegenwoordigen geldt:
De leden van de Raad van Bestuur of van de Hoge Raad, voorgedragen door de Pro
League, worden geacht ontslagnemend te zijn op het einde van elk seizoen wanneer zij:
1° niet meer toegewezen zijn aan een club van de Pro League;
2° niet meer de steun genieten van de Pro League, die dit in voorkomend geval meldt aan
de bondsadministratie.
De Pro League meldt, vóór 1 juni, schriftelijk aan de Secretaris-generaal (CEO) welke leden
er ontslagnemend zijn.
De namen van de (nieuwe) vertegenwoordigers, verkozen in overeenstemming met de
reglementen van de Pro League, dienen op straffe van verval minstens 3 dagen voor de
algemene vergadering van de KBVB gemeld te worden aan de Secretaris-generaal (CEO)
van de KBVB.
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Art V
Deze bepaling is nog niet onmiddellijk van toepassing voor de instanties van Voetbal
Vlaanderen. Er zal nagegaan worden hoe dit principe van good governance op termijn toch
zou kunnen ingevoerd worden, rekening houdende met de capaciteiten en ervaring van de
betrokken leden.
Art. A/V
Specifiek voor wat betreft de leden die het amateurvoetbal vertegenwoordigen:
De ontvangen kandidaturen worden op de afsluitdatum overgemaakt aan wie het mandaat
toekomt (Voetbal Vlaanderen of de ACFF voor de hogere afdelingen van het
amateurvoetbal, of de provinciale verstandhouding (desgevallend provinciale
verstandhouding van lagere afdelingsclubs) voor de provinciale afdelingen.
Handelend conform haar statuten, bepaalt deze welke kandidaat/kandidaten zij steunt, en
meldt dit aan de Secretaris-generaal Voetbal Vlaanderen vóór 15 mei.
De lijst van de binnengekomen kandidaturen en de uittredende en herkiesbare leden wordt
vóór 1 juni gepubliceerd in het bondsblad. Deze lijst vermeldt de identiteit van de leden die
gesteund worden door diegene aan wie het mandaat toekomt.
Artikel V
De bestuurders in de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen, worden geacht
ontslagnemend te zijn wanneer:
1° zij geen lid meer zijn van de club die deel uitmaakt van de entiteit die zij
vertegenwoordigen;
2° de club die zij vertegenwoordigen, geen deel meer uitmaakt van Voetbal Vlaanderen;
3° het lid drie aaneengesloten volledige zittingsperiodes heeft gezeteld.
Overgangsmaatregel:
Voor de nieuwe of de hernieuwde mandaten die aanvangen in 2019 of 2021, wordt deze
laatste bepaling voor iedereen van kracht in 2019, respectievelijk 2021.
De bestuurder die rechtstreeks aangesloten lid is, wordt geacht ontslagnemend te zijn op
het einde van het seizoen waarin hij de steun niet meer geniet van de entiteit die hem
heeft voorgedragen.

Artikel B2.17
Elke nationale en regionale bondsinstantie wordt om de twee jaar (onpare jaren) met de helft
hernieuwd en elk Provinciaal Comité elk jaar met een vierde.
Artikel B2.18
Bepaling geldig voor het seizoen 2021-2022 voor Voetbal Vlaanderen:
Dit artikel is niet van toepassing voor alle mandaten verbonden aan het Beroepscomité,
Sportcomité en de provinciale comités van Voetbal Vlaanderen.
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Het aflopen van één of meerdere mandaten en de verkiesbaarheidsvoorwaarden hiervoor,
worden uiterlijk op 15 maart in het bondsblad gepubliceerd.

3.1.4 Taalrol
Artikel B2.19
Voor elke nationale bondsinstantie worden twee lijsten van kandidaten voorgedragen. Op de
ene komen de Nederlandstalige en op de andere de Franstalige kandidaten voor.
Een kandidaat wordt als Nederlandstalig of als Franstalig beschouwd, naargelang hij
voorgedragen wordt door een club die lid is van Voetbal Vlaanderen of ACFF. Indien een
kandidaat niet voorgedragen wordt door een club, kiest hij zijn taalrol.
De taalrol, gekozen bij het voordragen of indienen van de kandidatuur, mag achteraf niet meer
gewijzigd worden zolang de betrokkene in dezelfde instantie zetelt.

3.2 BENOEMDE BONDSINSTANTIES
3.2.1 Voorwaarden
Artikel B2.20
Om in aanmerking te komen voor benoeming, dient de kandidaat een volledig curriculum vitae
over te maken. De kandidaat dient, benevens de in de algemene benoemingsvoorwaarden
bepaalde vereisten, aan de volgende voorwaarden te voldoen :
1° Over de vereiste talenkennis en inhoudelijke of professionele competenties beschikken;
2° Een onbesproken reputatie bezitten;
3° Verklaren akkoord te gaan om desgevallend over te gaan tot:
a) Aansluiten bij de KBVB (onderschrijven bondsreglement);
b) Onderschrijven van integriteitsverbintenis en ethische code met opgave nevenfuncties;
c) Voorleggen van een recent uittreksel strafregister (algemeen model) ter kennisname;
4° Toelaten dat een background- en referentiecheck wordt uitgevoerd door de Commissie
Integriteit.

3.2.2 Kandidatuur
Artikel B2.21
Voor elke functie en oproep tot kandidaten wordt een profielbeschrijving opgesteld met de
aanstellingsvoorwaarden en worden de onverenigbaarheden opgesomd. Tevens wordt er een
inschatting gemaakt van de tijdsbesteding en wordt de vergoeding vermeld met het oog op
volledige transparantie naar kandidaten toe.
Zowel de KBVB als de verschillende geledingen kunnen kandidaten voorstellen die, voor zover
er geen onverenigbaarheden zijn en aan het profiel voldoen, een verkennend gesprek met de
voorzitter en de secretaris van de betrokken bondsinstantie, de CEO of de Secretaris-generaal
van de vleugel dan wel de CEO van de Pro League zullen hebben, zodat het CV van de
betrokken kandidaat, de motivatie en wederzijdse verwachtingen afdoende worden
afgestemd.
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Kandidaten kunnen slechts voor benoeming aan de Raad van Bestuur van de KBVB worden
voorgedragen voor zover alle indicatoren en het gebeurlijk advies van de Commissie Integriteit
positief zijn.
Er wordt bij de benoeming van de kandidaten een gedifferentieerde samenstelling inzake
genderverhoudingen, leeftijd en/of etniciteit vooropgesteld. Er dient gestreefd te worden naar
een verhouding van minstens 20% van het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is.
Na de benoeming ontvangen de leden van de nationale instanties vanuit de KBVB een
bevestiging van hun aanstelling waarin de rol, verwachtingen, tijdsbesteding en vergoeding
wordt hernomen. De voorzitter en de secretaris van de bondsinstantie waken erover dat de
nieuwe leden voldoende ingewerkt en ingeschakeld worden.

3.2.3 Benoeming
Artikel B2.22
Behoudens afwijkingen vermeld in het bondsreglement worden de leden van benoemde
instanties benoemd door de Raad van Bestuur van de KBVB.
Voor wat betreft de leden van de instanties van het amateurvoetbal, wordt deze bevoegdheid
uitgeoefend door, naargelang het geval, de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen of
ACFF.

3.2.4 Mandaat
Artikel B2.23
De duur van het mandaat van een lid van een benoemde instantie bedraagt vier jaar en loopt
tot het einde van een (voetbal)seizoen. In afwijking van dit principe zijn er voor bepaalde
instanties uitzonderingen voorzien die telkens vermeld worden.
Elk mandaat in een bondsinstantie eindigt van rechtswege na afloop van het seizoen waarin
het betrokken lid de leeftijd van 75 jaar bereikt.

3.3 ONTHEFFING
Artikel B2.24
Een lid van een bondsinstantie dat een schorsing oploopt, wordt ambtshalve uit zijn functie in
de bondsinstantie ontheven.
Een lid dat een andere bondssanctie oploopt kan, na onderzoek betreffende de ernst van de
fout, door de Raad van Bestuur uit zijn functie worden ontheven met een gewone meerderheid
van de aanwezige leden op de zitting van de Raad van Bestuur waarop dit punt op de agenda
staat, en waarop het betrokken lid vooraf behoorlijk wordt uitgenodigd om gehoord te worden.
Ingeval van zwaarwichtige omstandigheden kan elk lid preventief tijdelijk door de Raad van
Bestuur geschorst worden zonder vooraf gehoord te worden.
Voor wat betreft de leden van de instanties van het amateurvoetbal, wordt deze bevoegdheid
uitgeoefend door, naargelang het geval, het Bestuur van Voetbal Vlaanderen of ACFF.
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4 WERKING VAN DE BONDSINSTANTIES
4.1 INTEGRITEIT EN ONPARTIJDIGHEID
Artikel B2.25
De bondsinstanties en hun leden zijn ertoe gehouden de statuten, de reglementen, de
richtlijnen, de beslissingen en de ethische code van de KBVB, van FIFA en van UEFA in de
uitoefening van hun activiteiten na te leven.
Elke schijn van belangenvermenging of partijdigheid wordt ten allen tijde door de
bondsinstantie en al haar leden vermeden.

Dit veronderstelt dat geen (informeel) onderhoud kan worden gevraagd door clubs en
aangeslotenen aan of toegestaan worden door leden van benoemde bondsinstanties in
verband met aanhangige zaken.
Zolang een procedure hangende is bij een bondsinstantie mag een bondsinstantie niet om
advies gevraagd worden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van het reglement
op elementen die het voorwerp uitmaken van die procedure. Interpretatiekwesties die bij een
bepaalde zaak werden opgeworpen, kunnen pas na uitspraak in laatste aanleg beoordeeld
worden door de Hoge Raad.
Een lid kan niet zetelen als de instantie een zaak behandelt waarbij zijn club partij is of
rechtstreeks belang heeft, dan wel in gevallen waarin dat lid rechtstreeks of onrechtstreeks
een persoonlijke relatie onderhoudt met de aangeslotene of derde die betrokken is. In
voorkomend geval, stelt hij onmiddellijk de voorzitter van de instantie hiervan in kennis.
De leden van de bondsinstanties zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade die zij
veroorzaken bij de uitoefening van hun mandaat, behalve in geval van bedrog of zware fout.

4.2 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Artikel B2.26
Iedere verkozen bondsinstantie duidt een voorzitter en een of meer ondervoorzitter(s) aan, op
de eerste zitting na de verkiezingen of benoemingen. Dit gebeurt bij geheime stemming indien
er meerdere kandidaten zijn.
In de nationale bondsinstanties is de eerste of enige ondervoorzitter Nederlandstalig, indien
de voorzitter Franstalig is en omgekeerd.
De procedure voor de samenstelling van het bureau verloopt als volgt:
1° De stemming voor een volledig bureau wordt geleid door het lid met de grootste
anciënniteit binnen die instantie dat geen kandidaat is.
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De stemming voor het vervolledigen van het bureau wordt geleid door de voorzitter of één
van de ondervoorzitters, in volgorde van hun rangorde.
2° De secretaris van de instantie zal:
- zowel de namen van de aanwezige als de afwezige leden van de bondsinstantie
opnemen in een verslag dat hij opstelt;
- meerdere sets van formulieren voorbereiden waarop alle namen van de leden van de
instantie in alfabetische volgorde voorkomen;
- in zijn verslag de namen opnemen van de leden van de bondsinstantie die zich
kandidaat stellen;
- een stemformulier overhandigen aan elk lid;
- de formulieren ophalen en overhandigen aan de voorzitter van de vergadering.
3° De voorzitter van de vergadering opent de formulieren en deelt in tegenwoordigheid van
alle leden het resultaat van de stemming mee.
De resultaten van de stemming worden eveneens opgenomen in het zittingsverslag,
opgesteld door de secretaris;
4° De kandidaat die de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
behaalt, is verkozen.
5° Wanneer geen der kandidaten de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
behaald heeft in de eerste stemronde, zal men tot herstemming overgaan tussen de
kandidaten die de meeste stemmen bekomen hebben.
Als bij de herstemming opnieuw geen volstrekte meerderheid verkregen wordt of bij staking
van stemmen, wordt volgens volgende rangorde verkozen:
- de uittredende kandidaat, indien hij tegenover een nieuwe kandidaat stond;
- het lid met de meeste dienstjaren in deze instantie, indien het geen uittredende
kandidaten betreft;
- het oudste lid.
Artikel B2.27
Tenzij anders aangegeven, zetelt een bondsinstantie rechtsgeldig wanneer drie leden
aanwezig zijn.
Beslissingen worden ondertekend door de voorzitter of, indien dit niet mogelijk is, door een lid
dat deelgenomen heeft aan de deliberatie, en de secretaris.

4.3 BONDSADMINISTRATIE, SECRETARIS EN GRIFFIE
Artikel B2.28
De bondsadministratie staat in voor de dagelijkse werking van de bond en ondersteunt de
bondsinstanties.
De bondsadministratie oefent de uitvoerende bevoegdheden uit die niet uitdrukkelijk aan
andere instanties zijn toegewezen.
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De bondsadministratie en de medewerkers zijn ertoe gehouden de statuten, de reglementen,
de richtlijnen, de beslissingen en de ethische code van de KBVB, van FIFA en UEFA in de
uitoefening van hun werkzaamheden na te leven.
Artikel B2.29
Iedere bondsinstantie wordt bijgestaan door een secretaris die deel uitmaakt van de
bondsadministratie, en die aangeduid wordt door de directie van de KBVB voor nationale
bondsinstanties en door het managementteam van de vleugels, voor de instanties van het
amateurvoetbal. Een secretaris kan ten allen tijde door een collega van de bondsadministratie
vervangen worden.
De secretarissen worden geacht geen deel uit te maken van de bondsinstantie en hebben
geen stemrecht.
Uitzonderlijk en tijdelijk kan het secretariaat van een bondsinstantie door een lid waargenomen
worden.
Artikel B2.30
Er wordt een centrale bondsgriffie ingesteld die geldt als algemeen secretariaat en centraal
aanspreekpunt binnen de bond en zorgt voor de onverwijlde overmaking van vorderingen aan
de secretaris van de bevoegde bondsinstantie en/of secretariaat van het parket.

griffie@rbfa.be

4.4 ONVOLLEDIGE BONDSINSTANTIE
Artikel B2.31
Indien tijdens het seizoen een bondsinstantie het voorgeschreven aantal leden niet meer telt
of het aantal als onvoldoende wordt beschouwd, kan een lid benoemd worden voor elke
openstaande plaats, desgevallend op voordracht van de entiteit waaraan het mandaat
toekomt.
Het benoemde lid beëindigt het mandaat van zijn voorganger.
Wanneer een lid van een bondsinstantie aangeeft gedurende meer dan zes maanden
verhinderd te zullen zijn om zijn mandaat uit te oefenen, kan de entiteit die recht heeft op dit
mandaat aan de Raad van Bestuur voorstellen om een vervanger aan te duiden voor een
bepaalde periode, die steeds verlengbaar is.
De vervanger is volwaardig lid van de instantie voor de duur van de vervanging, doch heeft
geen recht op bondsanciënniteit noch op een bondskaart.
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4.5 WERKINGSREGLEMENT – VOORZITTER - REPORTING
Artikel B2.32
Elke bondsinstantie kan een werkingsreglement aannemen, dat door de Raad van Bestuur
wordt gevalideerd.
Een bondsinstantie komt bijeen wanneer haar agenda, haar voorzitter of drie leden het vragen.
Zij dient erover te waken dat de aanhangig gemaakte zaken tijdig worden behandeld.
Vergaderingen of zittingen kunnen
communicatiemiddelen plaatsvinden.

hetzij

fysiek

hetzij

digitaal

via

de

moderne

Bij ontstentenis van benoemde voorzitter of andersluidende bepalingen in het
werkingsreglement neemt het lid met de hoogste anciënniteit de voorzittersfunctie waar.
De voorzitter evalueert jaarlijks (op het einde van het seizoen/mei) de werking van de
bondsinstantie en zijn leden en brengt hierover verslag uit bij de Secretaris-generaal (CEO)
van de KBVB met het oog op de good governance rapportering aan de Raad van Bestuur en
de Algemene Vergadering. Het voorgaande sluit audits door de KBVB of door derden niet uit.

5 REGELGEVENDE INSTANTIE: DE HOGE RAAD
5.1 SAMENSTELLING
Artikel B2.33
De Hoge Raad is samengesteld als volgt :
1° De Pro League, vertegenwoordigd door haar CEO, eventueel bijgestaan door andere
leden van het management. In geen geval mag de delegatie uit meer dan vier (4) personen
bestaan. De CEO kan zich laten vervangen door een ander lid van het management.
2° Voetbal Vlaanderen, vertegenwoordigd door vijf (5) personen aangeduid door Voetbal
Vlaanderen, bijgestaan door een vertegenwoordiger van het management van Voetbal
Vlaanderen en de voorzitter van de Vlaamse Studiecommissie. Deze laatsten kunnen zich
desgevallend laten vervangen door een ander lid van het management of van de Vlaamse
Studiecommissie.
3° ACFF, vertegenwoordigd door vijf (5) personen, aangeduid door ACFF, bijgestaan door
een vertegenwoordiger van het management van ACFF en de voorzitter van de
Commission Francophone d’Etudes. Deze laatsten kunnen zich desgevallend laten
vervangen door een ander lid van het management.
4° De KBVB, vertegenwoordigd door maximaal vier (4) personen uit de bondsadministratie
aangeduid door de KBVB directie. Deze kunnen zich desgevallend laten vervangen door
een ander lid van de administratie of een expert.
De Hoge Raad duidt onder deze leden jaarlijks een voorzitter en maximaal twee
ondervoorzitters aan. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
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waargenomen door een ondervoorzitter of, bij afwezigheid, door het lid met de hoogste
anciënniteit.
De Bondsvoorzitter, de Secretaris-generaal (CEO) van de KBVB en de secretarissen-generaal
van de vleugels mogen de vergaderingen bijwonen.

5.2 BEVOEGDHEDEN
Artikel B2.34
De Hoge Raad heeft de regelgevende bevoegdheid zoals omschreven in het reglementair
kader van het bondsreglement.
Artikel B2.35
De Hoge Raad heeft bijkomend de volgende bijzondere bevoegdheden:
1° het evoceren (in de zin van het bondsreglement) van een beslissing inzake de
samenstelling van de reeksen;
2° het uitzonderlijk valideren of annuleren van transfers of het regulariseren van een
aansluiting met uitzondering van het profvoetbal.
Deze beslissingen zijn zonder verhaal.
Artikel B2.36
Indien beslissingen moeten genomen worden betreffende organisaties, clubs en
aangeslotenen die uitsluitend beheerd worden door Voetbal Vlaanderen, respectievelijk ACFF,
worden deze genomen enkel door de leden die deel uitmaken van Voetbal Vlaanderen,
respectievelijk ACFF.

5.3 REPORTING
Artikel B2.37
De Hoge Raad organiseert haar werkzaamheden conform het werkingsreglement.
De Hoge Raad rapporteert jaarlijks over haar werking en activiteiten aan de Secretarisgeneraal (CEO), de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering met (niet limitatief)
opgave van:
1° interpretatieve beslissingen;
2° aanpassingen aan wetgeving en regelgeving;
3° eigenlijke reglementswijzigingen.

6 DISCIPLINAIRE ORGANEN
6.1 HET PARKET
6.1.1 Organisatie
Artikel B2.38
De parketten zijn als volgt georganiseerd:
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1° het bondsparket, onder leiding van de bondsprocureur, dat bevoegd is voor het
profvoetbal, 1ste nationale, de nationale afdelingen vrouwen, de nationale afdelingen futsal
en de elite jeugd;
2° het parket Voetbal Vlaanderen, onder leiding van de procureur Voetbal Vlaanderen, dat
bevoegd is voor alle competities en wedstrijden georganiseerd door Voetbal Vlaanderen.
3° het regionaal parket ACFF, onder leiding van een regionaal procureur, dat bevoegd is
voor 2de en 3de afdeling ACFF en de interprovinciale jeugd;
4° de provinciale parketten ACFF, onder leiding van de provinciale eerste substituten, die
bevoegd zijn voor de provinciale afdelingen ACFF.
Artikel B2.39
De organisatie van het parket is per niveau gebaseerd op het eenheids- en
ondeelbaarheidsprincipe, wat inhoudt dat de procureurs en substituten zich kunnen laten
vervangen of elkaar opvolgen in een zaak, zowel in eerste als in tweede aanleg, en zelfs in
evocatie, mits het respecteren van de taalrol.
Het voorgaande geldt niet voor de bondsprocureur ten aanzien van het amateurvoetbal en de
regionale procureur ACFF ten aanzien van het provinciaal voetbal.
Artikel B2.40
Elk parket beschikt over een eigen secretariaat.

6.1.2 Coördinatie tussen de parketten
Artikel B2.41
De coördinatie van de verschillende parketten geschiedt met het oog op de uniformiteit van
het vervolgingsbeleid en dit door middel van:
1° het college van de procureurs: samengesteld uit de bondsprocureur, die het college
voorzit, de procureur Voetbal Vlaanderen en de regionaal procureur ACFF;
2° het college van de provinciale substituten ACFF: samengesteld uit de regionale procureur
ACFF, die het college voorzit, en de eerste provinciale substituten.
De bevoegdheden van deze colleges zijn onder meer:
het algemeen vervolgingsbeleid in overleg met de KBVB en de vleugels vaststellen
en doen toepassen;
- instaan voor de goede werking van het parket Voetbal Vlaanderen, het regionaal
parket ACFF dan wel provinciaal parket ACFF;
- toezicht op het naleven van de uniformiteit van het vervolgingsbeleid.
-

6.1.3 Samenstelling en bevoegdheden van het bondsparket
Artikel B2.42
Het bondsparket is samengesteld uit de bondsprocureur die wordt bijgestaan door substituten,
verdeeld over beide taalrollen.
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De bondsprocureur en de substituten van het bondsparket worden benoemd door de Raad
van Bestuur. De Raad van Bestuur duidt, op niet-bindend advies van de bondsprocureur, aan
welke substituten zullen optreden binnen het profvoetbal.
Afgezien van de algemene benoemingsvoorwaarden, worden de volgende vereisten steeds
nageleefd:
1° De bondsprocureur en de substituten zijn allen jurist en tweetalig Nederlands-Frans;
2° Zij hebben kennis van de voetbalwereld in de breedste zin van het woord en zijn vertrouwd
met het procedurerecht.
3° Minstens 1/3 van de substituten behoort tot een andere taalrol.
4° De bondsprocureur en de substituten kunnen voorafgaand aan de kandidatuurstelling:
a) geen aandeelhouder zijn of geweest zijn van een club van het profvoetbal of eerste
nationale;
b) geen bestuursfunctie (verantwoordelijk bestuurslid, lid raad van bestuur of
directiecomité, …) in een club van het profvoetbal uitoefenen of uitgeoefend hebben;
c) niet in loondienst zijn noch geweest zijn bij een club van het profvoetbal.
5° Zij verbinden er zich toe om hun functie op een onpartijdige en integere manier uit te
oefenen.
Hiertoe
ondertekenen
zijn
jaarlijks
een
integriteitsen
onafhankelijkheidsverklaring.
Artikel B2.43
Het bondsparket is gelast met zowel het onderzoek als desgevallend de vervolging van
inbreuken op het bondsreglement door leden van bondsinstanties KBVB, door
tussenpersonen, door clubs (en hun entiteiten) en aangeslotenen in het profvoetbal, 1ste
nationale, de nationale afdelingen vrouwen, de nationale afdelingen futsal en de elite jeugd.

1°
2°
3°
4°

Het betreft onder meer de volgende inbreuken:
wedstrijdvervalsing;
dopingpraktijken;
weddenschappen;
inbreuken op de verbintenissen van clubs en aangeslotenen.

Het bondsparket is gelast met zowel het onderzoek als desgevallend de vervolging van
inbreuken inzake discriminatie, ongeacht het statuut van de aangeslotene, niet-aangeslotene,
de club, over alle afdelingen en reeksen heen ongeacht de voetbaldiscipline.
Het bondsparket is bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.
Het bondsparket heeft het recht beroep aan te tekenen tegen de in eerste aanleg genomen
beslissing en het recht om een evocatieverzoek in te dienen.
De Raad van Bestuur beschikt over een positief injunctierecht om het bondsparket zijn
bevoegdheden te laten uitoefenen.

Inzake licenties, inmenging in andere clubs, Financial Fair Play en de bijzondere
inbreuken waarvoor de Licentiecommissie bevoegd is, behoort de onderzoekende en
vervolgende bevoegdheid toe aan het Auditoraat voor de Licenties (zie B2.69 en Boek P).
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6.1.4 Samenstelling en bevoegdheden van het parket Voetbal Vlaanderen
en het regionaal parket ACFF
Artikel B2.44
Het parket Voetbal Vlaanderen is samengesteld uit de procureur Voetbal Vlaanderen,
bijgestaan door substituten procureur Voetbal Vlaanderen waarvan het aantal wordt bepaald
door het Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Ze worden benoemd door het Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Voor de benoeming van de substituten geeft de procureur Voetbal Vlaanderen een niet
bindend advies aan het Bestuur.
Afgezien van de algemene benoemingsvoorwaarden, worden de volgende vereisten steeds
nageleefd:
1° Zij zijn allen jurist en hebben minstens een grondige kennis van de voetbalwereld in de
breedste zin van het woord.
2° De procureur Voetbal Vlaanderen en de substituten procureur Voetbal Vlaanderen
ondertekenen jaarlijks een integriteits- en onafhankelijkheidsverklaring.
3° Zij verbinden er zich toe om hun functie op een onpartijdige en integere manier uit te
oefenen.

Het regionaal parket ACFF is samengesteld uit een regionaal procureur ACFF, bijgestaan
door regionale substituten ACFF, waarvan het aantal wordt bepaald door de Raad van Bestuur
ACFF.
Ze worden benoemd door de Raad van Bestuur van ACFF.
Voor de benoeming van hun regionale substituten geeft de regionaal procureur een niet
bindend advies aan de Raad van Bestuur.
Afgezien van de algemene benoemingsvoorwaarden, worden de volgende vereisten steeds
nageleefd:
1° Zij zijn allen jurist en hebben minstens een grondige kennis van de voetbalwereld in de
breedste zin van het woord.
2° De regionaal procureur ACFF en de regionale substituten ACFF ondertekenen jaarlijks een
integriteits- en onafhankelijkheidsverklaring.
3° Zij verbinden er zich toe om hun functie op een onpartijdige en integere manier uit te
oefenen.
Artikel B2.45
Het parket Voetbal Vlaanderen is gelast, met zowel het onderzoek als desgevallend de
vervolging ingeval van inbreuken op de bondsreglementering door leden van bondsinstanties
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van Voetbal Vlaanderen, tijdens en naar aanleiding van wedstrijden en competities
georganiseerd door Voetbal Vlaanderen.
Het betreft onder meer de volgende inbreuken:
1° wedstrijdvervalsing;
2° dopingpraktijken;
3° overdracht van patrimonium, behalve deze van clubs die een licentie nationale
amateurclub hebben bekomen of hebben aangevraagd;
4° inmenging in andere clubs ;
5° weddenschappen;
6° inbreuken op de verbintenissen van de aangeslotenen. Bij inbreuken op het verbod op
discriminatie, maakt het parket Voetbal Vlaanderen het dossier over aan het
bondsparket, dat nationaal bevoegd is over alle afdelingen en reeksen heen, en in alle
voetbaldisciplines.
Het parket Voetbal Vlaanderen is bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.
Het parket Voetbal Vlaanderen kan beroep aantekenen tegen een in eerste aanleg genomen
beslissing of een verzoek tot evocatie indienen.
Het Bestuur Voetbal Vlaanderen beschikt over een positief injunctierecht om het parket van
Voetbal Vlaanderen zijn bevoegdheden te laten uitoefenen.

Het regionaal parket ACFF is gelast, met zowel het onderzoek als desgevallend de
vervolging ingeval van inbreuken op de bondsreglementering door leden van bondsinstanties
van de vleugels, door clubs en aangeslotenen in de 2de en 3de afdeling ACFF, en de
interprovinciale jeugd.
Het betreft onder meer de volgende inbreuken:
1° wedstrijdvervalsing;
2° dopingpraktijken;
3° overdracht van patrimonium, behalve deze van clubs die een licentie nationale
amateurclub hebben bekomen of hebben aangevraagd;
4° inmenging in andere clubs ;
5° weddenschappen;
6° inbreuken op de verbintenissen van de aangeslotenen. Bij inbreuken op het verbod op
discriminatie, maakt het regionaal parket ACFF het dossier over aan het bondsparket,
dat nationaal bevoegd is over alle afdelingen en reeksen heen, en in alle
voetbaldisciplines.
Het regionaal parket ACFF is bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.
Het regionaal parket ACFF kan beroep aantekenen tegen een in eerste aanleg genomen
beslissing of een verzoek tot evocatie indienen.
De Raad van Bestuur van ACFF beschikt over een positief injunctierecht om het regionaal
parket ACFF zijn bevoegdheden te laten uitoefenen.
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6.1.5 Samenstelling en bevoegdheden van de provinciale parketten ACFF
Artikel B2.46
Elke provincie beschikt over een provinciale eerste substituut (die het provinciaal parket
voorzit) bijgestaan door provinciale substituten, waarvan het aantal wordt bepaald door de
Raad van Bestuur van ACFF, op voorstel van de regionale procureur ACFF.
De eerste substituut is jurist en kan een grondige kennis aantonen van de voetbalwereld in de
breedste zin van het woord.
De provinciale substituten kunnen een grondige kennis aantonen van de voetbalwereld in de
breedste zin van het woord en zijn bij voorkeur jurist.
Ze worden benoemd door de Raad van Bestuur van de ACFF, op niet bindend advies van de
regionale procureur ACFF.
De provinciale eerste substituten en de provinciale substituten ondertekenen jaarlijks een
onafhankelijkheidsverklaring. Zij verbinden er zich tevens toe om hun functie op een
onpartijdige en integere manier uit te oefenen.
Artikel B2.47
De provinciale parketten ACFF zijn gelast, met zowel het onderzoek als desgevallend de
vervolging ingeval van inbreuken op de bondsreglementering door clubs en aangeslotenen in
de provinciale afdelingen.

Bij inbreuken op het verbod op discriminatie, maakt het provinciaal parket het dossier
over aan het bondsparket, dat nationaal bevoegd is over alle afdelingen en reeksen heen in
elke voetbaldiscipline.
De provinciale parketten zijn bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.
De provinciale parketten kunnen beroep aantekenen tegen een in eerste aanleg genomen
beslissing of een verzoek tot evocatie indienen.

6.1.6 Bijstand en samenwerking
Artikel B2.48
Het parket kan zich in de uitoefening van zijn bevoegdheden laten bijstaan door of beroep
doen op onafhankelijke deskundigen uit de Pool van Specialisten en de
Onderzoekscommissie, onverminderd de bijstand door de bondsadministratie.
Artikel B2.49
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Het parket kan in de uitoefening van zijn bevoegdheden ten allen tijde samenwerken met de
gerechtelijke en andere publieke overheden, alsmede met de overige sportinstanties.

6.2 ONDERZOEKSCOÖRDINATOR
6.2.1 Aanduiding
Artikel B2.50
Jaarlijks, en dit uiterlijk op 1 augustus van elk seizoen, duiden de bondsprocureur, de procureur
Voetbal Vlaanderen en de regionaal procureur ACFF binnen hun team een
onderzoekscoördinator en een plaatsvervangend onderzoekscoördinator aan die gedurende
dat seizoen de leiding hebben van elk onderzoek inzake wedstrijdvervalsing.
Hun aanduiding zal ter kennis gebracht worden via vermelding op de website van de KBVB en
haar vleugels.

investigation@rbfa.be

6.2.2 Bevoegdheden
Artikel B2.51
De onderzoekscoördinator of de plaatsvervangend onderzoekscoördinator heeft in het kader
van het onderzoek betreffende feiten van wedstrijdvervalsing volgende niet-limitatieve
bevoegdheden:
1° de onderzoeksdaden intern coördineren dan wel stellen;
2° (bijkomende) onderzoeksdaden bevelen;
3° zich laten bijstaan door o.a. externe deskundigen, de Onderzoekscommissie, het
Auditoraat voor de Licenties, leden van de bondsadministratie;
4° optreden als enig aanspreekpunt in de betrokken zaak; de communicatie afstemmen met
de bevoegde diensten van de KBVB of de vleugels;
5° zich in contact stellen met andere sportieve instanties of overheden;
6° op grond van het dossier en het gevoerde onderzoek prima facie oordelen of de daad van
of de poging tot wedstrijdvervalsing, de aansprakelijkheid van de club met zich kan
meebrengen;
7° het onderzoek afsluiten en overmaken aan de bondsprocureur, de procureur Voetbal
Vlaanderen of regionale procureur ACFF.

6.3 ONDERZOEKSCOMMISSIE
6.3.1 Samenstelling
Artikel B2.52
De Onderzoekscommissie is samengesteld uit maximaal twaalf leden, zes Nederlandstalige
en zes Franstalige die worden benoemd door de Raad van Bestuur van de KBVB. Minstens
drie leden uit elke taalgroep hebben een juridische vorming.
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6.3.2 Bevoegdheden
Artikel B2.53
De Onderzoekscommissie vervult, zowel voor de KBVB als voor beide vleugels, de
onderzoeksopdrachten die haar worden toegekend hetzij door het parket, de
onderzoekscoördinator, de CEO of Secretaris-generaal, de Commissie Integriteit en elke
bondsinstantie, die potentiële schendingen van het bondsreglement of de ethische code,
waarover zij dient te oordelen, wenst te laten onderzoeken.

6.4 DISCIPLINAIRE INSTANTIES
6.4.1 Organisatie
Artikel B2.54
De disciplinaire instanties worden georganiseerd volgens de principes van de dubbele aanleg
per afdeling van het competitief voetbal als volgt:
Principe
Profvoetbal
- 1A en 1B
- Beloften 1A en 1B
Nationaal (amateur)voetbal
- 1e nationale (reserven en
beloftes)
- Nationaal vrouwen
- Nationaal futsal
- Elite jeugd
- Competities en
wedstrijden
georganiseerd door
Voetbal Vlaanderen
- 2e en 3e afdeling ACFF
- Interprovinciale
jeugd
ACFF
- Provinciaal voetbal ACFF

*

Eerste aanleg
Hoger beroep
Disciplinair Comité Disciplinaire
Raad
profvoetbal
profvoetbal*
(BAS)
Sportcomité KBVB
Beroepscomité KBVB

Disciplinair Comité Beroepscomité Voetbal
Voetbal Vlaanderen
Vlaanderen

Sportcomité ACFF

Beroepscomité ACFF

Provinciaal
Tuchtcomité

Beroepscomité ACFF

Voor bepaalde bijzondere inbreuken zetelt de beroepsinstantie in eerste aanleg.

De samenstelling van de disciplinaire instanties wordt nader bepaald in de reglementen van
de betrokken geledingen (P, V, A) met dien verstande dat de beroepsinstanties steeds
minstens met 3 leden zetelen.
Artikel B2.55
In afwijking van het voorgaande wordt voor de behandeling en sanctionering van mogelijke
inbreuken inzake discriminatie een Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme
georganiseerd in de schoot van de Disciplinaire Raad (voor het Profvoetbal), die in eerste
aanleg zetelt ongeacht het statuut van de aangeslotene, de niet-aangeslotenen, de club, en
dit over alle afdelingen en reeksen heen voor elke voetbaldiscipline van de bond.
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Zie Boek P, Titel 2 en Boek B, 11- Titel en Procedures, Bijzondere InbreukenDiscriminatie.

Het voorgaande laat de bijzondere bevoegdheden inzake grensoverschrijdend gedrag
van het Vlaams Sporttribunaal onverlet (zie Boek V)
Ingeval van meervoudige of samenhangende vorderingen, wordt de Nationale Kamer in de
strijd tegen discriminatie en racisme als een bijzondere en hogere disciplinaire instantie
beschouwd (zie Boek B, Titel 11- Geschillen en Procedures, samenvoeging en splitsing). Deze
kamer neemt aldus ook kennis van de vorderingen die samenhangend zijn met de vorderingen
inzake discriminatie waarvoor zij specifiek bevoegd is op nationaal vlak, met inbegrip van de
rechtstreekse uitsluiting. De Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme blijft
bevoegd voor de behandeling en sanctionering van de samenhangende of meervoudige
vorderingen en/of inbreuken, ook indien tot de ongegrondheid van de vordering inzake
discriminatie wordt beslist.
De Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme is samengesteld uit de Eerste
Voorzitter van de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal (die zich kan laten vervangen door
een ander lid van de Disciplinaire Raad) en aan die kamer toegewezen leden (niet-juristen)
met voldoende kennis van het Frans en het Nederlands, die omwille van hun achtergrond, een
bijzondere ervaring hebben met discriminatie, al dan niet in de vorm van racisme, in of rond
het voetbal.
De inclusiemedewerker van de KBVB kan tussenkomen in de procedure in een advies
verlenende rol.
Zij worden door de Raad van Bestuur van de KBVB benoemd voor 2 seizoenen.

6.4.2 Bevoegdheden
Artikel B2.56
De disciplinaire instanties zijn binnen hun jurisdictie bevoegd voor de behandeling van alle
mogelijke inbreuken op het bondsreglement door clubs en aangeslotenen of zij die het
bondsreglement uitdrukkelijk hebben onderschreven.
De disciplinaire instanties in eerste aanleg hebben slechts bevoegdheid voor zover deze op
basis van de akte van aanhangig making niet is voorbehouden aan hetzij een specifieke
bondsinstantie (bv. Licentiecommissie, Nationale Kamer discriminatie en racisme,…), hetzij
aan een disciplinaire beroepsinstantie, zetelend in eerste aanleg.
Desgevallend verklaren de disciplinaire instanties zich onbevoegd en verwijzen ze de zaak
onverwijld door naar het secretariaat van de specifieke bondsinstantie met een voorbehouden
bevoegdheid. Indien een disciplinaire instantie bevoegd is om kennis te nemen van de zaak
op basis van de akte van aanhangig making, blijft ze bevoegd en kan er geen doorverwijzing
zijn naar een andere instantie, zelfs indien het een voorbehouden bevoegdheid zou betreffen.
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Bijvoorbeeld ingeval van verweer na rechtstreekse uitsluiting gebaseerd op een inbreuk
op het verbod van discriminatie en racisme.

6.4.3 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Artikel B2.57
De disciplinaire instanties waken over hun onafhankelijkheid en behandelen alle zaken op een
onpartijdige manier.
De leden mogen in de zaken die zij behandelen in geen geval betrokken zijn geweest bij het
voorafgaand onderzoek.

6.5 EVOCATIECOMMISSIE
6.5.1 Samenstelling
Artikel B2.58
De Evocatiecommissie is samengesteld uit zes leden-juristen met een voldoende kennis van
het Nederlands en het Frans en kennis van het bondsreglement.

6.5.2 Bevoegdheden
Artikel B2.59
De Evocatiecommissie heeft de bevoegdheid tot evocatie van een beslissing van een
disciplinaire instantie in graad van beroep ingeval een inbreuk op het bondsreglement of een
overtreding van de wet wordt vastgesteld, of een nieuw feit wordt vastgesteld dat van aard is
de oorspronkelijke beslissing van een disciplinaire instantie te wijzigen.
De Evocatiecommissie behandelt het wrakingsverzoek dat haar wordt overgemaakt door de
disciplinaire instantie waarvan een lid wordt gewraakt evenals het wrakingsverzoek waarvan
één van haar leden zelf het voorwerp is.

7 ARBITRALE INSTANTIES
7.1 ARBITRAGECOMMISSIE VOOR DE BETAALDE
SPORTBEOEFENAAR
7.1.1 Samenstelling
Artikel B2.60
De Arbitragecommissie voor de betaalde sportbeoefenaar is een paritair samengestelde
commissie, waarbinnen een scheidsrechterlijk college kan worden opgericht, gebaseerd op de
bevoegdheden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport.
Ze is samengesteld uit zestien leden:
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1° acht leden die clubs, die betaalde sportbeoefenaars in dienst hebben, vertegenwoordigen:
vier van elke taalrol (waarvan telkens minstens een jurist) en aangeduid door de
vertegenwoordigers van de Pro League in het paritair comité voor de sport;
2° acht leden die de betaalde sportbeoefenaars vertegenwoordigen: vier van elke taalrol
(waarvan telkens minstens een jurist) en aangeduid door de representatieve
werknemersorganisaties in het paritair comité voor de sport.
De Arbitragecommissie duidt onder haar leden een voorzitter aan alsmede twee
ondervoorzitters die elk tot een andere taalrol behoren.

7.1.2 Bevoegdheden
Artikel B2.61
Het scheidsrechterlijk college, gemengd samengesteld uit leden van de Arbitragecommissie
aangeduid enerzijds door de werkgeversvertegenwoordigers en anderzijds door de
representatieve vakbonden, oordeelt definitief over:
1° alle geschillen bij toepassing van de wet van 24/02/1978 tussen betaalde
sportbeoefenaars en hun clubs of de KBVB, betreffende hun arbeidsovereenkomst en hun
statuut, en die vatbaar zijn voor arbitrage.;
2° het verifiëren van de ingeroepen dringende reden van contractuele aard in hoofde van de
club-werkgever of van de speler bij de eenzijdige beëindiging door de andere partij van het
contract van betaalde sportbeoefenaar.
Het scheidsrechterlijk college, uitsluitend samengesteld uit leden van de Arbitragecommissie
die de clubs vertegenwoordigen, oordeelt definitief over:
1° geschillen tussen clubs behorend tot het profvoetbal,
onder andere wegens het niet-betalen van verschuldigde sommen, transfers,
transferonderhandelingen en het niet-uitvoeren van verbintenissen aangegaan ter
gelegenheid van transfers van spelers;
2° geschillen van sportieve oorsprong tussen clubs van het profvoetbal en niet-spelende
aangeslotenen en derden, en dit voor zover de beide partijen bij wijze van overeenkomst
instemmen of (reeds) hebben ingestemd met arbitrage;
3° geschillen nopens het beheer van clubs van het profvoetbal die een inbreuk uitmaken op
het bondsreglement.

7.2 ARBITRAGECOMMISSIE VOOR DE AMATEUR
7.2.1 Samenstelling
Artikel B2.62
De Arbitragecommissie voor de amateur is samengesteld uit tien leden, vijf Nederlandstaligen
en vijf Franstaligen, benoemd door de Raad van Bestuur van de vleugels als volgt :
1° Vier leden- twee van elke taalrol, waarvan minstens één jurist, die de clubs van het
nationale amateurvoetbal vertegenwoordigen;
2° Zes leden- drie van elke taalrol, waarvan minstens één jurist, die de clubs van het
provinciale amateurvoetbal vertegenwoordigen.
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7.2.2 Sub-kamers
Artikel B2.63
De Arbitragecommissie voor de amateur bestaat uit twee sub-kamers:
1° Subkamer Voetbal Vlaanderen: bevoegd voor alle leden die behoren tot clubs van Voetbal
Vlaanderen, of behoren tot clubs die hebben gekozen voor de aanhorigheid tot de
kampioenschappen ingericht door Voetbal Vlaanderen, of individueel aangeslotenen die
gekozen hebben voor de Nederlandstalige taalrol;
2° Subkamer ACFF: bevoegd voor alle leden die behoren tot clubs van ACFF, of behoren tot
clubs die hebben gekozen voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ingericht door
ACFF, of individueel aangeslotenen die gekozen hebben voor de Franstalige taalrol.
Indien de partijen behoren tot zowel Voetbal Vlaanderen als ACFF oordeelt de
Arbitragecommissie in een samenstelling van beide sub-kamers.

7.2.3 Bevoegdheden
Artikel B2.64
Als scheidsrechterlijk college behandelt de Arbitragecommissie voor de amateur definitief
geschillen die met de uitoefening van de voetbalsport samenhangend zijn en die vatbaar zijn
voor arbitrage:
1° geschillen die ontstaan uit een arbeidsovereenkomst tussen een club en een speler of
trainer, niet vallende onder toepassing van de wet van 24 februari 1978;
2° geschillen van financiële aard tussen een club en een speler of trainer, die niet voortvloeien
uit een arbeidsovereenkomst, met de bijkomende bevoegdheid om een schorsing op te
leggen, ingeval van heraansluiting van een amateurspeler die onder de decretale
vrijheidsregeling valt, tot bij betaling door de amateurspeler van de aan de vorige club
verschuldigde som;
3° verhaal ingediend door een speler tegen een beslissing van zijn club behorend tot het
amateurvoetbal;
4° geschillen tussen clubs waarvan er minstens één niet behoort tot het profvoetbal;
5° geschillen van sportieve oorsprong tussen clubs van het amateurvoetbal en niet-spelende
aangeslotenen en derden, en dit voor zover de beide partijen bij wijze van overeenkomst
instemmen of hebben ingestemd met arbitrage;
6° geschillen nopens het beheer van clubs van het amateurvoetbal met inbegrip van de
eventuele inbreuken op het vervullen van de wettelijke verplichtingen;
7° geschillen die ontstaan naar aanleiding van een beslissing van het Auditoraat voor de
Licenties die onregelmatigheden vaststelt met betrekking tot de neergelegde contracten
betaalde sportbeoefenaar naar aanleiding van transfers in de periode 1 september tot 31
december en 1 januari tot 31 januari.

7.3 BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT
Artikel B2.65
Het BAS is geen bondsinstantie en wordt uitsluitend geregeld door haar statuten en
reglementen (www.bas.be).
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7.4 BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE IN
DE
SPORTSECTOR
(CENTRE
FOR
SPORTS
ARBITRATION)
Artikel B2.66
C-SAR, een specifieke afdeling van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie
("CEPANI"), is geen bondsinstantie en wordt uitsluitend geregeld door haar statuten en
reglementen.

8 INSTANTIES BELAST MET LICENTIES EN FINANCIAL
FAIR PLAY
8.1 AUDITORAAT VOOR DE LICENTIES
8.1.1 Samenstelling - onverenigbaarheden
Artikel B2.67
Het Auditoraat voor de Licenties is samengesteld uit een Auditeur-Generaal, die wordt
bijgestaan door substituten van beide taalrollen die hetzij een economische hetzij een
juridische vorming hebben.
Indien noodzakelijk, zal de Secretaris-generaal (CEO) bijkomende administratieve
medewerkers aanduiden die bijstand verlenen aan het Auditoraat voor de Licenties.
De Auditeur-Generaal wordt benoemd door de Raad van Bestuur, na een selectieprocedure
en na overleg met de Pro League.
De substituten worden na afloop van een selectieprocedure aangeduid door de Secretarisgeneraal (CEO) van de KBVB in gemeen overleg, met de Auditeur-Generaal, aangeduid. De
substituten kunnen deel uitmaken van de bondsadministratie.
Voor de Auditeur-Generaal en de substituten geldt dat :
a) zij voorafgaand aan de kandidatuurstelling en tijdens de uitoefening van hun functies binnen
het Auditoraat voor de Licenties:
- geen aandeelhouder zijn of geweest zijn van een club van het profvoetbal of
een club uit 1ste nationale afdeling;
- geen bestuursfunctie (verantwoordelijk bestuurslid, lid raad van bestuur of
directiecomité, …) in een club van het profvoetbal uitoefenen of uitgeoefend
hebben;
b) zij niet toegewezen dienen te zijn aan een club.
Een lid van het Auditoraat voor de Licenties kan tegelijkertijd Kalendermanager KBVB zijn.
De Auditeur-Generaal waakt over :
- de onafhankelijke en onpartijdige werking van het Auditoraat voor de Licenties
- de vertrouwelijkheid van de dossiers
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-

de uniforme toepassing en naleving van de licentievoorwaarden
de goede werking van het Auditoraat voor de Licenties (met inbegrip van de
rapporteringen)

De Auditeur-Generaal stelt per seizoen een verslag op ter attentie van de Raad van Bestuur
van de KBVB en de Pro League, waarin onder andere aanbevelingen, suggesties of verzoeken
om informatie met betrekking tot een bepaald licentiedossier worden vermeld wanneer deze
niet uitgaan van de betrokken club of de door haar gemandateerden.
Elk lid van het Auditoraat voor de Licenties ondertekent daartoe jaarlijks een
onafhankelijkheidsverklaring en verbindt zich ertoe de functie op een onpartijdige en integere
manier uit te oefenen.

8.1.2 Bevoegdheden
Artikel B2.68
Het Auditoraat voor de Licenties is belast met de onderzoekende, informerende,
administratieve en vervolgende bevoegdheden in het kader van de aanvragen, toekenning en
opvolging van licenties in de meest ruime zin aan de clubs die uitkomen of willen uitkomen in
het profvoetbal, in 1ste nationale, de Super League Vrouwenvoetbal, in de elite afdeling van
het futsal, of in het kader van de Financial fair play België waaronder:
1° opmaken van een schriftelijk verslag bestemd voor de Licentiecommissie in alle gevallen
waarin het reglement hierin voorziet:
-

2°

3°
4°

5°
6°
7°
8°

in het kader van de aanvraag van een licentie;
in het kader van de overdracht van patrimonium;
in het kader van een wijziging van het bestuur van of de controle over een club;
wat het profvoetbal betreft in het kader van het continu toezicht na het bekomen van
de licentie;
- telkens wanneer de Licentiecommissie daarom verzoekt;
toezien op de naleving van de voorwaarden die aan de club werden opgelegd bij het
toekennen van de licentie en potentiële schendingen ervan bij het toekennen van de
licentie;
toezicht uitoefenen op het financieel beheer van de clubs die een licentie voor het
profvoetbal hebben bekomen;
voorstellen van sancties aan de Licentiecommissie ingeval van niet naleving van de
licentievoorwaarden of tekortkomingen inzake financieel beheer die de continuiteit
dreigen aan te tasten van de clubs die een licentie voor het profvoetbal hebben
bekomen;
informatie opvragen bij alle schuldeisers van de club die de toekenning van een licentie
heeft gevraagd;
alle informatie overmaken waarom wordt verzocht door het bondsparket of de
onderzoekscoördinator;
informatie delen met en ontvangen van publieke overheden;
de communicatie verzekeren met de UEFA-instanties die bevoegd zijn voor de toekenning
van de licentie die toegang geeft tot de Europese competitie en de lijsten overmaken van
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de clubs dewelke een proflicentie bekwamen en die voldoen aan de voorwaarden om deel
te nemen aan de Europese competities;
9° toezien op de wettelijke en reglementaire bepalingen van de door clubs of spelers uit het
amateurvoetbal neergelegde contracten “betaalde sportbeoefenaar” naar aanleiding van
transfers in de periode 1 september tot 31 december en 1 januari tot 31 januari;
10° aanvragen van rulings onderzoeken en toezien op de naleving ervan.

8.2 LICENTIECOMMISSIE
8.2.1 Samenstelling
Artikel B2.69
De Licentiecommissie is samengesteld uit maximum tien leden die door de Raad van Bestuur
benoemd worden.

De leden die zetelen in de Clearing kamer (zie Boek B, Titel 8 Tussenpersonen)
uitgezonderd.
Naast de algemene benoemingsvoorwaarden, mogen de leden :
1° geen aandeelhouder zijn of in de 3 jaar voorafgaand geweest zijn van een club van het
profvoetbal, 1e nationale of 2e afdeling VV/ACFF, de Super League Vrouwenvoetbal of het
eltite futsal;
2° geen bestuursfunctie (houder blauwe kaart, lid raad van bestuur of directiecomité, …) in
een club van het profvoetbal uitoefenen of in de 3 jaar voorafgaand uitgeoefend hebben;
3° niet in loondienst zijn of in de 3 jaar voorafgaand geweest zijn bij een club van het
profvoetbal.
Er worden hoogstens vijf leden opgeroepen voor elke zitting van de Licentiecommissie. Deze
beslist geldig wanneer er minstens 3 hiervan effectief aanwezig zijn en er zich hieronder
minstens een jurist en een bedrijfsrevisor of ITAA-accountant bevinden.
In afwijking van de algemene benoemingsvoorwaarden:
1° behoeven deze leden niet toegewezen te zijn aan een club of rechtstreeks bij de KBVB
aangesloten te zijn;
2° worden deze leden benoemd voor 2 seizoenen.
De leden ondertekenen jaarlijks een onafhankelijkheidsverklaring. Zij verbinden er zich tevens
toe om hun functie op een onpartijdige, integere en vertrouwelijke manier uit te oefenen.
De vertrouwelijkheid in het kader van de Licentiecommissie houdt in het bijzonder in dat alle
elementen die niet op één of andere wijze openbaar worden gemaakt in toepassing van
wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen, geheim worden gehouden.
Elk lid van de Licentiecommissie onthoudt zich van elke betrokkenheid bij de behandeling van
een licentieaanvraag of toekenningsprocedure wanneer hijzelf of een familielid een persoonlijk
belang heeft bij de betreffende club.
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8.2.2 Bevoegdheden
Artikel B2.70
De Licentiecommissie heeft de volgende bevoegdheden:
1° al dan niet toekennen van de Europese licenties en de licenties van het profvoetbal 1A en
1B, alsook de licentie van nationale amateurclub voor 1ste nationale en de licentie voor de
Super League Vrouwenvoetbal en de licentie voor de elite afdeling futsal;
2° toezien op de naleving van de regels inzake Financial Fair Play België, alsmede het
opleggen van de desbetreffende sancties;
3° toezien op de naleving van de voorwaarden die aan de club werden opgelegd bij het
toekennen van de licentie alsmede het opleggen van de desbetreffende sancties;
4° controle op de uitvoering van de financiële verplichtingen van de clubs;
5° controle op de uitvoering van de financiële verpichtingen ten aanzien van tussenpersonen;
6° toezien op de uitvoering van de voorafgaande meldingsplicht bij wijzigingen van controle
voor clubs uit 1A, 1B, 1ste nationale en de Super League Vrouwenvoetbal;
7° toezien op fusies en beslissen over de inbreuken betreffende de overdracht van
patrimonium door:
a) clubs van het profvoetbal,
b) clubs van 1ste nationale
c) clubs van de elite afdeling futsal
d) clubs die een licentie voor 1ste nationale hebben aangevraagd;
e) clubs van de Super League Vrouwenvoetbal.
8° het bekrachtigen en het toezien op de naleving van “rulings” alsmede het opleggen van de
desbetreffende sancties aan clubs van het profvoetbal;
9° het opleggen van sancties ingeval van niet naleving van de voorziene licentievoorwaarden
of tekortkomingen inzake het financieel beheer van clubs uit het profvoetbal die de
continuïteit van de club dreigen aan te tasten.

8.3 CONTROLECOMMISSIE
8.3.1 Samenstelling
Artikel B2.71
De Controlecommissie is samengesteld uit tien leden, vijf Nederlandstaligen en vijf
Franstaligen met voldoende kennis van de andere landstaal, waarvan :
1° minstens twee leden, één van elke taalrol, jurist is;
2° minstens twee leden, één van elke taalrol, IAB-accountant is.

8.3.2 Sub-kamers
Artikel B2.72
De Controlecommissie bestaat uit twee sub-kamers:
1° Sub-kamer Voetbal Vlaanderen: bevoegd voor alle leden die behoren tot clubs van Voetbal
Vlaanderen, of behoren tot clubs die hebben gekozen voor de aanhorigheid tot de
kampioenschappen ingericht door Voetbal Vlaanderen, of individueel aangeslotenen die
gekozen hebben voor de Nederlandstalige taalrol;
2° Sub-kamer ACFF: bevoegd voor alle leden die behoren tot clubs van de ACFF, of behoren
tot clubs die hebben gekozen voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ingericht
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door de ACFF, of individueel aangeslotenen die gekozen hebben voor de Franstalige
taalrol.
De sub-kamer ACFF, respectievelijk Voetbal Vlaanderen, zal alleen die zaken behandelen die
betrekking hebben op zaken die door haar alleen worden georganiseerd. Beide sub-kamers
samen zullen die zaken behandelen die betrekking hebben op zaken die in een samenwerking
KBVB/ACFF/Voetbal Vlaanderen worden georganiseerd.

8.3.3 Bevoegdheden
Artikel B2.73
De Controlecommissie oordeelt over inbreuken in het amateurvoetbal betreffende licenties
(uitgezonderd 1ste nationale, elite futsal en Super League Vrouwenvoetbal), overdracht van
patrimonium, en inmenging in andere clubs.

9 COMMISSIE INTEGRITEIT
9.1 SAMENSTELLING
Artikel B2.74
De Commissie Integriteit is samengesteld uit maximaal 7 leden met een bijzondere expertise
inzake ethiek die door de Raad van Bestuur benoemd worden.
Afgezien van de algemene benoemingsvoorwaarden, geschiedt de benoeming van vier leden
als volgt:
1° twee leden op voordracht van Voetbal Vlaanderen;
2° twee leden op voordracht van ACFF.
Afwijkend van de algemene bepalingen behoeven deze leden niet toegewezen te zijn aan een
club of rechtstreeks bij de KBVB aangesloten te zijn.

9.2 BEVOEGDHEDEN
Artikel B2.75
De commissie integriteit is een adviesinstantie inzake ethische en integriteitskwesties en waakt
over de toepassing van de ethische code ten aanzien van leden van de bondsinstanties.

10 COMMISSIE VEILIGHEID
10.1 SAMENSTELLING
Artikel B2.76
De Commissie Veiligheid is samengesteld uit 11 leden, van wie vier leden van of aangeduid
door de Raad van Bestuur, de Secretaris-generaal (CEO), vier veiligheidsverantwoordelijken
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van de clubs, een vertegenwoordiger uit het Departement Arbitrage profvoetbal en de
veiligheidsverantwoordelijke van de KBVB.
De leden van deze commissie mogen deel uitmaken van een andere bondsinstantie of deel
uitmaken van de bondsadministratie.

10.2 BEVOEGDHEDEN
Artikel B2.77
De Commissie Veiligheid heeft de volgende niet-limitatieve bevoegdheden:
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,
onder meer inzake veiligheid op niveau van de KBVB en de clubs;
4° adviseren van bondsinstanties op hun 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.

11 NATIONALE KAMER BURGERRECHTELIJKE
UITSLUITINGEN
11.1 SAMENSTELLING
Artikel B2.78
De Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen (afgekort NKBU) wordt samengesteld uit
leden met een bijzondere expertise inzake voetbalveiligheid die door de Raad van Bestuur
benoemd worden. De leden zetelen in afzonderlijke kamers, ingedeeld door het secretariaat,
met telkens één zetelend lid.
-

De leden mogen deel uitmaken van een andere bondsinstantie of van de
bondsadministratie.

-

De leden mogen voorafgaand aan de kandidaatstelling en tijdens hun benoeming
geen enkel mandaat of functie hebben uitgeoefend voor een club van het profvoetbal
of 1ste nationale.

-

Ze dienen bij voorkeur tweetalig (Nederlands-Frans) te zijn of minstens een goede
passieve kennis te hebben van de andere landstaal dan de moedertaal.

Alle leden dienen hun functie op een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale manier uit te
oefenen. Deze vereisten dienen steeds te zijn nageleefd, op sanctie van ontslag door de
Raad van Bestuur van de KBVB.
De leden behoeven niet toegewezen te zijn aan een club of rechtstreeks bij de KBVB
aangesloten te zijn.
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De leden worden benoemd voor twee seizoenen.

11.2 BEVOEGDHEDEN
Artikel B2.79
De Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen is in eerste aanleg bevoegd voor de
behandeling van de burgerrechtelijke uitsluitingen van supporters in naam en voor rekening
van de clubs.

Zie Bondsreglement Boek B, Titel 9- Toeschouwers.

12 KALENDERMANAGER KBVB
12.1 AANDUIDING
Artikel B2.80
De Kalendermanager KBVB wordt aangeduid door de Raad van.
De Kalendermanager mag deel uitmaken van een andere bondsinstantie of de
Bondsadministratie en wordt voor twee jaar benoemd.

12.2 BEVOEGDHEDEN
Artikel B2.81
De Kalendermanager KBVB is, in samenwerking met de leden ACFF/Voetbal Vlaanderen,
verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de kalender van de 1ste nationale
(alsook van de reserven van deze afdeling).

13 POOL VAN SPECIALISTEN
Artikel B2.82
Er wordt een Pool van specialisten voorzien op wie occasioneel beroep kan worden gedaan
in geval van onvolledige instanties of nood aan specifieke expertise binnen een benoemde
bondsinstantie.
De leden van deze Pool van specialisten zijn onderworpen aan dezelfde rechten en plichten
als deze die gelden voor leden van een bondsinstantie.
Artikel B2.83
De Pool van specialisten bestaat uit de volgende specialisten: accountants, artsen, juristen,
specialisten futsal en specialisten vrouwenvoetbal.
De Raad van Bestuur benoemt minimaal:
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1° acht leden accountants, vier leden artsen en acht leden juristen, waarbij er zal gestreefd
worden naar de taalpariteit;
2° vijf specialisten futsal waarvan vier op voordracht van Voetbal Vlaanderen (waarvan één
uit het recreatieve futsal) en één op voordracht van de ACFF;
3° vier specialisten vrouwenvoetbal, waarvan twee op voordracht van Voetbal Vlaanderen en
twee op voordracht van de ACFF.
Een lid dat is aangeduid voor een bepaalde discipline, maar dat tevens gespecialiseerd is in
een andere discipline, kan worden ingezet voor beide disciplines.
Artikel B2.84
De aanduiding van de specialisten van de Pool voor een bepaalde instantie gebeurt door de
secretaris van de betrokken bondsinstantie.
De specialist heeft in laatstgenoemd geval recht op de vergoeding voorzien voor de betrokken
bondsinstantie.

14 MATCH DELEGATES
14.1 SAMENSTELLING
Artikel B2.85
De Match Delegates worden benoemd door de Raad van Bestuur van de KBVB na overleg
met de Pro League.
In afwijking van de verbodsbepalingen, onverenigbaarheden en de bepalingen betreffende de
mandaten van leden van benoemde instanties:
- mogen ze deel uitmaken van een andere bondsinstantie of van de bondsadministratie
- worden ze voor de duur van twee jaar benoemd
Zij dienen verder te voldoen aan de volgende minimale vereisten: voorkomen of voorgekomen
zijn op de lijst van “UEFA Match Delegates”, of opleider zijn, of een stage van minimum twee
maanden hebben gevolgd onder leiding van een Match Delegate.

14.2 BEVOEGDHEDEN
Artikel B2.86
Voor wedstrijden die betrekking hebben op het profvoetbal 1A en 1B, en voor de wedstrijden
van de Beker van België Heren vanaf de 1/16e finales, voor de finale van de Beker van
België in het vrouwenvoetbal en voor de finales van de Beker van België in het Futsal duidt
de KBVB een Match Delegate aan om deze wedstrijd bij te wonen.
Artikel B2.87
De Match Delegate organiseert en zit een organisatievergadering voor die doorgaat uiterlijk
90 minuten voor de aftrap van de wedstrijd in een lokaal dat ter beschikking wordt gesteld door
de bezochte club, en waarop (minstens) aanwezig zijn: een vertegenwoordiger van de
ordemacht indien mogelijk, de veiligheidsverantwoordelijken van beide clubs, de vierde
scheidsrechter en de terreinafgevaardigde van de bezochte club.
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De count down van de ontmoeting wordt geanalyseerd en besproken.
De Match Delegate maakt de aanbevelingen die hij opportuun acht. Desgevallend stelt hij ter
plaatse een verslag van de vergadering op, waarvan hij een kopij overhandigt aan een
vertegenwoordiger van beide clubs.
Artikel B2.88
Het is de Match Delegate toegestaan om zich gedurende de wedstrijd in de neutrale zone te
begeven en via de vierde scheidsrechter met de scheidsrechter van de wedstrijd te
communiceren, om zo nodig de fases 1, 2 of 3 voorzien bij agressie op een lid van het
arbitrageteam, bij verbaal geweld (spreekkoren) of wanordelijkheden buiten het speelveld te
starten.
Artikel B2.89
De Match Delegate stelt na de wedstrijd een verslag op van zijn bevindingen, van zijn
aanbevelingen en meer bepaald van alle incidenten die hij heeft vastgesteld buiten het
speelveld voor, tijdens en na de wedstrijd.
Dit verslag wordt uiterlijk om 19.00 uur de eerste werkdag na de wedstrijd overgemaakt aan
de gerechtigde correspondenten van beide clubs, aan de directie van de Pro League en aan
de KBVB .
Dit betreft het Competitions Department van de KBVB
Het verslag wordt binnen dezelfde termijn eveneens overgemaakt aan het bondsparket indien
dit melding maakt van:
- incidenten die een mogelijke schending van de beginselen inzake neutraliteit en nietdiscriminatie zouden uitmaken;
- de niet naleving van de specifieke bepalingen inzake schorsingen van trainers van het
profvoetbal door deze trainers en, in voorkomend geval, over de gevallen van wangedrag
vanwege een bestuurslid, trainer of speler waarvan hijzelf vóór, tijdens of na de wedstrijd
het slachtoffer is geworden;
- incidenten die het normale verloop van de wedstrijd hebben beïnvloed (bijvoorbeeld een
tijdelijke onderbreking van de wedstrijd);
- het gebruik van pyrotechnisch materiaal, zelfs indien het normale verloop van de wedstrijd
niet werd beïnvloed.
In deze gevallen zal het bondsparket zijn bevoegdheden uitoefenen en de zaak voorleggen
aan de bevoegde disciplinaire instanties.

15 BONDSONDERSCHEIDINGEN, KENTEKENS EN
BONDSKAARTEN
15.1 BONDSONDERSCHEIDINGEN
Artikel B2.90
De bondsonderscheidingen, beloning voor de diensten bewezen aan de bond of de clubs,
worden toegekend en ingetrokken door de Hoge Raad.
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Bondsonderscheiding
Grootorde van
Baron
De Laveleye
Gouden
Medaille
Erelid

Lid van
Verdienste

Bondserepenning

Erkentelijkheidsmedaille

Toekenningsvoorwaarden
Kan slechts één keer per jaar worden toegekend; Zij wordt toegekend door de
Raad van Bestuur, Zij kan slechts worden verleend aan iemand die nog in leven
is, aangesloten bij de KBVB, en geen lid is van de Raad van Bestuur.
De gouden medaille wordt toegekend aan ieder lid van de Raad van Bestuur
KBVB of Hoge Raad in functie, dat sinds tien jaar houder is van de titel van erelid.
De titel van erelid en het eraan verbonden verguld kenteken, kunnen worden
toegekend voor veertig ononderbroken dienstjaren of vijfenveertig nietopeenvolgende jaren dienst aan:
- de internationale scheidsrechters,
- de voorzitter van een bondsinstantie,
- de leden van de nationale instanties en de leden van de Raad van Bestuur
van de vleugels.
De titel van lid van verdienste en het eraan verbonden verzilverd kenteken kunnen
worden toegekend aan de leden van de bondsinstantie en de scheidsrechters en
de leden van de Raad van Bestuur van de vleugels met dertig ononderbroken of
vijfendertig niet-opeenvolgende jaren dienst.
De bondserepenning kan worden toegekend:
- aan de leden van een bondsinstantie die twintig ononderbroken of
vijfentwintig niet-opeenvolgende dienstjaren tellen,
- aan de scheidsrechters die minstens vijftien ononderbroken of twintig nietopeenvolgende dienstjaren tellen.
Echter, wanneer de loopbaan van een scheidsrechter in de loop van het vijftiende
of twintigste jaar eindigt wegens een benoeming in een Bureau Arbitrage ACFF
of het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen, wordt dat jaar meegeteld.
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 vijfendertig officiële internationale
wedstrijden, of aan twintig dergelijke wedstrijden, indien bewezen is dat hun
sportcarrière als internationaal onderbroken is geworden door een
spelongeval.

Het aantal dienstjaren in de verschillende functies wordt samengeteld en vermenigvuldigd met
volgende coëfficiënten:
Functie
Arbitrage in provinciale afdelingen
Arbitrage in hogere afdelingen
Lid van een provinciale instantie,
Opleider van een Regionaal Bureau Arbitrage
Leden bureau van de erkende liga’s Voetbal Vlaanderen
Voorzitter van een regionale of provinciale instantie
Nationale instantie,
Vlaamse Studiecommissie (VSC)
Commission Francophone d’Etudes (CFE)
Opleider van het Bureau Arbitrage KBVB
Leden van de Raad van Bestuur van de vleugels
Raad van Bestuur en Hoge Raad (volgens samenstelling Art.
B2.33)

Coëfficiënt
1
1,5
1,5
2

2

3

Voor het lid dat meerdere mandaten uitoefent wordt enkel één mandaat in aanmerking
genomen, dat met het hoogste coëfficiënt.
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De houders van een van deze onderscheidingen kunnen op hun verzoek, bij het begin van elk
seizoen, een kaart verkrijgen die kosteloze toegang verleent tot alle onder toezicht van de
bond gespeelde wedstrijden.
Een kenteken van clubleider kan toegekend worden aan verdienstelijke clubleiders.
Verdienstelijke
Clubleiders
Kenteken van
Clubleider

Toekenningsvoorwaarde
Een speciaal kenteken wordt verleend aan de clubleiders die sinds minstens
twintig jaar ononderbroken of vijfentwintig niet-opeenvolgende jaren
verantwoordelijk bestuurslid en/of gerechtigd correspondent zijn

De voorstellen tot toekenning van bondsonderscheidingen worden ter bekrachtiging
voorgelegd aan de volgende algemene vergadering.
Elke sanctie, disciplinaire maatregel of afzetting kan de intrekking meebrengen van de
bondsonderscheidingen.

15.2 KENTEKENS EN BONDSKAARTEN
Artikel B2.91
Ieder lid van een bondsinstantie ontvangt een kenteken.
De houders van een bondsonderscheiding evenals ieder lid van een bondsinstantie en
bepaalde ex-personeelsleden van de KBVB/ACFF/Voetbal Vlaanderen ontvangen bij het
begin van het seizoen een persoonlijke bondskaart. De verschillende bondskaarten zijn:
Bondskaart
Kaart
Raadslid
A-kaart
B-kaart

C-kaart

Doorstreepte
C-kaart

Toegekend aan
Leden van het Raad van Bestuur en Hoge Raad (volgens samenstelling Art. B2.33)
Ereleden
Leden nationale en provinciale comités/commissies, leden van een bureau
arbitrage, leden van de Raad van Bestuur van de vleugels, terreinkeurders
Voetbal Vlaanderen, leden Competitions Department Voetbal Vlaanderen,
leden Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen, leden Disciplinair Comité
Voetbal Vlaanderen, leden Disciplinair Comité Arbitrage Voetbal Vlaanderen,
en oud-leden voormalige provinciale comités en voormalig Sportcomité en
Beroepscomité Voetbal Vlaanderen voor zover hun voormalig mandaat nog niet
beëindigd was in 2022-2023 en dit voor de resterende looptijd van hun
mandaat.
De aangeslotenen die voor het lopende seizoen werden aangeduid als
effectieve afgevaardigde in de schoot van de Commission Francophone
d’Etudes (ACFF, CFE) of de Vlaamse Studiecommissie (VV, VSC) en die geen
houder zijn van een kaart als lid van een officiële instantie.
Leden van verdienste, scheidsrechters bureau arbitrage KBVB/ACFF/Voetbal
Vlaanderen, prospectors, bondspersoneel
De aangeslotenen die (*):vijftig jaar onafgebroken aangesloten zijn bij de KBVB
en daarvan minstens 25 jaar onafgebroken verantwoordelijk bestuurslid zijn.
Ex-bondspersoneel na een loopbaan bij de KBVB/ACFF/VV (pensioen of
geschillenvrij vertrek) van 20 ononderbroken of 25 niet-opeenvolgende dienstjaren,
titularissen van de Bondserepenning, scheidsrechters regionaal bureau arbitrage,
geconventioneerde groeperingen.
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Gerechtigd correspondent van een club die 20 jaar ononderbroken binnen dezelfde
club of 25 niet-opeenvolgende jaren zijn functie heeft uitgeoefend.
(*) De aanvraag moet, op initiatief van de belanghebbenden, samen met de bewijsstukken naar de KBVB worden gestuurd door
de club, de provincie of de vleugel naargelang het geval.

De kaarten afgeleverd door de groeperingen als gevolg van interne of bilaterale akkoorden
zijn geen bondskaarten in de reglementaire betekenis van het woord.

Page 41 of 41

TITEL 3
CLUBS

INHOUDSTAFEL
1

2

3

4

5

Lidmaatschap ............................................................................................................. 3
1.1

Toetreding................................................................................................................................ 3

1.2

Formaliteiten ............................................................................................................................ 3

1.3

Toetredingsvoorwaarden ......................................................................................................... 4

1.4

Rechten en plichten ................................................................................................................. 5

1.5

Einde van het lidmaatschap .................................................................................................... 6

1.6

Ontslagname ........................................................................................................................... 6

1.7

Schrapping............................................................................................................................... 7

Organisatie ................................................................................................................. 8
2.1

Benaming................................................................................................................................. 8

2.2

Lokalisatie ................................................................................................................................ 8

2.3

Hoedanigheid........................................................................................................................... 9

2.4

Rekening-courant .................................................................................................................... 9

2.5

Scheidsrechters ....................................................................................................................... 9

2.6

Trainers .................................................................................................................................. 10

Governance ...............................................................................................................10
3.1

Statuten ................................................................................................................................. 10

3.2

Bestuur .................................................................................................................................. 12

3.3

Integriteit ................................................................................................................................ 14

3.4

Gerechtigde correspondent ................................................................................................... 15

3.5

Verslagen............................................................................................................................... 15

3.6

Boekhouding .......................................................................................................................... 15

Structurele wijzigingen .............................................................................................16
4.1

De afsplitsing van een vrouwen- of mannensectie van een club .......................................... 16

4.2

Fusie van clubs ...................................................................................................................... 16

4.3

Fusie van secties ................................................................................................................... 18

4.4

Overdracht van patrimonium ................................................................................................. 18

4.5

Samenwerkingsverband voor jeugdploegen ......................................................................... 19

4.6

Inactiviteit ............................................................................................................................... 21

Financiële weerslag van het lidmaatschap..............................................................21
5.1

Algemene bepaling ................................................................................................................ 21

5.2

De toetredingsaanvraag en het toetredingsrecht .................................................................. 22

5.3

De vaste jaarlijkse bondsbijdrage voor clubs en geconventioneerde groeperingen ............. 22

5.4

De individuele bondsbijdragen .............................................................................................. 23

5.5

De bondsbijdrage op inkom en TV-gelden ............................................................................ 25

5.6

Inkomsten van de clubs ......................................................................................................... 26

1 LIDMAATSCHAP
1.1 TOETREDING
Artikel B3.1
Een club wordt lid van de KBVB en een vleugel (Voetbal Vlaanderen of ACFF) via een
aanvraag tot toetreding. De aanvraag is gericht aan de KBVB.
In afwijking van het vorige lid, worden clubs die in de Duitstalige Gemeenschap gevestigd zijn,
door hun aansluiting bij de KBVB niet automatisch lid van ACFF. Zij kunnen echter deelnemen
aan de competities georganiseerd door ACFF wanneer zij hiertoe een overeenkomst afsluiten
met de betrokken vleugel. In dat geval worden deze clubs beschouwd als lid van ACFF.
De toetreding is definitief van zodra de KBVB deze heeft aanvaard en geregistreerd. Deze
aanvaarding en registratie geldt mede namens de vleugel.
Een club is lid van de KBVB en lid van een vleugel. De clubs uit de provincies
Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en voor de
clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen toe te treden, behoren tot de
vleugel “Voetbal Vlaanderen” (VV). De clubs uit de provincies Waals-Brabant,
Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en voor de clubs uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest die wensen toe te treden, behoren tot de “Association des Clubs
Francophones de Football” (ACFF). Er zijn daarom twee afzonderlijke registers van
clubs beschikbaar.

1.2 FORMALITEITEN
Artikel B3.2
Bij de toetredingsaanvraag bezorgt de club aan de KBVB:
1° zijn benaming;
2° het adres van haar maatschappelijke zetel en, indien deze daarvan verschilt, haar
exploitatiezetel, alsook de gegevens die nodig zijn om digitaal verbonden te zijn met de
KBVB;
3° de naam en de adresgegevens van zijn gerechtigde correspondent;
4° een exemplaar van zijn statuten en haar huishoudelijk reglement;
5° een lijst met de namen en adresgegevens van de voorzitter en de andere verantwoordelijke
bestuursleden.
De (aanvraag tot) toetreding brengt financiële gevolgen met zich mee.
Artikel B3.3
Aan elke club wordt bij toetreding een stamnummer toegekend, dat ten allen tijde eigendom
blijft van de bond.
Artikel B3.4
De KBVB kan een “historisch” stamnummer toekennen aan een bestaande club die erom
verzoekt.
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Zulke (administratieve) beslissing is niet vatbaar voor verhaal.
De voorwaarden waaraan minstens moet voldaan worden, zijn:
1° Het stamnummer is minstens 10 jaar niet meer in gebruik, en is aan geen andere club
toegewezen;
2° De club aan wie het stamnummer was toebedeeld bestaat niet meer. Geen enkele
verantwoordelijke bestuurder van de aanvragende club bekleedde deze functie in de
verdwenen club;
3° De aanvrager moet een “binding” kunnen bewijzen met de club waaraan het stamnummer
was toegewezen;
4° De aanvrager verklaart zich akkoord dat de KBVB geen aansprakelijkheid heeft tegenover
schuldeisers van de vroegere club;
5° De aanvrager verklaart zich akkoord dat geen rechten kunnen worden ontleend aan dit
stamnummer voor zover deze betrekking hebben op de vroegere club;
6° Een forfaitaire som, vast te leggen door de KBVB, wordt door de club betaald vooraleer
het stamnummer kan toegewezen worden.
Om organisatorische redenen kan het nieuwe stamnummer pas gebruikt worden
vanaf 1 juli na de toewijzing ervan.
De vergoeding om een historisch stamnummer te verkrijgen, wordt als volgt
bepaald (in euro, te indexeren basis 01.01.2013- index december 2012= 120,66):

Profvoetbal 1A
Profvoetbal 1B
Super League
vrouwenvoetbal
Nationaal
amateurvoetbal
1ste provinciale
Andere
provinciale
afdelingen

Nr 1 tot 250

Nr 251 tot 1000

57.850
46.280

46.280
37.024

Nr 1000
5000
34.710
27.768

tot Nr Hoger dan
5001
23.140
18.512

34.710

27.768

20.826

13.844

23.140
11.570

18.512
9.256

13.844
6.942

9.256
4.628

1.3 TOETREDINGSVOORWAARDEN
Artikel B3.5
De club verbindt er zich toe het bondsreglement na te leven en te doen naleven.
Artikel B3.6
De club verbindt zich tot deelname aan een officieel kampioenschap.
Artikel B3.7
De club beschikt over:
1° een voldoende aantal spelers om minimum een ploeg, of voor de clubs voor
mannenvoetbal in het competitief voetbal, om minimum twee ploegen, waarvan minstens
één jeugdploeg, in de competitie in te schrijven.
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2° infrastructuur die beantwoordt aan de reglementaire voorwaarden.

1.4 RECHTEN EN PLICHTEN
Artikel B3.8
De toetreding van een club tot de KBVB verleent het recht en de verplichting tot deelname aan
de officiële competities van de desbetreffende voetbaldisciplines.
Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden van bepaalde competities zijn eventueel nadere
voorwaarden, waaronder licenties en/of labels van toepassing.
Artikel B3.9
Elke club mag secties en ploegen inrichten conform de reglementaire bepalingen.
Artikel B3.10
Clubs en hun leden zijn ertoe gehouden te handelen in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving, alsook met de statuten, het bondsreglement, de richtlijnen en ethische codes van
de KBVB, haar vleugels, de FIFA en de UEFA.
Onder voorbehoud van de uitoefening van het reglementair recht van verhaal, leven zij de door
hogervermelde instanties genomen beslissingen na. Zij ontslaan de KBVB en de leden van
haar instanties van elke aansprakelijkheid voor de gevolgen die daar voor hen uit voortvloeien.
Elke inbreuk door een club op hogervermelde bepalingen waardoor de bond een
aansprakelijkheid oploopt, met inbegrip van boetes al dan niet opgelegd door hogere
instanties, geeft de bond het recht zich te verhalen op de desbetreffende club.
Artikel B3.11
Clubs en hun leden zijn er verder toe gehouden:
1° de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve geest als uitdrukking van de fair play
na te leven;
2° te waken over de veiligheid en de integriteit van de spelers en toeschouwers, in het
bijzonder van minderjarigen;
3° zich te onthouden van daden die schade kunnen berokkenen aan de bond, zijn clubs of
zijn aangeslotenen;
4° de integriteit van de scheidsrechters, de bondsinstanties of hun leden niet in twijfel te
trekken, door publieke verklaringen zoals doch niet beperkt tot verklaringen in de media of
in berichten die via de sociale media verspreid worden;
5° de toepasselijke dopingreglementen na te leven;
6° zich te onthouden van elke daad of poging tot wedstrijdvervalsing en onverwijld elke daad
op poging tot wedstrijdvervalsing aan de KBVB te melden;
7° hun financiële verplichtingen na te komen ten aanzien van spelers en andere clubs.
Deze bepaling steunt op artikel 12bis van het FIFA Reglement betreffende het
Statuut en de Transfer van Spelers.
8° geen verbintenis aan te gaan die de onafhankelijkheid van de club, haar beleid of de
prestaties van haar ploegen en spelers kan beïnvloeden.
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Deze bepaling steunt op de artikels 18bis en 18ter van het FIFA Reglement
betreffende het Statuut en de Transfers van Spelers.
Artikel B3.12
De clubs verbinden er zich toe neutraal te blijven op politiek, filosofisch, godsdienstig en
levensbeschouwelijk vlak.
Elke discriminatie van een land, een persoon of een groep personen op basis van gender,
huidskleur, zogenaamd ras, afkomst, etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, sociale positie, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, politieke
overtuiging of syndicale overtuiging, taal of om elke andere reden die wettelijke bescherming
in België geniet, is verboden, evenals alle verbale en non-verbale uitingen (andere dan louter
individuele), die hetzij kwetsend of beledigend zijn ten aanzien van een persoon of groep van
personen.
Een schending van deze principes kan aanleiding geven tot een disciplinaire sanctie met
inbegrip van een schorsing of schrapping, zonder dat enig opzet vereist is.
De clubs nemen deze verbintenis in hun statuten en huishoudelijk reglement op ten aanzien
van hun leden en in hun reglement van inwendige orde ten aanzien van toeschouwers,
medewerkers en andere aanwezigen, en zijn verantwoordelijk voor de naleving ervan door
deze personen. Zelfs indien de kwetsende of beledigende uitlating louter individueel is, hebben
de clubs de plicht om alle nuttige/nodige maatregelen te nemen om de in gebreke zijnde
toeschouwers, medewerkers en andere aanwezigen te identificeren opdat ten aanzien van
hen maatregelen kunnen worden genomen.
De veldvoetbalclubs met of zonder jeugdwerking en minivoetbal- en futsalclubs met
jeugdwerking zijn verplicht een Aanspreekpersoon Integriteit (club-API) aan te stellen binnen
hun club, met een door de federatie erkend certificaat, en dit kenbaar te maken via het daartoe
voorziene digitaal platform. De aanstelling van de club-API dient opgenomen te zijn in de
notulen van het bestuursorgaan van de club.
Overgangsbepaling seizoen 2022-2023
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is bovenstaande verplichting m.b.t. tot de clubAPI niet van toepassing tijdens het seizoen 2022-2023.

1.5 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel B3.13
De toetreding eindigt in de volgende gevallen:
1° het ontslag van de club;
2° de schrapping van de club door de KBVB.

1.6 ONTSLAGNAME
Artikel B3.14
Het ontslag is een eenzijdige rechtshandeling waarbij de club haar wil te kennen geeft haar
lidmaatschap te beëindigen.
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Artikel B3.15
Het ontslag is slechts effectief indien aan de hiernavolgende voorwaarden zijn voldaan en het
ontslag door de KBVB werd aanvaard.
Artikel B3.16
Het ontslag vereist een kennisgeving door de club van haar beslissing tot ontslagname uit de
KBVB, via een aan de KBVB gericht aangetekend schrijven of via een door de KBVB
vastgesteld digitaal platform. In geval van een aangetekend schrijven geldt de datum van de
poststempel als verzendingsdatum.
Artikel B3.17
Een bericht met de beslissing van de club tot ontslagname, wordt gepubliceerd in het
bondsblad, samen met de lijst van de verantwoordelijke bestuursleden.
Op straffe van verval, worden aanvragen tot betaling van verschuldigde sommen bij de KBVB
ingediend binnen de veertien dagen na de publicatie van de beslissing van de club tot
ontslagname.
Indien de KBVB het ontslag aanvaardt, wordt dit gepubliceerd in het bondsblad. Het ontslag
van de club is effectief na deze publicatie.
Artikel B3.18
Het ontslag ontslaat de club niet van de bondsschulden.
Artikel B3.19
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende de financiële verantwoordelijkheden
van de bestuursleden, verliezen de aan de club toegewezen aangeslotenen hun hoedanigheid
van aangeslotene.

-

Ze mogen een aansluitingsformulier ondertekenen voor een andere club:
bij verzoek tot ontslag met onmiddellijke ingang: vanaf de publicatie van verzoek
tot het ontslag in het bondsblad;
bij verzoek tot ontslag van een club die te kennen geeft de lopende competitie af te
werken: vanaf 1 juni, volgend op de publicatie van het verzoek tot ontslag in het
bondsblad.

1.7 SCHRAPPING
Artikel B3.20
Schrapping van een club kan plaatshebben ingevolge disciplinaire of administratieve
beslissing.
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2 ORGANISATIE
2.1 BENAMING
Artikel B3.21
Elke club kiest een naam en eventueel een afkorting die deze club identificeert. Alle nieuwe
benamingen en wijzigingen aan bestaande benamingen bevatten minstens een geografische
verwijzing naar het gehucht, de (deel)gemeente of stad waar de exploitatiezetel van de club
gelegen is.
De verplichting van een geografische verwijzing op te nemen in de clubnaam is niet van
toepassing voor recreatief voetbal, recreatief futsal en minivoetbal op provinciaal niveau en in
kerncompetities.
De benaming telt maximum 40 karaktertekens.
Artikel B3.22
Geen enkele club kan:
1° de benaming van een reeds bij de KBVB aangesloten club aannemen;
2° binnen een termijn van vijf jaar de benaming van een club aannemen, die haar naam
opgegeven of gewijzigd heeft;
3° een nijverheids- of handelsbenaming dragen indien ze actief is in het competitief voetbal;
4° een politieke, godsdienstige, levensbeschouwelijke, racistische of discriminerende
benaming dragen;
5° een verwarring stichtende benaming dragen;
6° een benaming aannemen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van
derden.
Het verbod, vermeld in punt 1° slaat niet op algemeen gebruikte sportbenamingen
als football club, sportkring, excelsior, daring, racing, sporting, enz., die deel uitmaken
van de clubnaam.
Artikel B3.23
Een wijziging van de benaming heeft geen uitwerking tijdens het lopende seizoen van het
kampioenschap waaraan de club deelneemt. De aanvraag tot wijziging dient daartoe vóór 1
juni die aan het nieuwe seizoen voorafgaat betekend te worden aan de KBVB.

2.2 LOKALISATIE
Artikel B3.24
De club informeert de KBVB over de plaats van haar maatschappelijke of verenigingszetel. Bij
gebreke daaraan, heeft een club haar maatschappelijke zetel op de woonplaats van de
gerechtigde correspondent.
Artikel B3.25
De exploitatiezetel van een club bevindt zich op het adres waar de wedstrijden van de hoogst
spelende eerste ploeg van de club gespeeld worden.
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De exploitatiezetel blijft steeds minstens 2 seizoenen ongewijzigd. Wanneer een club haar
exploitatiezetel wil verplaatsen, gebeurt dit binnen een straal van maximum 30 km (afstand in
vogelvlucht tussen het middelpunt van het hoofdspeelveld van de oude en de nieuwe
exploitatiezetel).
Artikel B3.26
Een club behoort tot de provincie waarin ze met haar ploegen uit provinciale afdelingen speelt,
behoudens een toegestane afwijking. Clubs gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
behoren naargelang hun keuze tot Brabant VV of Brabant ACFF.

2.3 HOEDANIGHEID
Artikel B3.27
De clubs hebben naar gelang hun rechten en plichten de volgende hoedanigheid:
Club van het profvoetbal,
uitkomend in:
Competitie voor het profvoetbal 1A
Competitie voor het profvoetbal 1B

Club van het amateurvoetbal,
uitkomend in:
1ste nationale
2de of 3de afdeling ACFF/Voetbal
Vlaanderen
Vrouwenafdelingen
Provinciale afdelingen
futsal
recreatief voetbal
minivoetbal

2.4 REKENING-COURANT
Artikel B3.28
Elke club is houder van een rekening-courant bij de financiële dienst van de bond.
Maandelijks wordt hem een rekeninguittreksel ter beschikking gesteld.
Artikel B3.29
Elk debetsaldo wordt binnen de veertien dagen die volgen op de verzending van het
rekeninguittreksel aangezuiverd. Elk creditsaldo wordt binnen dezelfde termijn terugbetaald.
Bij laattijdige vereffening van het debetsaldo wordt aan de in gebreke blijvende clubs een
intrest opgelegd gelijk aan de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken, verhoogd met 4%,
berekend pro rata temporis op het aantal dagen vertraging. Indien de rekening niet
aangezuiverd is binnen een termijn van drie maanden, wordt de schuldenaar voorgesteld tot
schorsing van de sportactiviteit.

2.5 SCHEIDSRECHTERS
Artikel B3.30
Uitgezonderd in het minivoetbal en het recreatief futsal, telt elke club vanaf het derde seizoen
na haar toetreding onder haar toegewezen aangeslotenen:
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1° minstens één scheidsrechter per volledige of onvolledige schijf van drie ploegen, opgesteld
in de kampioenschappen waarvoor de aanduiding van scheidsrechters voorzien is, zonder
rekening te houden met de mannelijke eerste B-ploeg of de G-ploegen;
2° één scheidsrechter per mannelijke eerste B-ploeg.
Een club die het vereiste aantal niet bereikt betaalt voor elke speeldag waarop officiële
wedstrijden plaatsvinden met aanduiding, een retributie van 15,20 EUR. per ontbrekende
scheidsrechter.
De opbrengst van de opgelegde retributie wordt als volgt verdeeld:
- de helft wordt gestort in de fondsen voor de rekrutering en de vorming van
scheidsrechters van Voetbal Vlaanderen, de ACFF en de KBVB (Pro League) naar rato
van de bij Voetbal Vlaanderen, de ACFF en de KBVB (Pro League) geïnde boetes;
- de andere helft wordt na afloop van het seizoen gestort op de rekening-courant van de
clubs pro rata van hun aantal ingeschreven scheidsrechters bovenop het vereiste
aantal.

2.6 TRAINERS
Artikel B3.31
Iedere club verzekert zich van één of meer gediplomeerde trainers. Zij verzekert zich van de
integriteit, en in voorkomend geval, van de arbeidsvergunning van de bij haar aangestelde
trainers.
Er kunnen nadere voorwaarden bepaald worden binnen de reglementen van de
geledingen betreffende diensten van trainers.

3 GOVERNANCE
3.1 STATUTEN
Artikel B3.32
De statuten van elke club bevatten minstens de hiernavolgende gegevens:
1° een vermelding van de rechtspersoonlijkheid van de club en de aard ervan of, bij gebrek
aan rechtspersoonlijkheid, dat de club een feitelijke vereniging is;
2° de ledencategorieën die stemgerechtigd zijn in de algemene vergadering van de club. Bij
ontstentenis wordt dit stemrecht toegekend aan elk lid dat de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt;
3° een bepaling inzake het verbod tot doping;
4° de volgende clausules onder de titel "Hoedanigheid van lid van de KBVB":
“De vereniging (bij feitelijke vereniging of vzw)/vennootschap verbindt er zich toe:
-

de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de KBVB, van de FIFA en de
UEFA na te leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het
reglement van de KBVB, van de FIFA en de UEFA wordt beschouwd als nietig en van
generlei waarde wat hen betreft. De vereniging/vennootschap verbindt er zich
bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve geest als
uitdrukking van de fair play na te leven";
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-

-

-

-

elk geschil met betrekking tot de FIFA-en/of UEFA-statuten, -reglementen en richtlijnen aan de bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of “TAS”)
zoals voorzien in de reglementen of statuten, voor te leggen;
elk beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA of de UEFA aan
de bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of “TAS”) zoals voorzien in
de reglementen of statuten, voor te leggen;
alle geschillen nopens het beheer van de club, die binnen de club ontstaan en die onder
de toepassing van onderhavig reglement vallen, te laten beslechten, na uitputting van
de voorgeschreven statutaire procedure door een scheidsrechterscollege,
samengesteld uit drie leden van een arbitragecommissie;
alle nationale geschillen aan het BAS voor te leggen.”
De KBVB kan ter uitvoering van deze verplichtingen een model ter beschikking
stellen.
Art. A
De statuten van de clubs die lid zijn van ACFF dienen een bepaling te bevatten waarin
vermeld wordt dat:
1° de vereniging erkent en aanvaardt dat ACFF, waarbij zij aangesloten is, haar
disciplinaire bevoegdheid inzake doping heeft gedelegeerd aan de “Commission
Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage” (CIDD);
2° het CIDD haar eigen procedurereglement toepast, dat in het reglement van inwendige
orde wordt opgenomen.
Art. V
De statuten van de clubs die lid zijn van Voetbal Vlaanderen dienen een bepaling te bevatten
waarin vermeld wordt dat:
1° de vereniging erkent en aanvaardt dat Voetbal Vlaanderen, waarbij zij aangesloten is,
het Vlaams Doping Tribunaal gemachtigd heeft om haar disciplinaire bevoegdheid
inzake doping uit te voeren voor wat betreft de sporter die door de vigerende
reglementering van de Vlaamse Gemeenschap gekwalificeerd is als elitesporter, en dat
de andere sporters onder de bevoegdheid van de door deze reglementering opgerichte
disciplinaire commissies vallen;
2° het Vlaams Doping Tribunaal haar eigen procedurereglement toepast, dat in het
reglement van inwendige orde wordt opgenomen.

Artikel B3.33
Ten laatste binnen een maand volgend op de goedkeuring door de algemene vergadering,
bezorgt de club de statuten of de wijzigingen ervan aan de KBVB ter controle van hun
overeenstemming met het bondsreglement.
De clubs bezorgen een kopie of, indien de gepubliceerde statuten op de website
van het Belgisch Staatsblad beschikbaar zijn, de publicatiedatum en het
ondernemingsnummer van de betrokken rechtspersoon.
Aan de clubs die de verplichtingen inzake governance niet naleven, worden volgende
administratieve sancties opgelegd, indien de ingebrekestelling zonder verder gevolg blijft:
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1° afschaffing van de terugbetaling van de scheidsrechterskosten binnen de maand volgend
op de zonder gevolg gebleven ingebrekestelling;
2° ambtshalve een administratieve boete van 500,00 EUR indien de ingebrekestelling zonder
gevolg is gebleven binnen de drie maanden volgend op de verzending daarvan.

3.2 BESTUUR
Artikel B3.34
Elke club heeft een bestuur, dat minsten drie verantwoordelijke bestuursleden telt. In afwijking
hiervan telt het bestuur van een club van het profvoetbal minstens vijf verantwoordelijke
bestuursleden.
Als een club niet langer beschikt over het voorziene minimaal aantal verantwoordelijke
bestuursleden, wordt haar een periode van één maand verleend om haar situatie te
regulariseren.
Indien de betrokken club de termijn niet respecteert, worden geen scheidsrechterskosten meer
terugbetaald tot de dag van de regularisatie.
Indien de club drie maanden na de betekening van de inbreuk door de KBVB de situatie niet
regulariseert, kan de KBVB elke andere passende sanctie nemen, die kan gaan tot een
schrapping van de club.
Artikel B3.35
Elke club, ook indien zij een feitelijke vereniging is, meldt elke wijziging van de samenstelling
van haar bestuur aan de KBVB via het toepasselijke digitale platform.
Artikel B3.36
De bestuursleden van een club, hetzij de natuurlijke personen hetzij de vertegenwoordigers
van de rechtspersonen, voldoen aan de volgende voorwaarden:
1°
2°
3°

ze beschikken over hun burgerlijke en politieke rechten;
ze zijn minstens 18 jaar oud;
ze zijn toegewezen aan de club waar zij hun functies uitoefenen.

Artikel B3.37
De verantwoordelijke bestuursleden registreren zich bij de KBVB waardoor ze erkennen dat
ze ertoe gehouden zijn de verplichtingen na te leven van de club tegenover de KBVB,
tegenover een andere door de FIFA erkende nationale voetbalbond, tegenover één van hun
clubs of tegenover één van hun aangeslotenen, met inbegrip van de verplichtingen die
aangegaan werden voor zij in functie traden. Zij zijn echter niet gehouden tot die verplichtingen
wanneer zij kunnen aantonen dat ze werden aangegaan door een ander bestuurslid of andere
bestuursleden met miskenning van de toepasselijke verenigings- of vennootschapsregels.
Artikel B3.38
Elke verantwoordelijke bestuurder is aansprakelijk voor een proportioneel deel van de
bondsschulden, dat bepaald wordt in verhouding tot het aantal verantwoordelijke
bestuursleden tot beloop van een bepaald maximum per club dat als volgt is vastgesteld:
Club voor mannenvoetbal
Profvoetbal 1A

Bedrag in EUR
125.000,00
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Profvoetbal 1B
Groepering, liga, verstandhouding

62.500,00
250,00

Clubs voor mannenvoetbal

Clubs
voor Bedrag in EUR
vrouwenvoetbal
1ste nationale
40.000,00
de
2 afdeling VV
20.000,00
3de afdeling VV
Super league
10.000,00
1ste en 2de provinciale
1ste nationale
2.500,00
2de nationale
1.500,00
de
de
3 en 4 provinciale
1.250,00
Club zonder eerste ploeg
1.250,00
provinciale
500,00
Groepering, liga, vriendenkring, verstandhouding
100,00
Minivoetbal
500,00
Club uitsluitend spelend in recreatief voetbal
500,00
Clubs voor mannenvoetbal
Clubs
voor Bedrag in EUR
vrouwenvoetbal
1ste nationale
40.000,00
2de afdeling ACFF
20.000,00
de
3 afdeling ACFF
Super league
10.000,00
1ste en 2de provinciale
1 nationale
2.500,00
2 nationale
1.500,00
3de en 4de provinciale
1.250,00
Club zonder eerste ploeg
1.250,00
3 nationale
1.000,00
Provinciale
500,00
Groepering, liga, vriendenkring, verstandhouding
100,00
De verantwoordelijke bestuurder wordt vrijgesteld van de verantwoordelijkheid voor de
bestaande bondsschulden in de volgende gevallen:
1° indien hij zijn ontslag als verantwoordelijk bestuurder aan de KBVB heeft gemeld zonder
dat zijn club binnen de veertien dagen erop volgend een schriftelijk en gemotiveerd
voorbehoud heeft gemaakt;
2° indien zijn desaffectatie of ontslag in de hoedanigheid van aangeslotene bij de KBVB
regelmatig werd geboekt, maar dit enkel voor de erna ontstane bondsschulden in zijn club;
3° indien hij een administratieve transfer bekomt naar een andere club, tenzij de club via het
toepasselijke digitale platform binnen een termijn van 14 dagen volgend op de melding
door de KBVB gemotiveerd voorbehoud maakt voor wat betreft de bondsschulden
aangegaan vóór de registratie van de transfer.
Elke betwisting door het verantwoordelijk bestuurslid over het voorbehoud gemaakt door
de club, vermeld in punt 1° of 3° wordt beslecht via arbitrage.
Artikel B3.39
Voor zover de club het maximumbedrag consigneert op een rekening bij de KBVB of
garandeert door een borgstelling van een door de KBVB erkende bankinstelling, waarbij de
intresten toekomen aan de consignerende partij, worden de verantwoordelijke bestuursleden
vrijgesteld van de hierboven bepaalde persoonlijke gehoudenheid.
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Artikel B3.40
Een verantwoordelijk bestuurslid dat op eigen initiatief of ingevolge zijn uitsluiting uit het
bestuursorgaan van de club, in deze hoedanigheid ontslag neemt, betekent deze beslissing
via het toepasselijke digitale platform of per aangetekende brief aan de KBVB. De KBVB meldt
dit aan de club van toewijzing.

3.3 INTEGRITEIT
Artikel B3.41
Clubs en hun bestuurders kunnen direct noch indirect:
1° in het bezit zijn van titels, aandelen of sociale aandelen van een andere bij de KBVB
aangesloten clubs;
2° lid zijn van een andere bij de KBVB aangesloten club in dezelfde voetbaldiscipline;
3° financiële belangen hebben in, of op enigerlei wijze betrokken zijn bij het bestuur of het
dagelijks beheer van een maatschappij of organisatie die als sociaal hoofd- of nevendoel
het wedden op sportactiviteiten heeft.
Artikel B3.42
Geen enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon mag een belang hebben in of tezelfdertijd
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn in de controle, het bestuur of de sportieve
activiteiten van meer dan één club die aan eenzelfde competitie deelneemt.
De afdelingen 1A en 1B van het profvoetbal richten “eenzelfde officieel
kampioenschap” in, wanneer hierboven verwezen wordt naar “eenzelfde competitie”.
Wie deel uitmaakt van haar beheers- of beslissingsorgaan is betrokken in het
bestuur van een club.
Controle over een club wordt vermoed ten aanzien van wie:
1° er over de meerderheid der stemmen beschikt van de aandeelhouders;
2° recht heeft om er de meerderheid van de leden van een orgaan te benoemen of te
ontslaan,
3° als aandeelhouder alleen de meerderheid van het stemrecht van de aandeelhouders
controleert;
4° in staat is om op enigerlei wijze een beslissende invloed uit te oefenen op de
besluitvorming van de club.
Elke overtreding of tekortkoming van deze bepalingen inzake integriteit kan beschouwd
worden als een daad van wedstrijdvervalsing.
Artikel B3.43
Het is clubbestuurders ten strengste verboden, op straffe van sancties die kunnen gaan tot de
schrapping opgelegd door de bevoegde bondsinstanties, deel te nemen aan
weddenschappen, met als doel zich te verrijken, op de wedstrijden van de clubs van hun
afdeling of andere wedstrijden waarbij hun club belang heeft.
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3.4 GERECHTIGDE CORRESPONDENT
Artikel B3.44
Iedere club stelt, onder de haar toegewezen aangeslotenen, een gerechtigde correspondent
aan. Zijn aanstelling alsook de definitieve stopzetting van zijn functies worden gezamenlijk
door twee verantwoordelijke bestuursleden van de club via het toepasselijke digitale platform
aan de KBVB betekend.
Artikel B3.45
De handtekening van de gerechtigde correspondent verbindt de club ten aanzien van de KBVB
en vice versa. Bovendien worden enkel de door hem ondertekende stukken ten aanzien van
de KBVB als geldig beschouwd.
Ondertekent hij in een andere hoedanigheid dan deze van gerechtigd
correspondent, dan moet deze titel gevolgd worden door de letters G.C.
In afwijking van het voorgaande:
1° kan de gerechtigde correspondent ondertekeningsvolmacht geven aan één of meerdere
medewerkers die houder zijn van een beveiligde toegang voor de transacties vermeld op
het toepasselijke digitale platform;
2° wordt de gerechtigde correspondent desgevallend vervangen door de persoon aangeduid
om de club wettelijk te vertegenwoordigen of de persoon behoorlijk door hem
gemandateerd.
De gerechtigde correspondent treedt op binnen het mandaat dat hij door het bestuur van de
club heeft gekregen. Indien de gerechtigde correspondent zijn mandaat te buiten gaat, kan de
club zich bij de KBVB tegen de gevolgen ervan verzetten.

3.5 VERSLAGEN
Artikel B3.46
De clubs bewaren de officiële verslagen van de vergaderingen van hun bestuur. Alleen deze
gelden als middel om te bewijzen dat een beslissing genomen werd.

3.6 BOEKHOUDING
Artikel B3.47
Iedere club voert een boekhouding, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.
Artikel B3.48
Deze boekhouding dient gedurende zeven jaar bewaard te worden.
De KBVB mag inzage nemen van de boekhouding van de clubs.
Artikel B3.49
Clubs, opgericht als handelsvennootschap, mogen het beheer van hun voetbalafdeling
toevertrouwen aan een afzonderlijk organisme. Dit organisme behoudt dezelfde naam,
hetzelfde stamnummer en blijft aangesloten bij de KBVB, zonder het voordeel te verliezen van
de vroegere toestand van de club.

Page 15 of 28

Een club die haar financiële verplichtingen niet naleeft kan gesanctioneerd worden.

4 STRUCTURELE WIJZIGINGEN
4.1 DE AFSPLITSING VAN EEN VROUWEN- OF
MANNENSECTIE VAN EEN CLUB
Artikel B3.50
Mits de toelating van de algemene vergadering van haar club kan een vrouwensectie dan wel
een mannensectie een autonome club worden. Haar speelsters/spelers worden van
rechtswege aan de nieuw opgerichte club toegewezen, die zowel in de kampioenschappen als
in de bekercompetities de plaats inneemt van de verdwenen vrouwensectie respectievelijk
mannensectie.

4.2 FUSIE VAN CLUBS
Artikel B3.51
Een fusie van clubs geschiedt onder de hiernavolgende voorwaarden.
Artikel B3.52
Een fusie is enkel mogelijk indien het gaat om clubs waarvan de exploitatiezetels niet meer
dan 30 km (afstand in vogelvlucht tussen het middelpunt van het hoofdspeelveld van de
exploitatiezetels van de fusionerende clubs) van elkaar zijn verwijderd.
Artikel B3.53
De algemene vergadering van elk van de fusionerende clubs wordt, in afzonderlijke
vergadering bijeengeroepen met het fusieontwerp op de agenda.
Voor elk van deze algemene vergaderingen, bevoegd om te beslissen over de fusie, geldt:
1° Minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn aanwezig in persoon of worden behoorlijk
vertegenwoordigd met geschreven volmacht door een ander lid.
Wordt het aantal van minstens 2/3 der stemgerechtigde leden bij een eerste bijeenroeping
niet bereikt, dan zal binnen de twee maanden een tweede algemene vergadering, met
dezelfde agenda, worden gehouden en geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen
of behoorlijk vertegenwoordigde stemgerechtigden.
Een stemgerechtigd lid kan enkel vertegenwoordigd worden door een ander lid. Geen
enkel lid mag evenwel over meer dan twee stemmen beschikken.
2° Minstens 4/5 der aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde stemgerechtigden spreken
zich uit voor de fusie.
Artikel B3.54
Bij de fusie kiest de fusieclub vrij haar nieuwe benaming en het stamnummer van één van de
samensmeltende clubs. De andere benamingen en stamnummer(s) worden beschouwd als
opgegeven.
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Artikel B3.55
De kandidaat-fusieclub informeert de bond over het voornemen tot fusie en maakt het
volgende dossier over aan de KBVB met een aanvraag tot fusie dat bestaat uit:
1° de afzonderlijke processen-verbaal van de algemene vergadering van ieder der fuserende
clubs, binnen de 14 dagen na de beslissing via het toepasselijke digitale platform aan de
KBVB. Deze processen-verbaal vermelden onder anderen het totaal aantal
stemgerechtigde leden van iedere club, het aantal aanwezige leden en de volledige uitslag
van de stemming;
2° de toezending door de fusieclub, binnen de 14 dagen van de voorgaande toezending, via
het toepasselijke digitale platform aan de KBVB, van:
a) een exemplaar van haar statuten en haar huishoudelijk reglement;
b) de namen en adresgegevens van de voorzitter en de andere verantwoordelijke
bestuursleden
c) de verbintenis tot overname van alle passiva.
Het dossier wordt onderzocht door de bondsadministratie. In geval er prima facie niet voldaan
is aan de voorwaarden, maakt de bondsadministratie het dossier over aan de bevoegde
bondsinstantie.
Artikel B3.56
Behoudens afwijking toegestaan door de KBVB, dient de fusie van clubs aan de KBVB
betekend te worden uiterlijk op 15 april van het lopende seizoen om uitwerking te hebben op
het daaropvolgende seizoen.
Een aanvraag die betekend wordt na 15 april kan door de KBVB worden aanvaard, op
voorwaarde dat het gevolg hiervan geen aanpassing van reeksen van de eerste ploegen met
zich meebrengt.

Het administratief onderzoek dat gevoerd wordt bij een laattijdige fusieaanvraag brengt de
volgende retributie met zich mee:
1° 500,00 EUR wanneer minstens één van de beide clubs uitkomt in het profvoetbal;
2° 400,00 EUR wanneer minstens één van de beide clubs uitkomt in de hogere afdelingen
van het amateurvoetbal;
3° 300,00 EUR wanneer de clubs uitkomen in de provinciale afdelingen van het competitief
voetbal;
4° 100,00 EUR wanneer de clubs uitkomen in de vrouwenafdelingen van het competitief
voetbal;
5° 50,00 EUR wanneer de clubs uitkomen in het minivoetbal of het recreatief voetbal.
Deze retributie wordt ingeschreven op de rekening-courant van de nieuwe club of,
indien de fusie niet wordt aanvaard, voor een proportioneel deel op de rekening-courant
van elk van de aanvragende clubs.
Artikel B3.57
De goedgekeurde fusie heeft, administratief, uitwerking op 1 mei volgend op de laatste geldige
beslissing van de respectieve algemene vergaderingen. Evenwel, voor wat betreft de sportieve
competities, heeft de fusie pas uitwerking vanaf 1 juli daaropvolgend.
Artikel B3.58
De fusieclub treedt in alle rechten en plichten van de fusionerende club(s).
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Artikel B3.59
Alle aangeslotenen van fuserende clubs worden van rechtswege toegewezen aan de
fusieclub. Aangeslotenen die tijdelijk voor één van de fuserende clubs gekwalificeerd zijn,
blijven gekwalificeerd voor de fusieclub tot het verstrijken van hun transfer.
Artikel B3.60
De nieuwe club kan, per entiteit, de plaats innemen van één van de eerste ploegen van de
fuserende clubs in een competitie.
Artikel B3.61
Bij fusie van twee clubs van het mannenvoetbal, kan de A-ploeg van de nieuwe club uitkomen
in de hoogste afdeling waartoe één van de eerste ploegen van beide clubs behoorde, terwijl
een B-ploeg kan uitkomen in de laagste afdeling of de afdeling waartoe een eerste ploeg van
de tweede club behoorde.
Alle vrouwenploegen van de fuserende clubs mogen hun plaats in hun respectieve afdeling
van het kampioenschap behouden mits toepassing van de voorschriften inzake een club met
meer dan één vrouwenploeg, bepaald door de vleugels. Indien twee eerste vrouwenploegen
hierdoor in dezelfde afdeling zouden moeten uitkomen, zal één van beide verplicht worden
een afdeling te dalen tenzij zij beide in de laagste afdeling aantreden.

4.3 FUSIE VAN SECTIES
Artikel B3.62
Mits de toelating van de beide clubs en mits de aanvraag gebeurt vóór 15 april kan een
vrouwensectie of mannensectie van een club naar een andere club worden overgeheveld.
Haar speelsters of spelers worden dan van rechtswege aan de andere club toegewezen.
Samen met de fusie-aanvraag, bezorgt de afstand-doende club aan de bondsadministratie
een lijst met alle leden, zowel mannelijke als vrouwelijke, die aan de rechtverkrijgende club
zullen worden toegewezen.
Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in het bondsreglement, kunnen de
plaatsen van de ploegen van de verdwenen vrouwensectie of mannensectie in de competities
door de nieuwe club ingenomen worden.
De vrouwensectie of mannensectie van de club, resultante van de fusie, treedt voor de
competities aan in de plaats van de gefuseerde club.

4.4 OVERDRACHT VAN PATRIMONIUM
Artikel B3.63
Een overdracht van patrimonium geschiedt onder de hiernavolgende voorwaarden.
Artikel B3.64
De club die haar patrimonium wenst over te dragen aan een andere rechtspersoon maakt dit
voornemen uiterlijk op 31 maart na het voornemen van de overdracht via het toepasselijke
digitale platform of bij aangetekend schrijven aan de KBVB het volgende dossier over,
houdende een aanvraag tot overdracht van patrimonium en dat bestaat uit:
1° een volledige en waarachtige staat van activa en passiva;
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2° de voorwaarden van de overdracht;
3° een plan ter betaling van vervallen en niet vervallen schulden.
Deze aanvraag wordt kenbaar gemaakt in het bondsblad.
Artikel B3.65
De schuldeisers die beschikken over een schuldvordering dienen zich binnen de termijn van
3 maanden na het verschijnen van het bericht van aanvraag tot overdracht in het bondsblad
en het toepasselijke digitale platform of per aangetekend schrijven aan de KBVB kenbaar te
maken.
Na het verstrijken van deze termijn blijven de schuldvorderingen die niet aan de KBVB werden
bekend gemaakt opvorderbaar zoals contractueel bepaald, doch kunnen deze geen aanleiding
meer geven tot de procedure tot schrapping, uitgezonderd de schulden tegenover de KBVB,
FIFA en UEFA.
Artikel B3.66
Het dossier wordt overgemaakt aan de bevoegde bondsinstantie voor verdere afhandeling en
beslissing.
Artikel B3.67
De overnemende club treedt in alle rechten en plichten van de overdragende club.
Artikel B3.68
De overnemende club:
1° zuivert onmiddellijk na de overname de zekere, vaststaande en opeisbare schulden van
de overdragende club aan;
2° verbindt er zich toe, desgevallend na het verstrekken van een bankwaarborg of
gelijkwaardige garantie, de nog te vervallen en onbetwistbare schulden van de
overdragende club te voldoen;
3° gaat de verbintenis aan om de exploitatiezetel van de overdragende club te bewaren, of
om deze niet verder te verplaatsen dan 30 km (afstand in vogelvlucht tussen het
middelpunt van het hoofdspeelveld van de exploitatiezetels van de fuserende clubs).
De wijziging van de juridische vorm van de club wordt beschouwd als een
sanctioneerbare overdracht, wanneer de belangen van de schuldeisers worden geschaad. De
overdracht van patrimonium of het in stand houden van een onregelmatige overdracht van
patrimonium wordt gesanctioneerd zo de overnemende club niet voldoet aan de daarvoor
bepaalde voorwaarden.
De nadere bepalingen in verband met sanctionering worden uitgewerkt in het
reglement geschillen en procedures.

4.5 SAMENWERKINGSVERBAND VOOR JEUGDPLOEGEN
Artikel B3.69
Clubs die een samenwerkingsverband voor jeugdploegen willen sluiten, voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1° Het aantal clubs dat een samenwerkingsverband kan sluiten is:
a) maximum acht, indien het om verschillende gemeenten gaat;
b) onbeperkt indien het om clubs van één en dezelfde gemeente gaat;
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2° Het samenwerkingsverband van clubs wordt, op straffe van verval, aan het Competitions
Department Voetbal Vlaanderen of aan alle betrokken provinciale secretariaten ACFF
betekend uiterlijk op een door de vleugels bepaalde datum om invloed te hebben op het
daaropvolgende seizoen.
De betekening gebeurt uiterlijk op 15 mei.
De betekening gebeurt uiterlijk op 15 juni.
De betekening gebeurt aan de hand van een geëigend formulier en voorzien van de
handtekeningen van de gerechtigde correspondenten van de deelnemende clubs.
De beslissing tot samenwerking wordt, door elke club afzonderlijk, genotuleerd in het register
der verslagen.
Artikel B3.70
Enkel het Competitions Department Voetbal Vlaanderen of de provinciale instanties ACFF zijn
gemachtigd de verschillende samenwerkingsverbanden voor jeugdploegen toe te staan en te
valideren.
Indien hierbij clubs uit verschillende provincies zijn betrokken, moeten alle betrokken
provinciale instanties hun akkoord geven, zo niet wordt de vraag niet aanvaard.
In geval van weigering hebben de betrokken clubs, binnen een termijn van zeven dagen die
aanvangt op de eerste dag die volgt op de datum van de publicatie van de weigering, de
mogelijkheid aan hun provinciale instantie ACFF te vragen gehoord te worden. De definitieve
beslissingen van de provinciale instanties ACFF zijn zonder verhaal.
In geval van weigering hebben de betrokken clubs, binnen een termijn van zeven dagen
die aanvangt op de eerste dag die volgt op de datum van de publicatie van de weigering, de
mogelijkheid aan het Competitions Department Voetbal Vlaanderen te vragen gehoord te
worden. De definitieve beslissing van het Competitions Department Voetbal Vlaanderen is
zonder verhaal.
In geval van aanvaarding, krijgen de betrokken clubs een bevestiging van deze
samenwerkingsovereenkomst waarvan melding wordt gemaakt in het bondsblad.
Artikel B3.71
Alle jeugdspelers, toegewezen aan één van de clubs van het samenwerkingsverband, blijven
toegewezen aan hun club, met alle reglementaire gevolgen van dien en blijven geacht te zijn
opgeleid door deze club.
Artikel B3.72
De clubs die deelnemen aan een samenwerkingsverband schrijven elk afzonderlijk, onder hun
clubbenaming, de ploegen in die zij wensen te laten deelnemen aan de competities.
Elke club voldoet afzonderlijk aan de verplichtingen inzake het aantal in te
schrijven ploegen.
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Artikel B3.73
Alle jeugdspelers die zijn toegewezen aan één van de clubs van het samenwerkingsverband
kunnen, voor zover zij voldoen aan de reglementaire kwalificatievereisten, opgesteld worden
in een jeugdploeg die door een club van dit samenwerkingsverband in lijn wordt gebracht.
Alle trainers van de deelnemende clubs kunnen deze functie eveneens uitoefenen bij een
andere club van het samenwerkingsverband.
Alle aangeslotenen, toegewezen aan één van de deelnemende clubs kunnen, voor zover zij
voldoen aan de reglementaire vereisten, optreden als terreinafgevaardigde, bezoekende
afgevaardigde, arts of verzorger voor een andere club van het samenwerkingsverband.
Alle goedgekeurde terreinen van de clubs van het samenwerkingsverband kunnen gebruikt
worden door alle ploegen van dit verband. De keuze van het terrein dient bij de inschrijving
vermeld en mag, behoudens overmacht, niet gewijzigd worden in de loop van het seizoen.

4.6 INACTIVITEIT
Artikel B3.74
Een club is in de betrokken voetbaldiscipline:
1° volledig inactief indien zij voor geen enkel van de voorziene kampioenschappen is
ingeschreven, of indien ze zich in de toestand van schorsing van de sportactiviteit bevindt;
2° in hoofdorde inactief indien zij alleen voor de reserven of jeugdcategorieën is
ingeschreven;
3° gedeeltelijk inactief indien zij niet ingeschreven is of algemeen forfait heeft gegeven voor
een bepaalde jeugdcategorie.
Artikel B3.75
De volledige inactiviteit van een club mag niet langer duren dan één seizoen. Indien ze ook na
die termijn blijft bestaan, wordt de club ambtshalve als ontslagnemend beschouwd in de
betrokken voetbaldiscipline.
Artikel B3.76
De vrouwensectie van een club blijft bij inactiviteit van de mannensectie of vice versa, voor de
toepassing van bovenstaand artikel, als autonome club voortbestaan met behoud van de
benaming en het stamnummer van de club.
Artikel B3.77
Het ontslag heeft ambtshalve de volledige inactiviteit van de club tot gevolg, tenzij deze haar
wil te kennen geeft de lopende competitie af te werken.

5 FINANCIËLE WEERSLAG VAN HET LIDMAATSCHAP
5.1 ALGEMENE BEPALING
Artikel B3.78
Naast de retributies en boetes die zij betalen voor de administratieve of andere diensten en
voor inbreuken op de reglementsbepalingen, zijn de clubs desgevallend verplicht tot de
betaling van (niet-limitatief):
1° een toetredingsrecht;
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2° een vaste jaarlijkse bondsbijdrage voor clubs en geconventioneerde groeperingen;
3° een individuele bondsbijdrage per toegewezen aangeslotene;
4° een bondsbijdrage op inkomgelden.

-

Deze betalingen zijn ten gunste van de KBVB wat betreft:
alle clubs en spelers uitkomende in de kampioenschappen van seniores van het
profvoetbal;
alle clubs en spelers die geen lid zijn van Voetbal Vlaanderen of ACFF.

De andere betalingen zijn ten gunste van de ACFF of Voetbal Vlaanderen naargelang
het lidmaatschap van de clubs.
Artikel B3.79
De bedragen in dit hoofdstuk zijn indexeerbaar voor zover dit uitdrukkelijk is bepaald.

5.2 DE TOETREDINGSAANVRAAG EN HET
TOETREDINGSRECHT
Artikel B3.80
Bij de toetredingsaanvraag betaalt iedere club een provisie van 12,50 euro.
De provisie is bestemd om de kosten van het nazicht van het dossier te dekken.
Indien de toetreding geweigerd wordt, blijft deze provisie verworven voor de KBVB.
Artikel B3.81
Elke nieuwe club, die toetreedt tot de KBVB, is een retributie verschuldigd van 75,00 EUR. De
provisie van 12,50 EUR geldt als eerste schijf.

5.3 DE VASTE JAARLIJKSE BONDSBIJDRAGE VOOR CLUBS
EN GECONVENTIONEERDE GROEPERINGEN
Artikel B3.82
Alle clubs betalen elk seizoen een vaste bondsbijdrage, jaarlijks indexeerbaar. Deze bedraagt:
1° 48,70 EUR voor clubs;
2° 146,10 EUR voor de geconventioneerde groeperingen, alsmede premies te betalen door
hun clubs wanneer ze wedstrijden organiseren.
De vaste bijdrage wordt op het debet van de rekening van het lid geboekt en
vermeld op het rekeninguittreksel van de maand september.
Een club, die na 1 januari aanvaard wordt, is bovenvermelde bijdrage pas
verschuldigd vanaf het volgende seizoen.

Page 22 of 28

5.4 DE INDIVIDUELE BONDSBIJDRAGEN
Artikel B3.83
De clubs betalen een jaarlijks indexeerbare individuele bondsbijdrage per toegewezen
aangeslotene, bestaande uit:
1° Een basisbijdrage, waarop 21% BTW geheven wordt:

voor
de
toegewezen
aangeslotene, jonger dan 10 jaar
op 1 januari welke het seizoen
voorafgaat, en voor alle Gvoetballers
voor
de
toegewezen
aangeslotene, ouder dan 10 jaar
en jonger dan 16 jaar op 1 januari
welke het seizoen voorafgaat
voor
de
toegewezen
aangeslotene, ouder dan 16 jaar
en jonger dan 35 jaar op 1 januari
welke het seizoen voorafgaat
voor
de
toegewezen
aangeslotene, ouder dan 35 jaar
op 1 januari welke het seizoen
voorafgaat en de individuele
recreatieve voetballer
voor de toegewezen aangeslotene
die het statuut van speler onder
contract heeft.

Veldvoetbal

Futsal

Minivoetbal

Competitief

Recreatief

Competitief

Recreatief

3,90
EUR

3,90
EUR

3,90 EUR

3,90
EUR

3,90 EUR

6,50
EUR

6,50
EUR

6,10 EUR

6,10
EUR

6,10 EUR

9,10
EUR

9,10
EUR

7,80 EUR

7,80
EUR

7,80 EUR

5,20
EUR

5,20
EUR

5,20 EUR

5,20
EUR

5,20 EUR

39,00
EUR

nvt

39,00
EUR

nvt

nvt

2° De aanvullende bijdrage voor de verzekering:
(hierop wordt geen BTW geheven)

Veldvoetbal

Competitief

voor
de
toegewezen
aangeslotene, jonger dan 10 jaar 3,90 EUR
op 1 januari welke het seizoen
voorafgaat, en voor alle Gvoetballers

Futsal

Minivoetb
al

Recreatief

Competitief

Recreatief

3,90 EUR

3,90 EUR

3,90
EUR

3,10
EUR
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voor
de
toegewezen
aangeslotene, ouder dan 10 jaar 5,60 EUR
en jonger dan 16 jaar op 1 januari
welke het seizoen voorafgaat
voor
de
toegewezen
aangeslotene, ouder dan 16 jaar 11,70 EUR
en jonger dan 35 jaar op 1 januari
welke het seizoen voorafgaat
voor
de
toegewezen
aangeslotene, ouder dan 35 jaar 11,70 EUR
op 1 januari welke het seizoen
voorafgaat
voor de toegewezen aangeslotene
die het statuut
34,40 EUR
van speler onder contract heeft.

5,60 EUR

5,60 EUR

5,60
EUR

3,10
EUR

11,70
EUR

11,70 EUR

5,60
EUR (**)

7,00
EUR

11,70
EUR

11,70 EUR

5,60
EUR (**)

7,00
EUR

nvt

34,40 EUR

nvt

nvt

(**) Voorlopig tarief, dat ook zal gehanteerd worden indien in de provincies West-Vlaanderen,
Antwerpen of Vlaams Brabant een futsalcompetitie zal worden ingericht.
Deze bijdragen zijn verschuldigd voor elk tijdelijk gekwalificeerd of definitief
toegewezen aangesloten lid dat niet tijdelijk is uitgeleend.
Een nieuwe club die aanvaard wordt na 1 januari, betaalt pas vanaf de
daaropvolgende 1 juli de bijdragen.
De individuele bijdragen worden geboekt op het debet van de rekening-courant
van de club. Op het rekeninguittreksel van de maanden augustus tot en met april wordt
daartoe 1/9de van de verschuldigde bedragen, à rato van het aantal toegewezen
aangeslotenen op de laatste dag van de voorgaande maand, geboekt.
Artikel B3.84
De clubs betalen de volgende jaarlijks indexeerbare bijdrage voor hun trainers:
1° 162,40 EUR voor een bezoldigde trainer;
2° 32,50 EUR voor een al dan niet vergoede trainer, die een seniorploeg van het competitieve
voetbal traint;
3° 20,10 EUR voor een jeugdtrainer, die niet-toegewezen aangeslotene is.
Deze bijdrage wordt geboekt op de rekening-courant van de club.
Artikel B3.85
De individuele bondsbijdragen voor geconventioneerde groeperingen bedraagt 97,40 EUR per
club zonder stamnummer ten laste van de groeperingen (jaarlijks indexeerbaar).
Deze bijdrage vervalt indien er voor de kampioenschapswedstrijden van de
groepering geen scheidsrechters worden aangeduid.
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Artikel B3.86
De clubs van de groeperingen zijn vrijgesteld van de betaling van deze bijdrage voor hun
toegewezen aangeslotenen.
De bondsbijdrage voor niet toegewezen aangeslotenen bedraagt 32,50 EUR
(jaarlijks indexeerbaar).

5.5 DE BONDSBIJDRAGE OP INKOM EN TV-GELDEN
Artikel B3.87
De KBVB heft:
1° ten laste van zijn voetbalclubs van nationale en regionale afdelingen heren en vrouwen
een bondsbijdrage van elke onder zijn toezicht, of dit van de UEFA, in België gespeelde
officiële of vriendschappelijke wedstrijd. Deze bedraagt 5,4% van de bruto-ontvangst,
exclusief BTW;
2° ten laste van zijn futsalclubs van de nationale reeksen een jaarlijkse forfaitaire
bondsbijdrage.
De bruto-ontvangst is de totale ontvangst die gemaakt wordt na aftrek van het, door bewijzen
gestaafde, bedrag uitbetaald aan een buitenlandse ploeg, die bedoelde wedstrijd komt spelen.
Elke vergoeding die een club ontvangt voor de rechtstreekse of onrechtstreekse televisie- of
andere media-uitzending van een wedstrijd van een nationale competitie, is onderworpen aan
de bondsbijdrage.
In geen geval kan, uitgezonderd voor de clubs van de provinciale afdelingen, vrijstelling van
bondsbijdrage worden toegestaan.
Artikel B3.88
De bondsbijdrage op abonnementen wordt berekend op het globaal bedrag, betaald door de
abonnee.
Het bedrag ervan wordt als volgt op het debet van de rekening-courant der clubs geboekt:
1° 50% van het tijdens voorgaande seizoen betaalde bedrag op het rekeninguittreksel van de
maand september;
2° het saldo, na regularisatie, op basis van de voorziene aangifte op dat van de maand
januari.
Artikel B3.89
Bij een algemene kosteloze toegang voor wedstrijden van de eerste ploeg betaalt de club de
bondsbijdrage, berekend op de gemiddelde ontvangsten van de laatste vier speeldagen tijdens
dewelke haar eerste ploeg een wedstrijd speelde, tellende voor de officiële competities.
Bij een gedeeltelijke kosteloze toegang wordt de bondsbijdrage berekend, ofwel op het
werkelijk ontvangen bedrag indien dat hoger ligt dan het gemiddelde zoals hierboven
uiteengezet, ofwel op dat gemiddelde wanneer de ontvangst lager ligt.
De clubs die bij een officiële wedstrijd van hun eerste ploeg algemene of gedeeltelijke
kosteloze toegang verlenen, lichten, op straffe van een boete van 100,00 EUR, de KBVB
hierover vooraf in.
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Artikel B3.90
Voor de plaatsen, die andere blijvende voordelen verlenen dan het bijwonen van de
wedstrijden, zijn de clubs bondsbijdrage verschuldigd.
1° Voor
wat
betreft
abonnementen
met
meerdere
voordelen
voor
kampioenschapswedstrijden geldt dat deze bijdrage verschuldigd is ongeacht de
overeenkomst of de uitnodiging waarop de gerechtigden zich, individueel of collectief,
kunnen beroepen. Zij wordt berekend - tot beloop van het aantal plaatsen die recht geven
op deze supplementaire voordelen - op een bedrag dat per plaats gelijk is aan de prijs van
het duurste abonnement dat de club aflevert. Indien de club geen abonnementen aflevert
wordt het bedrag waarop de bondsbijdrage verschuldigd is, berekend door de hoogste prijs
die voor een plaats gevraagd wordt te vermenigvuldigen met het aantal
kampioenschapswedstrijden dat deze club thuis moet spelen.
2° Voor wat betreft de plaatsen met meerdere voordelen in bekerwedstrijden en wedstrijden
buiten abonnement gelden de volgende regels:
a) wanneer voor deze plaatsen geen inkomgeld gevraagd wordt vermeerderen de clubs,
voor de berekening van de bondsbijdrage, de bruto ontvangst van de wedstrijd in
kwestie met een bedrag verkregen door het aantal individuele plaatsen – of die nu
bezet zijn of niet - die op deze voordelen recht geven te vermenigvuldigen met de
hoogste prijs die in die club gevraagd wordt voor een individuele plaats;
b) wanneer voor de plaatsen met meerdere voordelen wel inkomgeld wordt gevraagd ter
gelegenheid van bekerwedstrijden of wedstrijden buiten abonnement, worden de
tickets voor deze plaatsen afzonderlijk vermeld bij de bestelling der tickets en op de
staat van ontvangsten na de wedstrijd. Wanneer de plaatsen met meerdere voordelen
gesloten blijven en geen enkele toeschouwer er toegang toe heeft, wordt de
vermeerdering op de ontvangst, waarvan hierboven sprake, niet toegepast.
Artikel B3.91
De vergoedingen, verschuldigd aan de benadeelde club(s) in geval van forfait, zijn
onderworpen aan de bondsbijdrage.

5.6 INKOMSTEN VAN DE CLUBS
Artikel B3.92
De clubs die niet vallen onder het systeem van de forfaitaire bondsbijdrage, geven de
inkomgelden van de door hun georganiseerde wedstrijden aan bij de bond.
Inbreuken kunnen gesanctioneerd worden met een geldboete tot maximaal het bedrag
van de inkomgelden aan de bond, zonder afbreuk te doen aan de andere maatregelen die
tegen hen kunnen getroffen worden.
Artikel B3.93
De inkomgelden van elke toegelaten wedstrijd worden geïnd door de club op wiens terrein de
wedstrijd gespeeld wordt. Zij zijn haar verworven, behoudens welbepaalde uitzonderingen of
in een overeenkomst met de bezoeker.
Deze uitzonderingen zijn:
1° een herspeelde wedstrijd:
a) Na een wedstrijd waarvoor inkomgelden werden verworven:
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Indien er voor de oorspronkelijke wedstrijd definitief inkomgelden werden verworven,
worden de inkomgelden van elke herspeelde wedstrijd in gelijke delen verdeeld tussen
de twee clubs, na aftrek van de bondsbijdrage en de eventuele gemeentetaks.
De bezochte club draagt de organisatiekosten en de niet terugbetaalde
scheidsrechtersvergoedingen, de bezoekende club haar verplaatsingskosten.
b) Na een wedstrijd waarvoor geen inkomgelden werden verworven:
Indien er voor de oorspronkelijke wedstrijd geen inkomgelden definitief werden
verworven, worden de organisatie-, de verplaatsings- en de niet terugbetaalde
scheidsrechterskosten in gelijke delen gedragen door de twee clubs.
c) Forfait in een herspeelde wedstrijd:
Wanneer een ploeg in de loop van een herspeelde wedstrijd het terrein verlaat en de
bevoegde instantie dit als forfait beschouwt, verliest zij ipso facto alle bovenvermelde
rechten, zowel wat betreft haar aandeel in de inkomgelden als wat betreft de
gedeeltelijke terugbetaling van haar onkosten, maar zij blijft onderworpen aan de
verplichtingen inzake haar eigen tussenkomst in de kosten van haar tegenstrever.
Het deel van de ontvangsten dat haar had moeten toekomen, indien zij de wedstrijd tot
het einde had gespeeld, komt toe aan de KBVB.
2° een uitgestelde wedstrijd vóór de aftrap: Wanneer een wedstrijd, die door de
scheidsrechter vóór de aftrap wordt uitgesteld, later gespeeld wordt, zijn de (eventuele)
inkomgelden voor de bezochte club. Deze draagt de organisatiekosten en de niet
terugbetaalde
scheidsrechtersvergoedingen,
de
bezoekende
club
haar
verplaatsingskosten;
3° Bijzondere gevallen: stopgezette of uitgestelde wedstrijd, algemene afgelasting;
4° Een wedstrijd op neutraal terrein: De inkomgelden van een wedstrijd op neutraal terrein,
worden in drie gelijke delen verdeeld tussen de club van het terrein waarop de wedstrijd
gespeeld wordt en de twee spelende clubs na aftrek van:
a) de bondsbijdrage, indien de organiserende club niet valt onder het systeem van de
forfaitaire bondsbijdrage;
b) de eventuele gemeentetaks;
c) de verplaatsingskosten van de twee spelende clubs;
d) de organisatiekosten;
e) de niet terugbetaalde scheidsrechterskosten.
Het bedrag van de organisatiekosten, verschuldigd aan de club op het terrein waarvan de
wedstrijd wordt gespeeld, wordt per geval door de bevoegde bondsinstantie vastgesteld.
5° Bekers van België.
Voor de Bekers van België staan de bepalingen vermeld in het reglement
“Competities”.
Artikel B3.94
Binnen de zeven dagen, volgend op iedere thuiswedstrijd door de eerste ploeg van een club
uit de hogere afdelingen, maakt deze, op het daartoe bestemde formulier, aan de financiële
dienst van de KBVB de globale opgave over van de ontvangsten van de wedstrijden gespeeld
op hun terrein, en geïnd na de inzending van de vorige opgave.
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In ieder geval wordt een staat van ontvangsten overgemaakt binnen de eerste zeven dagen
volgend op een maand waarin de eerste ploeg geen thuiswedstrijden heeft gespeeld.
Sancties bij laattijdige indiening:
Indien die staat niet binnen de gestelde termijn bij de Algemene Boekhouding toekomt, wordt
voor de in gebreke zijnde club de terugbetaling van de scheidsrechterskosten afgeschaft, niet
alleen voor de wedstrijden van het weekend waarvoor de staat ontbreekt, maar ook voor alle
volgende wedstrijden, en dit tot ontvangst van het ontbrekende document.
Indien de niet ingezonden staat van ontvangsten uitsluitend op vriendschappelijke wedstrijden
betrekking heeft, wordt de club ambtshalve een boete opgelegd van 5,00 EUR, en worden
haar de scheidsrechterskosten van de achteraf gespeelde officiële wedstrijden niet meer
terugbetaald, tot de ontvangst van het ontbrekende document.
Wanneer een club gedurende meer dan een maand nalaat haar staten van ontvangsten in te
sturen wordt haar rekening-courant gedebiteerd met een forfaitaire bondsbijdrage berekend
op het gemiddelde van de ontvangsten, abonnementen inbegrepen, dat per dag of weekend
in de loop van het vorige seizoen geboekt werd. Deze forfaitaire bondsbijdrage wordt
geregulariseerd na overlegging van de ontbrekende staten.
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Boek B, Titel 4 - Spelers

1 LIDMAATSCHAP
1.1 AANSLUITING
Artikel B4.1
Een speler wordt lid van de KBVB en de vleugel van zijn club (Voetbal Vlaanderen of ACFF)
via een aanvraag tot aansluiting.
Artikel B4.2
De aanvraag tot aansluiting is gericht aan de KBVB en geschiedt met akkoord van de club
waarvoor de speler wenst uit te komen.
Artikel B4.3
De aansluiting is definitief van zodra de KBVB de aansluiting heeft aanvaard en geregistreerd.
Deze aanvaarding en registratie geldt mede namens de vleugel.

Een speler is lid van de KBVB en lid van een vleugel (hetzij Voetbal Vlaanderen
hetzij ACFF) volgens de affiliatie van zijn club. Er bestaat een apart register voor
Voetbal Vlaanderen en ACFF.

In overeenstemming met artikel 5.1 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van spelers heeft de KBVB een elektronisch spelersregistratiesysteem dat aan
elke speler een FIFA ID toekent wanneer hij voor het eerst wordt geregistreerd. Met
uitzondering van spelers die deelnemen aan vriendschappelijke wedstrijden tijdens een
proefperiode, mogen alleen elektronisch geregistreerde spelers met een FIFA ID deelnemen
aan het georganiseerde voetbal. De registratie van een speler, of zijn aanvaarding van een
proefperiode, houdt in dat hij ermee instemt de statuten en reglementen van de FIFA, de UEFA
en de KBVB na te leven.
Artikel B4.4
Bij zijn aansluiting wordt de speler aan zijn club toegewezen.

In het kader van eventuele opleidingsvergoedingen die niet onder de FIFA Clearing
House Regulations vallen, kan de KBVB aan de huidige club van toewijzing een
spelerspaspoort afleveren voor de bij haar aangesloten spelers.

Dit document vermeldt elke club waaraan de speler is toegewezen geweest sinds
het kalenderjaar van zijn 12e verjaardag.
Wat betreft eventuele opleidingsvergoedingen die onder de FIFA Clearing House Regulations
vallen, wordt een Electronic Player Passport (EPP) gegenereerd. Het EPP is een elektronisch
document met alle informatie over het lidmaatschap van een speler tijdens zijn loopbaan, met
inbegrip van de betrokken voetbalbond(en), zijn status (amateur of betaalde sportbeoefenaar),
het type inschrijving (permanent of uitgeleend) en de betrokken club(s) - met inbegrip van zijn
opleidingscategorie(ën) - sinds het kalenderjaar van zijn 12ème verjaardag. Het EPP wordt
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gegenereerd conform FIFA Clearing House Regulations. De KBVB zorgt ervoor dat, voor zover
mogelijk, betrouwbare, accurate en volledige registratie-informatie over de betrokken speler
aan de FIFA ter beschikking wordt gesteld via de FIFA Connect-interface, wanneer de FIFA
via deze interface daarom verzoekt.
Deze bepaling steunt op artikel 7 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de
Transfers van Spelers.
Artikel B4.5
Een speler kan slechts aan één club toegewezen zijn per voetbaldiscipline, met uitzondering
van de mogelijke bijkomende toewijzing aan een club van het recreatief voetbal.

Deze bepaling steunt op artikel 5.3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van Spelers.
Artikel B4.6
Een speler wordt aangesloten als amateur of als betaalde sportbeoefenaar. Een ander statuut
wordt niet erkend.

Deze bepaling steunt op artikel 2 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de
Transfers van Spelers.

1.2 FORMALITEITEN
Artikel B4.7
De aanvraag tot aansluiting gebeurt volgens de inhoudelijke en vormelijke voorwaarden die
door de KBVB zijn vastgesteld.

De aanvraag tot aansluiting wordt via het toepasselijke digitale platform
aangemaakt en ingediend, voorzien van alle vereiste toestemmingen. De aansluiting
wordt geregistreerd op datum van de ontvangst op de KBVB van alle vereiste
toestemmingen en documenten.
Artikel B4.8
De aanvraag tot aansluiting vermeldt in ieder geval de naam van de speler, het geslacht, de
geboortedatum en de nationaliteit op dezelfde wijze zoals deze vermeld zijn op de officiële
identiteitsdocumenten van de betrokkene, alsmede zijn officiële verblijfsgegevens en zijn
elektronische contactgegevens.
Voor de toepassing van het bondsreglement wordt de speler geacht woonstkeuze te hebben
gedaan bij de gerechtigd correspondent van zijn club.
Wie enkel identiteitsbewijzen kan voorleggen waarop alleen een geboortejaar voorkomt, wordt
vermoed op 1 januari van het vermelde jaar geboren te zijn.
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Artikel B4.9
De registratie van de aansluiting wordt gemeld aan de club en de speler.
Artikel B4.10
Indien meerdere aansluitingsdocumenten of aanvragen tot aansluiting voor eenzelfde speler
ingediend worden, wordt prioriteit verleend aan de door alle betrokken partijen onderschreven
aanvraag die als eerste kan worden geregistreerd. In geval van betwisting is het laatste voor
de registratie van de aansluiting vereiste akkoord doorslaggevend.
Artikel B4.11
Zodra de gerechtigde correspondent van de club kennis krijgt van het feit dat gegevens van
de aangeslotene fouten bevat, brengt hij onmiddellijk de KBVB op de hoogte van de verschillen
door het voorleggen van een fotokopie van een officieel identiteitsbewijs of van een attest,
afgeleverd door een hiertoe bevoegde administratieve overheid, dat de juiste
identiteitsgegevens van de aangeslotene bevestigt.
Artikel B4.12
Spelers die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
leggen bij hun aanvraag tot aansluiting een geldige nationale identiteitskaart of internationaal
paspoort voor.
Spelers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
(EER) leggen bij hun aanvraag tot aansluiting een geldige verblijfstitel voor, afgeleverd door
een hiertoe bevoegde administratieve overheid van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.

Als geldige verblijfstitel wordt onder meer aanvaard: een attest van inschrijving in
het vreemdelingenregister in België.
Artikel B4.13
Voor spelers die (nog) geen wettelijk verblijf hebben in België maakt de KBVB de aansluiting
voorwaardelijk aan het invullen van een bijzondere vragenlijst en het overleggen van vereiste
bijkomende documenten.
Artikel B4.14
De aansluiting, waarvoor een internationaal transfercertificaat (ITC) is vereist, wordt slechts
geregistreerd op de datum waarop de KBVB:
1° aan de buitenlandse bond de ontvangst bevestigt van het door hem via het digitaal platform
FIFA TMS afgeleverde ITC ; of
2° de voorlopige registratie van de speler, conform de FIFA-reglementering, doorvoert bij
gebrek aan antwoord van de buitenlandse bond; of
3° de voorlopige registratie van de speler bevestigt op basis van een vervangende beslissing
van FIFA.

Indien de speler die wenst aan te sluiten nooit deel heeft uitgemaakt van een buitenlandse
club, moet geen internationaal transfercertificaat worden bekomen. Indien de speler die wenst
aan te sluiten nog bij een buitenlandse club geregistreerd is, dan wel ooit in het buitenland in
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het voetbal actief is geweest – ook al is hij inmiddels niet langer geregistreerd bij een
buitenlandse club –, moet hij een internationaal transfercertificaat bekomen om te kunnen
aansluiten. Een internationaal transfercertificaat is niet vereist voor minderjarigen jonger dan
10 jaar.
Artikel B4.15
Voor elke speler geldt er een individuele bondsbijdrage. Het bedrag en de wijze van
betaling worden vastgelegd door de KBVB.

De individuele bondsbijdrage wordt geboekt op de rekening courant van de club
waaraan de speler is toegewezen. Voor de speler die aansluit bij een nieuwe club die
aanvaard wordt in de periode van 1 januari tot 30 juni, is deze bijdrage pas verschuldigd
vanaf 1 juli van het seizoen volgend op deze aanvaarding.

1.3 BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN
Artikel B4.16
In principe is een eerste internationale aansluiting of transfer van een speler alleen toegestaan
als de speler ten minste 18 jaar oud is.
De volgende vijf uitzonderingen zijn van toepassing:
a) hetzij de ouders van de speler hun verblijfplaats hebben genomen in België om
redenen die geen verband houden met het voetbal ;
Een document “samenstelling gezin” en een geldige verblijfsvergunning zijn
daartoe een geschikt bewijs, samen met een deugdelijk ingevuld en ondertekend
document “Ouderlijke Verklaring”.
b) hetzij de minderjarige speler 16 tot 18 jaar oud is en het voorwerp uitmaakt van een
internationale transfer binnen de Europese Unie (EU) dan wel binnen de Europese
Economische Ruimte (EER).
In dat geval dient de nieuwe Belgische club volgende verplichtingen na te komen:
i. de club dient aan de minderjarige speler een gepaste voetbalopleiding en/of vorming te verstrekken welke conform is aan de hoogste nationale standaard (zie
art. 4 van Annex 4 bij het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de Transfers
van Spelers) ; en
ii. bovenop een voetbalopleiding en/of -vorming is de club er tevens toe gehouden
aan de minderjarige speler een academische, schoolse en/of beroepsopleiding te
waarborgen, en/of een opleiding die de minderjarige speler zal toelaten om een
ander beroep uit te oefenen van zodra hij niet langer als betaald sportbeoefenaar
actief zal zijn ; en
iii. de club dient alles in het werk te stellen teneinde aan de minderjarige speler een
optimale omkadering te bieden (optimale huisvesting bij een gastgezin of in het
opleidingscentrum van de club, het ter beschikking stellen van een begeleider
binnen de club, etc.) ; en
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iv. op het ogenblik van de aansluiting van een dergelijke minderjarige speler, dient de
club aan de KBVB de bewijzen aan te leveren dat de club ertoe in staat is om de
voormelde bepalingen en verplichtingen na te leven;
c) hetzij de minderjarige speler in het buitenland woont op maximum 50 km van een grens
van het betrokken land met België en zijn nieuwe Belgische club zich op maximum 50
km bevindt van deze landsgrens. Daarbovenop mag de totale afstand tussen de
woonplaats van de minderjarige speler en de exploitatiezetel van de Belgische club
slechts maximaal 100 km bedragen ;
d) hetzij de minderjarige speler - ten minste tijdelijk - verblijfsrecht heeft in België en/of
door België erkend wordt als een kwetsbaar persoon die bescherming nodig heeft
nadat hij zijn land van herkomst (of vorig gastland) om humanitaire redenen is
ontvlucht, zonder zijn ouders, om een van de volgende redenen:
i.

zijn leven of vrijheid wordt bedreigd wegens religie, etniciteit, nationaliteit,
sociale groep of politieke overtuiging; of

ii.

andere omstandigheden waarin zijn voortbestaan ernstig wordt bedreigd.

Indien de minderjarige speler formeel is erkend als vluchteling of beschermd persoon,
kan hij worden ingeschreven bij een prof- of amateurclub. Er zijn geen beperkingen op
het aantal volgende binnenlandse transfers dat de minderjarige kan doen voordat hij
18 jaar wordt.
Indien de minderjarige door de Belgische autoriteiten formeel als asielzoeker of
kwetsbaar persoon is erkend, kan hij overeenkomstig het bovenstaande alleen worden
geregistreerd bij een amateurclub. De minderjarige kan het voorwerp uitmaken van een
daaropvolgende nationale transfer, maar mag niet bij een profclub worden
geregistreerd voordat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
e) hetzij de minderjarige speler student is en zich tijdelijk zonder zijn ouders naar België
begeeft om academische redenen in het kader van een uitwisselingsprogramma. In dat
geval mag de duur van de aansluiting van de minderjarige speler bij zijn nieuwe
Belgische club – tot zijn 18de verjaardag of tot het einde van het
uitwisselingsprogramma – één jaar niet overschrijden. De nieuwe Belgische club mag
geen club zijn uit het profvoetbal, noch een nationale amateurclub zijn, en mag tevens
ook geen enkele juridische, financiële of feitelijke band hebben met dergelijke
voormelde clubs.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op een eerste aansluiting bij de KBVB
van elke minderjarige speler die niet de Belgische nationaliteit heeft en die niet ononderbroken
in België heeft gewoond gedurende ten minste de laatste vijf jaar.
Wanneer een minderjarige speler ten minste 10 jaar oud is, is een goedkeuring vereist van de
Players’ Status Chamber van het FIFA Football Tribunal wanneer het gaat om:
-

zijn internationale transfer;

-

zijn eerste aansluiting; of

-

zijn eerste aansluiting wanneer de minderjarige speler niet de Belgische nationaliteit
heeft na ten minste de laatste vijf jaar onafgebroken in België te hebben gewoond.
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De goedkeuring wordt gevraagd vóór de aanvraag van het ITC en/of de registratie van
voormelde aansluiting door de KBVB.
De KBVB kan bij het Players’ Status Department van het FIFA Football Tribunal een aanvraag
indienen om een beperkte vrijstelling (Limited Exemption) te bekomen voor minderjarige
spelers. Een beperkte vrijstelling voor minderjarige spelers, indien verleend, zal - onder
specifieke voorwaarden en alleen in het geval van minderjarige amateurspelers die bij zuivere
amateurclubs worden geregistreerd - de KBVB vrijstellen van de bovengenoemde verplichting
tot aanvraag van goedkeuring bij het FIFA Football Tribunal. In een dergelijk geval zal de KBVB
voorafgaand aan elke aanvraag voor de afgifte van een ITC en/of eerste aansluiting nagaan
en zich ervan vergewissen dat de omstandigheden van de speler zonder enige twijfel voldoen
aan een van de bovengenoemde uitzonderingen.
Een club die een minderjarige speler heeft aangesloten als gevolg van een nationale transfer,
een internationale transfer of een eerste aansluiting:
-

heeft een zorgplicht ten aanzien van de minderjarige speler;

-

is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de minderjarige speler te
beschermen tegen mogelijk misbruik;

-

moet ervoor zorgen dat de minderjarige speler de kans krijgt een academische
opleiding te volgen (volgens de hoogste nationale normen) die hem in staat stelt een
carrière buiten het voetbal na te streven.

De procedures betreffende de aanvragen bij het FIFA Football Tribunal met betrekking tot het
in dit artikel genoemde onderwerp zijn opgenomen in de procedureregels van het FIFA
Football Tribunal.

Deze bepaling steunt op artikel 19van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de
Transfers van Spelers.

1.4 UITZONDERLIJKE REGULARISATIE OF ANNULATIE VAN
DE (HER)AANSLUITING
Artikel B4.17
In uitzonderlijke omstandigheden kan een (her)aansluiting geregulariseerd of geannuleerd
worden door de daartoe bevoegde bondsinstantie.
De aanvraag kan via het toepasselijke digitale platform worden ingediend.

Art. P
In uitzonderlijke omstandigheden kan een aansluiting, op het gezamenlijk verzoek van de
betrokken speler en zijn club waarvoor hij wenst gekwalificeerd te zijn en/of gekwalificeerd
is, geregulariseerd of geannuleerd worden door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal,
wanneer het een club en speler betreft zoals hierna bepaald:
- een club van het profvoetbal voor een speler die wenst gekwalificeerd te zijn en/of
gekwalificeerd is voor een officiële wedstrijd van een eerste elftal, beloften of
reserven van de club ; of
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-

-

een club van het amateurvoetbal voor een speler die wenst gekwalificeerd te zijn
en/of gekwalificeerd is voor een officiële wedstrijd van een eerste elftal van de club
in de eindronde van de 1ste nationale ; of
een club van het amateurvoetbal voor een speler die wenst gekwalificeerd te zijn
en/of gekwalificeerd is voor een officiële wedstrijd van een eerste elftal van de club
in de Beker van België Heren waarbij een club van het profvoetbal uitkomt tegen
deze club van het amateurvoetbal.

Elke aanvraag moet, met redenen omkleed, gezamenlijk door de speler en de club van
toewijzing ingediend worden via het toepasselijke digitale platform of per aangetekend
schrijven, en dit binnen de veertien dagen volgend op de kennisname van de vergissing of
van de uitzonderlijke omstandigheid welke wordt ingeroepen, doch ten laatste op 15 maart
van het lopende seizoen.
Het onderzoek van een aanvraag tot regularisatie of annulatie geeft aanleiding tot de
volgende retributie, die op het debet van de rekening-courant van de vragende club wordt
geboekt:
- 500,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1A;
- 400,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1B.
Art. A/V
In uitzonderlijke omstandigheden kan een aansluiting van een speler, die niet vermeld wordt
in artikel 17 P, geregulariseerd of geannuleerd worden door de Hoge Raad.
Elke aanvraag moet, met redenen omkleed, gezamenlijk door de speler en de club van
toewijzing ingediend worden via het toepasselijke digitale platform of per aangetekend
schrijven, en dit binnen de veertien dagen volgend op de kennisname van de vergissing of
van de uitzonderlijke omstandigheid welke wordt ingeroepen, doch ten laatste op 15 maart
van het lopende seizoen.
Het onderzoek van een aanvraag tot regularisatie of annulatie geeft aanleiding tot de
volgende retributie, die op het debet van de rekening-courant van de vragende club wordt
geboekt:
- 300,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 1ste nationale ;
- 250,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 2de afdeling VV/ACFF;
- 200,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 3de afdeling VV/ACFF;
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in provinciale afdelingen;
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in vrouwenafdelingen;
50,00 EUR wanneer de clubs uitkomen in het minivoetbal of het recreatief voetbal.

1.5 RECHTEN EN PLICHTEN
Artikel B4.18
Alleen bij de KBVB aangesloten spelers zijn gerechtigd om aan wedstrijden van het door de
KBVB of zijn vleugels georganiseerde voetbal deel te nemen.
Elke speler is ertoe gehouden om het bondsreglement na te leven. Door zijn aansluiting
verbindt hij er zich toe het bepaalde in de statuten en reglementen van de FIFA en de UEFA
na te leven.
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Deze bepaling steunt op artikel 5 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de
Transfers van Spelers.
Artikel B4.19
In het bijzonder zijn spelers ertoe gebonden:
1° zich te onthouden van daden die schade kunnen berokkenen aan de bond, zijn clubs of
zijn aangeslotenen;
2° de integriteit van de scheidsrechters, de bondsinstanties of hun leden niet in twijfel te
trekken, door publieke verklaringen zoals doch niet beperkt tot verklaringen in de media of
in berichten die via de sociale media verspreid worden;
3° onder voorbehoud van de uitoefening van het reglementair recht van verhaal, de door de
bondsinstanties genomen beslissingen na te leven. Zij ontslaan de bond en de leden van
de bondsinstanties van elke aansprakelijkheid voor de gevolgen die daar voor hen uit
voortvloeien;
4° niet deel te nemen aan trainingen van een andere club dan deze waaraan ze zijn
toegewezen of voor dewelke ze gekwalificeerd zijn, tenzij toelating van de betrokken
club(s);
5° de toepasselijke dopingreglementen na te leven;
6° zich te onthouden van elke daad of poging tot wedstrijdvervalsing en onverwijld elke daad
of poging tot wedstrijdvervalsing aan de KBVB te melden.
7° niet deel te nemen aan weddenschappen, met als doel zich te verrijken, op de wedstrijden
van de clubs van hun afdeling of andere wedstrijden waarbij hun club belang heeft.
Spelers houden zich ook aan de reglementen die gelden voor de door de bond of de
geconventioneerde groeperingen georganiseerde of gepatroneerde activiteiten.
Artikel B4.20
Alle met het bondsreglement strijdige bedingen zijn van rechtswege nietig voor zover zij ertoe
strekken de rechten van de speler te beperken of zijn verplichtingen te verzwaren.

1.6 EINDE VAN DE AANSLUITING
1.6.1 Algemeen
Artikel B4.21
De aansluiting eindigt in de volgende gevallen:
1° de ontslagname van de amateur;
2° de desaffectatie van de amateur op initiatief van de club ;
3° de ontslagname of de schrapping van de club van de speler;
4° de schrapping van de speler;
5° het eindigen van het contract van de betaalde sportbeoefenaar;
6° de internationale transfer van de speler naar het buitenland;
7° het overlijden van de speler.
Artikel B4.22
Het einde van het lidmaatschap van de KBVB betekent ook het einde van het lidmaatschap
van de vleugel.
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1.6.2 Ontslagname van de amateur
Artikel B4.23
Het ontslag is een eenzijdige rechtshandeling waarbij de amateur zijn wil te kennen geeft zijn
lidmaatschap te beëindigen.
Artikel B4.24
Het ontslag bij de KBVB heeft tevens betrekking op het lidmaatschap bij een vleugel.
Het ontslag heeft betrekking op alle entiteiten, tenzij de speler meldt tot welke
voetbaldiscipline(s) het ontslag beperkt wordt.
Artikel B4.25
De kennisgeving van het ontslag geschiedt schriftelijk, via het toepasselijke digitale platform
of via een aan de KBVB en de betrokken club van toewijzing gericht aangetekend schrijven.

Voor wat de clubs betreft behorende tot de Franse Gemeenschap of de Duitstalige
Gemeenschap, zijn bepalingen inzake opleidingsvergoedingen van toepassing.

Art. A
Wanneer een ontslag in de periode van 1 tot 30 april van een club in de Franse of
Duitstalige Gemeenschap :
-

wordt gevolgd door een toewijzing aan een andere club die tot een van de
bovengenoemde gemeenschappen behoort, of
wordt gevolgd door een transfer, van welke aard ook, naar een andere club die
behoort tot één van de bovenvermelde gemeenschappen, na toewijzing aan
een club die behoort tot de Nederlandstalige Gemeenschap.

van een speler jonger dan 25 vóór 1 januari van het lopende seizoen, zal de nieuwe
club een opleidingsvergoeding betalen aan de club(s) van de Franse of Duitstalige
Gemeenschap die de speler heeft (hebben) opgeleid tijdens de opleidingsperiode
vanaf het ogenblik dat de speler is ingeschreven op het officiële wedstrijdblad van een
eerste ploeg.
Art. A
De opleidingsperiode begint met de aansluiting bij de KBVB, op voorwaarde dat deze
plaatsvindt vóór 1 januari van het seizoen, en eindigt :
-

voor spelers: aan het einde van het U21-kwalificatieseizoen;
voor speelsters: aan het einde van het U20-kwalificatieseizoen.

Art. A
1° Spelers :
De opleidingsvergoeding, die jaarlijks wordt geïndexeerd, bedraagt :
97,40 euro per opleidingsseizoen voor spelers van U6 tot en met U11;
201,30 EUR per opleidingsseizoen voor spelers van U12 tot en met U17;
396,20 euro per opleidingsseizoen voor spelers van U18 tot en met U21.
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2° Speelsters :
De opleidingsvergoeding, die jaarlijks wordt geïndexeerd, bedraagt
71,40 EUR per opleidingsseizoen voor speelsters van U6 tot en met U11;
155,90 EUR per opleidingsseizoen voor speelsters van U12 tot en met U17;
298,80 EUR per opleidingsseizoen voor speelsters van U18 tot en met U20.
Deze opleidingsvergoeding wordt berekend naar rato van het aantal
opleidingsseizoenen dat de speler sinds de eventuele betaling van de vorige opleiding
bij zijn opleidingsclub(s) heeft doorgebracht.
Per opleidingsseizoen is slechts één opleidingsvergoeding verschuldigd.
Een club heeft geen recht op een opleidingsvergoeding voor een speler die zij heeft
gedesaffecteerd.
De KBVB zorgt voor de boekhouding via de lopende rekening van de betrokken clubs.
De administratieve kosten komen ten laste van de speler die ontslag heeft genomen.
Sancties
De club zal de ontvangen vergoeding terugbetalen aan de persoon die ze
heeft betaald. Bovendien moet de club een boete betalen van 15% van deze
vergoeding bij een eerste overtreding, 30% bij een tweede overtreding en 50%
bij een derde overtreding.
Artikel B4.26
Indien een amateur ontslag neemt om zijn decretale vrijheid te bekomen, dient dit op straffe
van verval te gebeuren in de periode van 1 april tot 30 april.
In dit geval heeft het ontslag uitwerking op 1 juli erop volgend.

Elke amateur van een club behorende tot de Vlaamse Gemeenschap heeft
het recht om jaarlijks het lidmaatschap bij zijn club te beëindigen. Dit gebeurt door een
tussen 1 april en 30 april gedane kennisgeving aan de club van toewijzing en aan de
KBVB. Zie: artikel 3, §1 van het Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut
van de niet-professionele sportbeoefenaar en het Ministerieel besluit van 22 juni 2000
tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen de nietprofessionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat
de KBVB betreft.

Elke amateur van een club behorende tot de Franse Gemeenschap of de
Duitstalige Gemeenschap heeft het recht om jaarlijks het lidmaatschap bij zijn club te
beëindigen. Dit gebeurt door een tussen 1 april en 30 april gedane kennisgeving aan
de opgezegde club en aan de KBVB. Zie: artikel 16, Decreet van 3 mei 2019 met
betrekking tot de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap (“Décret
du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française”).
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Artikel B4.27
De KBVB registreert het ontslag en bevestigt deze registratie aan de betrokken vleugel, de
betrokken speler en zijn club van toewijzing en desgevallend de club waarvoor hij tijdelijk
gekwalificeerd is.
Artikel B4.28
De speler die ontslag neemt, wordt op de bondsrepertoria van de KBVB behouden tot 30
maanden na diens laatste officiële wedstrijd.

Deze bepaling steunt op artikel 4 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de
Transfers van Spelers.
Artikel B4.29
De amateurspeler blijft speelgerechtigd tot 30 juni voor de club waarvoor hij gekwalificeerd is
op de datum van zijn ontslagname.

1.6.3 Desaffectatie van de amateur op initiatief van de club
Artikel B4.30
Indien de club heeft besloten het lidmaatschap van een bij haar aangesloten amateur te
beëindigen, betekent zij haar beslissing aan de KBVB volgens de wijze die de KBVB voorziet.

Deze betekening gebeurt via het toepasselijke digitale platform, behalve in de
maanden juli en augustus.
Artikel B4.31
De registratie van de betekening heeft de desaffectatie van de speler tot gevolg. Door de
desaffectatie wordt het lidmaatschap van de KBVB en de vleugel beëindigd.
De desaffectatie van een tijdelijk getransfereerde speler heeft pas uitwerking bij het verstrijken
van de transfer.
Artikel B4.32
Wanneer een desaffectatie per vergissing aan de bond werd betekend, laat de club de
gedesaffecteerde aangeslotene een nieuw aansluitingsdocument ondertekenen. Na de
reglementaire wachttijd, volgend op de boeking van de aansluiting, mag hij opnieuw met zijn
club spelen zonder beperking wat de kwalificatie betreft.

2 WIJZIGING VAN CLUB
2.1 HERAANSLUITING
Artikel B4.33
Na beëindiging van het lidmaatschap bij de KBVB kan een speler heraansluiten onder de
volgende voorwaarden.
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Heraansluiting bij de laatste club van toewijzing volgt de normale regels van de aansluiting. In
het hierna volgend onderdeel wordt de situatie geregeld waarin een speler een heraansluiting
beoogt bij een andere club dan deze waaraan hij was toegewezen op het einde van zijn
voorgaande aansluiting.

Ingeval van beëindiging van het contract van betaalde sportbeoefenaar in gemeen
overleg om onmiddellijk het statuut van amateurspeler bij de club van toewijzing aan te nemen,
volstaat de betekening ervan aan de KBVB om de aansluiting niet te beëindigen (zie tevens
art. B4.87).
Artikel B4.34
Een (eerder) aangesloten betaalde sportbeoefenaar kan slechts ten vroegste als amateur
heraansluiten 30 dagen na zijn laatste officiële wedstrijd als betaalde sportbeoefenaar.

Deze bepaling steunt op artikel 3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de
Transfers van Spelers.
Artikel B4.35
Het verwerven van amateurstatus nadat men (eerder) aangesloten was als betaalde
sportbeoefenaar geeft, onder de voorwaarden bepaald in de FIFA reglementen, geen
aanleiding tot een opleidingsvergoeding of een door de FIFA reglementen voorziene
contractbreukvergoeding aan de vorige club van toewijzing.

Deze bepalingen steunen op artikel 3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van Spelers.
Artikel B4.36
Naargelang de situatie van beëindiging van het lidmaatschap, gelden bovendien de volgende
voorwaarden:
1° Voor amateurs:
Situatie

Heraansluiting

Na ontslag buiten de
vrijheidsregeling

Heraansluiting
met
toewijzing in hetzelfde
seizoen
van
zijn
ontslag geschiedt met
schriftelijk
akkoord
van de club waaraan
de speler toegewezen
was op het ogenblik
van zijn ontslag en, in
voorkomend
geval,
van de club waarvoor
hij op dat ogenblik
tijdelijk gekwalificeerd
was

Gevolgen
voor
speelgerechtigdheid in 1e
ploeg (officiële wedstrijden)
Speler
is
speelgerechtigd
tijdens het lopende seizoen
indien:
1° een contract betaalde
sportbeoefenaar (minstens tot
einde lopende seizoen) met
club uit hogere afdelingen van
amateurvoetbal
of
uit
profvoetbal aan de KBVB is
betekend, en
2° aansluiting geregistreerd is
uiterlijk op 15 maart van het
lopende seizoen
Zoniet,

Bijzonderheden

De speler die in de loop van
hetzelfde seizoen voor meer dan
één club zijn akkoord geeft met zijn
aansluiting en/of heraansluiting als
amateur kan gesanctioneerd
worden met een boete van,
naargelang de club van toewijzing
respectievelijk in hogere of
provinciale afdelingen uitkomt:
500,00 EUR tot 1.500,00 EUR.
teruggebracht naar 300,00
EUR tot 500,00 EUR als de
speler niet gekwalificeerd is om
in de eerste ploeg te spelen;
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Speler pas speelgerechtigd
voor 1ste ploeg vanaf het
daaropvolgende seizoen

Heraansluiting zonder
schriftelijk
akkoord
van de club waaraan
de speler toegewezen
was op het ogenblik
van zijn ontslag of, in
voorkomend
geval,
van de club waarvoor
hij op dat ogenblik
tijdelijk gekwalificeerd
was, geschiedt vanaf
15 mei die volgt na de
decretale
ontslagperiode
onmiddellijk volgend
op het ontslag

Na ontslag op grond
van
de
vrijheidsregeling

Heraansluiting
met
toewijzing aan een
club vanaf 15 mei

en/of een volledig verbod van
deelname aan officiële wedstrijden
tijdens een periode van minstens
drie en hoogstens zes maanden.

Speler is speelgerechtigd in het
nieuwe seizoen van zodra
de
nieuwe
aansluiting
geregistreerd is tijdens één van
volgende toegestane periodes:
van 15 mei tot 31
augustus;
-

van 4 januari tot 31
januari:
indien een contract
van betaalde
sportbeoefenaar
(minstens tot einde
lopende seizoen) met
club uit hogere
afdelingen van het
amateurvoetbal of uit
profvoetbal aan de
KBVB is betekend; of
indien het de
heraansluiting van
een speelster betreft

Zoniet,
Speelgerechtigd voor 1ste
ploeg van zodra de
volgende toegestane
periode is geopend
Speler is speelgerechtigd in het
nieuwe seizoen van zodra de
nieuwe
aansluiting
geregistreerd is tijdens één van
volgende toegestane periodes:
van 15 mei tot 31
augustus
-

-

idem

van 4 januari tot 31
januari:
indien een contract
van betaalde
sportbeoefenaar
(minstens tot einde
lopende seizoen) met
club uit hogere
afdelingen van het
amateurvoetbal of uit
profvoetbal aan de
KBVB is betekend; of
indien het de
heraansluiting van
een speelster betreft
van 15 mei tot 31
december indien de club
of de ploeg tot het futsal
behoort.

Zoniet,
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speelgerechtigd voor 1ste ploeg
van zodra
de
volgende
toegestane
periode is geopend

Na desaffectatie

Heraansluiting
toewijzing aan
andere club

met
een

Ontslag of schrapping
van een club

Heraansluiting
met
toewijzing aan een
andere club vanaf
publicatie door de
KBVB
in
het
bondsblad
(doch ten vroegste
vanaf 15 juni indien
ontslagnemende club
aangeeft de lopende
competitie
af
te
werken)

Na schrapping van de
speler

Heraansluiting na het
verstrijken van het
heraansluitingsverbod

De speelbeperking hierboven,
geldt niet in het recreatief futsal
en het minivoetbal.
Speler is niet speelgerechtigd
voor 1ste ploeg nieuwe club tot
aanvang van het nieuwe
seizoen, behalve indien de
desaffectatie is gebeurd als
gevolg van het feit dat de op het
hoogste
niveau
spelende
eerste ploeg van de club
waaraan de speler was
toegewezen:
1° volledig of in hoofdorde
inactief is;
2° algemeen forfait heeft
verklaard;
3° definitief geschorst is van
sportactiviteiten;
4° verplicht is deel te nemen
aan een
reservecompetitie.

Idem

In afwijking hiervan, is een
speelster speelgerechtigd voor
de eerste ploeg van provinciale
afdelingen vanaf 4 januari
volgend op de desaffectatie.
Geen speelbeperkingen

idem

Geen speelbeperkingen

idem

2° voor betaalde sportbeoefenaars:
Situatie

Heraansluiting

Verstrijken
contract
einde seizoen

Heraansluiting
met
toewijzing aan een club
vanaf 1 juli

Gevolgen
voor
speelgerechtigdheid in 1e
ploeg
(officiële
wedstrijden)
Speler is speelgerechtigd
indien
aansluiting
geregistreerd is uiterlijk op 15

Bijzonderheden
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maart van
seizoen

Beëindiging contract
in gemeen overleg

Heraansluiting
toewijzing aan een
vanaf betekening
het
bewijs
beëindiging

met
club
van
van

het

lopende

Zoniet,
Speelgerechtigd voor 1e
ploeg vanaf het nieuwe
seizoen
•
Betekening beëindiging
IN
transferperiode*:
onmiddellijk
speelgerechtigd
•

Betekening beëindiging
NA
transferperiode*:
speelgerechtigd vanaf
begin
volgende
transferperiode*

Ingeval van wijziging van het
statuut van de speler van betaalde
sportbeoefenaar naar amateur bij de
club van toewijzing (zie eveneens
art.
B4.87)
zijn
er
geen
speelbeperkingen behoudens de
bepaling voorzien bij transfers
tijdens het lopende seizoen (Art.
B4.46).

doch enkel indien (voor beide
situaties) nieuw contract
betaalde
sportbeoefenaar
(minstens tot einde lopende
seizoen) met club uit hogere
afdelingen
van
het
amateurvoetbal
of
uit
profvoetbal
aan
KBVB
(uiterlijk op 15 maart van het
lopende seizoen),

Eenzijdige verbreking
contract door speler

Heraansluiting
met
toewijzing aan een
andere
club
vanaf
betekening van het
bewijs van beëindiging

Zoniet,
Speelgerechtigd voor 1e
ploeg vanaf het nieuwe
seizoen
Speler is speelgerechtigd
indien:
Betekening nieuw contract
betaalde
sportbeoefenaar
(minstens tot einde lopende
seizoen) met club uit hogere
afdelingen
van
het
amateurvoetbal
of
uit
profvoetbal
aan
KBVB
(uiterlijk op 15 maart van het
lopende seizoen)

Verbod deelname aan een betaalde
sportcompetitie in dezelfde afdeling
of reeks tijdens het lopende seizoen
+ eindrondecompetitie waarbij een
ploeg uit dezelfde afdeling of reeks
deelneemt.
Profvoetbal is één enkele afdeling,
met twee reeksen 1A en 1B.

en heraansluiting
IN transferperiode*

Ontslagname
door
speler om dringende
reden

Heraansluiting
met
toewijzing aan een
andere
club
vanaf
betekening van het
bewijs van ontslag om
dringende reden

Zoniet,
Speelgerechtigd voor 1e
ploeg vanaf begin volgende
transferperiode*
•
éénzijdige beëindiging
van het contract door de
speler
wegens
dringende reden welke
niet betwist wordt door
de
oude
club:
onmiddellijk
speelgerechtigd
•

éénzijdige beëindiging
van het contract door de
speler
wegens

Een gemotiveerde aanvraag daartoe
wordt ingediend, op straffe van
nietigheid, hetzij door de speler en
de kandidaat-aanwervende club,
hetzij op gezamenlijk verzoek van
zijn oude club en de club waaraan de
speler wenst toegewezen te worden
na heraansluiting, bij aangetekend
schrijven te richten aan de KBVB;
op straffe van verval uiterlijk op 15
maart van het lopende seizoen
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dringende reden welke
betwist wordt door de
oude
club:
pas
speelgerechtigd
na
validatie
door
de
Arbitragecommissie voor
de
Betaalde
Sportbeoefenaar **
doch enkel indien (voor beide
situaties) betekening nieuw
contract
betaalde
sportbeoefenaar (minstens
tot einde lopende seizoen)
met
club
uit
hogere
afdelingen
van
het
amateurvoetbal
of
uit
profvoetbal
aan
KBVB
(uiterlijk op 15 maart van het
lopende seizoen),

Eenzijdige verbreking
door de club

Heraansluiting
met
toewijzing aan een
andere
club
vanaf
betekening van het
bewijs van beëindiging

Zoniet,
Speelgerechtigd voor 1e
ploeg vanaf het nieuwe
seizoen
Speler is speelgerechtigd
indien:
Betekening nieuw contract
betaalde
sportbeoefenaar
(minstens tot einde lopende
seizoen) met club uit hogere
afdelingen
van
het
amateurvoetbal
of
uit
profvoetbal aan KBVB
en aansluiting uiterlijk op 15
maart van het lopende
seizoen

Ontslag om dringende
reden
door de club

Speler kan aansluiten
vanaf betekening van
het
bewijs
van
beëindiging

Zoniet,
Speelgerechtigd voor 1e
ploeg vanaf het nieuwe
seizoen
Speler is speelgerechtigd
indien:
Betekening nieuw contract
betaalde
sportbeoefenaar
(minstens tot einde lopende
seizoen) met club uit hogere
afdelingen
van
het
amateurvoetbal
of
uit
profvoetbal aan KBVB

Verbod deelname aan een betaalde
sportcompetitie in dezelfde afdeling
of reeks tijdens het lopende seizoen
+ eindrondecompetitie waarbij een
ploeg uit dezelfde afdeling of reeks
deelneemt.
Profvoetbal is één enkele afdeling,
met twee reeksen 1A en 1B.

en aansluiting uiterlijk op 15
maart van het lopende
seizoen

Ontslag of schrapping
van een club

Speler kan aansluiten
bij andere club

Zoniet,
Speelgerechtigd voor 1e
ploeg vanaf het nieuwe
seizoen
Geen speelbeperkingen
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Vanaf publicatie door de
KBVB in het bondsblad
(doch ten vroegste
vanaf 15 juni indien
ontslagnemende club
aangeeft de lopende
competitie af te werken)
*transferperiode = 15 juni tot 6 september en 4 januari tot 31 januari.
**Bij een heraansluiting na éénzijdige verbreking van het contract door de speler wegens dringende reden betwist door
de oude club, kan, zonder afbreuk te doen aan de schikkingen van het gemeen recht inzake beëindiging van
arbeidsovereenkomsten, op vraag van de speler en de aanwervende club, of op gezamenlijk verzoek van zijn oude club
en de club waarbij hij heraangesloten wordt, zijn speelgerechtigdheid worden gevalideerd door de Arbitragecommissie
voor de Betaalde Sportbeoefenaar. Indien de oude club dit verzoekt, is de nieuwe club verplicht om een gezamenlijk
verzoek in te leiden, onverminderd het recht van de speler om zich in de zaak te voegen.
Elke aanvraag dient, met redenen omkleed, ingediend worden:
op straffe van nietigheid ingeleid door hetzij de speler en de aanwervende club, hetzij door de twee clubs via het
toepasselijke digitale platform of bij aangetekend schrijven te richten aan de KBVB;
op straffe van verval ten laatste op 15 maart van het lopende seizoen.

In het kader van het onderzoek van dergelijke aanvraag door de KBVB of een bevoegde instantie, is een retributie
van toepassing die wordt verrekend via de rekening courant van de verzoekende club als volgt:
1° 500,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1A;
2° 400,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1B;
3° 300,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 1ste nationale ;
4° 250,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 2de afdeling VV/ACFF;
5° 200,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 3de afdeling VV/ACFF;
6° 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in provinciale afdelingen;
7° 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in vrouwenafdelingen.
De beoordeling van het ernstig karakter van de tekortkoming(en) voorwerp van de dringende reden behoort toe aan de
beoordelingsbevoegdheid van de Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar, die er “prima facie” over
oordeelt. De beslissing van de Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar heeft enkel als doel om de al dan
niet speelgerechtigdheid van de speler te beoordelen en doet geen afbreuk aan de beslissing over de grond van de zaak
door de rechtbanken van gemeen recht die eventueel gevat zijn door het geschil.

Artikel B4.37
Voor iedere heraansluiting is een administratieve kost van 12,50 EUR van toepassing.

2.2 TRANSFERS
Artikel B4.38
Een speler kan een verandering van toewijzing of een tijdelijke kwalificatie voor een andere
club bekomen door het realiseren van een transfer.

De transfer kan tijdelijk of definitief zijn.

Conform het bepaalde in artikel 10 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van Spelers is een tijdelijke transfer (ook uitlenen van een speler genoemd)
onderworpen aan dezelfde regels als die van de definitieve transfer.
Artikel B4.39
Er zijn drie soorten transfers:
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1° de gewone transfer: een nationale transfer die tot stand komt van zodra de toestemming
van de betrokken clubs en de speler deugdelijk geregistreerd zijn;
2° de administratieve transfer: een nationale transfer die tot stand komt met de toestemming
van de speler en de beoogde nieuwe club, zonder de toestemming van zijn club waaraan
hij is toegewezen en desgevallend de club waarvoor hij tijdelijk is gekwalificeerd, of door
tussenkomst van de KBVB;
3° de internationale transfer: een transfer waarbij een (gewezen) speler van een club
aangesloten bij een door FIFA erkende buitenlandse voetbalbond overgaat naar een bij de
KBVB aangesloten club of omgekeerd.
Artikel B4.40
Transfers vinden binnen welbepaalde periodes plaats.

2.2.1 Formaliteiten
Artikel B4.41
De KBVB legt de vorm en nadere inhoud van de aanvraag tot transfer vast alsook de wijze
van indiening.
Artikel B4.42
De aanvraag tot transfer vermeldt in ieder geval de naam van de speler, het geslacht, de
geboortedatum en de nationaliteit op dezelfde wijze zoals deze vermeld zijn op de officiële
identiteitsdocumenten van de betrokkene, alsmede zijn officiële verblijfsgegevens en zijn
elektronische contactgegevens.
Artikel B4.43
De registratie van de transfer wordt gemeld aan de club en de speler, of een houder van het
ouderlijk gezag in geval de aanvraag ingediend werd op het ogenblik dat de speler minderjarig
was.
Artikel B4.44
Indien meerdere transferdocumenten of aanvragen voor eenzelfde speler ingediend worden,
wordt prioriteit verleend aan de door alle betrokken partijen onderschreven aanvraag die als
eerste kan worden geregistreerd. In geval van betwisting is de registratie van het laatste
akkoord doorslaggevend.
Artikel B4.45
Voor elke transfer in het competitief voetbal wordt een administratiekost aangerekend
van 12,50 EUR ten laste van de nieuwe club, behoudens in geval van een tijdelijke transfer
van een speler jonger dan 16 jaar op 1 januari van het kalenderjaar waarin de transfer tot stand
komt.

2.2.2 Gewone transfer
Artikel B4.46
Voor gewone transfers gelden de volgende voorwaarden :
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Met profvoetbal worden de reeksen 1A en 1B bedoeld. U23-teams die deelnemen
aan de kampioenschappen van profvoetbal 1B en de hogere afdelingen van het
amateurvoetbal volgen de regels zoals specifiek bepaald voor die afdelingen.
Periode

Amateurvoetbal
Provinciale afdelingen

Profvoetbal
Hogere amateurafdelingen

Spelers kunnen het voorwerp uitmaken van een transfer. Er zijn geen speelbeperkingen.
De transfers die gerealiseerd worden vóór 1 juli worden geacht geregistreerd te zijn op 1 juli erop volgend
en gelden als eerste transfer van het nieuwe seizoen.
15 juni tot
31 augustus

15

juni

De
speler
mag
niet
deelnemen aan officiële
wedstrijden van de eerste
ploeg in een competitie
waaraan hij met een andere
club heeft deelgenomen
tijdens het nieuwe seizoen.

tot
6 september

Amateurs kunnen het voorwerp uitmaken van een transfer. In dat geval is de speler niet speelgerechtigd
voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg.
1 september
tot
31 december

7
september
tot
31 december

Overgangsbe
paling
seizoen 20222023:

De
speelster
is
speelgerechtigd voor officiële
wedstrijden
van
de
provinciale afdelingen vanaf
1 januari op voorwaarde dat
voldaan is aan de algemene
en
specifieke
kwalificatievoorwaarden.

Een speler die een transfer bekomt naar een club van de hogere
afdelingen van het amateurvoetbal of naar een club van het profvoetbal
is speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg A
vanaf 1 januari op voorwaarde dat zijn contract als betaalde
sportbeoefenaar (minstens tot het einde van het lopende seizoen) met
de aanwervende club op datum van de wedstrijd aan de KBVB is
betekend.

Amateurs kunnen het voorwerp uitmaken van een transfer. In dat geval is de speler niet speelgerechtigd
voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg.

1 januari tot 14
juni
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4 januari tot
31 januari

Spelers komende van een club van de
hogere amateurafdelingen of van een
club van het profvoetbal kunnen het
voorwerp uitmaken van een transfer
naar een club van de hogere
amateurafdelingen.
In deze gevallen is de speler slechts
speelgerechtigd
voor
officiële
wedstrijden van de eerste ploeg nadat
zijn
contract
als
betaalde
sportbeoefenaar (minstens tot het
einde van het lopende seizoen) met de
aanwervende club aan de KBVB is
betekend.

Spelers komende van gelijk
welke
club
kunnen
het
voorwerp uitmaken van een
transfer naar een club van het
profvoetbal.
In deze gevallen is de speler
slechts speelgerechtigd voor
officiële wedstrijden van de
eerste ploeg nadat zijn contract
als betaalde sportbeoefenaar
(minstens tot het einde van het
lopende seizoen) met de
aanwervende club aan de
KBVB is betekend.

Speelsters komende van gelijk welke club kunnen het voorwerp uitmaken
van een transfer naar een club die uitkomt in de Super League voor zover
haar contract als betaalde sportbeoefenaar (minstens tot het einde van
het lopende seizoen) met de aanwervende club aan de KBVB is
betekend.

De speelster is tijdens het lopende seizoen niet speelgerechtigd
voor officiële wedstrijden van eerste ploegen in andere afdelingen van de
club.

2.2.3 Tijdelijke transfer
Artikel B4.47
Een tijdelijke transfer van een betaalde sportbeoefenaar (terbeschikkingstelling) geschiedt
steeds op basis van een schriftelijk akkoord tussen de speler en de betrokken clubs waarin
expliciet de modaliteiten van de terbeschikkingstelling worden vermeld en, in het bijzonder, de
duurtijd en de financiële voorwaarden.
Voor tijdelijke internationale transfers geldt daarenboven het volgende:
De betaalde sportbeoefenaar en de nieuwe club ondertekenen een overeenkomst voor de
duur van de tijdelijke internationale transfer. Deze overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk dat de
betaalde sportbeoefenaar het voorwerp uitmaakt van een tijdelijke internationale transfer.
Tijdens de overeengekomen duurtijd van de tijdelijke internationale transfer worden de
contractuele verplichtingen tussen de betaalde sportbeoefenaar en de voormalige club
opgeschort, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze bepalingen steunen op artikel 10.1.a),b),c) van het FIFA Reglement betreffende het
Statuut en de Transfers van Spelers.
Artikel B4.48
Geen enkele club mag tijdens eenzelfde seizoen meer dan drie spelers ter beschikking stellen
van een deelnemer aan eenzelfde kampioenschap, onder de vorm van een tijdelijke transfer.
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De reeksen 1A en 1B van het kampioenschap van het profvoetbal worden ten dien einde
beschouwd als éénzelfde kampioenschap.
Overgangsbepaling seizoen 2022-2023
Een club mag op om het even welk moment van het seizoen niet meer dan 8 tijdelijk naar
buitenlandse clubs getransfereerde betaalde sportbeoefenaars tellen (uitgaand) en niet
beschikken over meer dan 8 tijdelijk vanuit buitenlandse clubs getransfereerde betaalde
sportbeoefenaars (inkomend).
Overgangsbepaling seizoen 2023-2024
Een club mag op om het even welk moment van het seizoen niet meer dan 7 tijdelijk naar
buitenlandse clubs getransfereerde betaalde sportbeoefenaars tellen (uitgaand) en niet
beschikken over meer dan 7 tijdelijk vanuit buitenlandse clubs getransfereerde betaalde
sportbeoefenaars (inkomend).
Een club mag op om het even welk moment van het seizoen niet meer dan 6 tijdelijk naar
buitenlandse clubs getransfereerde betaalde sportbeoefenaars tellen (uitgaand) en niet
beschikken over meer dan 6 tijdelijk vanuit buitenlandse clubs getransfereerde betaalde
sportbeoefenaars (inkomend).

Bovenvermelde beperking is niet van toepassing bij een tijdelijke
internationale transfer van een speler die:
- de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt voor het einde van het lopende
seizoen van de voormalige club ; en
- beschouwd wordt als ‘club-trained’ bij de voormalige club zoals gedefinieerd
in Boek B, Titel 1, Reglementair Kader.
Een club mag op om het even welk moment van het seizoen, ongeacht hun leeftijd of “clubtrained”-statuut, niet meer dan 3 tijdelijk naar dezelfde buitenlandse club getransfereerde
betaalde sportbeoefenaars tellen (uitgaand) en niet beschikken over meer dan 3 tijdelijk vanuit
dezelfde buitenlandse club getransfereerde betaalde sportbeoefenaars (inkomend).

Deze bepalingen steunen op artikels 10.6 t.e.m. 10.9 van het FIFA Reglement betreffende
het Statuut en de Transfers van Spelers.
Artikel B4.49
Een tijdelijk getransfereerde amateurspeler kan vanuit zijn tijdelijke club slechts een andere
tijdelijke transfer realiseren mits het schriftelijk akkoord van de club van toewijzing.
Voor tijdelijke internationale transfers geldt daarenboven het volgende:
Een tijdelijk internationaal getransfereerde betaalde sportbeoefenaar kan vanuit zijn tijdelijke
club geen andere tijdelijke of definitieve nationale of internationale transfer realiseren.

Deze bepaling steunt op artikel 10.1 (f) van het FIFA Reglement betreffende het Statuut
en de Transfers van Spelers.
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Artikel B4.50
Een tijdelijke transfer verstrijkt altijd op 30 juni, datum waarop de speler van rechtswege
terugkeert naar zijn club van toewijzing, doch dit met uitzondering van de tijdelijke
internationale transfer waarbij de speler niet automatisch van rechtswege terugkeert. Voor het
indienen van een nieuwe transfer, wordt hij echter geacht administratief teruggekeerd te zijn
op 1 juni.
De duur van de tijdelijke transfer mag de duur van het contract als betaalde sportbeoefenaar
met zijn club van toewijzing niet overschrijden.

Art. P
De tijdelijk getransfereerde speler is niet gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van de
eerste ploeg tegen zijn club van toewijzing indien zijn salaris gedeeltelijk of volledig wordt
betaald door de club van oorsprong. Van deze regel kan niet worden afgeweken.
Indien echter de aanwervende club waarnaar de speler tijdelijk is getransfereerd alle
aflossingen van het contract van de speler gedurende de periode van de tijdelijke transfer
op zich neemt, kan geen enkele contractuele clausule het opstellen van de speler beperken.
De aanwervende club die beweert het salaris van de speler integraal te betalen dient dit op
te nemen in de overeenkomst van de tijdelijke transfer en vooraf te bewijzen aan de
Licentiecommissie. De beslissing van deze is vatbaar voor verhaal enkel bij het BAS, en
enkel op initiatief van de club van oorsprong of van de aanwervende club.
Voor tijdelijke internationale transfers geldt het volgende:
Een tijdelijke internationale transfer kan worden overeengekomen voor een minimale duurtijd
van de periode tussen twee transferperiodes en een maximale duurtijd van één jaar. De
einddatum moet vallen binnen een van de transferperiodes van de federatie van de voormalige
club. Elke clausule die een langere duurtijd van de tijdelijke transfer voorziet, wordt als nietig
beschouwd.
De duurtijd van een tijdelijke internationale transfer kan verlengd worden met inachtname van
de bovenvermelde minimale en maximale duurtijd, mits schriftelijke toestemming van de
betaalde sportbeoefenaar.
Tijdelijke internationale transfers met een duurtijd van meer dan één jaar die dateren van vóór
de inwerkingtreding van deze bepalingen, blijven van toepassing tot de contractueel voorziene
einddatum.

Deze bepalingen steunen op artikels 10.1 (d) en e)) en 10.2 van het FIFA Reglement
betreffende het Statuut en de Transfers van Spelers.
Artikel B4.51
Een tijdelijk getransfereerde speler kan van statuut veranderen zonder het akkoord van de
club van toewijzing. De wijziging geldt enkel voor de duur van de tijdelijke transfer.
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Artikel B4.52
Indien bij het verstrijken van de tijdelijke transfer, de club van toewijzing van de speler of de
speler geen deel meer uitmaken van de bond, kan de speler zich vanaf 1 juli opnieuw
aansluiten met toewijzing aan een club van zijn keuze.
Artikel B4.53
Wanneer een tijdelijke transfer vóór het verstrijken van de gestelde termijn in
gemeenschappelijk overleg tussen de betrokken partijen beëindigd wordt, keert de speler
onmiddellijk terug naar zijn club van toewijzing. Deze terugkeer naar de club van toewijzing
wordt niet beschouwd als een transfer.
De voortijdige terugkeer dient aan de KBVB betekend te worden, ondertekend door de speler
en door de gerechtigde correspondent van de twee betrokken clubs.
De speler is niet speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg van de club
waarnaar hij voortijdig terugkeert, tenzij hij terugkeert:
1° uiterlijk op 31 augustus, maar de speler mag in provinciale afdelingen niet
spelen in officiëlewedstrijden van de eerste ploeg waaraan hij met een andere
club heeft deelgenomen tijdens het lopende seizoen; of
2° in de maand januari, naar een club van hogere afdelingen van het
amateurvoetbal of van het profvoetbal.
Voor tijdelijke internationale transfers geldt het volgende:
Wanneer een tijdelijke internationale transfer vóór het verstrijken van de gestelde termijn
eenzijdig werd beëindigd heeft de betaalde sportbeoefenaar het recht om terug te keren naar
zijn voormalige club.
De betaalde sportbeoefenaar dient de voormalige club onmiddellijk in kennis te stellen van de
voortijdige beëindiging van de tijdelijke transfer en van zijn intentie om al dan niet terug te
keren naar zijn voormalige club.
Indien de betaalde sportbeoefenaar beslist om terug te keren naar zijn voormalige club, dient
deze hem onmiddellijk te re-integreren. Het contract met de voormalige club dat tijdens de
tijdelijke internationale transfer werd opgeschort, treedt opnieuw in werking vanaf de datum
van re-integratie, en in het bijzonder moet de voormalige club de betaalde sportbeoefenaar
opnieuw bezoldigen.

Dit doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van artikel 17 RSTP en aan het recht
van de voormalige club om een vergoeding te eisen die voortvloeit uit zijn verplichting om de
betaalde sportbeoefenaar te re-integreren. De te betalen minimumvergoeding is het bedrag
dat de voormalige club aan de betaalde sportbeoefenaar moet betalen tussen de datum van
re-integratie en de oorspronkelijke einddatum van de tijdelijke internationale transfer.
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Deze bepalingen steunen op artikel 10.4 en artikel 10.5 van het FIFA Reglement
betreffende het Statuut en de Transfers van Spelers.

2.2.4 Administratieve transfer
Artikel B4.54
Een administratieve transfer kan worden verleend op basis van bijzondere omstandigheden.

Als bijzondere omstandigheden worden onder meer beschouwd sociale
omstandigheden, de verhuis van de speler, de inactiviteit van de club, of het feit dat
een speler in overtal is.
Artikel B4.55
Een administratieve transfer is, behoudens wat wordt bepaald onder artikel 61 hierna, tijdelijk
en geldt tot het einde van het seizoen.
Artikel B4.56
De speler en de club waarnaar de speler tijdelijk wenst getransfereerd te worden, dienen
hiervoor een aanvraag in bij de KBVB. Dit kan op elk moment van het jaar, behalve in de
maand juni.

De aanvraag wordt via het toepasselijke digitale platform naar de KBVB
gezonden, voorzien van alle vereiste toestemmingen (digitale toestemming van de club
waarnaar de speler tijdelijk wenst getransfereerd te worden en van de speler).
Artikel B4.57
De club van toewijzing en, in voorkomend geval, de club waarvoor de speler op dat ogenblik
tijdelijk gekwalificeerd was, worden ingelicht over het verzoek tot administratieve transfer.
De club van toewijzing en, in voorkomend geval, de club waarvoor hij op dat ogenblik tijdelijk
gekwalificeerd was, kunnen, binnen de zeven dagen na de betekening, bij de KBVB bezwaar
aantekenen tegen de transfer, behalve indien de club die bezwaar wenst aan te tekenen:
1° zich in de toestand van schorsing van sportactiviteit bevindt; of
2° met haar eerste ploeg of, indien de club meerdere eerste ploegen bezit, met haar eerste
A-ploeg algemeen forfait heeft verklaard of daartoe is veroordeeld en de speler senior is.
In geval van bezwaar, worden de club die bezwaar aangetekend heeft en de speler verzocht
te verschijnen voor de bevoegde bondsinstantie.
Artikel B4.58
De administratieve transfer wordt geregistreerd en gaat in op
1° de datum van de aanvraag indien er geen bezwaar mogelijk is; of
2° de datum van het verstrijken van de termijn indien er geen bezwaar is aangetekend; of
3° de datum van de definitieve beslissing van de bevoegde bondsinstantie ingeval het
bezwaar verworpen werd.
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Artikel B4.59
De speler die het voorwerp is van een administratieve transfer is niet speelgerechtigd voor de
officiële wedstrijden van de eerste ploeg in het competitief voetbal, tenzij deze tot stand kwam
ingevolge het feit dat de hoogst spelende eerste ploeg, waarvoor de speler gekwalificeerd was:
1° volledig of in hoofdorde inactief is;
2° algemeen forfait heeft gegeven;
3° geschorst is van sportactiviteit;
4° verplicht is deel te nemen aan een reservecompetitie.
Voor wat betreft het begrip “hoogst spelende eerste ploeg” worden de herenploegen
en de vrouwenploegen afzonderlijk beschouwd.
Artikel B4.60
Een speelster die deze transfer rechtsgeldig indient uiterlijk op 31 januari, is speelgerechtigd
voor officiële wedstrijden van de provinciale afdelingen vanaf 1 januari op voorwaarde dat
voldaan is aan de toepasselijke algemene en specifieke kwalificatievoorwaarden.
Artikel B4.61
Een speler die zich ertoe verbindt de voetbalsport niet of niet meer te beoefenen als speler,
kan een definitieve administratieve transfer bekomen. De transfer mag op gelijk welk tijdstip
van het jaar aangevraagd worden.
Indien deze persoon later het schriftelijk akkoord van de club, waaraan hij toegewezen was op
het ogenblik dat hij gebruik heeft gemaakt van deze definitieve administratieve transfer als
niet-spelend lid, aan de KBVB bezorgt:
1° in de periode van 15 juni tot 31 augustus: is de betrokkene, vanaf het ogenblik waarop het
akkoord wordt bezorgd, opnieuw als speler speelgerechtigd voor alle wedstrijden van de
nieuwe club waaraan hij toegewezen is;
2° na 31 augustus: is de betrokkene, vanaf het ogenblik waarop het akkoord wordt bezorgd,
opnieuw als speler speelgerechtigd voor alle officiële wedstrijden van de nieuwe club
waaraan hij toegewezen is, behalve deze van de eerste ploeg, waarvoor hij slechts vanaf
het daaropvolgende seizoen gekwalificeerd is.

2.2.5 Uitzonderlijke validatie of annulering van een transfer
Artikel B4.62
In uitzonderlijke omstandigheden kan een transfer worden gevalideerd of geannuleerd door
de daartoe bevoegde bondsinstantie.
Artikel B4.63
Elke aanvraag moet, met redenen omkleed, gezamenlijk door de speler en de
rechtverkrijgende club ingediend worden via het toepasselijke digitale platform of per
aangetekend schrijven, en dit binnen de veertien dagen volgend op de kennisname van de
vergissing of van de uitzonderlijke omstandigheid welke wordt ingeroepen, doch ten laatste op
15 maart van het lopende seizoen.
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Art. P/A/V
Voor het behandelen van een uitzonderlijke validatie of annulering van een transfer
gelden de volgende retributies waarmee de rekening courant van de vragende club wordt
gedebiteerd:
Voor het profvoetbal:
- 500,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1A;
- 400,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1B.
Voor de vleugels:
- 300,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 1ste nationale;
- 250,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 2de afdeling VV/ACFF;
- 200,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 3de VV/ACFF;
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in provinciale afdelingen;
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in vrouwenafdelingen;
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in het futsal;
- 50,00 EUR wanneer de club uitkomt in het minivoetbal of recreatief voetbal.
Art. P
Wanneer een club van het profvoetbal ingevolge overmacht (langdurige ziekte, kwetsuur,
enz.) niet meer kan beschikken over een totaal van drie volwaardige doelverdedigers, kan
een gewone transfer van een doelverdediger gevalideerd worden.
Voor een club van de afdelingen 1A en 1B van het profvoetbal komen enkel de drie
titularissen-doelverdedigers die aangegeven staan op de "Squad size limit" lijst van de club
in aanmerking voor vervanging.
Art. A/V
Wanneer een club van het amateurvoetbal ingevolge overmacht (langdurige ziekte,
kwetsuur, enz.) niet meer kan beschikken over één volwaardige doelverdediger per
senioresploeg die aan het kampioenschap deelneemt, kan een gewone transfer van een
doelverdediger gevalideerd worden.

2.2.6 Internationale transfer
2.2.6.1 Internationaal transfercertificaat (ITC)
Artikel B4.64
Een internationale transfer, hetzij tijdelijk of definitief, wordt geregistreerd conform de
bepalingen van artikel B4.14 voormeld. Een internationaal transfercertificaat (ITC) is evenwel
niet van toepassing voor spelers onder de 10 jaar.

Deze bepaling steunt op artikel 9 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de
Transfers van Spelers.
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Dit laat de bepalingen in verband met de bescherming van minderjarigen onverlet.
Artikel B4.65
In geval van een inkomende internationale transfer, vraagt de KBVB aan de buitenlandse bond
de aflevering van het ITC, zodra de KBVB in het bezit is van de nodige documenten. In geval
van niet-medewerking van de buitenlandse bond kan de KBVB, na tussenkomst van FIFA in
geval van weigering tot aflevering van het ITC, overgaan tot, een voorlopige registratie onder
de voorwaarden die zij aan de betrokken speler en club meedeelt.
In geval van een uitgaande internationale transfer levert de KBVB op vraag van de
buitenlandse bond een ITC af, zelfs indien het een tijdelijke transfer of een terugkeer naar de
club van herkomst op het einde van de tijdelijke overgang betreft. Indien het een tijdelijke
transfer betreft, moet de schriftelijke overeenkomst die hierop betrekking heeft, ondertekend
door alle betrokken partijen, worden meegedeeld aan de KBVB.
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2.2.6.2 Transferperiodes en voorwaarden
Artikel B4.66
Voor inkomende internationale transfers gelden de volgende voorwaarden:
U23-ploegen van het profvoetbal die deel nemen in afdeling 1B, eerste nationale of 2de
afdeling ACFF/VV worden beschouwd als een eerste ploeg B van het profvoetbal.
Periode
aanvraag
internationale
transfer door
aanwervende
Belgische
club

15 juni tot 31
augustus
en
4 januari tot
31 januari

15 juni
tot
6
september
en
4 januari tot
31 januari

Statuut
bij
aanwervende
Belgische club

Situatie bij laatste
buitenlandse club

Voorwaarden
tot
registratie internationale
transfer

Bijkomende Voorwaarden
kwalificatie
officiële
wedstrijden eerste ploeg

betaalde
sportbeoefenaar

betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract
met
zijn
buitenlandse club is
verstreken

aanvraag tot aflevering
ITC verzonden door de
KBVB via het digitaal
platform FIFA TMS aan de
buitenlandse voetbalbond
tijdens deze periode

Internationale
overgang
geregistreerd uiterlijk op 15
maart van het lopende
seizoen, zo niet speler
speelgerechtigd
na
registratie
internationale
transfer en pas ten vroegste
vanaf het begin van het
daaropvolgend seizoen

of
amateur

of
betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract in gemeen
overleg
met
zijn
buitenlandse
club
vroegtijdig
werd
ontbonden
of

betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract eenzijdig werd
verbroken
of
betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract
met
zijn
buitenlandse club nog
niet is verstreken
of

+ bevestiging door KBVB
van ontvangst van het ITC
afgeleverd
door
de
buitenlandse voetbalbond,
dan
wel
voorlopige
registratie door de KBVB
na verstrijken van termijn
van 7 dagen volgend op de
aanvraag
houdende
aflevering van het ITC
gericht
aan
de
buitenlandse voetbalbond,
dan
wel
voorlopige
registratie door de KBVB
op
basis
van
een
vervangende
beslissing
van FIFA
+ voor wat betreft de
betaalde sportbeoefenaar
die geen onderdaan is van
een lidstaat van de EER:
bevestiging door KBVB
van ontvangst van een
geldige Bijlage 46 voor de
betrokken speler.

+ voor wat betreft de betaalde
sportbeoefenaar die geen
onderdaan is van een lidstaat
van de EER:
Bevestiging door KBVB van
ontvangst van een geldige
Bijlage 49 voor de betrokken
speler dan wel een definitieve
gecombineerde vergunning.
+ voor wat betreft de speler
die het voorwerp uitmaakt
van
een
internationale
transfer naar een club
behorende
tot
het
Profvoetbal:
Toevoeging op SSL-lijsten na
deugdelijk hiertoe ingevulde
en ondertekende aanvraag
ontvangen
via
het
toepasselijke
digitale
platform door KBVB

amateur
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1
september tot
31 december
en
1 februari tot
14 juni

7
september tot
31 december
en
1 februari tot
14 juni

betaalde
sportbeoefenaar

betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract
met
zijn
buitenlandse club is
verstreken ten laatste
vóór het einde van de
periode
onmiddellijk
voorafgaand
of
betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract in gemeen
overleg
met
zijn
buitenlandse
club
vroegtijdig
werd
ontbonden ten laatste
vóór het einde van de
periode
onmiddellijk
voorafgaand

betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract eenzijdig werd
verbroken
of
betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract
met
zijn
buitenlandse club nog
niet is verstreken

Aanvraag tot aflevering
ITC verzonden door de
KBVB via het digitaal
platform FIFA TMS aan de
buitenlandse voetbalbond
+ bevestiging door KBVB
van ontvangst van het ITC
afgeleverd
door
de
buitenlandse voetbalbond,
dan
wel
voorlopige
registratie door de KBVB
na verstrijken van termijn
van 7 dagen volgend op de
aanvraag
houdende
aflevering van het ITC
gericht
aan
de
buitenlandse voetbalbond,
dan
wel
voorlopige
registratie door de KBVB
op
basis
van
een
vervangende
beslissing
van FIFA
+ voor wat betreft de
betaalde sportbeoefenaar
die geen onderdaan is van
een lidstaat van de EER:
Bevestiging door KBVB
van ontvangst van een
geldige Bijlage 46 voor de
betrokken speler.
Registratie internationale
overgang onmogelijk in
deze periode vermits de
aanvraag tot aflevering
ITC door de KBVB via het
digitaal platform FIFA TMS
aan
de
buitenlandse
voetbalbond
pas
kan
worden verzonden vanaf
de aanvang van de
periode onmiddellijk hierop
volgend

Internationale
overgang
geregistreerd uiterlijk op 15
maart van het lopende
seizoen, zo niet speler pas
speelgerechtigd vanaf het
begin van het daaropvolgend
seizoen

+ voor wat betreft de betaalde
sportbeoefenaar die geen
onderdaan is van een lidstaat
van de EER;:
Bevestiging door KBVB van
ontvangst van een geldige
Bijlage 49 voor de betrokken
speler dan wel een definitieve
gecombineerde vergunning.
+ voor wat betreft de betaalde
sportbeoefenaar die het
voorwerp uitmaakt van een
internationale transfer naar
een club behorende tot het
Profvoetbal:
Toevoeging op SSL-lijsten na
deugdelijk hiertoe ingevulde
en ondertekende aanvraag
ontvangen
via
het
toepasselijke
digitale
platform door KBVB

of
amateur
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amateur

betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract
met
zijn
buitenlandse club is
verstreken

Aanvraag tot aflevering
ITC verzonden via TMS
aan
de
buitenlandse
voetbalbond tijdens deze
periode

of

+ bevestiging door KBVB
van ontvangst van het ITC
afgeleverd
door
de
buitenlandse voetbalbond,
dan
wel
voorlopige
registratie door de KBVB
na verstrijken van termijn
van 7 dagen volgend op de
aanvraag
houdende
aflevering van het ITC
gericht
aan
de
buitenlandse voetbalbond,
dan
wel
voorlopige
registratie door de KBVB
op
basis
van
een
vervangende
beslissing
van FIFA

betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract in gemeen
overleg
met
zijn
buitenlandse
club
vroegtijdig
werd
ontbonden
of

betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract eenzijdig werd
verbroken

Speler pas ten vroegste
speelgerechtigd vanaf de
aanvang van de periode
onmiddellijk hierop volgend

of
betaalde
sportbeoefenaar wiens
contract
met
zijn
buitenlandse club nog
niet is verstreken
of
amateurspeler

Artikel B4.67
Indien de terugkeer van een speler naar België het einde van het seizoen volgend op zijn
transfer naar het buitenland voorafgaat, en indien deze speler inmiddels noch ontslag
genomen heeft bij zijn vroegere Belgische club noch door deze club gedesaffecteerd werd, is
het akkoord van de vroegere Belgische club vereist voorafgaand aan de registratie van de
inkomende internationale transfer houdende terugkeer van de speler naar België.
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Indien de transfer van een nog aangesloten speler naar het buitenland en de terugkeer
plaatsvinden in hetzelfde seizoen, is de speler niet speelgerechtigd voor de officiële
wedstrijden van de eerste ploeg tenzij het een speler betreft die wordt getransfereerd naar een
club van het profvoetbal met een contract van betaalde sportbeoefenaar.
Indien het een speelster betreft die terugkeert naar haar oorspronkelijke club is zij wel
speelgerechtigd voor wedstrijden van de eerste ploeg, zowel in nationale als in provinciale
reeksen.

2.2.6.3 Bescherming van minderjarigen
Artikel B4.68
De bepalingen voormeld inzake de bescherming van minderjarigen zijn tevens van toepassing
bij een internationale transfer.
Artikel B4.69
De club die aanvaardt een speler die geen onderdaan is van een land van de Europese
Economische Ruimte (EER) tot een stage toe te laten, dient aan de bond ter informatie een
afschrift van de uitnodigingsbrief te bezorgen en dient zich te schikken naar de wettelijke
bepalingen die de aanwezigheid van de betrokkene in België regelen.
Indien het initiatief van de uitnodiging uitgaat van de club, dient deze de nodige maatregelen
te treffen voor de onmiddellijke repatriëring van de speler op het einde of bij de beëindiging
van de stage.
Artikel B4.70
De onderstaande bepaling herneemt artikel 19bis van het FIFA Reglement betreffende
het Statuut en de Transfers van Spelers:
Clubs aangesloten bij de KBVB die een academie beheren (binnen hun eigen structuur en/of
via een afzonderlijke entiteit met juridische, financiële of feitelijke banden met de club) zijn
verplicht alle minderjarigen die in de academie voetballen (ongeacht of zij bij de club zijn
aangesloten of niet) aan te geven bij de KBVB. Wanneer een dergelijke academie buiten het
grondgebied van België actief is, moet de betrokken club de minderjarigen aangeven bij de
voetbalbond van het grondgebied waar de academie actief is.
De KBVB verzoekt academies die geen juridische, financiële of feitelijke band hebben met een
bij de KBVB aangesloten club (particuliere academies), maar die op het grondgebied van
België opereren, alle minderjarige spelers die in de academie voetballen aan te geven bij de
KBVB. De KBVB zal elke wantoestand in een particuliere academie waarvan zij op de hoogte
is, aan de bevoegde autoriteiten melden en alle nodige maatregelen nemen om minderjarigen
tegen mogelijk misbruik te beschermen.
De KBVB houdt voor Belgische clubs en in België opererende academies een spelersregister
bij met de volgende informatie: volledige naam, nationaliteit, geboortedatum, land van
herkomst (of vorig land van verblijf), tussenpersoon (indien van toepassing) en, voor
minderjarigen die door clubs of academies worden aangegeven, de club die de betrokken
academie beheert.
Een club aangesloten bij de KBVB die wil samenwerken met een particuliere academie:
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-

is verplicht deze samenwerking bij de KBVB aan te geven;

-

ziet erop toe dat de particuliere academie haar spelers registreert bij de
voetbalbond van het grondgebied waarop zij actief is;

-

moet, alvorens een contract met een particuliere academie te ondertekenen, zich
ervan vergewissen dat de academie passende maatregelen neemt ter
bescherming van minderjarigen; en

-

moet alle wantoestanden waarvan zij op de hoogte is bij de bevoegde autoriteiten
melden en alle nodige maatregelen nemen om minderjarigen tegen mogelijk
misbruik te beschermen.

Op basis van de aangifte verbinden de academies en spelers zich ertoe om voetbal te
beoefenen in overeenstemming met de FIFA statuten en de ethische principes van het
georganiseerde voetbal te respecteren en te bevorderen en daartoe bij te dragen.
De KBVB geeft elke minderjarige aan bij de FIFA die voetbalt in een op haar grondgebied
opererende academie indien de speler:
-

niet de Belgische nationaliteit heeft; en

-

niet ten minste de laatste vijf jaar onafgebroken in België heeft gewoond.

Deze verklaringen bevatten een prima facie beoordeling of de minderjarige voldoet aan de
vereisten van artikel 19 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de Transfers van
spelers.
Overtredingen van deze bepaling zullen gesanctioneerd worden door de bevoegde
Disciplinaire Commissie van FIFA overeenkomstig de Disciplinaire Code van FIFA.

2.3 BEPERKINGEN
Artikel B4.71
In overeenstemming met artikel 5.4 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van Spelers kan een speler tijdens eenzelfde seizoen bij maximaal drie clubs
geregistreerd worden. In datzelfde seizoen kan hij echter maximaal voor twee clubs aan
officiële wedstrijden deelnemen.
In afwijking hiervan kan een speler die het voorwerp uitmaakt van een internationale transfer
tussen twee clubs die aangesloten zijn bij voetbalbonden waarvan de seizoenen overlappen
(i.e. start van het seizoen bepaald door de ene voetbalbond in zomer/herfst, daar waar het
voetbalseizoen bepaald door de andere voetbalbond start in winter/lente) speelgerechtigd kan
zijn voor deelname aan officiële wedstrijden voor een derde club tijdens het betrokken seizoen,
op voorwaarde dat hij voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten overstaan van
zijn vorige clubs.
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Overeenkomstig hetgeen bepaald wordt in artikel 5.2 van het FIFA Reglement betreffende
het Statuut en de Transfers van Spelers, mag een speler enkel bij een club worden
aangesloten om deel te nemen aan georganiseerd voetbal. Als uitzondering op deze regel is
het mogelijk dat een speler om louter technische redenen bij een club wordt aangesloten om
transparantie te garanderen bij opeenvolgende individuele transacties. (zie bijlage 3 van het
FIFA Reglement betreffende het Statuut en de Transfers van spelers). Een speler die het
voorwerp uitmaakt van een proefperiode (zie artikel 19ter van het FIFA Reglement betreffende
het Statuut en de Transfers van spelers) hoeft niet noodzakelijk bij een club te worden
aangesloten om tijdens zijn proeftijd aan vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen.

Overeenkomstig hetgeen bepaald wordt in artikel 5bis van het FIFA Reglement
betreffende het Statuut en de Transfers van Spelers, is het verboden voor clubs en spelers om
betrokken te zijn in een zogenaamde “brugtransfer”.
Behoudens tegenbewijs wordt ervan uitgegaan dat indien twee opeenvolgende transfers
(nationaal of internationaal) van dezelfde speler plaatsvinden binnen een periode van 16
weken, de bij die twee transfers betrokken partijen (clubs en speler) betrokken zijn bij een
verboden brugtransfer.
Artikel B4.72
Aan een club die het voorwerp uitmaakt van een transferverbod kan geen nieuwe speler,
komende van een Belgische of een buitenlandse club, worden toegewezen of geen tijdelijke
kwalificatie van een speler worden toegekend.
Bij een transferverbod opgelegd aan een club in het kader van de toekenning van de
clublicenties is voormeld verbod niet van toepassing op een jeugdspeler die niet in aanmerking
komt voor het eerste elftal.

2.4 AFSPRAKEN OVER TRANSFERS OF HERAANSLUITINGEN
Artikel B4.73
Overeenkomsten betreffende transfers of heraansluitingen, waarbij een club of speler partij is,
worden schriftelijk aangegaan en dienen in overeenstemming te zijn met de reglementen van
FIFA, het bondsreglement en het Belgische recht. Alleen dan zijn zij tegenstelbaar aan de
bond en zijn leden.
De gerechtigde correspondenten van de betrokken clubs - en in voorkomend geval de speler
- houden er een exemplaar van ter beschikking van de KBVB.
Artikel B4.74
Een overeenkomst kan geen enkele beperking bevatten betreffende het gebruik van de speler
of zijn latere toewijzing aan een club die geen partij is bij de transfer of niet betrokken is bij de
heraansluiting, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepalingen in het bondsreglement.
Artikel B4.75
Het is verboden een verbintenis aan te gaan die de onafhankelijkheid van de club, haar beleid
of de prestaties van haar ploegen kan beïnvloeden.
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Deze bepaling steunt op de artikels 18bis en 18ter van het FIFA Reglement betreffende
het Statuut en de Transfers van Spelers. Het bevoegde disciplinaire orgaan van FIFA kan een
sanctie opleggen aan degene die deze verplichting niet naleeft.
Artikel B4.76
Elke aangeslotene (met uitzondering van de speler in kwestie) die bij een transfer of
heraansluiting betrokken is, onthoudt zich ervan om een direct of indirect persoonlijk voordeel
van welke aard ook te beogen of te verkrijgen in het kader van een transfer of heraansluiting.

3 CONTRACTEN BETAALDE SPORTBEOEFENAARS
3.1 MODALITEITEN VAN HET CONTRACT
Artikel B4.77
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen clubs en betaalde sportbeoefenaars wordt
gesloten voor maximaal 5 jaar en minimaal voor een periode die loopt tot het einde van het
seizoen in de loop waarvan ze in werking treedt.

Het seizoen eindigt in principe op 30 juni.
Voor een minderjarige speler bedraagt de looptijd van de arbeidsovereenkomst, op straffe van
nietigheid, maximaal drie jaar.

Deze bepalingen steunen op artikel 18.2 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut
en de Transfers van Spelers.
Artikel B4.78
De geldigheid en uitwerking van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars
kan niet afhankelijk gesteld worden van het succesvol afleggen van een medisch onderzoek
of het bekomen van een arbeidsvergunning.

Deze bepaling steunt op artikel 18.4 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van Spelers. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de aanwervende
club om medische onderzoeken te voeren of nodige vergunningen te bekomen voorafgaand
aan het sluiten van het contract (FIFA Commentary IV.5).

3.2 ONDERHANDELEN EN SLUITEN
Artikel B4.79
Het sluiten van een contract van betaalde sportbeoefenaar tussen een club en een speler, als
betaalde sportbeoefenaar verbonden met een andere club, is slechts toegestaan tijdens de
laatste zes maanden of na het einde van het lopende contract van betaalde sportbeoefenaar,
onder voorbehoud van andere toepasselijke wettelijke of reglementaire beperkingen.
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Deze bepaling steunt op artikel 18.3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van Spelers.
Artikel B4.80
Een club die beoogt een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te sluiten met
een speler die nog onder contract ligt, verwittigt schriftelijk de club van deze speler vooraleer
onderhandelingen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, aan te knopen. Wanneer de speler
nog voor meer dan 6 maanden onder contract ligt, verkrijgt de club eerst het uitdrukkelijk en
schriftelijk akkoord van de club van deze speler vooraleer onderhandelingen, rechtstreeks of
via een tussenpersoon, aan te knopen. In ieder geval is het een speler, die nog voor meer dan
6 maanden onder contract ligt bij een club, verboden een arbeidsovereenkomst voor betaalde
sportbeoefenaar te sluiten met een andere club.

Deze bepaling steunt op artikel 18.3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van Spelers.
Artikel B4.81
Elke club of diens verantwoordelijke onthoudt zich ervan, rechtstreeks of via een
tussenpersoon, een arbeidsovereenkomst aan een speler aan te bieden, wanneer die normaal
moet leiden tot de voortijdige beëindiging van het lopende contract als betaalde
sportbeoefenaar, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de club van de speler.
Artikel B4.82
De clubs en hun verantwoordelijken die onderhandelingen voeren of laten voeren, worden op
onweerlegbare wijze vermoed de contractsituatie te kennen van de speler met wie wordt
onderhandeld, wanneer dit aangeduid is in het digitale systeem van de KBVB.

3.3 INHOUD VAN HET CONTRACT
Artikel B4.83
Elke tussenpersoon die betrokken was bij de onderhandeling van een arbeidsovereenkomst
voor betaalde sportbeoefenaars, wordt in het contract genoemd.

Deze bepaling steunt op artikel 18.1 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en
de Transfers van Spelers.
Artikel B4.84
De arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars vermeldt de verplichting van de club
om het contract aan te melden bij de KBVB.
Artikel B4.85
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wetsbepalingen, vermeldt elke arbeidsovereenkomst
voor betaalde sportbeoefenaars de tekortkomingen en de maximale geldboete die de club kan
opleggen.
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Uit de Wet tot instelling van de arbeidsreglementen van 8 april 1965: Alleen de bij het
arbeidsreglement gestelde straffen mogen worden opgelegd; de straffen moeten, op straffe
van nietigheid, uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de tekortkoming is vastgesteld, door
de werkgever of door zijn aangestelde ter kennis worden gebracht van degenen die ze hebben
opgelopen; indien de straf bestaat in een geldboete mag het totaal van de per dag opgelegde
boeten een vijfde van het dagloon niet overschrijden.
Artikel B4.86
Zonder afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht, gelden daden van
wedstrijdvervalsing of overtredingen inzake doping als een ernstige tekortkoming die een
ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen.

3.4 BIJZONDERHEDEN VOOR
ARBEIDSOVEREENKOMST

DE

SPEELSTERS

MET

Artikel B4.87
De geldigheid en uitwerking van een arbeidsovereenkomst kan niet worden onderworpen aan
de voorwaarden dat een speelster niet zwanger is of zou worden tijdens de looptijd van de
overeenkomst, geen moederschapsverlof zou nemen, en/of in het algemeen haar
moederschapsrechten niet zou uitoefenen.

Moederschapsverlof houdt zowel het zwangerschapsverlof (prenataal) als de
bevallingsrust (postnataal) in.

Deze bepaling steunt op artikel 18quater, al. 1 van het FIFA Reglement betreffende het
Statuut en de Transfer van Spelers.
Artikel B4.88
Indien een club overgaat tot de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een
speelster zonder dringende reden omwille van het feit dat de speelster zwanger is, zich in
zwangerschaps- of bevallingsrust bevindt, en/of in het algemeen haar rechten met betrekking
tot het moederschap doet gelden, zal dit beschouwd worden als een onrechtmatige
beëindiging zonder gerechtvaardigd motief van de arbeidsovereenkomst door de club welke
onderhevig zal zijn aan sancties, bovenop de gemeenrechtelijke gevolgen van deze
beëindiging naar burgerlijk recht.

Behoudens tegenbewijs wordt de eenzijdige verbreking van een arbeidsovereenkomst
met een speelster geacht te zijn ingegeven door de zwangerschap van de speelster, wanneer
deze verbreking geschied wanneer de speelster in zwangerschaps- of bevallingsrust is.

Deze bepaling steunt op artikel 18quater, al. 2 van het FIFA Reglement betreffende het
Statuut en de Transfer van Spelers.
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Artikel B4.89
Wanneer een speelster met arbeidsovereenkomst zwanger wordt, heeft zij tijdens de duur van
de overeenkomst het recht om:
a) haar sportieve activiteiten bij de club verder te zetten (met name wedstrijden spelen en
trainen), voor zover er een getuigschrift voorligt van zowel de behandelende
geneesheer als een onafhankelijke arts (in gemeen overleg tussen de speelster en de
club aangeduid) dat dit geen risico inhoudt voor de speelster. De club is verplicht deze
beslissing te respecteren en dient een aangepast schema op te stellen teneinde de
speelster toe te laten haar sportieve activiteiten te kunnen verderzetten op een veilige
manier die de gezondheid van de speelster en van het ongeboren kind vrijwaart;
b) andere diensten aan de club te leveren voor zover de behandelende geneesheer van
oordeel is dat de verderzetting van de sportieve activiteiten een risico inhoudt, of indien
de speelster de sportieve activiteiten wenst stop te zetten. De club is verplicht deze
beslissing te respecteren en dient samen met de speelster een aangepast werkplan op
te stellen teneinde de speelster toe te laten alternatieve arbeidsprestaties te leveren.
De speelster heeft recht op haar integrale verloning tot aan het moederschapsverlof.
c) de sportieve activiteiten terug op te starten na de beëindiging van het
moederschapsverlof voor zover er een medisch getuigschrift voorligt van de
behandelende geneesheer en een onafhankelijke arts (in gemeen overleg tussen de
speelster en de club aangeduid) dat dit geen risico inhoudt. De club heeft desgevallend
de verplichting om de speelster opnieuw op te nemen in de sportieve werking van de
club en aangepaste, blijvende medische ondersteuning te voorzien. De speelster heeft
recht op haar integrale verloning vanaf het hernemen van de sportieve activiteiten.

Deze bepaling steunt op artikel 18quater, al. 4 van het FIFA Reglement betreffende het
Statuut en de Transfer van Spelers.
Artikel B4.90
Een speelster met arbeidsovereenkomst heeft recht op borstvoedingspauzes (m.i.v.
afkolvingspauzes). De club dient hiervoor de nodige faciliteiten te voorzien.

Deze bepaling steunt op artikel 18quater, al. 5 van het FIFA Reglement betreffende het
Statuut en de Transfer van Spelers.
Artikel B4.91
Een speelster met arbeidsovereenkomst mag worden aangesloten buiten de reglementair
voorziene periodes om tijdelijk een speelster met arbeidsovereenkomst in moederschapsverlof
te vervangen. De duurtijd van de overeenkomst van de vervangingspeelster zal lopen van de
datum van aansluiting tot de laatste dag van de maand juni die volgt op de terugkeer van de
speelster die in moederschapsverlof was.

Deze bepaling steunt op artikel 6.1, a) van het FIFA Reglement betreffende het Statuut
en de Transfer van Spelers.
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Artikel B4.92
Een speelster met arbeidsovereenkomst mag, na afloop van haar moederschapsverlof, onder
voorbehoud van haar contractuele situatie, buiten de reglementair voorzien periode
aangesloten worden.

Deze bepaling steunt op artikel 6.1, b) van het FIFA Reglement betreffende het Statuut
en de Transfer van Spelers.
Artikel B4.93
Indien een speelster jonger dan 23 jaar vóór 1 januari van het lopende seizoen haar eerste
contract van betaalde sportbeoefenaar tekent bij een club die uitkomt in de Super League
Vrouwenvoetbal, moet de club waarmee zij haar contract heeft gesloten een
opleidingsvergoeding betalen:
-

Het eerste opleidingsjaar dat in aanmerking komt is het seizoen 2021-2022.

-

De opleidingsperiode begint in het jaar waarin de speelster de leeftijd van 12 jaar
bereikt en eindigt aan het einde van het jaar waarin de speelster de leeftijd van 21 jaar
bereikt.

-

De opleidingsvergoeding bedraagt:
•

500,00 EUR per opleidingsjaar, vanaf het seizoen waarin de speelster de leeftijd
van 12 jaar heeft bereikt tot het seizoen waarin de speelster de leeftijd van 15 jaar
heeft bereikt;

•

1000,00 EUR per opleidingsjaar, vanaf het seizoen waarin de speelster de leeftijd
van 16 jaar heeft bereikt tot het seizoen waarin de speelster de leeftijd van 21 jaar
heeft bereikt.

-

Indien een speelster bij meerdere clubs heeft gespeeld gedurende één opleidingsjaar
kan er slechts één opleidingsvergoeding opeisbaar zijn. De club waarbij de speelster
gedurende één opleidingsjaar het langst aangesloten was is opeisbaar.

-

Het bedrag van de per jaar verschuldigde opleidingsvergoeding wordt met de helft
verminderd indien de club die deze vergoeding moet betalen, de speelster tussen haar
8ste en 18de verjaardag gedurende ten minste drie seizoenen heeft opgeleid.

-

De opleidingsvergoeding is niet verschuldigd aan de club waaraan de speelster was
toegewezen toen zij de leeftijd van 21 jaar bereikte en die haar geen arbeidscontract
heeft aangeboden.

Gezien het decretaal verbod op het rechtstreeks betalen van een opleidingsvergoeding
tussen clubs worden de vergoedingen voor hun desbetreffende clubs respectievelijk betaald
aan de Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF. De Pro League, Voetbal Vlaanderen en
ACFF zullen deze middelen integraal aanwenden ter ontwikkeling van het meisjes- en
vrouwenvoetbal.
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Voor de clubs uit de Franse of de Duitstalige Gemeenschap zijn de overige bepalingen
betreffende de opleidingsvergoeding eveneens van toepassing.

3.5 REGISTRATIE VAN HET CONTRACT – AANMELDING EN
VOORTIJDIGE BEËINDIGING
Artikel B4.94
Van elke gesloten of verlengde arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt
aan de KBVB een kopie overgemaakt, en van elke voortijdige beëindiging een bewijsstuk.
De verplichting wordt nagekomen door de contracterende club binnen een termijn van 7 dagen
volgend op de datum van ondertekening of beëindiging van de overeenkomst. De speler kan
deze verplichting ten allen tijde ook zelf nakomen.

De registratie als betaalde sportbeoefenaar dient gepaard te gaan met het overmaken
van een exemplaar van het contract op grond van artikel 8 van het FIFA Reglement betreffende
het Statuut en Transfers van Spelers.

Onverminderd de niet-tegenstelbaarheid van de contractsituatie aan de KBVB, kan in
geval van niet-naleving de club worden bestraft met een geldboete van 100 Euro.

Ingeval van beëindiging van het contract van betaalde sportbeoefenaar in gemeen
overleg om onmiddellijk het statuut van amateurspeler bij de club van toewijzing aan te nemen,
wordt deze wijziging eveneens aan de KBVB betekend.
Artikel B4.95
Contracten worden bewaard gedurende de twee seizoenen volgend op dit waarin het contract
verstreken is.

De archiveringsmodaliteiten worden vastgelegd in een akkoord tussen enerzijds de
KBVB en anderzijds zijn vleugels en/of de Pro League .

3.6 CONTROLE VAN HET CONTRACT
Artikel B4.96
De arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt door de bevoegde
bondsinstantie van de KBVB nagekeken op haar overeenstemming met de wettelijke
(minimum loon) en reglementaire (duur) voorschriften, naar aanleiding van een transfer of
heraansluiting in de periode van 1 september tot 31 januari.
In de periode van 7 september tot 31 januari.
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Artikel B4.97
Indien het bevoegde orgaan van oordeel is dat de overeenkomst niet conform is, wordt de club
hiervan in kennis gesteld.

Verhaal hiertegen bij de bevoegde bondsinstantie is mogelijk binnen 7 dagen
daaropvolgend.

4 KWALIFICATIE
4.1 ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES
Artikel B4.98
Om te kunnen deelnemen aan alle of bepaalde categorieën van wedstrijden dient een speler
te voldoen aan de reglementaire kwalificatievoorwaarden.

De voorwaarden kunnen als volgt worden voorgesteld:

Basisvoorwaarden

Specifieke
voorwaarden
officiële wedstrijden

Officiële wedstrijden
- Aansluiting

Alle categorieën

- Wachttijd
- Leeftijd

Eerste mannen

- Geen schorsing
- Identiteit/ licentie

officiële wedstrijden
Heraansluiting
- amateur
- betaalde
sportbeoefenaar
Transfer

Jeugd en reserven

- Geen speelbeperking
- Maximum per
seizoen

Voorwaarden bij mutaties

- binnenlandse transfer
- terugkeer

Vrouwen

Vriendschappelijke
wedstrijden

- Aansluiting

- tijdelijke transfer
- administratieve
transfer

- internationale transfer
uit buitenland

- Geen schorsing

Elke speler die positief test onder een door de KBVB met de bevoegde overheden afgesloten
testprotocol wordt geacht niet gekwalificeerd te zijn voor een periode van 7 kalenderdagen
vanaf de datum van het testresultaat
Overgangsbepaling voor seizoen 2021-2022

Art. P
Elke speler is onderworpen aan het “Covid-19 testprotocol 2021-2022”. Een speler die
desgevallend positief test of zijn test niet ondergaat, wordt geacht niet gekwalificeerd te zijn
voor de duur van de wettelijke quarantaineperiode (op 18.01.2022: 7 kalenderdagen).
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1° Een club die lid is van de Pro League kan uitstel vragen voor een wedstrijd in de competitie
van het profvoetbal 1A, dan wel de competitie van het profvoetbal 1B aan de
Kalendermanager Pro League indien minstens 7 spelers die ingeschreven zijn op de SSLlijst, die op het moment van de aanvraag elk minstens 30% van de speelminuten hebben
gespeeld in het seizoen 2021-2022 bij de betrokken club in de competitie van het
profvoetbal 1A, dan wel de competitie van het profvoetbal 1B, positief testen op Covid-19.

Voor spelers die reeds aangesloten waren bij de desbetreffende club voor 1 juli
2021 zal het percentage berekend worden vanaf de 1e speeldag van het seizoen 20212022.
Voor spelers die gedurende het seizoen worden aangesloten bij de desbetreffende club, zal
het percentage berekend worden vanaf de 1e speeldag na hun inschrijving op de SSL-lijst van
de desbetreffende club.

2° Iedere club bezorgt uiterlijk woensdag 19 januari om 14u een lijst met drie doelmannen,
ingeschreven op de SSL-lijst aan de Kalendermanager Pro League.
Een club die lid is van de Pro League kan tevens, ongeacht het aantal positief geteste
spelers, uitstel vragen aan de Kalendermanager Pro League indien minstens 2
doelmannen van deze lijst positief testen, inclusief:
-

de doelman met de meeste speelminuten voor de desbetreffende club in de competitie
van het profvoetbal 1A, dan wel de competitie van het profvoetbal 1B in het seizoen
2021-2022; OFWEL

-

de doelman die tijdens de laatste officiële wedstrijd in de competitie van het profvoetbal
1A, dan wel de competitie van het profvoetbal 1B heeft gespeeld.

3° Enkel in het geval van een inkomende of uitgaande transfer van een doelman en tot 72u
voor de start van de eerstvolgende wedstrijd kan de lijst van drie doelmannen, zoals
hiervoor vermeld sub °2, gewijzigd worden, via een melding aan de Kalendermanager Pro
League. Enkel de inkomende transfer kan worden toegevoegd aan de lijst ter vervanging
van een huidige doelman, op voorwaarde dat deze reeds is ingeschreven op de SSL-lijst.
Een uitgaande transfer kan vervangen worden door een doelman verbonden aan de club,
op voorwaarde dat deze is ingeschreven op de SSL-lijst van de betrokken club.
4° Het uitstel dient in beide gevallen minstens 30u voorafgaand aan de start van de betrokken
wedstrijd aangevraagd te worden.

In het geval dat een club die lid is van de Pro League reeds voor de
inwerkingtreding van onderhavig artikel P een aanvraag tot uitstel heeft gericht aan de
Kalendermanager Pro League voor een wedstrijd die zal plaatsvinden na de
inwerkingtreding van onderhavig artikel P, en deze aanvraag geschiedde uiterlijk 30
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uur voor aanvang van de betrokken wedstrijd, dan zal aanvraag worden geacht te zijn
gebeurd in overeenstemming met onderhavig reglement.
Er is geen uitstel mogelijk voor wedstrijden in de Beker van België. Er is eveneens geen uitstel
mogelijk voor wedstrijden vanaf de 33e speeldag in de competitie van het profvoetbal 1A en
vanaf de 27e speeldag in de competitie van het profvoetbal 1B. Wedstrijden in de play-offs
kunnen eveneens niet uitgesteld worden.

4.2 BASISVOORWAARDEN OFFICIËLE WEDSTRIJDEN
4.2.1 Algemeen
Artikel B4.99
De basisvoorwaarden voor de kwalificatie van de speler voor officiële wedstrijden, waarvan de
naleving de uitsluitende verantwoordelijkheid van de clubs is, worden hieronder beschreven.

Een club, die in een officiële wedstrijd een niet regelmatig voor die wedstrijd
gekwalificeerde speler inschrijft op het wedstrijdblad, wordt door de bevoegde bondsinstantie
bestraft met:
1° een boete; en
2° het verlies van eventueel behaalde punten:
en dit
- onverminderd de mogelijkheid van een minnelijke schikking, of
- onverminderd de mogelijkheid om de punten toe te kennen aan de tegenstrever of de
forfaitscore toe te kennen. Indien de schuldige club een wedstrijd heeft verloren met
een hogere score, dan worden de door de schuldige club aangetekende doelpunten
geannuleerd, terwijl de doelpunten gemaakt door de tegenstrever behouden blijven.
De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:
- Het inschrijven op het wedstrijdblad van een niet-gekwalificeerde speler in een
uitgestelde of een stopgezette wedstrijd, die de bevoegde instantie herspelen doet,
heeft geen puntenverlies tot gevolg.
- Er wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie van de spelers wanneer het een
wedstrijd betreft waarvoor forfait is gegeven.
- Wanneer een wedstrijd ingevolge incidenten werd stopgezet en de bevoegde instantie
beslist tot het verlies der punten door de club die verantwoordelijk is voor deze
incidenten, wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie der spelers door de
tegenpartij opgesteld.
Een lid van een club die op een frauduleuze manier aan de inschrijving op het wedstrijdblad
van een niet-gekwalificeerde speler heeft meegewerkt, wordt bestraft met een schorsing van
minimaal één jaar.
Elke geschorste aangeslotene die toch wordt ingeschreven op het wedstrijdblad, zal deze
schorsing a posteriori ondergaan en riskeert een bijkomende schorsing.
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De clubs kunnen via het digitale platform aan de KBVB een kopie vragen van de nietdigitale wedstrijdbladen, tegen betaling via de rekening-courant van de club van een som van
2,00 EUR per wedstrijdblad.

4.4.2 Aansluiting
Artikel B4.100
Voor wat de voorwaarden inzake aansluiting betreft, geldt het volgende:
Voorwaarde

Uitzonderingen

•

een jeugdspeler toegewezen aan één van de clubs van een aan de
KBVB betekend samenwerkingsverband voor jeugdploegen:
Deze speler mag deelnemen aan officiële wedstrijden van een
jeugdploeg die door een club van dit samenwerkingsverband in lijn
wordt gebracht.

Speler aangesloten bij KBVB
+

•
•

toegewezen aan de betrokken club,
of
tijdelijke
kwalificatie
ingevolge
transfer

4.2.3 Wachttijd
Artikel B4.101
Voor wat de voorwaarden inzake wachttijden betreft, geldt het volgende:
De wachttijd van één dag dient verstreken te zijn.
In alle gevallen neemt de wachttijd een aanvang op de datum van de registratie van de
aansluiting of de transfer.
De dag waarop de aansluiting of de transfer wordt geregistreerd, wordt ongeacht het tijdstip
van de digitale registratie beschouwd als een volledige dag. Dit geldt eveneens voor de dag
waarop een transfer uitzonderlijk wordt toegestaan, of waarop een aansluiting wordt
geregulariseerd.

4.2.4 Leeftijd
Artikel B4.102
Voor wat de leeftijdsvoorwaarden betreft, geldt het volgende:

Voorwaarde

Specificaties

Uitzonderingen
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Leeftijdsvoorwaarde
voldaan te zijn

dient

Officiële jeugdwedstrijd:
minimaal 5 jaar oud vanaf U7
maximumleeftijd
in
de
leeftijdscategorie niet bereikt

-

Officiële senioreswedstrijden :
voorgeschreven minimumleeftijd
bereikt.

De KBVB of zijn vleugels kan een
speler om medische redenen
toestaan in een lagere dan de
reglementaire jeugdcategorie te
spelen, zoals hieronder is bepaald.
De vleugels kunnen een speler die
aantreedt in de gewestelijke
jeugdreeksen
een
leeftijdsdispensatie om specifieke
redenen toestaan.

Alle spelers en speelsters van de KBVB behoren voor het lopende seizoen tot een
leeftijdscategorie die bepaald wordt door de bond.
De leeftijdscategorieën voor de jeugdploegen worden bepaald volgens de volgende
internationale indeling:
Ux = de speler of speelster die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen (x - 1) jaar oud
is.
Artikel B4.103
De leeftijdscategorieën worden op grond hiervan als volgt bepaald:

•
•

Herencategorieën - Gemengde categorieën (*)
seniores: de spelers die voor 1 januari, die het seizoen voorafgaat, 20 jaar oud zijn
jeugdspelers: U6 tot U21

Leeftijdscategorie
U6*
U7 *
U8 *
U9 *
U10 *
U11 *
U12 *
U13 *
U14 *
U15 *
U16 *
U17 *

Voor seizoen
2022-2023, Geboren
in
Opmerking
2017
Speelsters U7 mogen spelen met U6*
Spelers mogen jonger zijn dan 5 jaar
2016
Speelsters U8 mogen spelen met U7*
Spelers moeten 5 jaar oud zijn
2015
Speelsters U9 mogen spelen met U8 *
2014
Speelsters U10 mogen spelen met U9 *
2013
Speelsters U11 mogen spelen met U10 *
2012
Speelsters U12 mogen spelen met U11 *
2011
Speelsters U13 mogen spelen met U12 *
2010
Speelsters U14 en U15 mogen spelen met U13 *
2009
Speelsters U15 en U16 mogen spelen met U14 *
2008
Speelsters U16 en U17 mogen spelen met U15 *
2007
Mogen spelen met seniores futsal indien 15 jaar oud
Speelsters U17 en U18 mogen spelen met U16*
2006
Mogen spelen met seniores voetbal indien 16 jaar oud
Speelsters U18 mogen spelen met U17*
Mogen spelen met seniores

U18

2005

In de Elite jeugdkampioenschappen mogen maximaal drie
spelers U19 ingeschreven worden op het wedstrijdblad Mogen
spelen met seniores

U19
U20
U21
Seniores

2004
2003
2002
2001

Mogen spelen met seniores
Mogen spelen met seniores
Mogen spelen met seniores
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•
•

Vrouwencategorieën
seniores: de speelsters die voor 1 januari, die het seizoen voorafgaat, 19 jaar oud zijn
jeugdspeelsters: U13, U16 en U20

Leeftijdscategorie
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15

U16

U17
U18
U19
U20
Seniores

Voor seizoen
2022-2023
Geboren in
Opmerking
2014
Moeten 8 jaar oud zijn
2013
2012
2011
2010
Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-23:
2009
Mogen spelen met provinciale seniores indien 14 jaar oud
2008
Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-23:
Mogen spelen met provinciale seniores indien 14 jaar oud
Mogen spelen met nationale seniores indien 15 jaar oud
Mogen spelen met provinciale seniores indien 15 jaar oud
Mogen spelen met nationale seniores indien 15 jaar oud
Mogen spelen met provinciale seniores indien 15 jaar oud
Mogen spelen met seniores futsal indien 15 jaar oud
2007
Mogen spelen met nationale seniores indien 15 jaar oud
Mogen spelen in de Super League Vrouwenvoetbal indien 16
jaar oud
Mogen spelen in de Super League Vrouwenvoetbal indien 16
2006
jaar oud
2005
2004
2003
2002

Voor U23 ploegen van clubs uit het profvoetbal die aan de herencompetitie waren
geïntegreerd, gelden specifieke leeftijdsgebonden speelgerechtigdheidsvoorwaarden.
Artikel B4.104
De KBVB of zijn vleugels kunnen een speler of een speelster om een medische reden toestaan
in een jongere dan de reglementaire jeugdcategorie te spelen.
Hiertoe moet de houder van het ouderlijk gezag of de speler, indien hij meerderjarig is, een
aanvraag indienen bij de KBVB of zijn vleugels door middel van de daartoe bestemde
documenten. Er kan een medische afwijking worden aangevraagd voor alle jeugdcategorieën.
Het medisch onderzoek m.b.t. het verzoek tot afwijking wordt uitgevoerd door een erkend arts,
overeenkomstig de modaliteiten voorzien door de KBVB of zijn vleugels. Deze arts wordt
duidelijk ingelicht over het motief van de raadpleging en van de gevolgen van het verzoek tot
afwijking dat hij ondertekent.
De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een afwijking moet genomen
worden door artsen die erkend zijn door de KBVB of zijn vleugels.
Overgangsbepaling voor het seizoen 2021-2022
Art. P
Voor de competities in het Elite Jeugdvoetbal leggen de clubs op uiterlijk 15 januari
een lijst voor aan de Pro League met de spelers die in een afwijkende leeftijdscategorie
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kunnen spelen. Bij goedkeuring door de Pro League worden deze lijsten bezorgd aan
het Departement Arbitrage.
Er kunnen per leeftijdscategorie per club maximum 3 spelers in een jongere dan de
reglementaire categorie spelen.

Art. V
Voor Voetbal Vlaanderen mogen deze artsen deze zijn die het onderzoek hebben
uitgevoerd.
Indien de erkende arts in functie van de resultaten van het medisch onderzoek beslist dat
een medische afwijking kan worden toegekend, zal de KBVB of zijn vleugels een attest
afleveren aan de betrokkene (of aan de houder van het ouderlijk gezag).
Alle kosten die samenhangen met het verzoek tot afwijking, met inbegrip van de medische
kosten, vallen volledig ten laste van de aanvrager.

Artikel B4.105
Overgangsbepaling voor het seizoen 2022-23
Art. P
Voor de competities in het Elite Jeugdvoetbal leggen de clubs op uiterlijk 31 juli een lijst voor
aan de Pro League met de spelers die in een afwijkende leeftijdscategorie kunnen spelen. Bij
goedkeuring door de Pro League worden deze lijsten bezorgd aan het Referee Departement.
Er kunnen per leeftijdscategorie per club maximum 2 spelers in een jongere dan de
reglementaire categorie spelen. Het gaat om een bijkomende administratieve dispensatie.
Deze uitzondering is niet van toepassing op U21-teams en U23-teams.
De vleugels kunnen een speler of speelster die aantreedt in de gewestelijke jeugdreeksen een
leeftijdsdispensatie om specifieke redenen toestaan.

Art. V
Voetbal Vlaanderen kan een speler of een speelster om specifieke redenen toestaan 1 jaar
lager dan de reglementaire jeugdleeftijd in het veldvoetbal of futsal te spelen.
Hiertoe dient de GC van de club op straffe van nietigheid via een gestandaardiseerd
document een aanvraag bij Voetbal Vlaanderen in te dienen, waarbij duidelijk de reden
wordt vermeld, waarvoor de leeftijdsdispensatie wordt aangevraagd. De GC dient het
akkoord van de houder van het ouderlijk gezag mee te sturen, samen met het beschikbaar
aanvraagformulier.
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Er kan een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen worden aangevraagd voor alle
jeugdcategorieën (tot en met U17) op gewestelijk niveau.
De toegekende leeftijdsdispensatie om specifieke redenen heeft slechts betrekking op één
deel van de jeugdcompetitie (juli–december of januari–juni).
De leeftijdsdispensatie om specifieke redenen kan bij de centrale administratie van Voetbal
Vlaanderen aangevraagd worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en
31 januari om te kunnen genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de
ronde van de jeugdcompetitie. Nieuw aangesloten spelers kunnen hun aanvraag indienen
in de loop van dezelfde competitieperiode.
De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een leeftijdsdispensatie om
specifieke redenen wordt door het Sporttechnisch Departement van Voetbal Vlaanderen
genomen.
Indien het Sporttechnisch Departement beslist dat een leeftijdsdispensatie om specifieke
redenen kan worden toegekend, zal Voetbal Vlaanderen een attest aan de betrokkene (of
aan de houder van het ouderlijk gezag) afleveren. Vanaf dat moment kan de speler of
speelster 1 jaar lager dan de reglementaire jeugdleeftijd in het veldvoetbal aantreden.

Art. A
Naar analogie met de algemene regels betreffende de leeftijd, mogen in de gemengde
categorieën U6 t.e.m. U12 meisjes ook 2 jaar lager spelen dan de reglementaire leeftijd.

4.2.6 Geen schorsing
Artikel B4.106
Voor wat de voorwaarden inzake schorsing betreft, geldt het volgende:
Voorwaarde

Specificaties

Men is niet disciplinair of
administratief geschorst.

De schorsing kan slaan op alle of bepaalde categorieën van wedstrijden,
afhankelijk van de opgelopen sanctie.

4.2.7 Identiteit
Artikel B4.107
Voor wat de voorwaarden inzake identiteit betreft, geldt het volgende:
Voorwaarde

Specificaties

Men legt een door de KBVB
erkend
officieel
identiteitsbewijs voor.

De gehanteerde voorwaarden worden bepaald in het reglement betreffende
wedstrijden.
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4.2.8 Geen speelbeperking
Artikel B4.108
Het betreft de speelbeperkingen die kunnen voortvloeien uit de bepalingen in
verband met heraansluitingen en transfers.
De speler mag niet gespeeld hebben in officiële wedstrijden van de eerste ploeg in hetzelfde
seizoen met een andere club van dezelfde geleding, tenzij in volgende gevallen, en op
voorwaarde dat de transfer of toewijzing uiterlijk op 15 maart plaatsvindt:
annulering van een transfer of een aansluiting bij ontslag van een club;
annulering van een dubbele aansluiting;
uitzonderlijk validering van een aansluiting of een transfer;
vervroegde terugkeer naar een club van hogere afdelingen bij verbreking van een
tijdelijke transfer;
gewone transfer in de periode 1 juli tot 31 augustus naar een club uit het
amateurvoetbal: de speler mag echter niet spelen in de categorie van officiële
wedstrijden van de eerste ploeg waaraan hij met de andere club heeft deelgenomen
tijdens hetzelfde seizoen indien de aanwervende club in een provinciale afdeling speelt;
gewone binnenlandse transfer in de periode 1 juli tot 6 september of 4 januari tot 31
januari naar een club van het profvoetbal;
gewone binnenlandse transfer in de periode 4 januari tot 31 januari naar een club van
hogere afdelingen van het amateurvoetbal;
gewone binnenlandse transfer van een speelster in de periode 4 januari tot 31 januari
naar een club die in de Super League speelt - de speelster mag tijdens het lopende
seizoen echter niet deelnemen aan officiële wedstrijden van de eerste ploegen van de
club in andere afdelingen;
administratieve transfer, aanvaard ingevolge specifieke omstandigheden;
heraansluiting van betaalde sportbeoefenaar bij eenzijdige verbreking van het contract
dat meer dan drie maanden eerder aan de KBVB werd betekend;
heraansluiting van de betaalde sportbeoefenaar bij beëindiging in gemeen overleg van
het contract dat meer dan drie maanden eerder aan de KBVB werd betekend;
mutatie van een speelster naar een andere club waar ze wordt opgesteld in provinciale
vrouwenafdelingen.

4.2.9 Maximum per seizoen
Artikel B4.109
Een speler kan in hetzelfde seizoen voor maximaal twee clubs aan officiële wedstrijden
deelnemen.

4.3 BASISVOORWAARDEN VRIENDSCHAPPELIJKE
WEDSTRIJDEN
Artikel B4.110
De basisvoorwaarden voor de kwalificatie van een speler voor vriendschappelijke wedstrijden,
waarvan de naleving de uitsluitende verantwoordelijkheid van de clubs is, worden hieronder
beschreven.
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1° De speler is aangesloten bij de KBVB en toegewezen aan de club waarvoor hij een
vriendschappelijke wedstrijd speelt of tijdelijk voor de club gekwalificeerd;
Op deze regel bestaan twee uitzonderingen:
a) een jeugdspeler toegewezen aan één van de clubs van een aan de KBVB betekend
samenwerkingsverband
voor
jeugdploegen
mag
deelnemen
aan
een
vriendschappelijke wedstrijd van een jeugdploeg van dit samenwerkingsverband.
b) een speler kan deelnemen aan een vriendschappelijke wedstrijd van een andere club
indien zijn club waaraan hij toegewezen is of waarvoor hij tijdelijk gekwalificeerd is,
uitdrukkelijk akkoord gaat.
2° De speler is niet geschorst.

4.4 SPECIFIEKE VOORWAARDEN OFFICIËLE WEDSTRIJDEN
Artikel B4.111
De specifieke voorwaarden voor de kwalificatie van de speler voor officiële wedstrijden worden
hieronder beschreven.

4.4.1 Alle officiële wedstrijden
Artikel B4.112
Voor alle officiële wedstrijden gelden de volgende voorwaarden.

Voorwaarde

Specificaties en Uitzonderingen

De speler kan spelen
buiten
de
oorspronkelijke
voorziene speeldag.

Een speler is slechts gekwalificeerd voor officiële wedstrijden die buiten hun
oorspronkelijk voorziene speeldag gespeeld worden indien hij op de dag waarop de
wedstrijd
gespeeld
wordt,
voldoet
aan
de
basisen
specifieke
kwalificatievoorwaarden voor officiële wedstrijden.
Bovendien mogen aan later gespeelde officiële wedstrijden enkel spelers deelnemen
die op de datum, waarop de wedstrijd normaal had moeten gespeeld worden, voldoen
aan de reglementaire kwalificatievoorwaarden.
Als overgangsbepaling voor het seizoen 2021-2022 vervalt deze voorwaarde in het
amateurvoetbal.

Dit geldt eveneens voor de uitzonderlijke valideringen toegestaan gedurende
het seizoen 2021-22.
Deze voorwaarde vervalt enkel wanneer het gaat om wedstrijden van door de
Crisiscel collectief uitgestelde speeldagen omwille van Covid-19 gerelateerde
redenen.

De speler valt niet onder
verbodsbepalingen of
onverenigbaarheden.

In afwijking van deze principes wordt de kwalificatie van spelers beoordeeld in het
licht van de datum waarop de uitgestelde wedstrijd daadwerkelijk wordt gespeeld,
wanneer uitdrukkelijk tot uitstel is besloten omwille van de deelname van een club
aan de UEFA-competities.
Deze verbodsbepalingen vloeien voort uit de volgende omstandigheden:
spelers die de opgelegde boete niet hebben betaald;
onverenigbaarheden betreffende scheidsrechters;
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-

onverenigbaarheden betreffende leden van bondsinstanties;
gemengde wedstrijden .

Art. V
Specifieke voorwaarden voor de eerste heren - en vrouwenploegen in het recreatief voetbal:
Opstellen van spelers in meerdere (senior)ploegen (inbegrepen de veteranen) van dezelfde
club:
Per wedstrijd mogen maximaal vier spelers, die aan een andere wedstrijd van hetzelfde
weekend geheel of gedeeltelijk hebben deelgenomen. op het wedstrijdblad worden
ingeschreven.
Een speler, die uitgesloten werd in een voorgaande wedstrijd, mag tijdens hetzelfde
weekend niet worden ingeschreven op het wedstrijdblad van een andere ploeg van de club.
Toelichtingen:
- Worden beschouwd als behorende tot de kern van een ploeg: de vijftien spelers die
hebben deelgenomen aan het grootst aantal wedstrijdhelften tijdens de zes voorbije
officiële wedstrijden door die ploeg betwist in de competitie in kwestie. Spelers, die
aan een zelfde aantal wedstrijdhelften hebben deelgenomen als de speler die als
vijftiende deel uit maakt van de kern, behoren eveneens tot de kern van die ploeg.
- Voor de bepaling hogere en lagere ploeg geldt de rangschikking van hoger naar
lager; eerste klasse, tweede klasse, derde klasse en veteranen.

4.4.2 Wedstrijden van eerste mannenploegen
Artikel B4.113
Voor de deelname aan de officiële wedstrijden van de eerste mannenploegen in het
competitief voetbal gelden voor het profvoetbal en het amateurvoetbal specifieke
voorwaarden.

Art. P
Alle clubs van het profvoetbal 1A en 1B dienen volgende lijsten via het toepasselijke digitale
platform in te dienen en in stand te houden:
1° een lijst van maximaal 25 spelers ouder dan U21, waarvan er minimaal 8 dienen
opgeleid te zijn door Belgische clubs (dit zijn spelers die vóór hun 23ste verjaardag
minstens drie volledige seizoenen zijn gekwalificeerd geweest voor een club in België*),
er mee rekening houdende dat minimaal 3 spelers dienen te beantwoorden aan de
bijkomende vereiste dat zij reeds voor hun 21ste verjaardag aan deze voorwaarde dienen
te voldoen . Indien deze minima niet worden bereikt, mogen deze niet vervangen worden
door spelers die niet beantwoorden aan deze vereisten.
2° een lijst met een onbeperkt aantal spelers U21.
* In geval van
- registratie van de aansluiting of nationale transfer van een speler ; of
- aanvraag van het ITC door de KBVB voor de betrokken speler bij een internationale
transfer
tijdens de maanden juli en augustus alsmede van 1 september tot 6 september, wordt
uitzonderlijk de periode van 7 september tot 30 juni beschouwd als een volledig seizoen.
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Om een speler te kunnen inschrijven op de Squad Size Limit lijst:
- moet hij aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan of tijdelijke kwalificatie voor
de indienende club
- moet voor de betaalde sportbeoefenaar die geen onderdaan is van een land van de
Europese Economische Ruimte (EER) worden voorgelegd, hetzij een kopie van de
gecombineerde vergunning waarvan de geldigheidsduur nog niet verstreken is,
hetzij het officieel attest afgeleverd door het lokaal bestuur van zijn verblijfplaats in
België dat bevestigt dat de betaalde sportbeoefenaar zich heeft gemeld om de
gecombineerde vergunning waarop hij recht heeft te ontvangen (Bijlage 49). In dit
laatste geval dient een kopie van de gecombineerde vergunning te worden
overgemaakt aan de KBVB vooraleer de geldigheid van de Bijlage 49 verstreken is.
Indien dit niet het geval is, is de betrokken speler niet speelgerechtigd voor deelname
aan de officiële wedstrijden van de eerste mannenploeg van zijn club, en dit zolang
geen kopie van de gecombineerde vergunning, waarvan de geldigheidsduur nog niet
verstreken is, wordt voorgelegd voor de speler ;
- moet hij voldoen aan de voorwaarden inzake kwalificaties.
Wijzigingen aan deze lijst kunnen enkel worden gevalideerd door de bondsadministratie.
De lijsten dienen bij de aanvang van elk seizoen te worden ingediend door de clubs, ten
laatste voor middernacht op de laatste dag voorafgaand aan de eerste speeldag van het
kampioenschap van de eerste ploegen.
De clubs dienen op beide lijsten samen drie spelers aan te duiden die beschouwd worden
als hun titularissen-doelverdedigers.
Art. P
Lijst met spelers ouder dan U21:
De lijst kan op ieder ogenblik aangevuld worden indien hij nog geen 25 spelers telt.
Gedurende een transferperiode kan de lijst aangepast worden, ten laatste voor middernacht
op de laatste dag voorafgaand aan de wedstrijd.
Tijdelijke transfers kunnen enkel toegevoegd of verwijderd worden van de lijst van een club
gedurende de transferperiodes. Een plaats komt vrij op de lijst wanneer een speler tijdelijk
getransfereerd wordt naar een andere club.
Na het sluiten van een transferperiode kan de lijst uiterlijk tot middernacht van de dertigste
dag na het sluiten van de transferperiode aangepast worden.
In de volgende omstandigheden kunnen spelers tegen voorleggen van het bewijs aan de
dienst aansluitingen gewisseld worden buiten de voorziene transferperiodes:
- bij het overlijden van een speler;
- bij langdurige ziekte of kwetsuur van een speler van 5 maanden of langer, gestaafd
door een attest van de behandelende geneesheer binnen de eerste 20 dagen van
de onbeschikbaarheid;
- bij eenzijdige contractbreuk door de speler;
- bij eenzijdige contractbreuk door de club omwille van een in kracht van gewijsde
getreden beslissing van schorsing van de speler wegens gebruik van doping.
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Wanneer een club ingevolge overmacht (langdurige ziekte, kwetsuur,...) niet meer kan
beschikken over de drie aangeduide titularissen-doelverdedigers, kan een andere doelman
worden gevalideerd op de lijst van spelers ouder dan U21.
Art. P
Lijst met spelers U21:
Deze lijst kan gedurende het ganse seizoen gewijzigd worden.
Art. P
Om gekwalificeerd te zijn voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg van het
profvoetbal 1A en 1B dient de speler de laatste dag om middernacht voorafgaand aan de
wedstrijd voor te komen op een van bovenvermelde lijsten.
Art. P
Bovenvermelde lijsten van alle clubs zijn online consulteerbaar.

Art. V
Bij deelname aan de wedstrijden van de eerste herenploeg B:
Op het wedstrijdblad van de eerste herenploeg B mogen maximum drie spelers
ingeschreven worden, die op het wedstrijdblad stonden van een van de laatste twee
kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste herenploeg A.
Bovendien, bij eventuele test-, kwalificatie- of eindrondewedstrijden mag men in de eerste
herenploeg B geen spelers inschrijven op het wedstrijdblad die aan meer dan de helft van
de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste
herenploeg A effectief begonnen zijn.
Art. A
Bij deelname aan de wedstrijden van de eerste herenploeg B:
Op het wedstrijdblad van de eerste herenploeg B mogen maximum drie spelers
ingeschreven worden, die op het wedstrijdblad stonden van een van de laatste vier
kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste herenploeg A.
Bovendien, bij eventuele test-, kwalificatie- of eindrondewedstrijden mag men in de eerste
herenploeg B geen spelers inschrijven op het wedstrijdblad die aan meer dan de helft van
de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste
herenploeg A effectief begonnen zijn.

4.4.3 Wedstrijden van jeugdploegen en reserveploegen
Artikel B4.114
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Een speler is slechts gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van een jeugdploeg en
reserveploeg indien hij voldoet aan de basisvoorwaarden inzake kwalificaties en de
reglementering inzake klasseverlaging zoals hierna bepaald.
Artikel B4.115
Voor de toepassing van deze bepalingen worden als basisspelers van een ploeg beschouwd,
de spelers die ingeschreven waren op het wedstrijdblad van één van de laatste vier door deze
ploeg gespeelde officiële wedstrijden.

Art. V. In afwijking op het voorgaande : twee van de laatste vier door deze ploeg
gespeelde officiële wedstrijden.
Basisspelers van
de eerste ploeg

De basisspeler van een eerste ploeg mag zonder enige beperking ingeschreven worden op het
wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van de beloften, reserven en U17 tot U21.

Interprovinciale
jeugdploeg

Een club mag op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van haar interprovinciale
jeugdploegen, maximum drie basisspelers inschrijven van een Elite jeugdploeg.

Provinciale
jeugdploeg

Een club mag op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van haar provinciale jeugdploegen,
maximum drie basisspelers inschrijven, ofwel van een Elite jeugdploeg, ofwel van een
interprovinciale jeugdploeg, ofwel van beide ploegen samen.

Gewestelijke
jeugdploeg

Een club mag op het wedstrijdblad van een wedstrijd van haar gewestelijke jeugdploegen in
totaal maximum drie basisspelers inschrijven, ofwel van een Elite jeugdploeg, ofwel van een
interprovinciale jeugdploeg, ofwel van een provinciale jeugdploeg, ofwel van deze ploegen
samen.

4.4.4 Wedstrijden van vrouwenploegen
Artikel B4.116
Een speelster is slechts gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van een vrouwenploeg
indien zij voldoet aan de basisvoorwaarden inzake kwalificaties en de reglementering inzake
klasseverlaging.
Artikel B4.117
Voor de toepassing van deze bepalingen worden als basisspeelsters van een ploeg
beschouwd, de speelsters die ingeschreven waren op het wedstrijdblad van één van de laatste
vier door deze ploeg gespeelde officiële wedstrijden.
Wedstrijd

Voorwaarden

jeugdwedstrijden

De basisspeelster van een eerste ploeg mag
zonder enige beperking ingeschreven worden op
het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van de
jeugdcategorieën waarvoor zij gekwalificeerd is.

kampioenschapswedstrijden
van
eerste ploegen

-

Wedstrijd B-ploeg: maximum 3 speelsters die
aan de laatste officiële wedstrijd van de Aploeg effectief hebben deelgenomen, waarvan
maximum één speelster meer dan één
speelhelft.

Bijkomende vereisten

Indien een speelster aan meerdere
wedstrijden van de kampioenschappen
heeft deelgenomen, wordt het grootste
aantal speelminuten in één en dezelfde
wedstrijd in aanmerking genomen om het
verbod tot klasseverlaging te bepalen.
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-

Wedstrijd C-ploeg: maximum 4 speelsters die
aan de laatste officiële wedstrijd van de A- of
B-ploeg effectief hebben deelgenomen,
waarvan maximum één speelster meer dan
één speelhelft.

Indien een club in de laagste provinciale
afdeling meerdere eerste ploegen in lijn
brengt,
gelden
de
regels
van
klasseverlaging niet tussen deze eerste
ploegen.

Art. A
Indien de A-ploeg uitkomt in het provinciaal
kampioenschap: Wedstrijd van de B-ploeg:
maximum 3 speelsters die effectief hebben
deelgenomen aan de wedstrijd van de A- ploeg
tijdens de laatste officiële wedstrijd.
Indien de A-ploeg uitkomt in het provinciaal
kampioenschap: Wedstrijd van de C-ploeg:
maximum 4 speelsters die effectief hebben
deelgenomen aan de wedstrijd van de A- of de
B-ploeg tijdens de laatste officiële wedstrijd.
Indien de A-ploeg uitkomt in het provinciaal
kampioenschap: Wedstrijd van de D-ploeg:
maximum 4 speelsters die effectief hebben
deelgenomen aan de wedstrijd van de A-, de Bof de C-ploeg tijdens de laatste officiële
wedstrijd.

beker van België

In de voorronde, eerste en tweede ronde
-

-

Ten laatste een dag voor haar eerste
bekerwedstrijd maakt de club die met een Bploeg aan de beker deelneemt een lijst van 11
gekwalificeerde A-speelsters aan de KBVB
over . Deze 11 speelsters zijn tijdens de
voorronde, eerste en tweede ronde voor hun
ingeschreven
Ben
C-ploeg
niet
speelgerechtigd.
Ten laatste een dag voor haar eerste
bekerwedstrijd maakt de club die met een Cploeg aan de beker deelneemt een
bijkomende lijst van 11 gekwalificeerde A- of
B-speelsters aan de KBVB over. Deze elf
speelsters zijn tijdens de voorronde, eerste en
tweede ronde niet speelgerechtigd voor hun
ingeschreven C-ploeg.

De club van een B of C-ploeg legt voor
aanvang van de wedstrijd een kopie van
deze bij de KBVB ingediende lijst(en) voor
aan de afgevaardigde van de tegenstrever
en de scheidsrechter.

Bij het niet-naleven van deze
verplichting, kan de afgevaardigde deze
tekortkoming laten noteren op het
wedstrijdblad
en
wordt
er
een
administratieve boete van 40,00 EUR
opgelegd.
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Vanaf de derde ronde
‐

maximum drie speelsters die bij de vorige
speeldag van een officiële wedstrijd (beker- of
kampioenschapswedstrijd) van de A-ploeg
effectief hebben deelgenomen, mogen
deelnemen aan een bekerwedstrijd van een
andere eerste ploeg van deze club. Bovendien
mag slechts één van deze speelsters tijdens
die wedstrijd van de A-ploeg meer dan één
speelhelft gespeeld hebben.

‐

eindronde-,
kwalificatieof
testwedstrijden

maximum vier speelsters die bij de vorige
speeldag van een officiële wedstrijd (beker- of
kampioenschapswedstrijd) van de A of Bploeg effectief hebben deelgenomen, mogen
deelnemen aan een bekerwedstrijd van de Cploeg. Bovendien mag slechts één van deze
speelsters tijdens die wedstrijd van de A- of Bploeg meer dan één speelhelft gespeeld
hebben.
maximum één speelster opstellen die aan drie of
meer wedstrijden heeft deelgenomen tijdens de
laatste zes kampioenschapswedstijden van een in
een
hogere
afdeling
spelende
eerste
vrouwenploeg.

De tegenpartij van een B-, C- of D-ploeg kan op de website van de KBVB de opstellingen
van de laatste officiële wedstrijd van de A-, B- of C-ploeg vinden. In uitzonderlijke gevallen
waarbij deze opstellingen niet te vinden zijn op de website van de KBVB (indien er een papieren
wedstrijdblad is) kan de tegenpartij deze opvragen aan het bevoegde secretariaat.

4.4.5. Wedstrijden van U23-teams in afdeling 1B van het profvoetbal,
eerste nationale, 2de afdeling VV/ACFF en 3de afdeling VV/ACFF
Artikel B4.118
Overgangsbepaling voor het seizoen 2022-2023
Elke profclub die een U23 team heeft dat aantreedt in de competitie van het profvoetbal 1B,
1ste nationale of 2de afdeling VV/ACFF moet aan de Bond een basislijst voor zijn U23 team
sturen, die onafhankelijk is van andere lijsten die de club eventueel moet sturen. Deze lijst
bevat de gegevens van de spelers die de basis van het betrokken U23-team vormen.
De kennisgeving moet worden gedaan bij het Competitions Department van de
KBVB voor de U23 teams van afdeling 1B en 1ste nationale. Voor de U23 teams die
aantreden in 2e afdeling amateur VV/ACFF, wordt de kennisgeving gericht aan
respectievelijk het Competitions departement VV en ACFF.
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Het U23 team wordt beschouwd als een eerste ploeg B van de betrokken profclub.
Alleen spelers geboren in 1999 of later, mogen in deze lijst worden opgenomen, met
uitzondering van spelers die alleen als keeper aantreden, die in 1997 of later moeten geboren
zijn.
Overgangsbepaling voor het seizoen 2023-2024
Elke profclub die een U23 team heeft dat aantreedt in de competitie van het profvoetbal 1B,
1ste nationale, 2de afdeling VV/ACFF of 3de afdeling VV/ACFF moet aan de Bond een basislijst
voor zijn U23 team sturen, die onafhankelijk is van andere lijsten die de club eventueel moet
sturen. Deze lijst bevat de gegevens van de spelers die de basis van het betrokken U23-team
vormen.
De kennisgeving moet worden gedaan bij het Competitions Department van de
KBVB voor de U23 teams van afdeling 1B en 1ste nationale. Voor de U23 teams die
aantreden in 2e afdeling amateur VV/ACFF of 3de afdeling VV/ACFF, wordt de
kennisgeving gericht aan respectievelijk het Competitions departement VV en ACFF.
Het U23 team wordt beschouwd als een eerste ploeg B van de betrokken profclub.
Alleen spelers geboren in 2000 of later, mogen in deze lijst worden opgenomen, met
uitzondering van spelers die alleen als keeper aantreden, die in 1998 of later moeten geboren
zijn.

Artikel B4.119
Overgangsbepaling voor de seizoenen2022-2023 en 2023-2024
Ten minste de helft (1/2) van de spelers opgenomen op het wedstrijdblad van een U23-team
moet opgeleid zijn bij de betrokken club en ten minste twee derde (2/3) van deze spelers moet
opgeleid zijn bij een Belgische club.
Wanneer in dit artikel wordt gesproken over opleiding, betekent dit dat de
betrokken speler ten minste drie (3) volledige seizoenen moet hebben doorlopen
voordat hij de leeftijd van eenentwintig (21) jaar bereikt.
Ingeval van registratie van de aansluiting tijdens de maanden juli en augustus,
wordt uitzonderlijk de periode vanaf deze aansluiting tot 30 juni daaropvolgend, als
een volledig seizoen beschouwd.
Artikel B4.120

Page 58 of 61

Boek B, Titel 4 - Spelers

Overgangsbepaling voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024
Elke club moet rekening houden met de volgende kwalificatievoorwaarden voor de inschrijving
van een speler op de wedstrijdbladen van haar U23-team, ook al is de betrokken speler
opgenomen in de basislijst:
-

Een speler komt niet in aanmerking indien hij een basisspeler was of ten minste
vijfenveertig (45) minuten heeft gespeeld in de laatste officiële wedstrijd van de eerste
ploeg van de club in profvoetbal 1A of 1B;

-

Een speler komt niet in aanmerking indien hij in het lopende seizoen meer dan twee derde
(2/3) van de wedstrijden voor de eerste ploeg (A) van de club in profvoetbal 1A of 1B heeft
gespeeld als basisspeler of gedurende ten minste vijfenveertig (45) minuten. Dit laatste
criterium geldt van zodra de eerste ploeg A 6 officiële wedstrijden heeft afgewerkt.
De “laatste officiële wedstrijd van de eerste ploeg A van de club in profvoetbal 1A of
1B” is ofwel de wedstrijd die door deze ploeg in hetzelfde weekend wordt gespeeld indien
deze wedstrijd vóór de wedstrijd van het U23-team is gepland, ofwel, in andere gevallen,
de laatste officiële wedstrijd die door deze ploeg in profvoetbal 1A of 1B is gespeeld.

Artikel B4.121
Overgangsbepaling voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024
Elke club mag op de wedstrijdbladen van haar U23-team spelers opnemen die niet op de
basislijst staan en die niet aan de leeftijdsvereiste voldoen, onder de volgende voorwaarden:
-

één geblesseerde speler (bewijs over te maken) die de laatste zes (6) officiële wedstrijden
van de eerste ploeg A van de club in profvoetbal 1A of 1B heeft gemist (vrijstelling slechts
geldig voor één speler/wedstrijd en voor maximaal twee (2) aaneensluitende wedstrijden;
Het betreft een medisch attest

-

één (1) speler per wedstrijd die tijdens het lopende seizoen geen enkele officiële wedstrijd
met de eerste ploeg A in 1A of 1B hebben gespeeld.

4.4.5. Gender
Artikel B4.122
De vleugels kunnen spelers of speelsters een dispensatie omwille van gender of geslacht
toestaan.

Art. V
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Voetbal Vlaanderen kan een speler of speelster om specifieke redenen toestaan of
verplichten deel te nemen aan een andere competitie dan deze van zijn of haar eigen
geslacht, zoals vermeld op de identiteitskaart.
Indien de speler of speelster in kwestie, gegronde redenen heeft om niet aan te treden in
de competitie waar hij of zij normaliter zou deelnemen kan de Ethische Commissie, gebruik
makend van medische, psychologische, juridische en/of sociale expertise, een gemotiveerd
advies te verlenen aan het Bestuur. Het is aan het Bestuur om dit advies te officialiseren.
De Ethische Commissie zal enkele principes hanteren om hun advies op te baseren:
- De veiligheid van de aanvrager, ploeggenoten en tegenstander
- De eerlijkheid en integriteit van de competitie
- De medische en ethische toestand van de aanvrager
De speler of speelster in kwestie dient een schriftelijke aanvraag in te dienen via het
algemeen adres van de Ethische Commissie van Voetbal Vlaanderen
(meldpunt@voetbalvlaanderen.be). Deze aanvraag dient eveneens ondertekend te zijn
door de GC van de club waar hij of zij wil aantreden.
De toegekende dispensatie omwille van gender of geslacht heeft slechts betrekking op één
deel van de competitie (juli–december of januari–juni).
De dispensatie omwille van gender of geslacht kan bij de Ethische Commissie aangevraagd
worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen
genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de ronde van de competitie.
Nieuw aangesloten spelers of speelsters kunnen hun aanvraag indienen in de loop van
dezelfde competitieperiode.
De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een dispensatie omwille van
gender of geslacht wordt door het Bestuur genomen op advies van de ethische commissie.
Voor zover er binnen de leden van de ethische commissie geen arts beschikbaar is, zal de
ethische commissie beroep doen op een arts uit de Pool van Specialisten (B2.81).
Indien het Bestuur heeft beslist dat een dispensatie omwille van gender of geslacht kan
worden toegekend, zal Voetbal Vlaanderen een attest aan de betrokkene (of aan de houder
van het ouderlijk gezag) afleveren. Vanaf dat moment kan de speler of speelster in een
andere geslachtscompetitie deelnemen voor een bepaalde periode.
Een club kan via meldpunt@voetbalvlaanderen.be een melding maken wanneer hij of zij
van oordeel is dat een speler of speelster een te groot fysiek voordeel heeft t.o.v. andere
spelers of speelsters uit hun competitie wat zou leiden tot een oneerlijke en/of gevaarlijke
competitie. De administratie vat de Ethische Commissie. De Ethische Commissie zal de
betrokkene horen, en steeds een arts raadplegen, en vervolgens een advies geven aan het
Bestuur dat een beslissing zal nemen. Voor zover er binnen de leden van de Ethische
Commissie geen arts beschikbaar is, zal de ethische commissie beroep doen op een arts
uit de Pool van Specialisten (B2.81).
Art. A
ACFF kan een speler of speelster om specifieke redenen toestaan deel te nemen aan een
andere competitie dan deze van zijn of haar eigen geslacht, zoals vermeld op de
identiteitskaart. Indien de speler of speelster in kwestie, gegronde redenen heeft om niet
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aan te treden in de competitie waar hij of zij normaliter zou deelnemen kan de ethische
commissie, gebruik makend van medische, psychologische, juridische en/of sociale
expertise, een gemotiveerd advies te verlenen aan het Bestuur. Het is aan het Bestuur om
dit advies te officialiseren.
Ook de federatie kan via de Secretaris-generaal aan de ethische commissie verzoeken om
deelname aan een competitie te beletten, waar hij of zij normaliter zou kunnen aan
deelnemen op basis van zijn of haar geslacht, zoals vermeld op de identiteitskaart, indien
het om een geslacht gaat afwijkend van het eerder gekend geslacht.
De ethische commissie zal enkele principes hanteren om hun advies op te baseren:
- De veiligheid van de aanvrager, ploeggenoten en tegenstander
- De eerlijkheid en integriteit van de competitie
- De medische en ethische vraagstukken die op individueel niveau dienen afgewogen
te worden
De speler of speelster in kwestie dient een schriftelijke aanvraag in te dienen via het
algemeen adres van de ethische commissie van ACFF (social@acff.be). Deze aanvraag
dient eveneens ondertekend te zijn door de GC van de club waar hij of zij wil aantreden.
De toegekende dispensatie omwille van gender of geslacht heeft slechts betrekking op één
deel van de competitie (juli–december of januari–juni).
De dispensatie omwille van gender of geslacht kan bij de ethische commissie aangevraagd
worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen
genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de ronde van de competitie.
Nieuw aangesloten spelers of speelsters kunnen hun aanvraag indienen in de loop van
dezelfde competitieperiode.
De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een dispensatie omwille van
gender of geslacht wordt door het Bestuur genomen op advies van de ethische commissie.
Indien het Bestuur heeft beslist dat een dispensatie omwille van gender of geslacht kan
worden toegekend, zal de ACFF een attest aan de betrokkene (of aan de houder van het
ouderlijk gezag) afleveren. Vanaf dat moment kan de speler of speelster in een andere
geslachtscompetitie deelnemen voor een bepaalde periode.

4.5 VOORWAARDEN BIJ MUTATIES OFFICIËLE WEDSTRIJDEN
zie hoger.
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1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel B5.1
Dit document bevat de bepalingen die betrekking hebben op de officials en niet-spelende
aangeslotenen in het bijzonder niet-spelende toegewezen aangeslotenen en individueel
aangeslotenen.

Als niet-spelende toegewezen aangeslotene wordt beschouwd: een, met uitzondering van
een speler, aan een club toegewezen aangeslotene.

Als individueel aangeslotene wordt beschouwd: een rechtstreeks bij de KBVB
aangesloten persoon die niet aan een club toegewezen is.

1.1 AANSLUITING
Artikel B5.2
Een official of een niet-spelende aangeslotene wordt lid van de KBVB via een aanvraag tot
aansluiting die, in voorkomend geval, tevens geldt voor de betrokken vleugel.
Bij diens aansluiting wordt de official of niet-spelende aangeslotene, in voorkomend geval,
hetzij toegewezen aan de club van zijn keuze, dan wel geregistreerd als individueel
aangeslotene.
Artikel B5.3
De aansluiting geschiedt volgens de inhoudelijke en vormelijke voorwaarden die door de KBVB
zijn vastgesteld.

De aansluiting wordt aangemaakt:
- via het toepasselijke digitale platform, voorzien van alle vereiste handtekeningen.
De aansluiting wordt geboekt op datum van de ontvangst op de KBVB van alle
vereiste handtekeningen.
- via het overmaken per e-mail van het daartoe behoorlijk ingevuld en getekend
bestemde aansluitingsdocument, beschikbaar gesteld via de website van de KBVB
De aansluiting wordt geboekt op datum van de ontvangst op de KBVB van
voormeld document.
- via een manueel ondertekend aansluitingsdocument voor aangeslotenen waarvoor
de bovenstaande weg niet openstaat. De aansluiting wordt geboekt op datum van
de ontvangst op de KBVB van de vereiste handtekening(en).

1.2 VOORWAARDEN
Artikel B5.4
De minimumleeftijd voor officials bedraagt 15 jaar, met uitzondering van:
1° de terreinafgevaardigde, die minstens 18 jaar oud is;
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2° de scheidsrechter voor de andere wedstrijdenvormen dan 11/11en de provinciale selecties
(U12 tot U15), die minstens 13 jaar oud is.
Artikel B5.5
De vleugels kunnen bijzondere voorwaarden tot aansluiting voor officials en niet-spelende
aangeslotenen hanteren.

1.3 RECHTEN EN PLICHTEN
Artikel B5.6
Officials en niet-spelende aangeslotenen zijn ertoe gehouden om alle bondsreglementen na
te leven. Door hun aansluiting verbinden zij er zich toe het bepaalde in de statuten en
reglementen van FIFA en UEFA na te leven.
Artikel B5.7
In het bijzonder zijn officials en niet-spelende aangeslotenen ertoe gebonden:
1° zich te onthouden van daden die schade kunnen berokkenen aan de bond, zijn clubs of
zijn aangeslotenen;
2° de integriteit van de (andere) officials, de bondsinstanties of hun vertegenwoordigers niet
in twijfel te trekken, door publieke verklaringen in de media of in berichten die via de sociale
media verspreid worden;
3° onder voorbehoud van de uitoefening van het reglementair recht van verhaal, de door de
bondsinstanties genomen beslissingen na te leven. Zij ontslaan de bond en de leden van
de bondsinstanties van elke aansprakelijkheid voor de gevolgen die daar voor hen uit
voortvloeien;
4° elke daad of poging tot wedstrijdvervalsing onverwijld aan de KBVB te melden.
Officials en niet-spelende aangeslotenen houden zich ook aan de reglementen die gelden voor
de door de KBVB of de geconventioneerde groeperingen georganiseerde of gepatroneerde
activiteiten.
Artikel B5.8
Alleen bij de KBVB aangesloten officials zijn gerechtigd om aan wedstrijden van het door hem
of zijn vleugels of entiteiten georganiseerde voetbal te participeren, onder de voor die
wedstrijden bepaalde voorwaarden.
Artikel B5.9
Het is de official verboden deel te nemen aan weddenschappen:
1° op de wedstrijden van de clubs van hun afdeling of andere wedstrijden waarbij hun club
belang heeft;
2° op de wedstrijden van de categorieën waarvoor zij kunnen worden aangeduid, indien men
wedstrijdofficial is;
3° op alle wedstrijden, indien men bondsofficial is.
Artikel B5.10
Specifieke bepalingen of bijkomende rechten en plichten betreffende de official die betrokken
is bij een wedstrijd worden bepaald in de regels van het voetbalspel.
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1.4 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel B5.11
De aansluiting eindigt in de volgende gevallen:
1° de ontslagname van de official of niet-spelende aangeslotene;
2° in voorkomend geval, de desaffectatie op initiatief van de club;
3° in voorkomend geval, de schrapping of ontslagname van de club van de official of nietspelende aangeslotene;
4° de schrapping van de official of niet-spelende aangeslotene;
5° het overlijden van de official of niet-spelende aangeslotene.
Artikel B5.12
Het einde van het lidmaatschap van de KBVB betekent ook het einde van het lidmaatschap
van de vleugel.

1.5 ONTSLAGNAME
Artikel B5.13
Ontslag is een eenzijdige rechtshandeling waarbij de official of niet-spelende aangeslotene
zijn wil te kennen geeft zijn lidmaatschap te beëindigen.

Het laat desgevallend andere bestaande contractuele rechten en plichten
onverlet.
Artikel B5.14
De kennisgeving van het ontslag uit de KBVB geschiedt schriftelijk, via een aan de KBVB
gericht aangetekend schrijven of via een door de KBVB vastgestelde elektronische weg. In
geval van een aangetekend schrijven geldt de datum van de poststempel als
verzendingsdatum.
Artikel B5.15
De KBVB registreert het ontslag en bevestigt deze registratie aan de betrokkene en, in
voorkomend geval, de betrokken vleugel en zijn club van toewijzing.

1.6 DESAFFECTATIE OP INITIATIEF VAN DE CLUB
Artikel B5.16
In geval de club heeft besloten het lidmaatschap van een aan haar toegewezen official of nietspelende aangeslotene te beëindigen, betekent zij haar beslissing aan de KBVB volgens de
wijze en voorwaarden die de KBVB heeft vastgesteld.
Artikel B5.17
De registratie van de betekening heeft de desaffectatie van de official of niet-spelende
aangeslotene tot gevolg. Door de desaffectatie wordt het lidmaatschap van de KBVB en de
vleugel beëindigd.
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1.7 FINANCIËLE BEPALINGEN
Artikel B5.18
Voor elke official of niet-spelende aangeslotene kan een individuele bondsbijdrage van
toepassing zijn.

2 WEDSTRIJDOFFICIALS
2.1 KADER
Artikel B5.19
Scheidsrechters zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
1° Scheidsrechters voor het profvoetbal:
-

Scheidsrechters profvoetbal ( Internationaal / Group 1)
Assistent-scheidsrechters profvoetbal ( Internationaal / Group 1)

Scheidsrechters profvoetbal kunnen worden aangeduid als 4OF/VAR/AVAR/ Replay
Operator.
Assistent Scheidsrechters kunnen worden aangeduid als AVAR/ Replay Operator.
Ze worden aangeduid voor de volgende wedstrijden:
- de kampioenschappen van het profvoetbal;
- de Beker van België heren vanaf speeldag 5;
- de kampioenschappen U21/beloften profvoetbal, in uitzonderlijke gevallen.

Kandidaat scheidsrechters profvoetbal kunnen aangeduid worden als 4OF in de
reguliere competitie 1B.
Deze scheidsrechters vallen onder de bevoegdheid van het Departement Arbitrage
Profvoetbal.
2° Scheidsrechters voor het nationaal en regionaal amateurvoetbal:
Scheidsrechters
Assistent-scheidsrechters

1D, 2D en 3D
1D/Ar, 2D/Ar, 3D/Ar
(ACFF) en ArProv

Ze worden aangeduid voor de volgende wedstrijden:
- de kampioenschappen voor het nationaal en regionaal voetbal voor heren
ACFF/Voetbal Vlaanderen;
- de vier eerste speeldagen van de Beker van België. Sommige scheidsrechters
kunnen echter ook, in geval van noodzaak, aangeduid worden voor de vijfde
speeldag;

Page 6 of 18

Boek B, Titel 5 - Officials en niet spelende aangeslotenen

-

de kampioenschappen U21/beloften profvoetbal;
de Beker van België U21 profvoetbal.

Ze kunnen ook worden aangeduid voor de wedstrijden van de Super League
Vrouwenvoetbal, van de Beker van België Vrouwen vanaf de 1/2de finales.
Kandidaat scheidsrechters profvoetbal kunnen aangeduid worden als 4OF in het
profvoetbal.
3° Scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal:
Scheidsrechters
Assistent-scheidsrechters

1P, 2P, 3P, 4P
1P/Ar, 2P/Ar, 3P/Ar, 4P/Ar

Ze worden aangeduid voor de wedstrijden van de provinciale reeksen, de Super League,
de nationale vrouwen, andere nationale en regionale reserven, elite jeugd en
interprovinciale jeugd. Zij kunnen worden aangeduid voor de wedstrijden voorronde Beker
van België Heren evenals voor de eerste vier rondes en voor de Beker van België Dames.
4° Scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en
gewestelijke reserven (J)
5° Scheidsrechters-spelers in het voetbal (H)
Dit zijn de scheidsrechters die amateurspeler zijn. Zij kunnen aangeduid worden voor alle
wedstrijden, met uitzondering van deze van de afdeling of de reeks van de afdeling waarin
de eerste ploeg van hun club van toewijzing of deze waarvoor ze tijdelijk gekwalificeerd
zijn, uitkomt.
6° Scheidsrechters I
Dit zijn scheidsrechters die aan alle voorwaarden voldoen en reeds officieel scheidsrechter
waren maar die:
- zelf aangeven dat ze in deze categorie willen worden opgenomen;
- op advies van het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of de Provinciale
Bureaus Arbitrage ACFF omwille van fysieke competenties aangeraden worden om
geen wedstrijden 11 tegen 11 (meer) te leiden.
Zij worden op uitdrukkelijke vraag van een club of van het organiserend comité van de
competitie officieel aangeduid in wedstrijden van het voetbal 5/5 en 8/8.
7° Scheidsrechters voor het recreatief voetbal:
Art. V
Scheidsrechters
Assistent-scheidsrechters

R SEN 1+, R SEN 1, R SEN 2, R SEN 3, R SEN 4
R JEU, R JEU 1, R JEU 2, R JEU 3, R JEU 4
ASS
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-

De scheidsrechters R SEN 1+, R SEN 1, R SEN 2, R SEN 3, en de assistentscheidsrechters ASS kunnen aangeduid worden voor het kampioenschap met
stijgen en dalen en de bekerwedstrijden:
o R SEN 1+ voor wedstrijden van R1, R2 en R3
o R SEN 1 voor wedstrijden van R1, R2, R3 en R4
o R SEN 2 voor wedstrijden van R3, R4 en R5
o R SEN 3 voor wedstrijden van R4 en R5

-

De scheidsrechters R SEN 4 kunnen aangeduid worden voor het kampioenschap
van de reserven en het damesvoetbal zonder stijgen en dalen

-

De assistenten ASS worden aangeduid voor wedstrijden in R1 en R2, of lager indien
noodzakelijk

-

De scheidsrechters R JEU worden aangeduid voor wedstrijden in de gewestelijke
reeksen niveau 1
o R JEU 1, voor U21 en lager
o R JEU 2, voor U17 en lager
o R JEU 3, voor U15 en lager
o R JEU 4, voor U13 en lager

Alle categorieën, met uitzondering voor deze van de scheidsrechters I, kunnen verder
onderverdeeld worden.
De mogelijkheid tot aanduiding van de scheidsrechters vermeld onder 4° kan worden
uitgebreid, rekening houdende met bepaalde numerieke noodwendigheden.
De classificatie binnen een bepaalde categorie wordt bepaald door de bevoegde instantie
belast met de ontwikkeling van de Arbitrage.
Bij categorieverlaging heeft de scheidsrechter het recht om gehoord te worden door de
betrokken instantie mits het indienen van een schriftelijk verzoek binnen de zeven dagen
volgend op de communicatie van de beslissing.
Een beslissing in verband met de classificatie binnen een bepaalde categorie is
een administratieve beslissing en niet vatbaar voor verhaal.
Artikel B5.20
Scheidsrechters die eveneens trainer zijn mogen geen wedstrijden leiden in de afdeling of
reeks waarin ze training geven.
Artikel B5.21
De scheidsrechters, vermeld onder 2° tot en met 7°, vallen onder de bevoegdheid van het
Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of van het Bureau Arbitrage ACFF of van het
Provinciaal Bureau Arbitrage ACFF, voor wat de Bureaus ACFF betreft naargelang het
lidmaatschap van hun club van toewijzing. In afwijking hiervan en bij wijze van overgang
kunnen de scheidsrechters die reeds zijn toegewezen aan een club die tot een andere vleugel
behoort (of aan een club die gekozen heeft voor de aansluiting bij deze vleugel Voetbal
Vlaanderen/ACFF) en die uitkomt in het kampioenschap van de andere vleugel
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overeenkomstig de reglementaire bepalingen beheerd worden door het Departement
Arbitrage Voetbal Vlaanderen of het Bureau Arbitrage ACFF zijnde van een andere vleugel
dan deze van hun club van toewijzing.

2.2 TOEWIJZING
Artikel B5.22
Wanneer een aangeslotene scheidsrechter wordt terwijl hij tijdelijk voor een club
gekwalificeerd is, wordt hij als scheidsrechter ingeschreven op het actief van de club van
toewijzing.
Een scheidsrechter, die door zijn club gedesaffecteerd werd en aan een andere club
toegewezen is, wordt op het actief van deze laatste opgenomen vanaf de datum van zijn
nieuwe toewijzing.
Een scheidsrechter, die een administratieve transfer bekomt of een heraansluiting na
persoonlijk ontslag, wordt op het actief van de nieuwe club opgenomen op het einde van het
derde daaropvolgende seizoen. Indien de transfer gebeurt met akkoord van zijn huidige club,
wordt de scheidsrechter op het actief van de nieuwe club opgenomen vanaf het
daaropvolgende seizoen.
De leden van het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of van de Bureaus Arbitrage
ACFF blijven, zolang zij hun functie vervullen, gelijkgesteld met de scheidsrechters, op
voorwaarde dat zij op het ogenblik van hun benoeming tot het kader van de scheidsrechters
behoorden.

Het verlies van de hoedanigheid van scheidsrechter wordt door de KBVB betekend
aan de betrokkene en aan de belanghebbende club(s).

2.3 OPLEIDING
Artikel B5.23
De opleiding van scheidsrechters is onderworpen aan nadere voorwaarden vastgesteld door
de KBVB en/of zijn vleugels.

2.4 AANVAARDING
Artikel B5.24
Om als scheidsrechter aanvaard te worden, dient elke kandidaat aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
1° hij is minimum 15 jaar oud;
2° de nieuwe kandidaat ouder dan 18 jaar levert een uittreksel uit zijn strafregister af, in
overeenstemming met artikel 596, tweede lid, van het Strafwetboek (model gevraagd om
toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale
begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van
minderjarigen valt), waarvan de inhoud aan het oordeel van het Provinciaal Bureau
Arbitrage wordt overgelaten;
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3° hij legt een medisch attest voor waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is;
4° de kandidaat ouder dan 60 jaar levert het bewijs dat hij met succes een grondig medisch
onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan;
5° hij slaagt in een door het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of het Departement
Arbitrage ACFF georganiseerd theoretisch examen;
6° hij is aangesloten bij de bond met toewijzing aan een effectieve club. De scheidsrechters
voor het recreatief voetbal en het minivoetbal kunnen rechtstreeks bij de bond aangesloten
zijn.
Het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of de Provinciale Bureaus Arbitrage ACFF
kunnen, na de betrokkene te hebben gehoord en middels een voldoende gemotiveerde
beslissing, de aanvaarding of het opnieuw aanvaarden van een kandidaat-scheidsrechter
weigeren.
Iedere kandidaat wordt, na zijn aanvaarding, onderworpen aan praktische examens op het
speelveld. Na evaluatie van de resultaten van deze examens wordt hij ofwel opgenomen in
het kader, ofwel wordt er afgezien van zijn diensten als blijkt dat ondanks alle geleverde
inspanningen op het vlak van begeleiding en opleiding, de betrokkene niet over de minimale
technische kwaliteiten en persoonlijkheid beschikt om het in de arbitrage waar te maken.
De kandidaat van wiens diensten werd afgezien, heeft het recht te worden gehoord door het
Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of het betrokken Provinciaal Bureau Arbitrage
ACFF mits het indienen van een schriftelijk verzoek bij deze instantie binnen de zeven dagen
volgend op de datum van ontvangst van de communicatie waarmee de beslissing werd
betekend.

Bedoelde beslissing is een administratieve beslissing en niet vatbaar voor verhaal.

2.5 REFEREE AMBASSADOR
Artikel B5.25
Iedere club kan één of meerdere referee ambassador(s) aanstellen, die onder meer de
volgende taken kan (kunnen) vervullen:
1° de aanduidingen van de clubscheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden 8/8 en 5/5,
2° mogelijkerwijs zelf, als clubscheidsrechter wedstrijden leiden,
3° zorgen voor een positief klimaat ten aanzien van de scheidsrechters,
4° scheidsrechters rekruteren onder de jeugdspelers, begeleiden en beloftevolle, jonge
officiële scheidsrechters detecteren.
De aanduiding van de referee ambassador dient door de gerechtigde correspondent van de
club te worden voorgedragen aan het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of het
Provinciaal Bureau Arbitrage ACFF.
De referee ambassador wordt, indien hij geen actief scheidsrechter is, gelijkgesteld met de
scheidsrechters van categorie I, en geniet van de voordelen die aan scheidsrechters worden
toegekend, in het bijzonder een scheidsrechterskaart. Hij dient geen medisch attest voor te
leggen en geen grondig medisch onderzoek te ondergaan indien hij ouder is dan 60 jaar.
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Hij telt niet mee bij de berekening van het benodigd aantal scheidsrechters per club.
Het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of het Provinciaal Bureau Arbitrage ACFF
maakt jaarlijks een evaluatie van de resultaten die de referee ambassadors hebben geboekt
inzake het rekruteren van nieuwe scheidsrechters. Indien ze niet minstens één kandidaatscheidsrechter aanbrengen, die bovendien slaagt in zijn examen, kan er worden afgezien van
hun diensten.

2.6 PETERSCHAP
Artikel B5.26
Scheidsrechters of oud-scheidsrechters kunnen aangeduid worden als peter van een
beginnende collega om hem vanuit hun ervaring met goede raad bij te staan.
Ze worden aangeduid door het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen of het Provinciaal
Bureau Arbitrage ACFF en hebben, op voorlegging aan de club van een identificatiebewijs
onder de vorm van een kaart of een geschreven opdracht, toegang tot de kleedkamer van
betrokken scheidsrechter tijdens de wedstrijd die deze werd toevertrouwd.
Zij hebben geen recht op een vergoeding maar krijgen wel hun verplaatsingskosten
terugbetaald. Zij zijn verzekerd tegen ongevallen.

2.7 VERGOEDING
Artikel B5.27
Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op:
1° een vergoeding;
2° de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten.
Deze kosten worden, behoudens andersluidende bepalingen, door de bezochte of de
organiserende club voor de wedstrijd betaald.
De club die forfait geeft voor een bepaalde wedstrijd, draagt de scheidsrechterskosten voor
zover zij niet het nodige heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de bondsadministratie tijdig de
scheidsrechter kon verwittigen.
Artikel B5.28
Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie:
Categorie
Scheidsrechters
profvoetbal
1D
2D
3D
1P, 2P
3P, 4P
J, I

Vergoeding (EUR)
80,00
52,00
47,00
40,00
34,00
29,00
25,00
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H

25,00
Indien hij een wedstrijd leidt van eerste ploegen, heeft hij recht op de
vergoeding die in voege is voor de afdeling waarin hij de wedstrijd
leidt
Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de
reglementaire duur van een officiële wedstrijd van de betrokken categorie overschrijdt en
op voorwaarde dat de scheidsrechter minstens twee wedstrijden moet leiden in de loop
van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op de helft van de vergoeding
vastgelegd hierboven.
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
- onbespeelbaar speelveld ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem
toekomt.
- ongeschikt speelveld, ontvangt hij zijn volledige vergoeding.

Art. V
Per prestatie heeft de scheidsrechter in het recreatief voetbal recht op een vergoeding,
afhankelijk van de wedstrijd die hij leidt.
Soort wedstrijd
Recreatief voetbal stijgen en dalen
Bekercompetities

Vergoeding (EUR)
25,00 EUR
29,00 EUR (voor zover geslaagd in de
fysieke testen zoals voor P4)
Reserven, Veteranen, dames
25,00 EUR
Twee opeenvolgende wedstrijden op dezelfde dag en hetzelfde terrein
De scheidsrechter mag maar één verplaatsingsvergoeding aanrekenen, maar wel twee
wedstrijdvergoedingen.
Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de
reglementaire duur van een officiële wedstrijd van de betrokken categorie overschrijdt
en op voorwaarde dat de scheidsrechter minstens twee wedstrijden moet leiden in de
loop van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op de helft van de vergoeding
vastgelegd hierboven.
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
- onbespeelbaar speelveld ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem
toekomt.
- ongeschikt speelveld, ontvangt hij zijn volledige vergoeding.
Artikel B5.29
Per prestatie heeft de assistent-scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn
categorie en/of wedstrijd. Deze valt ten laste van de bezochte club.
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Ressorterend onder Functie
Departement Arbitrage AssistentProfvoetbal
scheidsrechter
profvoetbal

Bureau
ACFF/Voetbal
Vlaanderen

Scheidsrechter
optreedt
Arbitrage als assistent
Assistentscheidsrechter

Vergoeding (EUR)
70,00 EUR
die volgens eigen categorie

1D/Ar

45,00 EUR

2D/Ar

40,00 EUR

3D/Ar (ACFF)

34,00 EUR

Scheidsrechter
die Volgens eigen categorie
Provinciaal
Bureau optreedt als assistent
Arbitrage ACFF
Assistent1P/Ar, 2P/Ar, 3P/Ar, 4P/Ar

25,00 EUR

scheidsrechter
Scheidsrechter
die Volgens eigen categorie
optreedt als assistent
Provinciaal
Arbitrage
Vlaanderen

Bureau AssistentVoetbal scheidsrechter

25,00 EUR
1P/Ar, In wedstrijden: eerste ploegen van 3D,
2P/Ar, 3P/Ar en 4P/Ar beloften 1A, beloften 1B en Super League
Vrouwen: 34,00 EUR
Niet gespeelde wedstrijd
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens:
• onbespeelbaar speelveld, ontvangt de assistent slechts de helft van de vergoeding.
• ongeschikt speelveld, ontvangt de assistent zijn volledige vergoeding.
De vergoeding voor de assistent-scheidsrechter voor wedstrijden in het recreatief voetbal
bedraagt 25,00 EUR.
Artikel B5.30
De verplaatsingskosten worden berekend volgens het door de KBVB goedgekeurde
blokkensysteem.
De verplaatsingskosten naar aanleiding van officiële wedstrijden in het competitief voetbal van
alle officieel aangeduide scheidsrechters en van de ambtshalve aangeduide assistentscheidsrechters worden in beginsel a rato van 90% door de bond aan de clubs terugbetaald.

Art. V
De verplaatsingskosten naar aanleiding van officiële wedstrijden in het recreatief voetbal
worden niet door de bond aan de clubs terugbetaald
In het recreatief voetbal georganiseerd door het PC Antwerpen, wordt de minimum
verplaatsingskost berekend op een verplaatsing van 1 blok.
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In het recreatief voetbal georganiseerd door het PC Limburg, wordt de maximum
verplaatsingskost beperkt tot een verplaatsing van 12 blokken.

Artikel B5.31
De toekenning van de vergoeding en verplaatsingskosten van gelegenheidsscheidsrechters
voor de wedstrijden 11 tegen 11 wordt als volgt bepaald (bedragen in EUR):
situatie
aangeduide scheidsrechter
is en blijft afwezig
komt te laat (1)
kwetst zich vóór de wedstrijd
kwetst zich tijdens wedstrijd
geen scheidsrechter aangeduid
afwezig en wedstrijd afgelast

aangeduide scheidsrechter
vergoeding
verplaatsing
geen
geen
12,5
ja
geen
ja
Ja
ja

gelegenheidsscheidsrechter
vergoeding verplaatsing
25,00
geen
12,50
geen
25,00
geen
geen
geen
25,00
geen
geen
geen

(1) De te laat komende scheidsrechter moet de leiding van de wedstrijd overnemen

Artikel B5.32
Voor de scheidsrechters voor jeugdwedstrijden niet-11/11 of jeugdwedstrijden van provinciale
selecties geldt dat indien zij worden aangeduid door de bezochte club ze geen recht hebben
op de reglementaire vergoedingen.
Artikel B5.33
Voor elke wedstrijd van de officiële competities (kampioenschap en Beker van België), zijn de
twee clubs van de hogere afdelingen van het amateurvoetbal verplicht het formulier "Quotering
van de scheidsrechters" te doen invullen door één van hun leden.
Dit formulier wordt, op straffe van een boete van 4,00 EUR tot 10,00 EUR. naargelang van de
vertraging, binnen de 48 uren volgend op de wedstrijd, overgemaakt op de wijze zoals bij het
begin van het seizoen wordt medegedeeld.

3 PLOEGOFFICIALS
3.1 TECHNISCHE STAF
Artikel B5.34
Per afdeling verzekert iedere club zich van de diensten van de trainers die voldoen aan de
voorwaarden, zoals nader bepaald voor het profvoetbal en het amateurvoetbal.

3.2 ONVERENIGBAARHEDEN
Artikel B5.35
Het is een speler verboden een overeenkomst als trainer aan te gaan, zolang hij nog
verplichtingen heeft als speler tegenover een andere club, behoudens schriftelijke
toestemming van deze laatste.
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Art. V
In het recreatieve voetbal kan een speler een overeenkomst als trainer aangaan bij een club
ongeacht of hij nog verplichtingen heeft als speler tegenover een andere club en zonder
daarvoor een schriftelijke toestemming nodig te hebben.

Artikel B5.36
De toewijzing aan een effectieve club wordt opgeschort vanaf de registratie van betrokkene
als niet-toegewezen aangeslotene.
Een niet-toegewezen aangesloten trainer wiens contract beëindigd is, kan zijn
wederkwalificatie als speler verkrijgen via indienen van een aanvraag tot aansluiting daartoe
bij de KBVB.
De KBVB bepaalt de datum waarop de wederkwalificatie ingaat.
Artikel B5.37
Een trainer kan, mits schriftelijke toestemming van zijn club, trainer zijn in een andere club.

Art. V
In het recreatieve voetbal kan een trainer zonder de schriftelijke toestemming van zijn club
trainer zijn in een andere club.
Artikel B5.38
De persoon die als trainer is ingeschreven op het wedstrijdblad kan geen officiële functie op
het terrein vervullen.

3.3 OPLEIDING
Artikel B5.39
De opleiding van trainers is onderworpen aan nadere voorwaarden vastgesteld door de KBVB
en/of zijn vleugels, conform het hieronder bepaalde.
Artikel B5.40
De KBVB organiseert de volgende opleidingen:
1° het diploma UEFA-PRO van proftrainer;
2° het getuigschrift TVJO Elite (niveau II);
3° het UEFA A Goalkeeping diploma (=getuigschrift trainer van senioresdoelmannen in
profclubs (niveau III);
Art. A/V
De vleugels bepalen welk aanbod van opleidingen georganiseerd wordt door:
1° de VTS (Vlaamse trainersschool) in samenwerking met Voetbal Vlaanderen;
2° Voetbal Vlaanderen;
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3° ACFF, in samenwerking met de Administration générale du sport (Adeps);
4° ACFF.
Art. V
Om tot de cursussen te worden toegelaten, moet de kandidaat bij een opleiding minstens
16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Art. A
Een kandidaat kan zich inschrijven voor een opleiding vanaf de leeftijd van 16 jaar, maar
wordt pas gecertificeerd vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Art. A
De volgende opleidingen worden georganiseerd:
1° Door de ACFF in samenwerking met de Administration générale du sport (Adeps):
- het diploma "initiator - UEFA C"
- het brevet "Initiator – brevet B"
- het diploma "Instructeur – UEFA B"
- het diploma "Trainer – UEFA A"
- het diploma "Trainer – UEFA A elite youth"
- het attest "basisreanimatie en automatische externe defibrillatie"
2° Door de ACFF
- het brevet van opleider van de jonge doelmannen (niveau I)
- het brevet van trainer van de senioresdoelmannen (niveau II)
- het diploma "UEFA B Goalkeeper"
- het brevet van TVJO Amateur (niveau I)
- het attest "talentscout"
- het brevet video-analist (basisopleiding)
- het attest Mentoring
- het attest Tutoring
- het attest MultiskillZ For Foot
- het attest "Aspirant 16H
Art. V
De volgende opleidingen worden georganiseerd:
1° Door de VTS (Vlaamse trainersschool) in samenwerking met Voetbal Vlaanderen
- het diploma "initiator - UEFA C"
- het getuigschrift C Indoorvoetbal (Initiator indoorvoetbal)
- het getuigschrift B (Instructeur B Voetbal)
- het getuigschrift B Indoorvoetbal (Instructeur B indoorvoetbal)
- het diploma UEFA-B (Trainer B Voetbal)
- het diploma UEFA-B futsal (Trainer B futsal)
- het diploma UEFA-A (Trainer A Voetbal Seniores)
- het diploma UEFA-A Elite jeugd (Trainer A Voetbal Elite Jeugd)
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2° Door Voetbal Vlaanderen
- het getuigschrift opleider van de jonge doelmannen (niveau I)
- het getuigschrift trainer van de senioresdoelmannen in niet-profclubs (niveau II)
- het getuigschrift TVJO Amateur (niveau I) (deel 1 en deel 2)
- het getuigschrift physical coach (niveau I - jeugd)
- het getuigschrift physical coach (niveau II - seniores)
- het getuigschrift video-analist (basisopleiding)
- het attest Talentscout
- het attest Mental Coaching (jeugd)
- het attest Mental Coaching (seniores)
- het attest Veilig Voetballen (EHBO en reanimatie)
- het attest Get Fit 2 Football
- het attest MultiskillZ For Foot
Artikel B5.41
De specifieke toelatingsvoorwaarden tot de verschillende opleidingen en voorwaarden tot
slagen zijn bepaald in het opleidingsplan van de verschillende inrichters (KBVB/ VTS/Voetbal
Vlaanderen/ACFF) en ook in de UEFA coaching conventie.
Artikel B5.42

Art. V
De diploma's of attesten worden door de UEFA erkend en zijn geldig in alle lidstaten die de
conventie met de UEFA betreffende de trainerskwalificaties ondertekend hebben.
Getuigschriften daarentegen worden alleen in België erkend.

Art. A
De diploma's worden door de UEFA erkend en zijn geldig in alle lidstaten die de conventie met
de UEFA betreffende de trainerskwalificaties ondertekend hebben.
Artikel B5.43
De volgende diploma’s en getuigschriften kunnen gelijkgesteld worden:
1° de diploma's Trainer of Trainer-Coach afgeleverd op het einde van het derde jaar in de
vroegere opleidingssystemen van de Federale Trainersschool worden gelijkgesteld aan
het UEFA-A diploma.
2° de diploma's Monitor of Adjunct-Trainer afgeleverd op het einde van het tweede jaar in de
vroegere opleidingssystemen van de Federale Trainersschool worden gelijkgesteld aan
het getuigschrift A. De houders van het getuigschrift A of het equivalent ervan bekomen
een gelijkschakeling met het 1ste jaar van de UEFA-A cyclus.
3° de diploma's Initiator of Jeugdtrainer afgeleverd op het einde van het eerste jaar in de
vroegere opleidingssystemen van de Federale Trainersschool worden gelijkgesteld aan
het UEFA-B diploma.
4° het UEFA-B diploma, het UEFA-A diploma en het UEFA-PRO diploma behaald in een
buitenlandse trainersschool waarvan de opleiding officieel door de UEFA erkend is,
worden gelijkgesteld aan deze van de Federale Trainersschool van België.
5° de trainersdiploma’s ADEPS/VTS/Voetbal Vlaanderen die behaald werden in de vroegere
opleidingssystemen kunnen gelijkgesteld worden met de huidige getuigschriften en
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diploma’s. De modaliteiten hiervan worden bepaald door de assimilatieregels binnen
ACFF/VTS/Voetbal Vlaanderen en KBVB.
Artikel B5.44
Een UEFA-trainerslicentie is geldig voor een periode van 3 jaar en vervalt ten laatste op 31
december van het jaar van de vervaldag.
Elke UEFA-trainerslicentie wordt hernieuwd voor een periode van 3 jaar als de houder een
bijscholing (15 licentiepunten=30 uren) gevolgd heeft bij de federatie (KBVB/Voetbal
Vlaanderen/ACFF) voor het niveau van de licentie (UEFA- B,A of PRO) of als hij een
trainerscursus volgt van een hoger niveau. (bvb. de houder van een UEFA-A licentie volgt met
succes de UEFA PRO opleiding).
Een UEFA-trainerslicentie geeft de houder ervan het recht om die te gebruiken om een
representatief team van een UEFA- lid federatie of een specifiek team van een voetbalclub
aangesloten bij een UEFA lid federatie te trainen. Bij het verstrijken van deze trainerslicentie,
verliest de houder dit recht en moet een bijscholing gevolgd worden bij een UEFA-federatie
(lid van de UEFA coaching conventie) om de licentie te kunnen vernieuwen.
Een UEFA-trainerslicentie is geldig mits de houder in overeenstemming is met de statuten,
reglementen, richtlijnen en beschikkingen van de UEFA en de federatie.
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Artikel B6.1
Dit document bevat de bepalingen die betrekking hebben op de organisatie en het verloop van
een voetbalwedstrijd, waaronder tevens de spelregels begrepen zijn.

1 REGELS VAN HET VOETBALSPEL
Artikel B6.2
De regels van het voetbalspel zijn van kracht in de wedstrijden die door de bond en zijn clubs
worden georganiseerd en maken integraal deel uit van dit reglement.

De regels van het voetbalspel worden beschikbaar gesteld op de website van de
KBVB. De aanvullingen bij de regels van het voetbalspel die informatief aan
scheidsrechters worden ter beschikking gesteld, maken geen deel uit van de regels
van het voetbalspel.
Artikel B6.3
De bepalingen van de regels van het voetbalspel gelden ook voor de wedstrijden niet-11/11,
tenzij anders bepaald.

2 INFRASTRUCTUUR
2.1 SPEELVELD EN ZIJN INRICHTING
Artikel B6.4
Wedstrijden worden gespeeld op een speelveld dat in overeenstemming is met de
toepasselijke regels van het voetbalspel.
Artikel B6.5
Wedstrijden mogen gespeeld worden op volledig natuurlijke, volledig synthetische of een
combinatie van natuurlijke en synthetische oppervlakken (hybridesysteem), onverminderd
eventueel toepasselijke nadere vereisten..
De kleur van synthetische oppervlakken is groen.
Voor het profvoetbal kunnen bijkomende vereisten gesteld worden aan een geheel of
gedeeltelijk synthetisch speelveld voor de wedstrijden van het kampioenschap van het
profvoetbal 1A.

Art. P
Een geheel of gedeeltelijk synthetisch speelveld dat voldoet aan de normen vastgesteld
door de FIFA en, voor de wedstrijden van het kampioenschap van het profvoetbal 1A, ook
voldoet aan de bijkomende normen voor het profvoetbal, mag zonder enige beperking
worden aangewend in alle wedstrijden.
De bijkomende normen vastgesteld voor het profvoetbal zijn:
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1° Het geheel of gedeeltelijk synthetisch speelveld voldoet aan de UEFA-vereisten voor
deelname aan de Europese competities betreffende synthetisch terrein.
2° De club legt jaarlijks voor aanvang van het kampioenschap de FIFA licentie voor aan
KBVB, die niet ouder is dan 12 maanden en uitgereikt is door een erkend FIFAlaboratorium.
3° De bezoekende club heeft bovendien het recht, indien deze dit wenst, om in de week
voorafgaand aan de competitiewedstrijd tweemaal een training van twee uur af te
werken op dit synthetisch speelveld. Deze trainingen worden georganiseerd in onderling
overleg tussen beide clubs. Bij gebreke van een onderlinge overeenkomst, worden deze
trainingen afgewerkt op respectievelijk vier en twee dagen voor de wedstrijd tussen
14.00 en 16.00 uur.
Deze normen kunnen jaarlijks worden aangepast.
Art. A/V
Een geheel of gedeeltelijk synthetisch speelveld dat voldoet aan de normen vastgesteld
door de FIFA mag zonder enige beperking worden aangewend in alle wedstrijden.
Reeds gehomologeerde speelvelden met een duurzame grondbedekking mogen verder
gebruikt worden.
Artikel B6.6
Het speelveld moet rechthoekig zijn en afgebakend worden met ononderbroken lijnen zonder
greppels of andere zaken die gevaarlijk kunnen zijn. Belijning in kunstgras mag gebruikt
worden op natuurgrasvelden indien ze geen gevaar oplevert. Deze lijnen behoren tot de
gebieden die ze afbakenen.
Alleen de lijnen, die in dit hoofdstuk worden vermeld, mogen aangebracht worden op het
speelveld. In afwijking hiervan zijn er op een speelveld in kunststof andere markeringen
toegelaten indien deze een andere kleur hebben en duidelijk te onderscheiden zijn van de
lijnen die voor voetbal elf tegen elf worden gebruikt.
De twee lange afbakeningslijnen heten zijlijnen en de twee korte heten doellijnen. Het
speelveld is verdeeld in twee helften door een middenlijn, die het midden van de twee zijlijnen
verbindt.
Alle veldmarkeringen hebben dezelfde breedte, die niet meer dan 12 cm bedraagt. De
doellijnen zijn even breed als de doelpalen en de lat.
Artikel B6.7
Elke hindernis op het speelveld of op minder dan drie meter van de buitenste lijnen van het
speelveld is verboden.
Voor speelvelden van clubs van het recreatief voetbal en in het gewestelijk jeugdvoetbal, die
aangelegd zijn voor 1 juli 2018, is deze afstand anderhalve meter.

Atletiekpistes worden niet als hindernis beschouwd.
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Deze zone, die ten minste drie meter breed is, wordt neutrale zone genoemd.
De neutrale zone moet omheind zijn met een afrastering of leuning. De afrastering of leuning
dient minstens één meter hoog te zijn, met een toegelaten afwijking van 15 cm naar beneden.
Alle mogelijke hindernissen, boven het speelveld zijn slechts toegelaten indien zij zich op
minstens 15 meter hoogte boven het speelveld bevinden. In het gebied dat zich uitstrekt tot
een denkbeeldige loodrechte lijn op 3 meter van de buitenste lijnen van het speelveld mag er
zich op minder dan 3 meter hoogte evenmin een hindernis bevinden.
Deze regel geldt niet voor de op 1 juli 2018 in gebruik zijnde accommodaties van het recreatief
voetbal.
Artikel B6.8
Voor de officiële wedstrijden van het profvoetbal en de wedstrijden van de Beker van België
Heren vanaf de 1/16 finales kunnen vereisten inzake besproeiing van het speelveld worden
opgelegd.

Art. P
Indien de thuisclub niet over een automatisch besproeiingssysteem beschikt, geldt deze
regel niet.
De besproeiing van het gras moet uniform zijn en niet enkel bepaalde gedeeltes van het
terrein beslaan.
In principe, moet de besproeiing van het gras 60 minuten vóór de aftrap afgelopen zijn. Bij
beslissing van de thuisclub kan de besproeiing echter na deze termijn plaatsvinden, op
voorwaarde dat ze gebeurt tussen 10 en 5 minuten vóór de aftrap en/of tijdens de rust (de
besproeiing mag de 5 minuten niet overschrijden).
De scheidsrechter kan wijzigingen van dit tijdschema vragen.
Artikel B6.9
De speelvelden en de neutrale zone vertonen een effen vlak, zonder verzakkingen noch
bruuske verhogingen.
Artikel B6.10
Naargelang de afdeling voldoet het speelveld voor de wedstrijden 11 tegen 11 aan de volgende
voorwaarden:
Afmetingen (m)
Afdeling

Lengte

Breedte

Profvoetbal eerste ploegen
Andere
hogere
afdelingen
eerste ploegen Heren

100-105

64-68

100-105

Super League Vrouwenvoetbal

100-105

64-68 (1) (2)
(3)
64-68 (1) (2)

Tolerantie:
*
1
m.
lengte/breedte
* 25 cm doel- en
strafschopgebied
* 5 cm. doelen
geen

Helling max:

2%

Ja

2%

Ja

2%
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Alle andere seniores- en
jeugdploegen,
rekening
houdende met de mogelijke
uitzonderingen hierna vermeld
UITZONDERINGEN
Reserven seniores bepaalde
leeftijd
Provinciale vrouwen eerste
ploegen
Gewestelijke jeugdploegen
Vrouwelijke jeugd
Recreatief voetbal

100-110

55-75

Ja

2% (4)

Min. 90

Min. 45

Ja

3%

(1) Indien dit materieel onmogelijk is, vast te stellen door de bevoegde instantie bij een terreinkeuring, mag de
minimumbreedte van 60 meter (met toepassing van de voorziene tolerantie) worden aangehouden voor de clubs
uit 2de en 3de afdeling VV/ACFF en voor de Super League Vrouwenvoetbal
(2) Voor clubs die promoveren vanuit 1ste provinciale afdeling naar 3de afdeling VV/ACFF of vanuit 1ste nationale
vrouwenvoetbal naar de Super League vrouwenvoetbal wordt er een overgangsperiode van twee seizoenen
toegestaan om te voldoen aan de afmetingen van het speelveld.
Indien dit materieel onmogelijk is: zie (1)
Indien dit wel mogelijk is, en er is na twee seizoenen nog niet aan de voorwaarden voldaan, zullen deze clubs
verplicht worden opnieuw te dalen naar de hoogste reeks van hun provincie, of naar 1 ste nationale vrouwenvoetbal,
in het daaropvolgende seizoen.
(3) Voor clubs die stijgen naar 1ste nationale en die de licentie van nationale amateurclub dienen te bekomen.
(4) Indien bestaande speelvelden een hogere helling hebben, mag dit behouden blijven.

Artikel B6.11
Enkel de volgende veldmarkeringen zijn toegelaten:
1° de zijlijnen en de doellijnen voldoen aan de afmetingen die hierboven zijn bepaald;
2° de middenstip bevindt zich halverwege de middenlijn. Een cirkel met een straal van 9,15
m is eromheen gemarkeerd;
3° loodrecht op de doellijn, binnen het speelveld, zijn twee lijnen met een lengte van 5,50 m
getrokken op een afstand van 5,50 m van de binnenzijde van elke doelpaal. Zij zijn aan de
uiteinden verbonden door een lijn evenwijdig met de doellijn. Het gebied dat door deze
lijnen wordt afgebakend, heet het doelgebied;
4° loodrecht op de doellijn, binnen het speelveld, zijn twee lijnen met een lengte van 16,50 m
getrokken op een afstand van 16,50 m van de binnenzijde van elke doelpaal. Zij zijn aan
de uiteinden verbonden door een lijn evenwijdig met de doellijn. Het gebied dat wordt
afgebakend door deze lijnen heet het strafschopgebied;
5° in elk strafschopgebied is een strafschopstip aangebracht op een afstand van 11 m van
het midden van de doellijn even ver van beide doelpalen;
6° buiten het strafschopgebied is een cirkelboog aangebracht met een straal van 9,15 m,
gemeten vanaf de strafschopstip;
7° binnen het speelveld is een kwartcirkel aangebracht, met een straal van 1 m, gemeten
vanaf elke hoekvlaggenstok. Het gebied dat wordt afgebakend door deze lijnen heet het
hoekschopgebied;
8° aan de buitenzijde van het speelveld, op 9,15 meter van de kwartcirkel van het
hoekschoppunt, mag een lijntje van 30 cm lengte aangebracht worden loodrecht op de
doellijn en op de zijlijn.
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Artikel B6.12
Een doel wordt op het midden van elke doellijn geplaatst en wordt stevig aan de grond
bevestigd. Een doel bestaat uit twee loodrecht staande palen op gelijke afstand van de
hoekvlaggenstokken, die aan de bovenzijde verbonden zijn door een horizontale doellat. De
doelpalen en de doellat zijn gemaakt van goedgekeurd materiaal. Ze zijn vierkant, rechthoekig,
rond of ovaal van vorm en leveren geen gevaar op voor de spelers.
De afstand tussen de binnenkant van de palen is 7,32 m en de afstand van de onderkant van
de doellat tot de grond is 2,44 m.
De doelpalen en de doellat zijn wit en hebben een gelijke breedte en diepte, die niet meer dan
12 cm bedraagt.
Netten worden vastgemaakt aan de doelen en de grond achter de doelen, op voorwaarde dat
ze goed ondersteund worden en dat ze de doelverdediger niet hinderen.
Artikel B6.13
Op elke hoek van het speelveld staat een hoekvlaggenstok met vlag. Deze hoekvlaggenstok
is minstens 1,50 m hoog en eindigt bovenaan niet in een punt. Er kunnen ook vlaggenstokken
geplaatst worden aan de uiteinden van de middenlijn op een afstand van minimaal 1 m buiten
de zijlijn.
Artikel B6.14
De wedstrijden 8 tegen 8 worden gespeeld op een deel van de helft van een normaal terrein,
in de breedterichting, en waarbij de begrenzingen worden gevormd door:
1° Voor de U12 en U13: de middellijn en het doelgebied, over de ganse breedte van het veld.
2° Voor de U10 en U11: de middellijn en het strafschopgebied, vanaf de zijlijn tot aan de
tegenoverliggende verlenging van het strafschopgebied.

U12-U13

U10-U11

Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze
wedstrijden, en waarbij de afmetingen mogen schommelen tussen:
1° U12 en U13: lengte: 50 tot 60 meter; breedte: 40 tot 45 meter;
2° U10 en U11: lengte: 40 tot 50 meter, breedte: 30 tot 35 meter.
Artikel B6.15
De wedstrijden 5 tegen 5 worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld, met
als afmetingen 35 meter bij 25 meter.
Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze
wedstrijden, en waarbij de afmetingen 35 meter bij 25 meter zijn.
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Artikel B6.16
Het speelveld en het doel voor de wedstrijden 8 tegen 8 of 5 tegen 5 voldoen aan de volgende
bijkomende voorwaarden:
1° de binnenafmeting van de doelen is 5 x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht te
worden aan de grond;
2° de minimumbreedte van de doelpalen is 7,5 centimeter;
3° het doelgebied is een fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het
doel;
4° er is geen strafschop- of hoekschopgebied;
5° wanneer het speelveld gevormd wordt door een deel van een normaal terrein, wordt er
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande afbakening. Voor de andere
afbakeningen gebruikt men lage kegels (topjes/markeerschijven), een dunne lijn van wit
zand of andere gehomologeerde belijningsproducten;
6° de neutrale zone mag bestaan uit een ruimte rondom het speelveld, vrij van enige
hindernis, ten einde een voldoende veiligheid te garanderen aan de scheidsrechter,
spelers en officials.
Artikel B6.17
Het speelveld en de doelen voor het voetbal 3 tegen 3 of 2 tegen 2 voldoen aan de vereisten
opgelegd door ACFF en/of Voetbal Vlaanderen.
Artikel B6.18
Tijdens een wedstrijd is de toegang tot de neutrale zone en beschermingszone verboden voor
onbevoegden. De bevoegde personen zijn toegelaten buiten de speeloppervlakte van het
voorziene speelveld.

2.2 ONGESCHIKT SPEELVELD
Artikel B6.19
Een speelveld is ongeschikt indien:
1° een hindernis zich op het speelveld of in de neutrale zone bevindt, tenzij deze zich op een
afstand van meer dan 3 meter van het speelveld bevindt of meer dan 1,5m voor het
gewestelijk jeugdvoetbal en het recreatief voetbal;
2° de doellijnen, de zijlijnen, de middenlijn, de doelgebieden, de strafschopgebieden, de
hoekschopgebieden of de middencirkel niet afgebakend zijn of indien de punten in deze
gebieden niet aangeduid zijn;
3° de lijnen uitgevoerd werden door het maken van greppels;
4° de doelen of doelnetten ontbreken, of stuk zijn en niet hersteld kunnen worden;
5° één of meerdere hoekvlaggen ontbreken bij aanvang van de wedstrijd 11/11.
Artikel B6.20
Op een ongeschikt speelveld mag niet gespeeld worden.
Indien onmiddellijke verbeteringen mogelijk zijn, laat de scheidsrechter ze uitvoeren, zonder
dat daardoor de aanvang van de wedstrijd mag vertraagd worden. In het andere geval wordt
de bezochte club, voor zover de bevoegde instantie dat beslist, beschouwd als forfait gevend.
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De bevindingen van de scheidsrechter, de opmerkingen van de aanvoerder of van de
afgevaardigde van de bezoekende club en de opsomming van de gebeurlijk gedane
herstellingen, worden door de scheidsrechter op het wedstrijdblad aangetekend.
In geval van twijfel of op verzoek van de aanvoerder of van de afgevaardigde van de
bezoekende club zal de scheidsrechter het speelveld en de doelen opmeten. De bezochte
club levert hiertoe het benodigde meetmateriaal. De resultaten van deze meting zullen door
de scheidsrechter op het wedstrijdblad genoteerd worden, zonder dat het spelen van de
wedstrijd verhinderd wordt.
Wanneer een speelveld ongeschikt wordt verklaard, kan men niet uitwijken naar een ander
speelveld.

Onverminderd de hierboven voorziene situatie van forfait, kan een bevoegde instantie
zich uitspreken over de te nemen maatregelen tegen de bezochte club wegens haar
nalatigheid.

2.3 ONBESPEELBAAR SPEELVELD
Artikel B6.21
Een speelveld is onbespeelbaar indien het volgens het oordeel van de scheidsrechter wegens
de weersomstandigheden niet kan gebruikt worden. Iedere club waakt erover en doet al het
nodige opdat haar speelveld bespeelbaar wordt gehouden.
Artikel B6.22
Behalve bij op voorhand uitstel beslist door de bevoegde instantie, kan alleen de
scheidsrechter de afgelasting van een wedstrijd of de stopzetting ervan wegens
onbespeelbaarheid van het speelveld als gevolg van slechte weersomstandigheden beslissen.
De verdere regels in verband met de onbespeelbaarheid van het speelveld worden hierna
bepaald.

Art. P
Indien een wedstrijd wegens onbespeelbaarheid van het speelveld, vastgesteld door de
scheidsrechter geen doorgang kan vinden of stopgezet wordt, dient deze wedstrijd te worden
verdergezet vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd en met de score op het moment
van de stopzetting.
De rest van de wedstrijd dient te worden verdergezet volgens onderstaande principes:
a) Het wedstrijdblad kan iedere speelgerechtigde speler bevatten die was ingeschreven
op de “Squad size limit” lijst op het moment dat de wedstrijd werd stopgezet,
ongeacht of deze op het oorspronkelijke wedstrijdblad stonden, met uitzondering van
spelers die gewisseld werden of van het veld werden gestuurd voor de wedstrijd
werd stopgezet, net als spelers die geschorst waren voor de stopgezette wedstrijd.
Spelers die op het veld stonden op het moment dat de wedstrijd werd stopgezet,
kunnen niet op het wedstrijdblad worden gezet als wisselspeler voor de verderzetting
van de wedstrijd.
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b) Sancties die werden opgelegd vooraleer de wedstrijd werd stopgezet blijven gelden
voor de rest van de wedstrijd.
c) Gele kaarten opgelegd vooraleer de wedstrijd werd stopgezet worden niet
meegedragen naar andere wedstrijden vooraleer de wedstrijd volledig is afgewerkt.
d) Spelers en teamofficials die van het veld werden gestuurd tijdens de stopgezette
wedstrijd kunnen niet vervangen worden en het aantal spelers die de hervatting
aanvatten is steeds evenveel als het aantal spelers op het moment van stopzetting.
e) Spelers en teamofficials die geschorst werden ten gevolge van een wedstrijd die
gespeeld werd na de stopgezette wedstrijd, kunnen op het wedstrijdblad worden
opgenomen.
f)

De teams kunnen enkel gebruik maken van het aantal wissels en wisselmomenten
zoals ze op het moment van stopzetting nog gerechtigd waren om te gebruiken.

g) Er mogen steeds het maximumaantal toegelaten wisselspelers op het wedstrijdblad
worden geplaatst.
h) De wedstrijd moet hervat worden op de plaats waar de wedstrijd werd stopgezet (i.e.
vrije trap, inworp, doeltrap, hoekschop, penalty, etc.). Indien de wedstrijd werd
gestopt tijdens het normale spel, zal de wedstrijd verdergezet worden via een
scheidsrechtersbal op de plaats van stopzetting.
Art. P
Voor wedstrijden van de eerste ploeg van de clubs van het profvoetbal geldt:
1° Indien een gehele of gedeeltelijke speeldag van afdeling 1A of 1B niet kan plaatsvinden
wegens de algemene weersomstandigheden en/of de onbespeelbaarheid van de
speelvelden, wordt deze speeldag geheel of gedeeltelijk door de Kalendermanager KBVB
verplaatst naar de eerst beschikbare datum van de betrokken clubs.
2° Indien een wedstrijd wegens onbespeelbaarheid van het speelveld, vastgesteld door de
scheidsrechter geen doorgang kan vinden of stopgezet wordt, dient deze wedstrijd te
worden afgewerkt op de eerstvolgende dag of op een andere datum bepaald door de
Kalendermanager KBVB. Deze neemt hierover een beslissing binnen de kortst mogelijke
termijn na consultatie van de betrokken clubs en de lokale overheid. Deze beslissing is
definitief en zonder verhaal.
De club dient zich nooit te verantwoorden voor de bevoegde instantie voor de genomen
maatregelen om het speelveld bespeelbaar te maken. Er kunnen interne sancties aan de
bezochte club worden opgelegd door de Pro League.
Art. A/V
Wanneer een wedstrijd wordt uitgesteld wegens onbespeelbaarheid van het speelveld, kan
de club gehouden zijn zich te verantwoorden tegenover de bevoegde instantie. Deze
oordeelt soeverein of de maatregelen welke door de club werden getroffen, werkelijk het
maximum uitmaken van hetgeen kon gedaan worden en bestraft iedere tekortkoming met
boetes.
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Art. A/V
De scheidsrechter moet tot afgelasting van een wedstrijd of de stopzetting ervan beslissen bij
wedstrijden gespeeld op kunstgrasvelden indien:
1° de sneeuw het kunstgrasveld bedekt, waardoor het volgens de gebruiksvoorwaarden van
de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond te worden, verboden is ervan
gebruik te maken.
2° een temperatuur bereikt wordt die lager ligt dan deze toegestaan voor het kunstgrasveld
in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond
te worden.
Art. A/V
Wanneer de scheidsrechter beslist dat het speelveld onbespeelbaar is, kan de bezochte club
de wedstrijd doen spelen op een van haar andere door de bond goedgekeurde speelvelden,
voor zover dit binnen een straal van vijf kilometer gelegen is van het onbespeelbaar speelveld
en dit speelveld geen ander specifiek schoeisel vereist.
Indien het hoofdspeelveld dreigt te worden beschadigd door de weersomstandigheden, wat
bijgevolg de tijdens het weekend in de installaties geplande wedstrijd van de eerste ploeg in
het gedrang zou kunnen brengen, mag de thuisclub eenzijdig beslissen de wedstrijden van
de andere categorieën te doen spelen op een door de bond gehomologeerd bijveld, gelegen
binnen een straal van vijf kilometer rond het hoofdterrein.
Indien dit bijveld een speelveld in kunststof is, kan de bezoekende ploeg niet verplicht worden
in te gaan op deze wijziging.
Indien de weersomstandigheden het speeloppervlak van het hoofdterrein dreigen te
beschadigen en zo het verloop van de volgende wedstrijd van de eerste ploeg die in haar
installaties is gepland, in het gedrang te brengen, kan de bevoegde instantie eenzijdig
beslissen om de wedstrijd van de eerste ploeg van een amateurclub, die niet in 1ste nationale
uitkomt, te spelen op een van de speelvelden van de bezochte club, die door de bond zijn
goedgekeurd voor de betreffende categorie. Hij moet de betrokken clubs uiterlijk 3 uur vóór
de wedstrijd in het geval van provinciale kampioenschappen en uiterlijk 6 uur vóór de wedstrijd
in het geval van kampioenschappen in 2de en 3de afdeling ACFF en interprovinciale jeugd op
de hoogte brengen van deze eventuele wijziging.
Indien de wedstrijd toch wordt uitgesteld of verplaatst, moet de club, op straffe van forfait, een
goedgekeurd terrein voorstellen tegen de door de bevoegde instantie vastgestelde datum.

Art. A/V
Voor wedstrijden van de eerste ploeg van de clubs van de 1ste nationale geldt:
1° Indien een gehele of gedeeltelijke speeldag van 1ste nationale niet kan plaatsvinden
wegens de algemene weersomstandigheden en/of de onbespeelbaarheid van de
speelvelden, wordt deze speeldag geheel of gedeeltelijk door de Kalendermanager KBVB
verplaatst naar de eerst beschikbare datum van de betrokken clubs.
2° Indien een wedstrijd wegens onbespeelbaarheid van het speelveld, vastgesteld door de
scheidsrechter geen doorgang kan vinden of stopgezet wordt, wordt deze wedstrijd
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volledig herspeeld op de eerstvolgende dag of op een andere datum bepaald door de
Kalendermanager KBVB. Deze neemt hierover een beslissing binnen de kortst mogelijke
termijn na consultatie van de betrokken clubs en de lokale overheid. Deze beslissing is
definitief en zonder verhaal.
Voor wedstrijden van andere ploegen van het amateurvoetbal geldt dat indien een
scheidsrechter vaststelt dat een wedstrijd wegens onbespeelbaarheid van het speelveld:
1° niet kan worden aangevat: deze later dient te wordt gespeeld op een door de bevoegde
instantie vastgestelde datum;
2° wordt gestaakt: de bevoegde instantie oordeelt of:
- de score van de wedstrijd, gekend op het ogenblik van het staken van de wedstrijd,
definitief verworven blijft of
- de wedstrijd volledig moet herspeeld worden.

2.4 SPECIALE ZONES
Artikel B6.23
Op het terrein zijn speciale zones van toepassing indien de reglementen dit voorschrijven.
De volgende speciale zones kunnen zich op het terrein bevinden:
1° een neutrale zone;
2° een beschermingszone;
3° plaatsen voor wisselspelers;
4° een technische zone;
5° plaatsen voor persfotografen.
Artikel B6.24
Het speelveld moet omgeven zijn door een neutrale zone omheind met een afrastering of een
leuning
Voor de clubs die in het profvoetbal 1A spelen kunnen bijkomende vereisten voor de neutrale
zone van toepassing zijn.

Art. P
Voor de clubs die in het profvoetbal 1A spelen moet, behoudens andersluidende wettelijke
bepaling, de neutrale zone afgesloten zijn met een doeltreffende omrastering die, volgens
de UEFA-normen, de veiligheid van de scheidsrechters, spelers en officials waarborgt.
Artikel B6.25
Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen (deze van de provinciale
vrouwenploegen en het recreatief voetbal uitgezonderd) wordt de bescherming van de
scheidsrechters en van de bezoekende spelers verzekerd door het aanleggen, tussen de
kleedkamers en het eigenlijke speelveld, van een ruimte van minstens 3 meter breedte, waar
het publiek geen toegang toe heeft. Deze zone wordt de beschermingszone genoemd.
Dit gebied mag minder breed zijn indien het de scheidsrechter en de spelers afdoende
beschermt.
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Voor de andere speelvelden en bij vriendschappelijke wedstrijden, treft de thuisspelende club
de nodige schikkingen om de scheidsrechter, de spelers en de officials de mogelijkheid te
geven zich zonder gevaar naar het terrein en naar hun kleedkamer te begeven.
Wat betreft de draagwijdte van de schorsingen, wordt dit gebied ook beschouwd als neutrale
zone.
Artikel B6.26
Op de terreinen, waarop wedstrijden van eerste ploegen worden gespeeld, bevinden de
plaatsen van de wisselspelers, de technische en de medische staf van beide ploegen zich in
de onmiddellijke nabijheid van de middenlijn van het speelveld. De inrichting van deze plaatsen
dient dezelfde te zijn voor beide ploegen. Ze zijn minimum 5 meter van elkaar gescheiden.
Voor clubs in het recreatief voetbal zijn er geen verplichtingen met betrekking tot de plaatsen
voor wisselspelers.
Indien materieel gezien onmogelijk (vast te stellen bij de periodieke terreinkeuring) mogen
deze plaatsen zich ook elders rond het terrein bevinden.
Artikel B6.27
De regels over de technische zone worden bepaald in de regels van het voetbalspel.
Artikel B6.28
De regels over de plaatsen voor persfotografen worden bepaald in de regels van het
voetbalspel.

2.5 KLEEDKAMERS
Artikel B6.29
De club, op wiens terrein een wedstrijd gespeeld wordt, stelt een voldoende ruime kleedkamer
ter beschikking van de scheidsrechters en van de beide clubs.
Artikel B6.30
Aan iedere bezoekende club wordt een afzonderlijke kleedkamer ter beschikking gesteld.
Deze verplichting is niet van toepassing voor het voetbal niet-11/11 of tornooiwedstrijden.
Artikel B6.31
Elke kleedkamer wordt op normale manier verwarmd, is voorzien van warm water en voldoet
aan de minimale vereisten op het vlak van hygiëne, veiligheid en gezondheid.
De bezochte club stelt drinkbaar water ter beschikking van de scheidsrechters en spelers die
deelnemen aan de wedstrijd.
Artikel B6.32
De bezochte club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging
van voorwerpen die aan de bezoekende club en spelers toebehoren, behoudens ernstige
nalatigheid.
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2.6 VERLICHTING
Artikel B6.33
Een officiële wedstrijd kan 's avonds worden gespeeld voor zover de verlichtingssterkte van
de installatie aan bepaalde normen, afhankelijk van de afdeling, voldoet:
Afdeling
Profvoetbal (eerste ploegen)

Beloften en reserven profvoetbal,
Super League Vrouwenvoetbal
1ste nationale (eerste ploegen)
2de afdeling Voetbal Vlaanderen
(eerste ploegen)
3de afdeling Voetbal Vlaanderen
(eerste ploegen)
2de en 3de afdeling ACFF (eerste
ploegen)

Hogere
afdelingen:
andere
wedstrijden 11/11
Vrouwenclubs, clubs provinciale
afdelingen en clubs recreatief
voetbal voor wedstrijden 11/11
Wedstrijden niet-11/11 in alle
afdelingen
Provinciale vrouwen, laagste
reeks
Vrouwen recreatief voetbal

Minimale
verlichtingssterkte (lux)
800

Bijzonderheden
Een club welke, vanaf het
seizoen 2016-2017 gedurende 2
opeenvolgende
seizoen
is
uitgekomen in afdeling 1A van
het profvoetbal, moet bij haar
aanvraag van haar licentie voor
de volgende seizoenen voor 1A
profvoetbal, beschikken over een
verlichtingsinstallatie met een
gemiddelde verlichtingssterkte
van minstens 1200 lux;

200
300
(in de overgangsfase: 200)
200
(in de overgangsfase: 130)
130
(in de overgangsfase: 80)
100
(in de overgangsfase: 80)

Verplichting vanaf de aanvang
van het tweede opeenvolgende
seizoen dat de club in de afdeling
uitkomt
Verplichting vanaf de aanvang
van het derde opeenvolgende
seizoen dat de club in de afdeling
uitkomt

80
80

60
Minimaal 60
meetpunt

lux

op

elk

Bij controle van de verlichtingsinstallatie, mag nergens op het terrein de verlichtingssterkte
minder zijn dan 75% van het voorgeschreven gemiddelde.
Artikel B6.34
Indien een club uit 2de of 3de afdeling VV/ACFF of uit provinciale afdelingen een club uit de 1ste
nationale ontvangt voor een wedstrijd van de Beker van België, heeft de bezoekende club het
recht te eisen dat de verlichting beantwoordt aan de in haar afdeling vereiste normen. Wanneer
aan deze voorwaarde niet is voldaan, organiseert de bezochte club de wedstrijd op een ander
terrein dat voldoet aan deze normen, ofwel wordt de wedstrijd bij daglicht gespeeld.
Indien een club uit het amateurvoetbal een club uit het profvoetbal ontvangt voor een wedstrijd
van de Beker van België gelden de desbetreffende regels.
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Artikel B6.35
Nergens op het terrein mag de verlichtingssterkte zodanig zijn afgenomen dat het speelveld
naar het oordeel van de scheidsrechter onbespeelbaar is.
In geval van defect ter gelegenheid van een wedstrijd, geeft de scheidsrechter aan de
bezochte club maximum een half uur globaal respijt om het defect te herstellen. Indien dit niet
lukt, verliest de bezochte club de wedstrijd met forfaitscore, tenzij het een algemeen defect
betreft dat de sector treft of een defect in de elektriciteitscabine die exclusief dient voor de club
en waaraan redelijkerwijze niet kan worden verholpen door de redelijke voorzorgen van de
bezochte club.

Een redelijke voorzorg van de bezochte club bestaat erin om in geval van defect ter
plaatse of in de onmiddellijke nabijheid beroep te doen op een aangestelde van de
distributiemaatschappij, te beschikken over voldoende hulp en over het onontbeerlijk
vervangingsmateriaal.

2.7 GEBRUIK VAN TERREINEN
Artikel B6.36
Een club kan op een terrein dat zij huurt of dat haar ter beschikking staat, slechts spelen indien
zij:
1° ofwel in het bezit is van een schriftelijk akkoord van de eigenaar, dat haar de garantie geeft
voor de duur van het seizoen over dit terrein te kunnen beschikken, zelfs op data die niet
vóór de aanvang van het seizoen werden vastgelegd;
2° ofwel de vrije beschikking heeft over een ander speelveld.
De bevoegde bondsinstantie kan, in bijzondere gevallen, afwijkingen aan bovenvermelde
beperking toestaan, wanneer zij meent dat bepaalde omstandigheden zulks rechtvaardigen.

2.8 KEURING VAN TERREINEN EN INSTALLATIES
Artikel B6.37
De infrastructuur van de clubs en de wijzigingen daaraan zijn onderworpen aan een keuring
onder de verantwoordelijkheid van de bond.
De volgende instanties keuren het terrein en de overige infrastructuur:
1° Voor de afdelingen 1A, 1B en 1ste nationale: het departement veiligheid van de KBVB;
2° Voor de 2de en 3de afdeling Voetbal Vlaanderen, de andere afdelingen Voetbal Vlaanderen
en Voetbal Vlaanderen-clubs van nationale afdelingen dames: het Competitions
Department Voetbal Vlaanderen;
3° Voor de afdelingen 2de en 3de afdeling ACFF en ACFF-clubs van nationale afdelingen
dames: het Sportcomité ACFF;
4° Voor de andere afdelingen ACFF: de provinciale comités.
Hun taak beperkt zich tot het nagaan van de conformiteit van de bestaande terreinen en de
overige infrastructuur of het nieuwe ontwerp met de reglementsbepalingen.
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Artikel B6.38
Het terrein en de overige infrastructuur van een club, die haar toetreding tot de KBVB
aanvraagt, worden door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen of het bevoegd
provinciaal comité ACFF gekeurd.

De kosten, die de keuring van het terrein en de overige infrastructuur van een nieuwe
club met zich meebrengt, zijn ten laste van de bond, indien de toetreding van de nieuwe club
aanvaard wordt. In het tegenovergesteld geval, worden ze afgetrokken van de borgsom die de
club bij haar aanvraag tot toetreding gestort heeft.
Artikel B6.39
De clubs die nieuwe sportinfrastructuur willen bouwen, bestaande infrastructuur willen
veranderen of naar andere over willen gaan, maken het plan van die infrastructuur vooraf ter
inzage over aan de bevoegde instantie.

De kosten, voortvloeiend uit de keuring van aanpassingen of verbouwingen, die een club
aan haar infrastructuur uitvoert, zijn ten laste van de club, met uitzondering van de
verplaatsingskosten, die ten laste van de bond zijn.
Artikel B6.40
Een club die op haar veld avondwedstrijden wil spelen, moet haar nieuwe of gewijzigde
terreinverlichting vooraf laten keuren door de bevoegde bondsinstantie.
De keuring wordt om de drie jaar hernieuwd behalve voor de terreinen waar 60 lux volstaat en
waarvoor de keuring georganiseerd wordt op initiatief van de bond. De validering dient uiterlijk
op 31 december van het derde jaar volgend op de vorige validering hernieuwd en bekomen
zijn.

De eerste keuring gebeurt op kosten van de bond. Wanneer een tweede keuring
noodzakelijk is omdat de verlichting niet voldeed of wanneer aanpassingswerken werden
opgelegd, vallen de kosten van de aanvullende keuring ten laste van de club.
Artikel B6.41
De keuring van het terrein en de overige infrastructuur van de clubs wordt om de drie jaar
hernieuwd en gebeurt op kosten van de clubs, met uitzondering van de verplaatsingskosten,
die ten laste van de bond zijn.
De validering dient uiterlijk op 31 december van het derde jaar volgend op de vorige validering
hernieuwd en bekomen zijn.
Artikel B6.42
Indien er een herkeuring noodzakelijk is omdat er afwijkingen worden vastgesteld bij de
eerste keuring, vallen al de kosten van deze herkeuring ten laste van de club.
Artikel B6.43
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Indien een bezoekende club weigert te spelen of onder voorbehoud speelt, wegens een door
hem veronderstelde ongeschiktheid van het speelveld, en dit wordt gevolgd door een klacht,
wordt het terrein door de bevoegde instantie opnieuw gekeurd.
De kosten van deze keuring worden gevoegd bij de totale kosten van de zaak en ten laste
gelegd van de in gebreke zijnde partij.

3 BAL EN ANDER MATERIAAL
De bal voldoet aan de voorschriften bepaald in de regels van het voetbalspel.
Artikel B6.44
In wedstrijden tussen ploegen van:
1° seniores, U15 elite, U16 tot U21 en vrouwelijke jeugd U20 wordt bal nummer 5 gebruikt;
2° U10 tot U15 (uitgezonderd U15 elite) en vrouwelijke jeugd U13 tot U16, wordt bal nummer
4 gebruikt;
3° U6 tot U9, wordt bal nummer 3 gebruikt.

Een inbreuk op deze regel wordt bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 30,00 EUR,
die verdubbeld wordt bij herhaling tijdens hetzelfde seizoen.

In geval de wedstrijd niet kan aangevat of voortgezet worden wegens een gebrek aan
ballen, komen de drie punten automatisch toe aan de bezoekende club.
Artikel B6.45
De organiserende club houdt een fluitje, een stel gele en rode kaarten, twee witte of felkleurige
vlaggen van 30 tot 40 centimeter zijde en een meetinstrument van minimaal 3 meter lengte ter
beschikking.

Elke inbreuk op deze verplichtingen wordt bestraft met een boete van 15,00 EUR. Bij
herhaling in de loop van eenzelfde seizoen, wordt de boete verdubbeld.
Artikel B6.46
Op het terrein is steeds een draagberrie, evenals een verbandkist, bevattende al de bij
ongevallen onmisbare benodigdheden en producten, waarvan de lijst consulteerbaar is op de
website van de bond voorhanden.

Zie hiervoor: www.rbfa.be/nl/zelf-actie/clubs/medische-informatie.

De clubs zijn verplicht een werkende AED (automatische externe defibrillator) te voorzien
in de door hen gebruikte sportinfrastructuur die voldoet aan alle wettelijke bepalingen.
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Overgangsbepaling seizoen 2022-2023
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is bovenstaande verplichting m.b.t. tot de AED
niet van toepassing tijdens het seizoen 2022-2023.

Elke inbreuk op deze verplichtingen wordt bestraft met een boete van 15,00 EUR. Bij
herhaling in de loop van eenzelfde seizoen, wordt de boete verdubbeld.

4 INTEGRITEIT, ORDE EN VEILIGHEID
4.1 ALGEMEEN
Artikel B6.47
Wedstrijden die ingaan tegen de waarden van het voetbal en/of de bond zijn verboden.
Artikel B6.48
Officiële wedstrijden tussen herenploegen en vrouwenploegen, alsook wedstrijden tussen
ploegen samengesteld uit heren en vrouwen zijn verboden, met uitzondering van:
1° de jeugdreeksen die gemengde categorieën in lijn mogen brengen;
2° wedstrijden tussen vrouwenploegen en ploegen uit de gemengde categorieën.
Elke inbreuk op deze bepalingen wordt gesanctioneerd met een boete van 100,00 EUR
tot 500,00 EUR, ten laste van de organiserende club of de club die haar naam hiertoe leent.
Artikel B6.49
Bij een senioreswedstrijd die telt voor een competitie, waaraan stijgen en/of dalen verbonden
is, voor de Beker van België of voor een provinciale beker, uitgezonderd het recreatief voetbal,
betreden de spelers van beide ploegen in evenwijdige rijen het speelveld, onmiddellijk na de
scheidsrechters.
Artikel B6.50
Het gebruik van luidsprekers is, behoudens in geval van noodzaak, verboden tijdens de duur
van de wedstrijd.
Artikel B6.51
Het gebruik van één of meerdere reuzenschermen is toegelaten in stadions mits naleving van
de reglementen en richtlijnen van de UEFA.

Het Disciplinair Comité Profvoetbal is bevoegd om de duidelijke, in hoofde van de club
bewezen overtredingen, te sanctioneren en, in geval van een nieuwe inbreuk op de praktische
gids, het gebruik van het reuzenscherm te verbieden voor boodschappen die niet publicitair
en/of van algemeen nut zijn.
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4.2 VEILIGHEID
Iedere voetbalwedstrijd is onderworpen aan de wet van 21 december 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (de Voetbalwet).

Artikel B6.52
In elk stadion is er een bijzonder reglement van toepassing betreffende veiligheid en inwendige
orde.

Artikel B6.53
De bezochte club verzekert de bescherming van de scheidsrechters, alsmede die van de
spelers en van de vertegenwoordigers van de bezoekende club vóór, tijdens en na de
wedstrijd, en dit tot op het ogenblik dat ze zich in veiligheid bevinden.
Indien de terreinafgevaardigde, eventueel op vraag van de veiligheidsverantwoordelijke, het
nodig oordeelt voor het handhaven van de orde, heeft hij het recht de personen die er zich in
bevinden uit de neutrale zone te verwijderen.
De bezochte club verhindert dat het publiek het speelveld betreedt en dat het de
scheidsrechters en spelers omringt bij hun terugkeer naar de kleedkamers.
Artikel B6.54
Als voorzorgsmaatregel en indien nodig met de medewerking van de ordediensten, kan een
club de toegang tot haar terreinen en de overige infrastructuur weigeren aan elke persoon
wiens aanwezigheid het regelmatig verloop van de wedstrijd ernstig zou kunnen verstoren.
Dergelijke maatregel kan ook genomen worden op aanbeveling van de bevoegde instantie.

4.3 STAPPENPLAN VOOR DE SCHEIDSRECHTER
Artikel B6.55
Onverminderd de bepalingen inzake bijzondere inbreuken, geldt in geval van agressie op een
scheidsrechter, bij verbaal geweld (spreekkoren), discriminatie of wanordelijkheden buiten het
speelveld de hierna vermelde procedure:

Art. P/A/V
Procedure bij agressie op een scheidsrechter:
1° Wanneer een scheidsrechter een kwetsuur oploopt ingevolge agressie, moet de
wedstrijd definitief gestaakt worden.
2° Wanneer een scheidsrechter zich ingevolge agressie zwaar bedreigd voelt, zijn er
volgende mogelijkheden:
- de wedstrijd mag definitief gestaakt worden of

Page 20 of 61

Boek B, Titel 6 - Wedstrijden

-

de te volgen procedure bij verbaal geweld (spreekkoren) en wanordelijkheden buiten
het speelveld, mag ingezet worden.

Art. P
Procedure bij verbaal geweld (spreekkoren), discriminatie en wanordelijkheden
buiten het speelveld in het profvoetbal:
Hier zal de scheidsrechter in meerdere fasen optreden. Het niet toepassen van deze
procedure door de scheidsrechter staat evenwel de vervolging en de veroordeling van
bijzondere inbreuken niet in de weg.
1° Fase 1:
- hij roept beide kapiteins en deelt hen mede dat hij de intentie heeft een omroep te
laten doen via de stadionomroeper en hij vraagt hun medewerking om de supporters
tot kalmte aan te manen.
- hij vraagt de terreinafgevaardigde een 1ste omroep te doen via de stadionomroeper.
De terreinafgevaardigde informeert onmiddellijk de veiligheidsverantwoordelijke en
desgevallend de match delegate.
2° Fase 2:
- indien de houding van het publiek niet verbetert, onderbreekt hij de wedstrijd en
vraagt de spelers tijdelijk naar de kleedkamers te gaan.
- hij vraagt de terreinafgevaardigde een 2de omroep te doen via de stadionomroeper.
De terreinafgevaardigde informeert onmiddellijk de veiligheidsverantwoordelijke.
- hij hervat het spel na een betekenisvolle onderbreking (duur overeenkomstig de
reglementaire wachttijden).
3° Fase 3:
a) Hij moet de wedstrijd definitief staken indien tijdens de onderbreking de houding van
het publiek dat verantwoordelijk was voor de toepassing van fase 2 niet verbetert of
indien, nadat de rust was weergekeerd, zijn houding terug verslechtert.
Hij neemt hierover contact op met de veiligheidsverantwoordelijke van de
organisator en de politie.
b) Hij moet de wedstrijd definitief staken indien, tijdens de onderbreking of nadat de
rust was weergekeerd, de houding van het publiek dat niet verantwoordelijk was voor
de toepassing van fase 2 zulke beslissing uit veiligheidsoverwegingen rechtvaardigt.
Hij neemt hierover contact op met de veiligheidsverantwoordelijke van de
organisator en de politie.
Art. A/V
Procedure bij verbaal geweld (spreekkoren), discriminatie en wanordelijkheden
buiten het speelveld in het amateurvoetbal:
Hier zal de scheidsrechter in meerdere fasen optreden.
1° Fase 1:
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-

hij roept beide kapiteins en de terreinafgevaardigde en hij vraagt hun medewerking
om de supporters tot kalmte aan te manen.

2° Fase 2:
-

indien de houding van het publiek niet verbetert, onderbreekt hij de wedstrijd en
vraagt de spelers tijdelijk naar de kleedkamers te gaan.
hij vraagt de afgevaardigde om zich naar de supporters te begeven om hen een
laatste maal tot kalmte aan te manen.
hij herneemt het spel na een relevante onderbreking (duur overeenkomstig de
reglementaire wachttijden).

3° Fase 3:
-

hij moet de wedstrijd definitief staken indien tijdens de onderbreking de houding van
het publiek niet verbetert of indien, nadat de rust was weergekeerd, de houding van
het publiek terug verslechtert.

Het opstellen van een gedetailleerd verslag over de feiten is steeds verplicht en dit van
zodra minstens één van deze fases is gebruikt.

4.4 WEDSTRIJD MET GESLOTEN DEUREN
Artikel B6.56
Bij een wedstrijd met (gedeeltelijk) gesloten deuren worden alleen tot de infrastructuur van de
club toegelaten, buiten de spelers en de scheidsrechters:
1° de verantwoordelijke bestuursleden van de twee betrokken clubs;
2° de technische en medische staf, en de veiligheidsverantwoordelijken van beide ploegen;
3° het personeel van de medische hulpdiensten en van de ordediensten, de bandweer en de
stewards;
4° het personeel van de productiemaatschappij voor de opname en uitzending van de
wedstrijden;
5° het personeel bevoegd voor de reclamepanelen rond het speelveld en van het scorebord;
6° het personeel belast met het onderhoud van het terrein en met de receptie, en de
ballenjongens;
7° de leden van de officiële instanties van de bond die minstens 48 uur voor de wedstrijd hun
aanwezigheid hebben gemeld aan de organiserende club en/of de KBVB;
8° de journalisten in het bezit van een toegangsbewijs afgeleverd door Sportspress of door
de KBVB;
9° de scouts geaccrediteerd door de betrokken clubs, en waarvan de lijst op voorhand wordt
medegedeeld aan de organiserende instantie.
10° Ingeval van gedeeltelijk gesloten deuren, de supporters met toegangsbewijzen voor de niet
gesloten tribunes.
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5 SPELERS EN HUN UITRUSTING
5.1 AANTAL SPELERS
Artikel B6.57
Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen, die elk uit het volgende aantal spelers
bestaan:

- Aantal,
waaronder een
doelverdediger
- Stoppen als
aantal minder is
dan:

5/5
5 spelers maximum

8/8
8 spelers maximum

11/11
11 spelers max.

4 spelers

6 spelers

7 spelers

Artikel B6.58
Een onvolledige ploeg mag zich tijdens de wedstrijd vervolledigen volgens de regels van het
voetbalspel.

5.2 WISSELSPELERS
Artikel B6.59
Het aantal wisselspelers en de wisselprocedure kunnen respectievelijk bepaald worden voor
het profvoetbal en het amateurvoetbal in overeenstemming met de regels van het voetbalspel.

Art. P/A/V
We onderscheiden de volgende soorten wissels:
1° De gewone wissels: waarbij er een bepaald maximaal aantal spelers mag gewisseld
worden, te putten uit een maximaal toegelaten aantal ingeschreven wisselspelers op het
wedstrijdblad.
2° De doorlopende wissels: waarbij al de ingeschreven wisselspelers op het
wedstrijdblad mogen opgesteld worden, en waarbij een gewisselde speler opnieuw aan
het spel mag deelnemen.
3° De verplichte wissels, waarbij al de wisselspelers na een “time out” het veld ingestuurd
worden, en minstens het volgende quarter uitspelen, zodat er een minimum
speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd wordt.

Art. P
Systeem van wissels - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels
Gewone
wissels

Doorlopende
wissels

Max. aantal
Wisselspelers

Max. aantal
wissels

PROFVOETBAL
(competitie, play-off,
eindronde, …)
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Eerste ploeg profvoetbal
1A en 1B
Beloftecompetitie
profvoetbal
BEKER VAN BELGIE
Heren
Tot en met speeldag 4
vanaf speeldag 5
BEKER VAN BELGIE
U21
ELITE JEUGD
U18
U15, U16
U8 tot U14

x

7

5

x

7

5

x
x
x

7
7
7

5
5
5

7
5
6

5

x
x
x

Afwijking: Wedstrijd met verlengingen
In een wedstrijd, die met verlengingen wordt gespeeld, mag in deze verlengingen een
extra-vervanger worden ingezet voor zover het totale aantal van 4 vervangingen niet
overschreden wordt. Voor de wedstrijden voor de Beker van België heren, de Beker van
België U21 en voor de officiële wedstrijden van afdelingen 1A, 1B en de
beloftecompetitie profvoetbal wordt dit aantal verhoogd tot 6).

Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, kan het aantal
wisselspelers dat op het wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal wissels dat
is toegestaan tijdens vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in gemeen overleg
bepaald worden door de deelnemende ploegen voor zover de scheidsrechter hierover wordt
ingelicht. Het systeem van de doorlopende wissels is er slechts van toepassing in gemeen
overleg.
De namen van de wisselspelers dienen voor de aanvang van de wedstrijd op het
wedstrijdblad ingeschreven te zijn.
De ongebruikte vakken van papieren wedstrijdbladen dienen geschrapt te worden vóór de
wedstrijd, de namen van spelers die niet komen opdagen dienen te worden doorgehaald na
de wedstrijd en door de scheidsrechter te worden geparafeerd.
De wisselspelers moeten gekozen worden uit het maximum op het wedstrijdblad toegestane
aantal.
In gevallen waarin het aantal wissels wordt verhoogd van 3 tot 5 zoals hierboven
aangegeven, wordt het aantal wisselmogelijkheden vastgelegd op 3* (wissels tijdens de rust
niet meegerekend).
Indien er verlengingen worden gespeeld:
- krijgen de teams een extra wisselmogelijkheid* (zowel indien het team reeds al zijn
wisselmogelijkheden heeft opgebruikt, alsook indien dit nog niet het geval is)
- kunnen extra wissels worden doorgevoerd
o In de periode voor de start van de verlengingen
o Tijdens de rust van de verlengingen.
Indien een team zijn maximum wissels en/of wisselmogelijkheden nog niet heeft bereikt,
mogen deze resterende wissels en/of wisselmogelijkheden nog gebruikt worden tijdens de
verlengingen.
* Indien beide teams wisselen op hetzelfde moment, zal dit meetellen als een
wisselmogelijkheid voor allebei de teams.
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Art. P
De procedure voor “gewone wissels” en voor de “doorlopende wissels” worden geregeld in
artikel 3 van “de Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”.
De doorlopende wissels moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden, gezien alle
ingeschreven spelers beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben deelgenomen.
Art. P
De voorwaarden inzake de borden voor wissels worden geregeld in “de Aanvullingen bij de
regels van het voetbalspel”, regel 5.

Art. P
De spelers of vervangers mogen niet veranderen van ploeg, wanneer meerdere wedstrijden
gelijktijdig worden gespeeld.
Art. A/V
Systeem van wissels - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels
Gewone
wissels

Doorlopende
wissels

Verplichte
wissels

Max. aantal
Wisselspelers

Max. aantal
wissels

x

7

5

x

4

4

x

5

5

7

5

x

7

5

x
x

7
4

5
4

x

7

5

x

4

4

BEKER VAN BELGIE
Heren
PROVINCIALE
BEKERS
Provinciale
bekers
ACFF
Provinciale
bekers
Voetbal Vlaanderen
BEKER VAN BELGIE
Vrouwen
SUPER
LEAGUE
VROUWENVOETBAL
EERSTE PLOEGEN
AMATEURS
1ste nationale
2de en 3de afdeling
VV/ACFF
1ste en 2de nationale
vrouwenafdelingen
Provinciale
afdelingen
uitgezonderd

de
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laagste
provinciale
vrouwenafdeling
x

4

4

Provinciale
afdelingen
ACFF
uitgezonderd
de
laagste
provinciale
vrouwenafdeling

provinciale
vrouwen

provinciale
vrouwenafdelingen
RESERVEN
AMATEURS
1ste nationale, 2de en
3de afdeling VV/ACFF
Provinciaal
/
gewestelijk
JEUGD
Vlaanderen

X

4

X

4

laagste
afdeling

x

4
x

4

X (**)

3

4

Voetbal

Wedstrijdvorm
5/5
t.e.m. U13
Wedstrijdvorm
8/8
t.e.m. U13
Wedstrijdvorm 11/11
U14 - U15 - U16 - U17

Wedstrijdvorm 8/8 bij
U15, U16, U17

4
Mogelijk
bij
kwetsuur
(*)
Mogelijk
bij
kwetsuur
(*)

U19 - U21
ELITE JEUGD ACFF
U18
U17, U16, U15
U8 tot U14
Wedstrijdvorm
5/5
(ACFF)
Wedstrijdvorm 8/8
(ACFF)
Wedstrijdvorm 11/11
(ACFF)

x

5

x

4

x

5
/

X
X
X
X

X

/
/
/
/

4
4
6
3

/

4

/

5

4

RECREATIEF
VOETBAL SENIORS
(VV)
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Seniors (stijgen en X
5 (***)
dalen)
Reserven, Veteranen,
X
7
Vrouwen
(*) Als basisregel geldt de verplichte wissel. Maar in geval van blessure tijdens een quarter, mag
de gekwetste speler gewisseld worden, maar mag hij niet meer aan het spel deelnemen tijdens
deze wedstrijd.
(**) Maar sensibilisering om elke speler minstens 50% speelgelegenheid te gunnen!
(***) Tijdens 3 wisselmomenten buiten de rust voor elke ploeg.
Afwijking: Wedstrijd met verlengingen
In een wedstrijd, die met verlengingen wordt gespeeld, mag in deze verlengingen een extravervanger worden ingezet voor zover het totale aantal van 4 vervangingen niet overschreden
wordt. Voor de wedstrijden voor de Beker van België heren, Beker van België vrouwen en de
Super League vrouwenvoetbal wordt dit aantal verhoogd tot 6.

Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, kan het aantal
wisselspelers dat op het wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal wissels dat
is toegestaan tijdens vriendschappelijke wedstrijden en tornooien van seniores in
gemeen overleg bepaald worden door de deelnemende ploegen voor zover de
scheidsrechter hierover wordt ingelicht. Het systeem van de doorlopende wissels is er van
toepassing.
De namen van de wisselspelers dienen voor de aanvang van de wedstrijd op het
wedstrijdblad ingeschreven te zijn.
De ongebruikte vakken van papieren wedstrijdbladen dienen geschrapt te worden vóór de
wedstrijd, de namen van spelers die niet komen opdagen dienen te worden doorgehaald na
de wedstrijd en door de scheidsrechter te worden geparafeerd.
De wisselspelers moeten gekozen worden uit het maximum op het wedstrijdblad toegestane
aantal.
In gevallen waarin het aantal wissels wordt verhoogd van 3 tot 5 zoals hierboven
aangegeven, wordt het aantal wisselmogelijkheden vastgelegd op 3* (wissels tijdens de rust
niet meegerekend). Deze regel is niet van toepassing op de competities van de ACFF waar
er geen maximum aantal wisselmogelijkheden is.
Indien er verlengingen worden gespeeld:
- krijgen de teams een extra wisselmogelijkheid* (zowel indien het team reeds al zijn
wisselmogelijkheden heeft opgebruikt, alsook indien dit nog niet het geval is)
- kunnen extra wissels worden gebruikt
o In de periode voor de start van de verlengingen
o Tijdens de rust van de verlengingen.
Indien een team zijn maximum wissels en/of wisselmogelijkheden nog niet heeft bereikt,
mogen deze resterende wissels en/of wisselmogelijkheden nog gebruikt worden tijdens de
verlengingen.
* Indien beide teams wisselen op hetzelfde moment, zal dit meetellen als een
wisselmogelijkheid voor allebei de teams.

Art. V
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De procedure voor “gewone wissels” en voor de “doorlopende wissels” worden geregeld in
artikel 3 van “de Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”.
De procedure voor “verplichte wissels” is de volgende:
1° Na het eerste en het derde quarter dienen de verplichte wissels doorgevoerd te worden
d.w.z. al de wisselspelers dienen opgesteld te worden, en dienen het quarter volledig uit
te spelen
2° Tijdens de rust mag de opstelling van de ploeg volledig herschikt worden, zonder dat dit
aan de scheidsrechter wordt medegedeeld.
3° In geval van blessure tijdens een quarter, mag de gekwetste speler gewisseld worden,
maar mag hij niet meer aan het spel deelnemen tijdens deze wedstrijd.
4° Indien de scheidsrechter vaststelt dat de regel van de verplichte vervangingen niet wordt
toegepast, dient hij een verslag op te stellen.
5° Indien, na onderzoek door de bevoegde instantie, dit inderdaad zo blijkt, wordt de club
in overtreding bestraft:
- met een forfaitscore;
- met een boete ten bate van de bond, zoals bepaald voor een forfait voor een
bepaalde wedstrijd
De verplichte en de doorlopende wissels moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden,
gezien alle ingeschreven spelers beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben
deelgenomen.
Art. A/V
De voorwaarden inzake de borden voor wissels worden geregeld in “de Aanvullingen bij de
regels van het voetbalspel”, regel 5.
Art. A/V
De spelers of vervangers mogen niet veranderen van ploeg, wanneer meerdere wedstrijden
gelijktijdig worden gespeeld.

5.3 KAPITEIN
Artikel B6.60
Iedere ploeg heeft een kapitein die een armband draagt die een gemakkelijke identificatie
toelaat. In de regels van het voetbalspel worden de verdere regels in verband met deze functie
en de taken van deze persoon bepaald.

5.4 UITRUSTING
Artikel B6.61
De uitrusting van de spelers voldoet aan de regels van het voetbalspel.
Artikel B6.62
Iedere club informeert de bond over de kleuren (shirt, broek en kousen) onder dewelke ze
uitkomt.
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Artikel B6.63
Wanneer, bij wedstrijden van jeugd en reserven, naar het oordeel van de scheidsrechter, de
kleur van de shirts, broeken en kousen van beide ploegen niet genoeg verschilt, verplicht hij
de spelers van de bezochte club een shirt van een andere kleur te dragen.
Indien bij wedstrijden van eerste ploegen, de kleur van het shirt, de broek en de kousen van
beide ploegen niet voldoende verschilt, verplicht de scheidsrechter de spelers van de bezochte
club shirts, broeken en kousen van een andere kleur te dragen.
In afwijking van het bovenstaande verplicht de scheidsrechter in kampioenschaps- of
bekerwedstrijden tussen eerste ploegen van de hogere afdelingen vrouwen en heren de
spelers van de bezoekende club een andere shirt, broek en kousen te dragen. Wanneer het
verschil toch niet afdoende is, stelt de thuisploeg, die het voorrecht geniet in haar eigen kleuren
te mogen spelen, aan de bezoekende spelers een reserveshirt,-broek en -kousen ter
beschikking.

De ploeg die zich dient te schikken wordt gesanctioneerd met een forfait wanneer zij
weigert het reglement toe te passen en de bevelen ter zake van de scheidsrechter uit te
voeren.
Artikel B6.64
De kledij van de speler is onder meer niet reglementair indien:
1° wat betreft de eerste ploeg, de beloften en de reserven, de kleur van de zichtbare
onderkleding verschilt van de hoofdkleur van de mouw van het shirt en/of van de broek, of
van de kleur van het onderste deel van deze laatste, al naargelang;
2° de kleur van de zichtbare onderkleding verschilt van deze van de andere spelers van de
ploeg;
3° de slogans, de verklaringen of de toegestane beelden/foto’s zich niet op de voorkant van
de trui, op de mouw en/of op de kapiteinsband bevinden, behoudens welbepaalde
reglementaire uitzonderingen.;
4° de kousen de benen niet bedekken tot onder de knie;
5° de schoenveters niet correct vastgebonden zijn;
6° de schoenen aluminium noppen dragen en het een wedstrijd betreft die gespeeld wordt:
a) op een kunstgrasveld, waarop het verboden is aluminium noppen te gebruiken, met
uitzondering van de terreinen van de eerste ploegen van de clubs van het profvoetbal,
b) in de spelvormen niet-11/11;
7° de beenbeschermers de voorkant van het scheenbeen niet bedekken;
8° de uitrusting een voorwerp bevat dat voor de andere spelers gevaar kan opleveren.
Artikel B6.65
De spelers van alle ploegen, met uitzondering van de spelers in de speelvormen niet-11/11,
zijn verplicht een op de rugzijde duidelijk genummerde trui te dragen. Dit nummer wordt
vermeld op het wedstrijdblad.
Artikel B6.66
Op de kleding die gedragen wordt door spelers, wisselspelers en vervangen spelers, evenals
alle teamofficials die zich in de technische zone bevinden, zijn toegelaten:
1° nummer en naam van de speler;
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2° emblemen/logo’s van de club;
3° slogans/emblemen van initiatieven ter promotie van het voetbal, van respect en van de
integriteit;
4° alle reclame toegelaten door het reglement van de competitie of door het reglement van
toepassing in de nationale federatie, confederatie of de FIFA;
5° informatie betreffende de wedstrijd: ploegen, datum, competitie/evenement, plaats.
De publiciteit mag verschillend zijn voor de onderscheidene ploegen van eenzelfde club. Ze
mag geen enkel politiek of confessioneel karakter hebben. Zij komt op eenvormige en
identieke wijze voor op alle onderdelen van de uitrusting van de spelers die op het
wedstrijdblad ingeschreven staan.

Bij inbreuk op deze regels legt de bevoegde instantie een boete op van 10,00 EUR tot
30,00 EUR, die verdubbeld wordt bij herhaling tijdens hetzelfde seizoen.

6 SCHEIDSRECHTERS
6.1 BEVOEGDHEID
Artikel B6.67
De scheidsrechters zien erop toe dat de spelregels correct worden toegepast en worden
nageleefd door alle clubs en aangeslotenen.
Artikel B6.68
De scheidsrechter handelt conform het bondsreglement.
Artikel B6.69
De scheidsrechter is bevoegd voor de keuring van het speelveld conform de regels van het
voetbalspel.

6.2 AANDUIDING SCHEIDSRECHTER
Artikel B6.70
Voor officiële wedstrijden wordt de scheidsrechter aangeduid door de bond. De clubs kunnen
voor hun vriendschappelijke wedstrijden en tornooien een officiële scheidsrechter aanvragen.
Ter gelegenheid van de wedstrijden van de Beker van België, het kampioenschap van 1ste
Nationale, 2de afdeling ACFF/VV, 3de afdeling ACFF/VV en de eindrondes moeten de clubs
de scheidsrechters ophalen op de ontmoetingsplaats die ze aan het begin van het seizoen
hebben meegedeeld en dit ten laatste 90 minuten vóór aanvang van de wedstrijd.

6.3 AANDUIDING ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS
Artikel B6.71
De aanduiding van assistent-scheidsrechters gebeurt door de bond.
Artikel B6.72
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In officiële wedstrijden, kunnen de bevoegde instanties ambtshalve assistent-scheidsrechters
doen aanduiden in bepaalde afdelingen. De vergoedingen en verplaatsingskosten vallen in dat
geval ten laste van de bezochte club.
Indien in de andere afdelingen twee clubs of één van beide clubs vragen assistentscheidsrechters aan te duiden en hierop wordt ingegaan door de bond vallen de verschuldigde
vergoedingen en de verplaatsingskosten ten laste van beide clubs, elk voor de helft, indien
beide om de aanduiding verzocht hebben. Is de aanduiding slechts gevraagd door één club,
dan blijven de vergoedingen en de verplaatsingskosten ten laste van deze laatste.
Artikel B6.73
In vriendschappelijke wedstrijden:
1° in het profvoetbal en het amateurvoetbal heren van hogere afdelingen worden er, zodra er
een club hiervan betrokken is, altijd assistent-scheidsrechters aangeduid voor de
wedstrijden van de eerste ploegen. De vergoedingen en verplaatsingskosten vallen in dat
geval ten laste van de bezochte club.
2° van eerste ploegen heren waarbij een club uit 1ste provinciale afdeling is betrokken, in de
provinciale afdelingen van Voetbal Vlaanderen, kan Voetbal Vlaanderen ambtshalve
assistent-scheidsrechters aanduiden. In dat geval zijn de vergoedingen en de
verplaatsingskosten ten laste van de bezochte club.
3° van andere eerste ploegen en wedstrijden van jeugd en reserven, wordt er gespeeld
zonder assistent-scheidsrechters tenzij één of beide clubs om aanduiding vragen. Indien
hierop wordt ingegaan door de bond vallen de verschuldigde vergoedingen en de
verplaatsingskosten ten laste van beide clubs, elk voor de helft, indien beide om de
aanduiding verzocht hebben. Is de aanduiding slechts gevraagd door één club, dan blijven
de vergoedingen en de verplaatsingskosten ten laste van deze laatste.

6.4 AFWEZIGHEID EN VERVANGING
Artikel B6.74
Wanneer de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt, moet
de bezochte club het initiatief nemen om de procedure tot vervanging te starten, volgens de
regels, vermeld in de hiernavolgende bepalingen.
Artikel B6.75
Wanneer in een wedstrijd met officiële assistent-scheidsrechters de scheidsrechter afwezig is
of zich terugtrekt in de loop van een wedstrijd, leiden de assistent-scheidsrechters, in rangorde
van aanduiding, de wedstrijd.
Bij afwezigheid van of uitvallen van een assistent-scheidsrechter, ongeacht het resultaat van
de opgestarte vervangingsprocedure, wordt de wedstrijd aangevangen of voortgezet.
Artikel B6.76
Wanneer in een wedstrijd zonder assistent-scheidsrechters de scheidsrechter afwezig is of
zich terugtrekt, gebeurt de vervanging volgens het hierna bepaalde.
Wanneer er echter alleen spelers op het terrein aanwezig zijn, neemt de speler van de
bezochte club, die de terreinafgevaardigde vervangt, tegelijk de functies van scheidsrechter
waar, tenzij een effectieve speler van de bezoekende club, de wedstrijd wenst te leiden. In dat

Page 31 of 61

Boek B, Titel 6 - Wedstrijden

geval mag de speler van de bezochte club die als terreinafgevaardigde dienst doet, niet
meespelen tenzij de bezoekende club toch nog elf spelers in lijn kan brengen.
Artikel B6.77
De keuze van de vervanging van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter gebeurt
volgens de regels bepaald in dit artikel.
De rangorde voor de keuze van de vervanging van de scheidsrechter of de assistentscheidsrechter is de volgende:
1° de neutrale scheidsrechter, volgens hun rangorde, met name de categorie of het niveau
waarin actief als scheidsrechter H ;
2° de scheidsrechter toegewezen aan een van de aanwezige clubs volgens rangorde, met
name de categorie of het niveau waarin actief als scheidsrechter H;
3° een aangeslotene die niet toegewezen is aan een van de betrokken clubs;
4° een aangeslotene die aan een der betrokken clubs is toegewezen;
5° een toeschouwer.
De bezoekende club heeft in elk van deze groepen de eerste keuze.
De aangeslotene of de toeschouwer, op wie de bezoekende of bij gebreke de bezochte club
verplicht is beroep te doen als gelegenheidsscheidsrechter, mag die taak weigeren. Wanneer
niemand anders de wedstrijd wil leiden, neemt de afgevaardigde van de bezochte club de
functies van scheidsrechter waar. Indien deze echter buiten de voorziene leeftijd valt, neemt
een aangeslotene van de bezochte club, de functie van scheidsrechter waar.
Er mag geen beroep worden gedaan op personen jonger dan 17 jaar of ouder dan 60 jaar
behalve voor de categorieën 1° en 2° hierboven (scheidsrechters).
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.
Een persoon, geschrapt wegens fysieke agressie en/of handtastelijkheden op de
scheidsrechter mag niet als gelegenheidsscheidsrechter fungeren.
Het is niet toegelaten beroep te doen op scheidsrechters categorie I voor wedstrijden 11 tegen
11.
Artikel B6.78
De gelegenheidsscheidsrechter bezit dezelfde bevoegdheid als een officiële scheidsrechter.
Hij staat de leiding van de wedstrijd af aan de officiële scheidsrechter of assistentscheidsrechter die laattijdig aankomt. Deze laatste wacht tot de eerste wedstrijdonderbreking
om op het terrein te komen.
Artikel B6.79
De te laat komende scheidsrechter moet de leiding van de wedstrijd overnemen
Artikel B6.80

Page 32 of 61

Boek B, Titel 6 - Wedstrijden

In geval van een desbetreffende klacht, kan de bevoegde instantie beslissen de wedstrijd
nietig te verklaren indien uitgemaakt is dat een gelegenheidsscheidsrechter op onregelmatige
wijze gekozen werd.
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 weergegeven op het
wedstrijdblad, en dit op volgende tijdstippen:
1° bij vervanging vóór het begin van de wedstrijd: vóór de aftrap;
2° bij tussentijdse vervanging: vóór het afsluiten van het wedstrijdblad.
De instanties belast met arbitrage (refereeing) onderzoeken of de personen, die de
functies van scheidsrechter hebben waargenomen, daartoe wel gekwalificeerd waren.

7 PERSONEN EN HUN ZONES OP HET TERREIN
7.1 TERREINOFFICIALS
Artikel B6.81
De club, op wiens terrein een wedstrijd gespeeld wordt, vaardigt naar haar terrein één van
haar toegewezen aangeslotenen af als terreinafgevaardigde.

Indien dit voor de club niet mogelijk is in reeksen met louter VV-ploegen, mag ze een niet
aan haar toegewezen persoon die bij de bond is aangesloten naar het terrein afvaardigen als
terreinafgevaardigde.

Bij een samenwerkingsverband voor jeugdploegen tussen verschillende club
is de terreinafgevaardige een toegewezen aangeslotene van één van de clubs.
Deze terreinafgevaardigde:
1° Is minstens 18 jaar oud;
2° is minstens zestig minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig wanneer deze
tussen eerste ploegen wordt gespeeld of minstens dertig minuten wanneer deze tussen
andere ploegen gespeeld wordt;
3° houdt zich ten dienste van de scheidsrechter tot deze vertrekt;
4° houdt zich in de neutrale zone ter beschikking van de scheidsrechter.
Indien geen terreinafgevaardigde aanwezig is, neemt een speler van de bezochte club de
functies van terreinafgevaardigde waar. Hij neemt bijgevolg niet deel aan het spel tot de
aankomst van een aangeslotene, die als afgevaardigde kan optreden.
Indien de bezochte club slechts met zeven spelers opkomt en dit aantal tot zes daalt, omdat
een speler als terreinafgevaardigde moet optreden, wordt zij als forfait gevend beschouwd.
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Indien op eenzelfde terrein gelijktijdig meerdere wedstrijden niet-11/11 worden gespeeld, is er
slechts één terreinafgevaardigde noodzakelijk voor al deze wedstrijden.

Artikel B6.82
Voor de wedstrijden van haar eerste ploeg kan de bezochte club maximum drie van haar
aangeslotenen als terreincommissarissen aanwijzen mits toestemming van de
terreinafgevaardigde.
Artikel B6.83
De bezochte club kan de hulp opeisen van de afgevaardigde of terreincommissarissen van de
bezoekende club om de ordedienst te versterken.
Artikel B6.84
Voor zover toegelaten door de terreinafgevaardigde, kunnen aangeslotenen van de
bezoekende club als terreincommissarissen fungeren.

7.2 TECHNISCHE STAF
Artikel B6.85
Bij alle wedstrijden, uitgezonderd wedstrijden niet-11/11 en van het recreatief voetbal, bevindt
de technische staf zich in de technische zone. Een enkele trainer mag zich tot zijn spelers
richten, op voorwaarde dat betrokkene de tegenstrevers, de scheidsrechters of de
toeschouwers niet hindert.

7.3 NEUTRALE EN TECHNISCHE ZONE
Artikel B6.86
Worden onder bepaalde voorwaarden toegelaten of toegewezen in de neutrale en/of
technische zone gedurende de wedstrijd:
Drager armband (min. 10 cm. breed)
Functie
Kleur armband
Terreinafgevaardigde
Afgevaardigde bezoekende club (*)
Terreincommissarissen
Medische
staf
(geneesheer,
verzorger)
Technische staf (trainers)
Officiële instantie

Drager van uniform of middel waardoor
gemakkelijk identificeerbaar

Wit
Nationale kleuren
Clubkleuren
Geel

1
1
1
2

Rood
Paars

2
1

Politie
Veiligheidsverantwoordelijken van beide
ploegen
Stewards
Hulpdiensten
Geaccrediteerde fotografen
Geaccrediteerde pers- en televisieploegen
Wisselspelers

1
1
1
1
3
3
2

(1)
(2)
(3)

Mogen zich vrij verplaatsen in de neutrale zone
Blijven in technische zone, behalve de wisselspelers die zich opwarmen
Blijven in de neutrale zone, maar buiten een zone van 3 meter vanaf de buitenlijn van het speelveld:
•
Over de breedte van het speelveld
•
Over de lengte van het speelveld, langs de kant waar geen assistent-scheidsrechter optreedt
(*) De afgevaardigden van de bezoekende clubs in het recreatief voetbal kunnen hun functie ook uitoefenen met een armband in
de clubkleuren.

Artikel B6.87
In de technische zone nemen nooit meer dan 9 personen plaats, uitgezonderd de spelers.
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Deze beperking geldt niet voor de clubs van het profvoetbal.
Artikel B6.88
Bij alle wedstrijden, met uitzondering van deze van wedstrijden niet-11/11, nemen de
geneesheer en/of de verzorger plaats in de technische zone.
Artikel B6.89
Ieder persoon die een officiële functie op het terrein uitoefent of de persoon die de functie van
trainer uitoefent waarvan de identiteit op het wedstrijdblad voorkomt, die geen officieel
identiteitsbewijs kan voorleggen, zal door de scheidsrechter de toegang tot de neutrale en
technische zone worden ontzegd, behalve wanneer deze persoon terreinafgevaardigde is. In
dit laatste geval zal, wanneer de terreinafgevaardigde geen geldig identiteitsdocument kan
voorleggen vooraleer het wedstrijdblad door beide partijen wordt ondertekend, de
scheidsrechter deze tekortkoming vermelden in het vak ‘Aanmerkingen’ op voormeld blad.

In het laatste geval hierboven wordt ambtshalve een boete van 25,00 EUR opgelegd aan
de in gebreke zijnde partij door de bevoegde bondsinstantie.

8 WEDSTRIJDBLAD
8.1 VERPLICHTE INVULLING
Artikel B6.90
Voor elke gespeelde wedstrijd, wordt een van de door de bond ter beschikking gestelde
wedstrijdbladen ingevuld:
1° Het digitale wedstrijdblad: voor officiële wedstrijden. Indien technisch onmogelijk kan dit
vervangen worden door een daarvoor geldend papieren wedstrijdblad.
2° Het digitale wedstrijdblad voor vriendschappelijke wedstrijd: voor alle vriendschappelijke
wedstrijden en de tornooien van de eerste ploegen. Indien technisch onmogelijk kan dit
vervangen worden door een ander geldend papieren wedstrijdblad.
3° Het tornooiblad (aanwezigheidslijst): voor de tornooien waaraan uitsluitend reserven,
veteranen en/of jeugdploegen deelnemen.

De wedstrijdbladen, vermeld in 2° en 3°, worden gedownload van de website van de
KBVB. De normale behandeling van het digitale wedstrijdblad verloopt via het daarvoor
voorziene platform (www.wedstrijdbladen.be).

8.2 VOOR AANVANG WEDSTRIJD
Artikel B6.91
Alle vakken van het wedstrijdblad worden vóór de wedstrijd ingevuld, behoudens bepaalde
door de scheidsrechter na de wedstrijd te vervullen formaliteiten.
Het wedstrijdblad, wordt, volledig ingevuld, twintig minuten vóór het voor de aftrap bepaalde
uur aan de scheidsrechter voorgelegd.
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In afwijking van bovenstaande moet voor het profvoetbal het wedstrijdblad, volledig
ingevuld, vijfenzeventig minuten vóór het voor de aftrap bepaalde uur aan de scheidsrechter
voorgelegd.
Elke inbreuk, door de scheidsrechter vermeld op het wedstrijdblad, wordt door de
bevoegde instantie bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 1.000,00 EUR naargelang van
de ernst van de fout.
Artikel B6.92
Iedere latere wijziging wordt door de scheidsrechter genoteerd.
Artikel B6.93
Zelfs in geval van forfaitverklaring op het terrein of indien de wedstrijd door de scheidsrechter
op het terrein wordt afgelast wegens het ongeschikt of onbespeelbaar zijn van het speelveld,
vermeldt het wedstrijdblad de namen van de aanwezige spelers van beide ploegen.
Artikel B6.94
Een door een bond geschorste aangeslotene mag tijdens de duur van zijn straf niet
ingeschreven worden op het wedstrijdblad van een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat.

8.3 NA AFLOOP WEDSTRIJD
Artikel B6.95
Na afloop van de wedstrijd wordt het wedstrijdblad vervolledigd.
Artikel B6.96
Bij officiële wedstrijden wordt het digitale wedstrijdblad uiterlijk de eerstvolgende werkdag
volgend op de wedstrijd afgesloten door de scheidsrechter en ingestuurd via het digitale
platform.
module wedstrijdbladen E-kickoff.
Bij uitzonderlijk gebruik van de papieren versie, wordt het origineel exemplaar van het
wedstrijdblad de eerste werkdag na de wedstrijd door de bezochte club overgemaakt aan de
bond.

Dit kan ingescand en per e-mail overgemaakt worden of via het digitaal platform.
Naargelang de vertraging wordt, naast een eventuele sanctie, een retributie van 4,00
EUR tot 10,00 EUR toegepast aan de in gebreke blijvende club tenzij het wedstrijdblad digitaal
is ingevuld en dient afgesloten te worden door de door de bond aangeduide scheidsrechter.
Artikel B6.97
Wanneer beide ploegen het digitale wedstrijdblad hebben aangemaakt, en dit, bij afwezigheid
van een officiële scheidsrechter, om technische redenen, niet via de normale digitale weg kan

Page 36 of 61

Boek B, Titel 6 - Wedstrijden

verstuurd worden, wordt dit wedstrijdblad afgedrukt en manueel aangevuld. In dat geval wordt
dit ondertekend door de gelegenheidsscheidsrechter en beide afgevaardigden en vervolgens
overgemaakt aan de bond.

Manuele aanvullingen betreffen zaken zoals onder meer de uitslag, vervangingen,
gele en rode kaarten.
Artikel B6.98
Bij vriendschappelijke wedstrijden en tornooien van eerste ploegen wordt het wedstrijdblad zo
snel mogelijk doch uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd door de bezochte club
overgemaakt aan de bond per e-mail of via het digitaal platform.

Naargelang de vertraging wordt, naast een eventuele sanctie, een retributie van 4,00
EUR tot 10,00 EUR toegepast.
Behoudens toepassing van een digitaal wedstrijdblad wordt een kopie van het wedstrijdblad,
tenminste gedurende één jaar, bewaard door de organiserende club.
Behoudens toepassing van een digitaal wedstrijdblad wordt een kopie aan de tegenstrever
en/of de scheidsrechter bezorgd indien deze hierom verzoekt.
Artikel B6.99
Bij vriendschappelijke wedstrijden en tornooien van jeugdploegen en reserven worden de
hiernavolgende regels in verband met het wedstrijdblad toegepast, behoudens toepassing van
de digitale wedstrijdbladen.

Art. A

Kopie

Jeugdploegen en reserven ACFF - Wedstrijdbladen
Te verzenden naar de secretaris van het bevoegd comité op de eerste
werkdag volgend op de wedstrijd of het einde van het tornooi
Bewaring door de thuisclub gedurende 1 jaar, volgend op de wedstrijd

Andere
kopie

Overhandiging aan tegenstrever en/ of scheidsrechter indien deze
hierom verzoekt

Origineel

Afhankelijk van de vertraging wordt, naast een eventuele andere sanctie, een boete van
EUR 4,00 tot EUR 10,00 opgelegd.
Art. V
Origineel
Kopie
Andere
kopie

Jeugdploegen en reserven Voetbal Vlaanderen - Wedstrijdbladen
Bewaring door de thuisclub gedurende 1 jaar, volgend op de wedstrijd
Te verzenden naar het Competitions Department Voetbal Vlaanderen,
indien dit hierom verzoekt
Overhandiging aan tegenstrever en/ of scheidsrechter indien deze
hierom verzoekt
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9 SCHEIDSRECHTERSVERSLAG
Artikel B6.100
In geval van incidenten in het kader van een wedstrijd maakt de scheidsrechter een verslag
op, genaamd scheidsrechtersverslag.

Dit kan gebeuren door het opmaken van een afzonderlijk verslag dat vervolgens bij
het wedstrijdblad wordt gevoegd, of door een melding op het wedstrijdblad.

10 SPELERSIDENTIFICATIE EN SPELERSLICENTIE
10.1 IDENTIFICATIE
Artikel B6.101
Elke speler die ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd legt een
officieel identiteitsbewijs of een spelerslicentie voor.
De speler, die een officieel identiteitsbewijs of een spelerslicentie moet voorleggen en daartoe
niet in staat is vóór het afsluiten van het handgeschreven of digitaal wedstrijdblad, is niet
gekwalificeerd om deel te nemen aan een officiële wedstrijd.
Artikel B6.102
In afwijking van het voorgaande geldt voor het profvoetbal 1A en 1B de “Squad size limit” lijst
als spelersidentificatie.
Artikel B6.103
Om mogen ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van officiële wedstrijden van de
eerste ploeg, bezit elke betaalde sportbeoefenaar, die geen onderdaan is van een land van de
Europese Economische Ruimte (E.E.R.) in gelijk welke afdeling, een door de KBVB
afgeleverde spelerslicentie, zoals hieronder vermeld. Indien hij een licentie bezit maar deze
niet kan voorleggen, legt de speler een officieel identiteitsbewijs voor.
De spelerslicentie voor de betaalde sportbeoefenaar die geen onderdaan is van een land van
de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) wordt verkregen bij de KBVB door het inzenden
van het daartoe bestemde document, vergezeld van een pasfoto, met de identiteit van de
speler op de keerzijde. Daarenboven worden toegevoegd hetzij een kopie van de arbeidskaart
hetzij de officiële mededeling, waardoor de bevoegde overheid aankondigt dat een
arbeidsvergunning/single permit is toegestaan. In dit laatste geval, wordt een kopie van de
arbeidskaart binnen de maand, volgend op de aflevering van de spelerslicentie, overgemaakt
aan de KBVB.
Een licentieaanvraag via het toepasselijke digitale platform wordt als geldig beschouwd, indien
ze de eerstvolgende werkdag per aangetekende postzending, vergezeld van een foto,
bevestigd wordt.
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Een speler wordt beschouwd titularis te zijn van een spelerslicentie vanaf de datum van de
aanvraag aan de KBVB voor zover hij in de voorwaarden is om deze licentie te verkrijgen.
Indien de speler niet wordt beschouwd als zijnde opgeleid door een Belgische club, wordt deze
situatie aangeduid door middel van een bepaalde code op zijn licentie.

10.2 OFFICIEEL IDENTITEITSBEWIJS
Artikel B6.104
Volgende documenten kunnen als geldig officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
1° een geldige door de overheid uitgereikte identiteitskaart of paspoort, of elk ander geldig
door de overheid afgeleverd document met foto dat iemands identiteit bewijst;
2° een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van
verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of van elk ander officieel document
zoals bedoeld onder 1°;
3° een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische
identiteitskaart;
4° een afdruk van de gegevens met foto opgenomen in het toepasselijke digitale platform na
lezing en koppeling van het identiteitsbewijs.

10.3 NAZICHT VAN IDENTITEIT
Artikel B6.105
De scheidsrechter controleert in beginsel vóór elke wedstrijd de identiteit van alle spelers van
wie de naam op het wedstrijdblad voorkomt. Deze controle gebeurt in aanwezigheid van de
betrokken spelers en van de officiële afgevaardigden van beide ploegen.
In afwijking daarvan kan de scheidsrechter beslissen het nazicht tijdens de rust of na de
wedstrijd te doen en uiterlijk:
1° vóór de handgeschreven ondertekening van het wedstrijdblad door de betrokken partijen,
of
2° vóór de digitale afsluiting ervan door de scheidsrechter in de infrastructuur van de
organiserende club van de wedstrijd, of
3° alvorens hij zijn kleedkamer verlaat, indien de scheidsrechter het blad niet afsluit in de
infrastructuur van de organiserende club.
Indien een speler geen spelerslicentie of officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, vermeldt
de scheidsrechter deze tekortkoming op het wedstrijdblad.

10.4 ONTBREKEN VAN OFFICIEEL IDENTITEITSBEWIJS
Artikel B6.106
Indien een officieel identiteitsbewijs ontbreekt en de speler toch ingeschreven wordt op
het wedstrijdblad, wordt hem ambtshalve een boete opgelegd van 4,00 EUR, die wordt
teruggebracht op 2,00 EUR in de jeugdkampioenschappen. Daarnaast legt de bevoegde
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bondsinstantie de sancties op voorzien voor het inschrijven van niet-gekwalificeerde spelers,
uitgezonderd de boetes.

10.5 ONTBREKEN VAN SPELERSLICENTIE
Artikel B6.107
De speler, die een spelerslicentie moet bezitten en deze niet kan voorleggen, wordt
bestraft met een boete van 40,00 EUR.
Indien de speler wel een officieel identiteitsbewijs heeft voorgelegd, wordt ambtshalve een
onderzoek naar de kwalificatie van de speler ingesteld. Indien de speler niet beschouwd kan
worden als zijnde in het bezit van een licentie, worden de sancties voorzien voor het opstellen
van niet-gekwalificeerde spelers toegepast door de bevoegde bondsinstantie.
Indien de speler echter geen officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, is hij niet gekwalificeerd
om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad. Indien hij toch ingeschreven wordt, legt de
bevoegde bondsinstantie de sancties op voorzien voor het opstellen van niet-gekwalificeerde
spelers, uitgezonderd de boetes.

10.6 DISPENSATIE
Artikel B6.108
In geval van afwezigheid van een digitaal wedstrijdblad, legt de speler die een medische
afwijking of een leeftijdsdispensatie geniet, hiertoe een attest afgeleverd door de bond aan de
scheidsrechter voor tijdens het nazicht van identiteit. Indien dit attest niet wordt voorgelegd, is
hij niet gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd.

10.7 VERPLICHTE INSCHRIJVINGEN OP HET
WEDSTRIJDBLAD
Artikel B6.109
De volgende verplichtingen gelden inzake het inschrijven van spelers op het wedstrijdblad.

Art. P
Voor de eerste ploegen van clubs van het profvoetbal geldt het volgende:
In het kader van hun deelname aan de officiële competities van de eerste ploegen zijn de
clubs van het profvoetbal gehouden op het wedstrijdblad minimum 6 spelers in te schrijven
die opgeleid zijn door een Belgische club, waarvan minstens 2 spelers voldoen aan de
bijkomende vereiste zoals hierna vermeld. Indien de club niet het vereiste minimum aantal
spelers kan inschrijven, mag zij deze niet vervangen door de inschrijving van spelers die
niet voldoen aan deze vereisten.
-

Worden beschouwd als zijnde opgeleid door een Belgische club: de spelers die vóór
hun 23ste verjaardag minstens drie volledige seizoenen zijn gekwalificeerd geweest
voor een club in België.
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-

Beantwoorden aan de bijkomende vereiste: de spelers die vóór hun 21ste verjaardag
minstens drie volledige seizoenen zijn gekwalificeerd geweest voor een club in
België.

In geval van aansluiting of transfer tijdens de maanden juli en augustus, wordt uitzonderlijk
de periode van 1 september tot 30 juni beschouwd als een volledig seizoen.
De clubs van het profvoetbal 1A en 1B mogen op het wedstrijdblad van
kampioenschapswedstrijden slechts spelers inschrijven die voorkomen op de “Squad size
limit” lijsten van de club.
In geval van inbreuk op bovenstaande regels, legt de bevoegde bondsinstantie de sancties
op voorzien voor het inschrijven van niet-gekwalificeerde spelers, uitgezonderd de boetes.
Art. A/V
Voor de clubs van het amateurvoetbal geldt het volgende:
De clubs van de 1ste nationale en 2de en 3de afdeling VV/ACFF en 1ste provinciale afdeling
zijn verplicht voor de eerste herenploeg minstens 2 spelers, die vóór 1 januari die het
seizoen voorafgaat geen 21 jaar oud zijn, in te schrijven op het wedstrijdblad.
De club, die zich niet houdt aan bovenstaande regels, wordt geacht 1 of 2 nietgekwalificeerde spelers op het wedstrijdblad te hebben ingeschreven.
Indien dit niet het geval is, zullen er, naar gelang het ontbreken ervan, één of twee
wisselspelers minder op het wedstrijdblad mogen ingeschreven worden, waardoor aan de
verplichting voldaan is.

11 DE DUUR VAN DE WEDSTRIJDEN EN HET BEGIN EN DE
HERVATTING VAN HET SPEL
Artikel B6.110
De duur van de wedstrijden wordt bepaald respectievelijk voor het profvoetbal en het
amateurvoetbal in overeenstemming met de regels van het voetbalspel.

Art. P
Duur van de officiële wedstrijden (kampioenschap, nationale beker)
Duur
2 x 45

4 x 20

Elite jeugd
U18
U17
U16
U15
U11 tot U14

5 x 15

U8 tot U10

2 x 40

de seniores
U21
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Zelfs bij onderling akkoord mag deze duur niet verkort worden. Hij mag ook niet verlengd
worden, behalve in de gevallen waar het reglement verlengingen en/of een
strafschoppenserie voorziet.

Art. P
Bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op vriendschappelijke wedstrijden
en wedstrijden van tornooien. Toch kan voor deze wedstrijden, in buitengewone
omstandigheden en mits onderling akkoord tussen de betrokken clubs, de duur worden
verkort, op voorwaarde dat zulks vooraf aan het publiek wordt ter kennis gebracht.
Art. P
Rust of time-outs – Kampwisseling en aftrap
1° Wedstrijden met 2 speelhelften
- De rust tussen iedere helft wordt vastgesteld op maximum 15 minuten.
- Kampwisseling na eerste speelhelft, aftrap beurt om beurt bij begin van elke
speelhelft.
2° Wedstrijden met 3 of 5 speelperiodes
- De rust tussen iedere periode wordt vastgesteld op maximum 10 minuten.
- Kampwisseling na iedere periode, aftrap beurt om beurt bij iedere periode.
Art. P
Indien de scheidsrechter, na het einde van een speelhelft gefloten te hebben, dadelijk
bemerkt dat hij de wedstrijd te vroeg onderbroken heeft, moet hij het spel voor de nog
overblijvende tijd doen hervatten. In alle omstandigheden, waarin de scheidsrechter
vaststelt dat de speelhelft niet de reglementaire duur gehad heeft, moet hij dit op het
wedstrijdblad vermelden, na de afgevaardigden van beide clubs en eventueel de twee
assistent-scheidsrechters hierover te hebben ingelicht.
De uitslag van de wedstrijd mag, in voorkomend geval, door de bevoegde instantie gewijzigd
worden indien de voorgeschreven handelwijze strikt wordt in acht genomen. Indien ze niet
wordt gevolgd, wordt geen enkele klacht of scheidsrechtersverslag in overweging genomen.
Art. A
Duur van de officiële wedstrijden (kampioenschappen, nationale en provinciale beker)
Duur

2 x
45

Elite

de seniores, behalve
voor deze van een
bepaalde leeftijd
opgesteld in de
provinciale reserven
(veteranen)

U18
U17

Interprovinciaal,
provinciaal en
gewestelijk
ACFF
U19-U21

Vrouwen

Eerste ploegen
U20

Page 42 of 61

Boek B, Titel 6 - Wedstrijden

2 x
40
2 x
35

U16
U15

U17-U16

de seniores van een
bepaalde leeftijd
opgesteld in de
provinciale reserven
(veteranen)

U14-U15

U16 (11/11)

2 x
30

U10 tot U13

U16 (8/8)
U13 (8/8)
U11 (5/5)

2 x
25
3 x
25
5 x
15

U8-U9
U11 tot U14
U8 tot U10

Zelfs in onderling overleg kan deze duur niet worden verkort. Hij kan enkel worden verlengd
in gevallen waarin het reglement voorziet in verlengingen en/of een strafschoppenreeks..
Art. V
Duur van de officiële wedstrijden (kampioenschap, nationale en provinciale beker)
Duur

2 x 45

Competitief voetbal
Heren
jeugdvoetbal
seniores
de seniores,
behalve voor
deze van een
bepaalde
leeftijd
opgesteld in
de
provinciale
reserven
(veteranen)

U19-U21

Vrouwenvoetbal
Eerste
ploegen
U20

Recreatief voetbal
Herenvoetbal
Vrouwenvoetbal

De seniores,
behalve bij
bepaalde
competities

2 x 40
2 x 35

4 x 20

Vrouwen
seniores
Seniores bij
bepaalde
competities
van
veteranen

Seniores bij
bepaalde
competities
veteranen
U14 tot U17
(11/11)
U8 tot U13
(5/5 en 8/8)

U16 (11/11
en 8/8)
4 x 15
U13 (8/8 en
5/5)
U11 (5/5)
U9 (5/5)
Zelfs bij onderling akkoord mag deze duur niet verkort worden. Hij mag ook niet verlengd worden,
behalve in de gevallen waar het reglement verlengingen en/of een strafschoppenserie voorziet.
U6 en U7: zie hetgeen bepaald is door Voetbal Vlaanderen en ACFF

Page 43 of 61

Boek B, Titel 6 - Wedstrijden

Art. A/V
Bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op vriendschappelijke wedstrijden
en wedstrijden van tornooien. Toch kan voor deze wedstrijden, in buitengewone
omstandigheden en mits onderling akkoord tussen de betrokken clubs, de duur worden
verkort, op voorwaarde dat zulks vooraf aan het publiek wordt ter kennis gebracht.
Art. A/V
Rust of time-outs – Kampwisseling en aftrap
1° Wedstrijden met 2 speelhelften
- De rust tussen iedere helft wordt vastgesteld op maximum 15 minuten.
- Kampwisseling na eerste speelhelft, aftrap beurt om beurt bij begin van elke
speelhelft.
2° Wedstrijden met 3 of 5 speelperiodes
- De rust tussen iedere periode wordt vastgesteld op maximum 10 minuten
- Kampwisseling na iedere periode, aftrap beurt om beurt bij iedere periode.
3° Wedstrijden met 4 quarters
- De time-out tussen quarter 1 en quarter 2, en tussen quarter 3 en quarter 4 bedraagt
maximaal 2 minuten. De rust tussen quarter 2 en quarter 3 bedraagt maximum 10
minuten.
- Kampwisseling gebeurt enkel na het einde van het 2de quarter (rust). Aftrap gebeurt
beurt om beurt bij het begin van elk quarter.
Art. A/V
Indien de scheidsrechter, na het einde van een speelhelft gefloten te hebben, dadelijk
bemerkt dat hij de wedstrijd te vroeg onderbroken heeft, moet hij het spel voor de nog
overblijvende tijd doen hervatten. In alle omstandigheden, waarin de scheidsrechter vaststelt
dat de speelhelft niet de reglementaire duur gehad heeft, moet hij dit op het wedstrijdblad
vermelden, na de afgevaardigden van beide clubs en eventueel de twee assistentscheidsrechters hierover te hebben ingelicht.
De uitslag van de wedstrijd mag, in voorkomend geval, door de bevoegde instantie gewijzigd
worden indien de voorgeschreven handelwijze strikt wordt in acht genomen. Indien ze niet
wordt gevolgd, wordt geen enkele klacht of scheidsrechtersverslag in overweging genomen.
Artikel B6.111
Het begin en de hervatting van het spel gebeurt volgens de voorschriften van de regels van
het voetbalspel.
Wanneer een wedstrijd te laat aanvangt of onderbroken wordt, wordt dit opgenomen in
scheidsrechtersverslag, dat door de bevoegde bondsinstantie zal onderzocht worden. De bond
kan sancties treffen tegen de ploeg waaraan de vertraging of onderbreking te wijten is.
De maximum wachttijd per wedstrijd wegens:
- onvoorziene omstandigheden, inclusief de afwezigheid van een ploeg, mag
maximum 30 minuten bedragen;
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-

het uitvallen van verlichting, zelfs meermaals, mag eveneens maximum 30
minuten bedragen

Deze maximum wachttijden zijn cumuleerbaar. Worden ze overschreden, wordt de
wedstrijd definitief gestaakt.
Artikel B6.112
Wanneer een officiële wedstrijd van mannelijke seniores, die betwist wordt buiten reeks zonder
rangschikking per punten, op een gelijkspel eindigt worden, twee verlengingen gespeeld van
15 minuten met kampwisseling na het eerste kwartier.
Wanneer de stand na deze verlengingen nog steeds gelijk is, wordt de winnaar aangeduid via
een strafschoppenserie.
Evenwel, wanneer het gaat om een officiële wedstrijd van mannelijke seniores waarvan de
uitslag een stijger of een daler moet aanduiden of waarvan de kwalificatie voor een
internationale competitie afhangt, wordt deze, tenzij de betrokken clubs samen andere
organisatiemodaliteiten vastgelegd hebben, herspeeld indien de stand na de twee
verlengingen van elk vijftien minuten nog gelijk is. Wanneer na het spelen van deze tweede
wedstrijd - verlengingen inbegrepen - de stand nog steeds gelijk is gebleven, wordt
overgegaan tot een strafschoppenserie.

Art. A
Als de stand na de twee verlengingen gelijk blijft , wordt de wedstrijd niet herspeeld en wordt
de winnaar bepaald door een strafschoppenserie.
Artikel B6.113
De duur van een jeugd- of een vrouwenwedstrijd, wedstrijden van de Beker van België
Vrouwen uitgezonderd, wordt nooit verlengd. Bij een gelijke stand, na de normale duur van
deze wedstrijden, gaat men onmiddellijk over tot een strafschoppenserie.
Artikel B6.114
Voor de vriendschappelijke en tornooiwedstrijden staat het de inrichters vrij in hun reglement
andere mogelijkheden te voorzien om de ploegen die op gelijke stand eindigen te
rangschikken, voor zover ze de maximumduur die toegestaan is niet overschrijden.
Artikel B6.115
De strafschoppenserie vindt plaats volgens de regels hieromtrent in de regels van het
voetbalspel.

12 BIJZONDERHEDEN VOOR DE WEDSTRIJDVORMEN 8/8
EN 5/5
Artikel B6.116
De volgende bijzonderheden gelden voor de wedstrijdvormen 8/8 en 5/5:
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Schoeisel

5/5
8/8
Er mogen enkel multistuds of sportschoenen worden gebruikt. Het
dragen van schoenen met aluminiumnoppen is verboden.

Aftrap – Begin van het
spel

Bij de aanvang van elke speelhelft of ieder quarter, en na ieder doelpunt
wordt de aftrap gegeven in het midden van het veld. De tegenstrevers
moeten minstens op 8 meter staan.

Buitenspel

De buitenspelregel wordt niet toegepast.

Gele en rode kaarten

Gele en rode kaarten zijn van toepassing.
Gele kaarten worden niet geboekt.
Bij een rechtstreekse rode kaart volgt een scheidsrechtersverslag.

Vrijschoppen

Alle vrijschoppen zijn onrechtstreeks. Bij een vrijschop moeten de
tegenstrevers minstens op 8 meter van de bal staan.
Wanneer een fout begaan wordt op minder dan 8 meter van het doel,
wordt de vrijschop genomen op 8 meter van de doellijn.

Strafschop

Deze regel wordt niet toegepast.

Inworp

Wordt
vervangen
door
indribbelen of een pass over de
grond. De speler die indribbelt of
intrapt kan niet rechtstreeks
scoren.
De
tegenstrevers
moeten
minstens op 3 meter staan.

Inworp.

Doelschop

Wordt
vervangen
door
indribbelen of een pass over de
grond. De speler die indribbelt of
intrapt kan niet rechtstreeks
scoren.
De tegenstrevers moeten zich
buiten
het
doelgebied
(*)
bevinden tot de bal in het spel is
gebracht.

De doelschop gebeurt volgens de
regels van het voetbalspel vanuit het
fictief doelgebied.

In de Elite kampioenschappen tot en met U12: doelman mag indribbelen.
(*)Het doelgebied is een fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het doel.

13 KLACHTEN BETREFFENDE DE WEDSTRIJD
13.1 ONGESCHIKT SPEELVELD
Artikel B6.117
Indien, volgens de bezoekende club, een speelveld ongeschikt is, kan zij weigeren te spelen,
of spelen onder voorbehoud.
Indien de bezoekende club weigert te spelen, maakt ze de redenen van haar beslissing aan
de scheidsrechter kenbaar en achteraf verantwoordt zij zich voor de bevoegde instantie. Indien
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deze laatste, na onderzoek, de bezoekende club in het ongelijk stelt, draagt deze de gevolgen
van haar weigering (forfaitscore).
Indien de bezoekende club aanvaardt onder voorbehoud te spelen, maakt ze dit voorbehoud
op uitdrukkelijke wijze en de ingeroepen redenen aan de scheidsrechter kenbaar. Ze doet dit
minstens 20 minuten vóór het aanvangsuur van de wedstrijd, opdat de mogelijke verbeteringen
gebeurlijk nog onmiddellijk zouden kunnen uitgevoerd worden.
Wanneer een club voorbehoud maakt of een klacht op het wedstrijdblad formuleert, ontslaat
zulks haar niet van de verplichting om een vordering in te dienen in de vorm en termijn voorzien
in het bondsreglement. Indien de bevoegde instantie beslist dat de ongeschiktheid waaraan
niet verholpen kon worden, de uitslag van de wedstrijd heeft beïnvloed, wordt de forfaitscore
aan de bezoekende club toegekend.

13.2 KLACHT BETREFFENDE DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD
Artikel B6.118
Een klacht betreffende de duur van een wedstrijd wordt behandeld door de bevoegde instantie
belast met arbitrage (refereeing).
Alvorens de grond van een klacht betreffende de duur van de wedstrijd te onderzoeken, gaat
de bevoegde instantie belast met arbitrage (refereeing) na of de procedure inzake de duur van
de wedstrijden, de rust, de kampwisseling en de aftrap werd nageleefd. Te dien einde vraagt
het aan de bevoegde instantie een afschrift van de op het wedstrijdblad aangebrachte
meldingen.

13.3 KLACHT BETREFFENDE DE SPELLEIDING
Artikel B6.119
Klachten over vergissingen, begaan door een scheidsrechter bij het beoordelen van een feit
tijdens een wedstrijd of bij de toepassing van de regels van het voetbalspel, worden
beschouwd als hebbende betrekking op de spelleiding en worden behandeld door de
bevoegde instantie belast met arbitrage (refereeing), uitgezonderd voor wat betreft de
wedstrijden van de Beker van België Vrouwen en de Beker van België Heren voor de eerste
5 speeldagen, waar het Sportcomité KBVB bevoegd is.
Profvoetbal : Referee Department
Super League, 1ste nationale : Commissie Arbitrage KBVB
Overige afdelingen en disciplines : zie Boek V, A, F, M
Worden niet beschouwd als betrekking hebbende op de spelleiding en worden bijgevolg door
de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal, het disciplinair comité Voetbal Vlaanderen, het
Sportcomité of het bevoegd Provinciaal Comité ACFF beoordeeld, de klachten betreffende:
1° het stopzetten of het uitstellen, door een scheidsrechter, van een wedstrijd wegens
invallende duisternis, onguur weder, onbespeelbaarheid van het veld;
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2° de beslissing van een scheidsrechter tot het stopzetten van een wedstrijd wegens
incidenten, zelfs indien in die klachten gewag gemaakt wordt van een scheidsrechterlijke
vergissing;
3° de geldigheid van de waarschuwing en de uitsluiting van spelers.
Wanneer een klacht tegen de spelleiding tegelijk een klacht tegen een scheidsrechter inhoudt,
oordeelt de bevoegde instantie of de betrokken scheidsrechter, vóór het onderzoek, op de
hoogte van de hem ten laste gelegde feiten moet worden gebracht. In bevestigend geval,
worden hem de nodige bijkomende kopieën overgemaakt.
Een club, die beroep wil aantekenen tegen een beslissing van de bevoegde instantie belast
met arbitrage (refereeing), moet niet wachten tot ze kennis heeft van de mogelijke gevolgen
van gezegde beslissing die de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal, het Disciplinair comité
Voetbal Vlaanderen, het Sportcomité of het Provinciaal Comité ACFF nog moet treffen.

13.4 KLACHT
OF
BEROEP
GERICHT
TEGEN
SCHEIDSRECHTERLIJKE
VERGISSING
IN
BEOORDELING VAN EEN FEIT

EEN
DE

Artikel B6.120
De beslissingen van de scheidsrechter over spelfeiten tijdens de wedstrijd, daarin begrepen
het toekennen van een doelpunt en het resultaat van de wedstrijd, zijn niet vatbaar voor
verhaal. De uitslag van een wedstrijd kan bijgevolg nooit gewijzigd worden voor een fout van
de scheidsrechter bij het beoordelen van een feit tijdens een wedstrijd, zelfs niet indien die
fout na de hervatting van het spel door de scheidsrechter erkend wordt.
A fortiori, mogen de verklaringen van een assistent-scheidsrechter, die in tegenspraak zijn met
die van de scheidsrechter, over het beoordelen van een feit, van geen invloed zijn op de
beslissing.
De bevoegde instantie belast met arbitrage (refereeing) mag evenwel de klachten over
vergissingen van die aard niet verwerpen, zonder de belanghebbenden gehoord te hebben.
De bevoegde instantie belast met arbitrage (refereeing) mag, bij het ontvangen van een
dergelijke klacht, aan de klagende club schriftelijk haar standpunt overmaken dat de klacht op
de beoordeling van één of meerdere spelfeiten slaat. Het vraagt dan tegelijk of de club de
klacht in die omstandigheden handhaaft. In bevestigend geval vallen eventueel de kosten van
het geding ten laste van de club en kunnen haar eventueel boetes ten laste worden gelegd.
Indien de club haar verzoek toch staande houdt, ongeacht die mededeling, wordt dit, zoals
gebruikelijk, ter zitting en in aanwezigheid van de verschillende betrokken partijen behandeld.
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13.5 KLACHT
OF
BEROEP
GERICHT
TEGEN
EEN
SCHEIDSRECHTERLIJKE VERGISSING IN DE TOEPASSING
VAN DE SPELREGELS
Artikel B6.121
Indien voor de bevoegde instantie belast met arbitrage (refereeing), naar aanleiding van een
klacht of 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,
overgemaakt aan de bevoegde disciplinaire instantie.
De bevoegde disciplinaire 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. Indien vast staat dat
tussen het ogenblik waarop de vergissing werd begaan en het einde van de wedstrijd de score
onmogelijk nog kon veranderen in die mate dat de punten hierdoor anders moesten worden
toegekend, stelt de instantie de score vast met inachtneming van de begane vergissing, maar
zonder de wedstrijd te doen herspelen.

14 VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN
TORNOOIEN
14.1 ALGEMEEN
Artikel B6.122
Elke vriendschappelijke wedstrijd of tornooi, wordt, in de voorgeschreven vorm en binnen
bepaalde termijnen aan de bond gemeld.

Artikel B6.123
Aan vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in de verschillende disciplines mogen alle
aangesloten clubs deelnemen.
Artikel B6.124
Het is aan de clubs van de KBVB verboden wedstrijden te spelen tegen niet-aangesloten,
geschorste of geschrapte clubs.

Iedere inbreuk wordt gestraft met een boete van 100,00 EUR tot 500,00 EUR.
De KBVB kan aan een club uitzonderlijk en met een boodschap van algemeen nut of liefdadige
doeleinden toestaan tegen een niet-aangesloten club uit te komen. Om ontvankelijk te zijn,
worden de aanvragen bij de KBVB ingediend, minstens veertien dagen vóór de datum, waarop
deze wedstrijd gepland is.
Artikel B6.125
Alle bepalingen betreffende de vriendschappelijke wedstrijden zijn van toepassing voor de
tornooien, behalve het aankondigen en de retributie.
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14.2 VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN
Artikel B6.126
Voor een wedstrijd in België stuurt de inrichtende club de aankondiging, via het toepasselijke
digitale platform naar de bevoegde instantie, uiterlijk de dag vóór de wedstrijd. Dit laat aan de
bondsadministratie toe om de wedstrijd te registreren, zonder dat er een akkoord van de
tegenstrever dient voorgelegd te worden.

Iedere inbreuk leidt tot een administratieve boete van 20,00 EUR, die wordt verdubbeld
bij herhaald verzuim tijdens hetzelfde seizoen of wanneer het een wedstrijd tegen een
buitenlandse ploeg betreft.
De organiserende club wordt in het bezit gesteld van het akkoord van de andere club of
desgevallend van de deelnemende clubs, ofwel via het digitale platform van de KBVB 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.
Voor het leiden van vriendschappelijke wedstrijden aangekondigd binnen een termijn van
minder dan veertien dagen vóór de wedstrijd, duidt de bevoegde instantie belast met
(sportieve) arbitrage slechts in de mate van het mogelijke officieel een scheidsrechter aan.
Artikel B6.127
Iedere in het buitenland te spelen wedstrijd wordt minstens veertien dagen op voorhand aan
de bond aangekondigd, op straffe van de administratieve boete van 20,00 EUR.
Behoudens bezwaar binnen de zeven dagen volgend op de aankondiging, is de wedstrijd
toegelaten.
Artikel B6.128
De organiserende club is voor elke vriendschappelijke wedstrijd een retributie van 5,00
EUR verschuldigd.
De wedstrijden niet-11/11 en de wedstrijden van clubs van het minivoetbal en van het
recreatief voetbal zijn vrijgesteld van taks.
Wanneer een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld wordt zonder voorafgaande
aankondiging of in geval van annulering door de bevoegde instantie, loopt de inrichtende club
een boete op van:
- 100,00 EUR voor een jeugdwedstrijd;
- 200,00 EUR voor een senioreswedstrijd.
Artikel B6.129
De registratie van de aankondiging van een vriendschappelijke wedstrijd kan niet meer
ingetrokken worden door de bevoegde instantie, behoudens wanneer zij verplicht is op
dezelfde datum een officiële wedstrijd vast te leggen, waarbij een der clubs betrokken is.
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Artikel B6.130
De vrije data in de kalender worden voorbehouden voor de uitgestelde wedstrijden. Elke
registratie van de aankondiging van een vriendschappelijke wedstrijd wordt geannuleerd
wanneer een van de clubs op dezelfde dag een uitgestelde officiële wedstrijd moet spelen.
Deze bepaling is niet toepasselijk op de clubs van het profvoetbal 1A indien zij de uitgestelde
officiële wedstrijd op de eerstvolgende beschikbare woensdag spelen.
Artikel B6.131
De club waaraan het verschuiven van een kampioenschapswedstrijd is toegestaan, kan op de
vrijgekomen datum geen vriendschappelijke wedstrijd inrichten of eraan deelnemen.
Artikel B6.132
De clubs die voor het afsluiten van wedstrijden tegen buitenlandse ploegen, beroep doen op
de tussenkomst van personen die in eigen naam optreden, schikken zich naar de bepalingen
van het reglement van de FIFA en van de UEFA. Wanneer zij dit niet doen, kunnen zij in geval
van geschil, geen beroep doen op de tussenkomst van de bond, noch op het scheidsgerecht
van bevoegde internationale organen.

14.3 TORNOOIEN
Artikel B6.133
De organiserende club is in het bezit van een collectieve of individuele akkoordverklaring tot
deelneming, ondertekend door de betrokken clubs. Zij wordt voorgelegd indien de bevoegde
bondsinstantie dit vraagt uit hoofde van een klacht.
Artikel B6.134
Indien door een tornooi een competitie ontstaat die in concurrentie gaat met de door de KBVB
en de vleugels georganiseerde nationale, interprovinciale of provinciale kampioenschappen,
zal de toelating voor dit tornooi door de KBVB of de vleugels geweigerd worden.
Indien er desondanks dit verbod toch zulk tornooi georganiseerd wordt, bestraft de
bevoegde instantie de deelnemende ploegen met een boete van 200,00 EUR per gespeelde
wedstrijd.
Artikel B6.135
Volgens de statuten van de FIFA en de toepassing van de voorschriften van de statuten van
de FIFA, neemt de organisatie van elk internationaal tornooi, waaraan wordt deelgenomen
door meer dan twee nationale bonden (ongeacht welke ploegen worden opgesteld) en/of door
ploegen van clubs behorende tot verschillende nationale bonden, volgende voorwaarden in
acht:
1° de toelating van de FIFA of de UEFA, naargelang het geval, wordt bekomen;
2° de aanvraag om toelating wordt ingediend door de nationale bond op wiens grondgebied
het tornooi is voorzien, en dit minstens twee maanden voor de eerste dag van het tornooi.
Opdat aan deze termijn zou kunnen voldaan worden, wordt de aanvraag en toebehoren
door de organiserende club minstens 75 dagen vóór de eerste dag van het tornooi bezorgd
aan de KBVB;
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3° de aanvraag om toelating wordt vergezeld van een lijst met deelnemende ploegen, en van
het reglement van het tornooi zoals het werd opgesteld door de organiserende instantie.
De FIFA behoudt zich echter het recht voor om wijzigingen aan het reglement aan te
brengen, indien dit niet voldoet aan de vereisten;
4° elke deelnemende club behoort tot de nationale bond van zijn land, en is in het bezit van
een schriftelijke toelating van deze bond. De aandacht van de club wordt hierop, bij de
indiening van de aanvraag tot toelating, getrokken door zijn nationale bond;
5° de deelnemende ploegen sluiten een algemene verzekering af, bevattende onder meer
ziekte en ongeval;
6° de inrichter van het tornooi sluit een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" af;
7° het tornooi kan niet worden georganiseerd door een instelling vreemd aan het voetbal;
indien hierop echter wel beroep wordt gedaan, blijft de totale verantwoordelijkheid toch ten
laste van de club (of ander gemachtigd orgaan) die de toelating voor de organisatie heeft
aangevraagd.
Artikel B6.136
Bekers en trofeeën dragen geen politieke benaming, noch een benaming die in strijd is met de
waarden van het voetbal.
Artikel B6.137
Op verzoek van een inrichtende club of groepering, kan de bond beslissen dat de bijzondere
benaming van een tornooi beschermd wordt. Deze bescherming betekent een verbod voor
andere clubs en groeperingen ze te gebruiken.
Artikel B6.138
Op de wedstrijden die gespeeld worden in het kader van een door de clubs georganiseerd
tornooi, wordt een retributie geheven van 5,00 EUR per wedstrijd ten laste van de
organiserende club.
Wanneer evenwel het tornooi georganiseerd wordt voor een categorie van jeugdploegen,
waaraan minstens vier ploegen deelnemen en tijdens hetwelk de duur van de wedstrijden
korter is dan deze bepaald voor de wedstrijden van deze categorie, wordt de bovenvermelde
retributie herleid tot 2,50 EUR per wedstrijd.
De wedstrijden niet-11/11, alsook deze van clubs van het minivoetbal en van het recreatief
voetbal, zijn vrijgesteld van retributie.

Alle betwistingen, incidenten of laakbare feiten waartoe de organisatie van een tornooi
aanleiding geeft, worden in eerste aanleg door de inrichtende instantie beslecht, uitgezonderd:
1° de feiten van spelleiding: behoren tot de bevoegdheid van de instanties die de
scheidsrechters aanduiden;
2° de gevallen van wangedrag van spelers en klachten tegen de organiserende instantie:
worden beoordeeld door de bevoegde instantie van de KBVB.
Artikel B6.139
De clubs, die liefdadigheidswedstrijden of -tornooien willen organiseren of daaraan willen
deelnemen, bekomen daartoe de voorafgaande machtiging van de bond.
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De begunstigde activiteiten zijn zuiver menslievend en hebben geen politieke strekking.

15 INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN
SELECTIEWEDSTRIJDEN VOOR HERENPLOEGEN
Artikel B6.140
De KBVB organiseert internationale wedstrijden en oefenwedstrijden voor zijn
vertegenwoordigende ploegen. Hiervoor kan de KBVB gebruik maken van de speelvelden van
de clubs.
De clubs ontvangen hiervoor een af te spreken vergoeding.
Alle audiovisuele en commerciële rechten komen uitsluitend toe aan de KBVB.
Artikel B6.141
De organisatie van internationale wedstrijden en competities waarin vertegenwoordigende
ploegen, liga's en/of clubploegen uitkomen, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de FIFA
of van de UEFA. Geen wedstrijd of competitie kan plaatsvinden zonder voorafgaande toelating
van de FIFA of de UEFA. Bovendien wordt een toelating van de betrokken confederatie
gevraagd conform de statuten en reglementen van de FIFA of de UEFA.
Artikel B6.142
De KBVB, die gehouden is de internationale wedstrijdkalender van de FIFA/UEFA na te leven,
plaatst de internationale officiële wedstrijden waaraan haar nationale A-ploeg deelneemt
uitsluitend op de data door de FIFA hiervoor vastgelegd.
Artikel B6.143
Elke wedstrijd of sportief contact van de KBVB met een vereniging die geen lid is van de FIFA
of de UEFA of met voorlopige leden van confederaties of van hun clubs wordt onderworpen
aan de toelating van de FIFA of de UEFA.
Artikel B6.144
De KBVB kan om het even welke wedstrijd verbieden, zo geoordeeld wordt dat deze een
concurrentie uitmaakt met een thuiswedstrijd van de nationale A-ploeg.
Artikel B6.145
De spelers die volgens de vigerende Belgische wetgeving Belg zijn en bij de KBVB of bij een
andere tot de FIFA behorende nationale voetbalbond aangesloten zijn, kunnen opgeroepen
worden om de bond te vertegenwoordigen in interlandwedstrijden onder de naam "België", of
om deel te nemen aan een nationale of provinciale selectie.
Ze zijn verplicht hieraan deel te nemen als daarvoor op hen beroep gedaan wordt.
Artikel B6.146
Clubs mogen zich nooit op een vriendschappelijke wedstrijd beroepen om zich te verzetten
tegen de selectie van hun spelers.
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Artikel B6.147
De verplichtingen van de clubs inzake vrijgave voor de wedstrijden van de nationale
vertegenwoordigende ploegen, worden voor wat betreft de officiële data op de internationale
kalender geregeld door Bijlage 1 van het FIFA-reglement (www.fifa.com) betreffende het
statuut en de transfer van spelers.
Artikel B6.148
In geval van oproeping van een speler bij een nationale of provinciale selectie, wordt er aan
de volgende voorwaarden voldaan:
1° de speler wordt persoonlijk opgeroepen minstens zes dagen vóór de wedstrijddag;
2° de club van de speler wordt op de hoogte gesteld van de oproeping van haar speler
minstens zes dagen vóór de wedstrijddag.
Indien de speler zich desondanks zonder geldige reden niet aanbiedt, is uitsluitend de
hoofdverantwoordelijke op nationaal, regionaal of provinciaal vlak gemachtigd om het
bevoegde disciplinair orgaan hiervan binnen de twee dagen schriftelijk op de hoogte te stellen.
Aan de speler in kwestie zal een voorstel van minnelijke schikking worden gedaan waarin hem,
met uitzondering wat betreft de eerste ploeg, een schorsing wordt opgelegd voor de
eerstvolgende 2 speeldagen van de betrokken ploeg van zijn club van toewijzing.
Voor wat de spelers van de clubs van het profvoetbal 1A en 1B betreft, dient het om
wedstrijden te gaan op officiële data op de internationale kalender of om wedstrijden die
werden toegestaan door de Pro League.
Indien de speler zich om medische redenen niet aanbiedt, dient de medische staf van de club
van toewijzing van de betrokken speler de medische staf van de betrokken nationale ploeg
van de KBVB hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat het nodige overleg ter zake kan
plaatsvinden.

16 INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN
SELECTIEWEDSTRIJDEN VOOR VROUWENPLOEGEN
Artikel B6.149
De speelsters zijn verplicht deel te nemen aan internationale of andere competities
georganiseerd door de KBVB wanneer op hen beroep wordt gedaan. De clubs stellen hun
geselecteerde speelsters ter beschikking.
Alle audiovisuele en commerciële rechten komen uitsluitend toe aan de KBVB.
Artikel B6.150
In geval van oproeping van een speelster bij een nationale of provinciale selectie, wordt er aan
de volgende voorwaarden voldaan:
1° de speelster wordt persoonlijk opgeroepen minstens zes dagen vóór de wedstrijddag of de
activiteit;
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2° de club van de speelster wordt op de hoogte gesteld van de oproeping van haar speelster
via de gerechtigde correspondent van de club minstens zes dagen vóór de wedstrijddag
of de activiteit.
In uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden kan de oproepingsdatum gewijzigd worden.
Artikel B6.151
Indien de speelster zich zonder geldige reden niet aanbiedt bij de nationale ploeg, wordt het
bevoegde disciplinaire orgaan op de hoogte gesteld van deze afwezigheid. Het Sportcomité
of het Provinciaal Comité handelt volgens de procedure voorzien voor de minnelijke schikking.
Dit artikel geldt eveneens voor de speelsters die opgeroepen worden voor regionale of
provinciale selecties. In dit geval verwittigen de provinciale verantwoordelijken schriftelijk de
bevoegde comités.
Artikel B6.152
Een club kan, mits de aanvraag minimum 4 kalenderdagen voor de wedstrijd wordt ingediend,
uitstel bekomen voor het spelen van een officiële wedstrijd voor haar ploeg indien:
1° in geval van oproeping voor een Belgische nationale ploeg:
a) twee of meer van haar speelsters geselecteerd worden voor een Belgische nationale
ploeg (voetbal of futsal) als veldspelers en die tijdens de laatste vier officiële
wedstrijden van de desbetreffende ploeg minstens twee keer op het wedstrijdblad
gestaan hebben voorafgaand aan de datum van de oproepingsbrief;
b) haar doelverdedigster geselecteerd wordt voor een Belgische nationale ploeg (voetbal
of futsal) als doelverdedigster en die tijdens de laatste vier officiële wedstrijden van de
desbetreffende ploeg minstens twee keer op het wedstrijdblad gestaan heeft
voorafgaand aan de datum van de oproepingsbrief.
2° in geval van Covid-19 besmettingen:
a) drie of meer van haar speelsters positief testen onder een door de KBVB met de
bevoegde overheden afgesloten testprotocol;
b) haar doelverdedigster positief test onder een door de KBVB met de bevoegde
overheden afgesloten testprotocol.
In geval van overmacht kan deze termijn verkort worden.
Uitstel kan niet bekomen worden voor wedstrijden van de Women’s Super League indien het
gaat om speelsters of een doelverdedigster die zijn/is opgeroepen voor de nationale U17-ploeg
tenzij in uitzonderlijke gevallen. Deze administratieve beslissing van de KBVB is zonder
verhaal.
Het Competitions Department van de KBVB beslist na overleg met het Women’s Football
Departement waarbij de volgende elementen in acht worden genomen (niet-limitatief): de
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sportieve integriteit van de desbetreffende Women’s Super League wedstrijd, de individuele
ontwikkeling van betrokken speelsters/doelverdedigster, de impact op het verloop van de
Women’s Super League competitie.
Artikel B6.153
Volgende periodes van gedwongen inactiviteit gelden bij nationale selecties:
1° een geselecteerde speelster, die deelneemt, afwezig is of beweert zich niet te kunnen
vrijmaken om deel te nemen aan de wedstrijden van een Belgische nationale ploeg
(voetbal of Futsal) A, U21, U19 of U17 mag aan geen enkele officiële of vriendschappelijke
wedstrijd van haar club deelnemen vanaf twee dagen vóór de wedstrijd waarvoor ze werd
opgeroepen tot één dag na deze wedstrijd;
2° een geselecteerde speelster, die afwezig is of beweert zich niet te kunnen vrijmaken om
deel te nemen aan de trainingen van een Belgische nationale ploeg (voetbal of futsal), mag
aan geen enkele officiële en/of vriendschappelijke wedstrijd van haar club deelnemen op
de dag van de activiteit waarvoor ze werd opgeroepen.

17 TOEGANGSBEWIJZEN
Artikel B6.154
Elke persoon die zich binnen de infrastructuur bevindt tijdens een wedstrijd met betalende
toegang is in het bezit van een toegangsbewijs.
Geldige toegangsbewijzen zijn:
1° een toegangsticket van een nominale waarde gelijk aan de geëiste inkomprijs;
2° een abonnementskaart voor het lopende seizoen;
3° een uitnodigingskaart geldig voor de wedstrijd of een kosteloos ticket dat als uitnodiging
geldt;
4° een doorlopende uitnodigingskaart afgeleverd door de bond, door een liga of de
organiserende club, waarvan de afgevaardigden stemrecht hebben op de algemene
vergadering, of door de organiserende club;
5° een doorlopende kosteloze kaart, met vermelding van de hoedanigheid of de functies van
de titularis, afgeleverd door de club aan haar toegewezen aangeslotenen;
6° een doorgangsbewijs afgeleverd door de KBVB.
Een toezicht wordt gehouden bij de ingang van de installaties.
Voor wat betreft de clubs uit de hogere afdelingen, zijn enkel de tickets en kaarten aangekocht
op een wijze erkend door de bond geldig.
De clubs uit de hogere afdelingen verantwoorden het gebruik van hun tickets t.o.v. de KBVB.
In voorkomend geval verantwoorden alle clubs dit t.o.v. de gemeentelijke administratie.
Artikel B6.155
Vervallen tickets en kaarten worden vernietigd door het gemeentebestuur indien dit een taks
heft op de vertoningen en vermakelijkheden.
Het proces-verbaal van vernietiging met vermelding in detail van de nummers evenals de
nominale waarde van de vernietigde tickets en kaarten ondertekend door de hiervoor
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aangestelde ambtenaar van het gemeentebestuur, worden binnen de 60 dagen aan de KBVB
gestuurd.
De clubs uit de hogere afdelingen die vrijgesteld zijn van de gemeentetaks sturen, binnen
dezelfde termijn, de vervallen tickets en kaarten, vergezeld van een inventaris in twee
exemplaren, op naar de KBVB met aanduiding van het aantal, de nummers en de nominale
waarde der verzonden tickets en kaarten.
Een exemplaar van deze inventaris, behoorlijk ondertekend, wordt hun als ontvangstbewijs
teruggestuurd.
In geval van fusie, mogen de toegangsbewijzen van de gefusioneerde clubs nog gedurende
drie seizoenen worden gebruikt.
Artikel B6.156
Indien een wedstrijd stopgezet wordt na het einde van de eerste helft, worden de tickets noch
terugbetaald, noch gevalideerd voor een andere wedstrijd.
Bij algemene afgelasting, of wanneer de wedstrijd wordt uitgesteld vóór de aanvang of
stopgezet voor het einde van de eerste speelhelft, worden de verkochte tickets terugbetaald
aan de toeschouwers die erom vragen.
De terugbetaalde tickets worden opgenomen op de staat der ontvangsten van de wedstrijd. Zij
worden daarna vernietigd.
De niet terugbetaalde tickets zijn geldig voor dezelfde wedstrijd die later vastgesteld wordt.
Artikel B6.157
De clubs zijn vrij, onder eigen verantwoordelijkheid de toegangsprijzen tot hun installaties vast
te stellen, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
In geen geval kan de nominale waarde van de tickets gewijzigd worden.
Zonder afbreuk te doen aan de verhogingen ten gevolge van de reservatie en de afgifte van
de tickets zoals bepaald in de algemene voorwaarden welke aan het publiek zijn
medegedeeld, mogen de clubs op hun toegangsticket geen supplementen innen ten bate van
andere organismen.
Artikel B6.158
De clubs van de hogere afdelingen bestellen hun tickets bij de KBVB minstens tien dagen voor
de datum waarop zij vermoedelijk zullen in gebruik genomen worden.
Zij vermelden:
1° de naam van de drukkerij die met de uitvoering gelast wordt;
2° het aantal te drukken tickets;
3° de waarde en de kleur;
4° de nummering die doorlopend moet zijn voor elke waarde;
5° de plaatsen met meerdere voordelen.
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De tickets vermelden:
1° de kenletters KBVB;
2° de juiste benaming van de club evenals haar stamnummer;
3° de nominale waarde (taksen inbegrepen) van elk ticket.
De clubs mogen op de keerzijde van hun tickets vermeldingen laten drukken die geen politiek,
godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.
Artikel B6.159
Zonder afbreuk te doen aan de verplichte vermeldingen op de tickets, nemen de clubs, de
liga's of andere verenigingen van clubs die gebruik maken van een geïnformatiseerde
verkoopmethode, de noodzakelijke schikkingen ten einde de diensten van de Algemene
Boekhouding in de mogelijkheid te stellen om rechtstreeks en zonder derden tussenkomst, de
getrouwe naleving van de verkoopverrichtingen na te zien, ten einde de juiste berekening van
de bondsheffing vast te kunnen stellen.
Artikel B6.160
De clubs uit de hogere afdelingen zijn verplicht een register bij te houden waarin, volgens
datum, het in- en uitgaan der tickets ingeschreven wordt.
Na elk seizoen, vóór 30 juni, vullen die clubs het overeenstemmend document dat hen door
de Algemene Boekhouding werd overgemaakt in op basis van de door hen bijgehouden
inventaris en sturen het terug.

De in gebreke blijvende club krijgt vanaf het daaropvolgend seizoen geen terugbetaling
van de scheidsrechterskosten van de officiële wedstrijden.
Artikel B6.161
De clubs kunnen abonnementen afleveren, waarvan zij de uitgifteprijs vrij bepalen.
In geen geval worden de uitgifteprijs en het jaartal die op de abonnementskaarten voorkomen,
gewijzigd.
Indien het gevraagde bedrag, naast de basisprijs, een lidgeld of enige andere bijdrage omvat,
worden de twee bedragen op de afgeleverde titel vermeld.
De abonnementen zijn enkel geldig voor het lopende seizoen en geven enkel toegang tot de
kampioenschapswedstrijden.
Artikel B6.162
De bestelling van abonnementskaarten (model ter staving) wordt door de clubs uit de hogere
afdelingen aan de KBVB gericht.
Zij maken melding van:
1° de naam van de drukkerij die met de uitvoering gelast wordt;
2° het aantal te drukken kaarten;
3° de waarde en de kleur;
4° de nummering, die doorlopend moet zijn voor elke waarde.
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De gedrukte kaarten vermelden:
1° de kenletters KBVB;
2° de juiste benaming van de club en haar stamnummer;
3° het jaartal van het betreffende seizoen, behoudens de hieronder voorziene uitzondering;
4° de nominale waarde (taksen inbegrepen);
5° de eventuele supplementen.
Uitzonderlijk worden de clubs, wier bestelling in haar geheel niet meer dan 100 kaarten
bedraagt, vrijgesteld van de verplichting het jaartal van het sportseizoen te laten opdrukken.
Zij brengen echter dit jaartal elk seizoen aan door middel van een stempel.
Artikel B6.163
De clubs uit de hogere afdelingen houden een register bij met naam en adres van de houders
van een abonnement, alsook het bedrag dat zij betaald hebben.
De clubs uit de hogere afdelingen die in de loop van het seizoen abonnementskaarten hebben
afgeleverd, doen hiervan aangifte bij de KBVB, vóór 1 januari van ieder jaar. Deze aangifte
wordt opgemaakt op een formulier voor het aangeven van de ontvangsten. Het vermeldt:
1° per categorie, het aantal afgeleverde abonnementen;
2° de prijs van elk abonnement;
3° het bedrag van de globale ontvangsten;
4° voor elke categorie het nummer van de laatste verkochte kaart.
Artikel B6.164
De clubs kunnen kosteloze toegangsbewijzen afleveren op voorwaarde dat ze daarvoor geen
enkele retributie innen.
De volgende personen mogen een doorlopende toegangskaart, geldig gedurende één
seizoen, ontvangen:
1° de bestuursleden en de toegewezen aangeslotenen van wie de jaarlijkse bijdrage
vrijgesteld is van taks;
2° het personeel, van dienst op het terrein.
Aan de andere personen die de club van het betalen van toegangsrecht wil vrijstellen, wordt
een abonnement afgeleverd. Het deel van de jaarlijkse bijdrage , dat de prijs van het
abonnement dekt, is onderworpen aan de bondsheffing.
Een doorlopende uitnodigingskaart kan afgeleverd worden aan de personaliteiten aan wie de
club verlangt haar dankbaarheid te betuigen.
Elke club kan kosteloze tickets en uitnodigingen, geldig voor één enkele wedstrijd afleveren,
aan de spelers en bestuursleden van de bezoekende club, alsook aan bepaalde
personaliteiten. Het aantal van dergelijke toegangsbewijzen wordt bepaald tussen de clubs
van eenzelfde afdeling.
De geldigheid van de abonnementen en de hierboven vermelde doorlopende kosteloze
toegangsbewijzen kan uitgebreid worden tot de wedstrijden die herspeeld worden. Bij die
gelegenheid heeft de club niet het recht kosteloze tickets uit te geven, uitsluitend geldig voor
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die wedstrijd of de gewone toegangsprijs te verminderen zonder het akkoord van de
bezoekende club.
Het bijhouden van een bijzonder register, waarin de naam en adres van de houders van de
door de club afgeleverde doorlopende uitnodigingen en kaarten vermeld staan, is verplicht.
Artikel B6.165
Ter gelegenheid van een wedstrijd met betalende toegang, kunnen de clubs op hun terrein
geldinzamelingen toelaten voor liefdadige doeleinden of voor andere doeleinden van
algemeen belang. Deze doeleinden mogen evenwel in geen geval enig politiek, godsdienstig
of levensbeschouwelijk karakter hebben.
Wanneer een wedstrijd wordt gespeeld met kosteloze toegang is het verboden, op straffe van
een boete van 100,00 EUR, tombolabiljetten of steunkaarten te verkopen, geldinzamelingen
te verrichten, of het inkomgeld te vervangen door enig ander middel om gelden te verzamelen.
Dit verbod is niet toepasselijk in het provinciaal voetbal, het recreatief voetbal en het
minivoetbal.
Wat daarenboven de bondsbijdrage betreft, schikt de organiserende club zich naar de
toepasselijke bepalingen..
De inbreuken op de regels betreffende de aflevering van toegangsbewijzen geven
aanleiding tot sancties.
De sancties zijn:
1° de betaling van de ontdoken bondsschulden gedurende een periode die tot de laatste drie
seizoenen kan gaan. Indien het onmogelijk blijkt de ontdoken bondsschulden juist te
bepalen, bepaalt de KBVB het bedrag ex aequo et bono;
2° de toepassing van een boete van 100,00 EUR tot 5.000,00 EUR;
3° de schrapping in geval van zware en opzettelijke fout of van recidive.
Artikel B6.166
De houders van een doorlopende uitnodigingskaart hebben vrije toegang op al de wedstrijden
gespeeld onder toezicht van de KBVB of de UEFA.
1° Indien de inrichtingen een eretribune en een officiële tribune bevatten:
a) kaart Raadslid: geeft automatisch en tegelijkertijd toegang tot de parking, de eretribune
en de receptiezaal;
b) A-kaart: eretribune;
c) B-kaart: officiële tribune of, desgevallend, hoofdtribune;
d) C-kaart: zitplaatsen in de hoofdtribune;
e) doorstreepte C-kaart: zitplaatsen in de mate van beschikbaarheid, zo niet
staanplaatsen.
2° Indien de inrichtingen alleen een officiële tribune bevatten:
a) kaart Raadslid: geeft automatisch en tegelijkertijd toegang tot de parking, de officiële
tribune en de receptiezaal;
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b)
c)
d)
e)

A-kaart: officiële tribune;
B-kaart: officiële tribune of, desgevallend, hoofdtribune;
C-kaart: zitplaatsen in de hoofdtribune;
doorstreepte C-kaart: zitplaatsen in de mate van beschikbaarheid, zo niet
staanplaatsen.

Artikel B6.167
De schriftelijke melding van aanwezigheid van houder van een doorlopende uitnodigingskaart
gebeurt als volgt:
1° Bij Europabekers: De aanvraag, vergezeld van een fotokopie van de doorlopende
uitnodigingskaart, wordt minstens 3 dagen vóór de wedstrijd schriftelijk ingediend. Geen
enkele vrijkaart wordt afgeleverd indien deze termijn niet nageleefd werd;
2° Bij kampioenschaps- en bekerwedstrijden van het profvoetbal: De houders van de
persoonlijke bondskaart melden hun aanwezigheid schriftelijk bij de bezochte club,
minstens drie dagen vóór de wedstrijd, waarbij de aanvraag vergezeld gaat van een
fotokopie van bewuste kaart. Er wordt geen kosteloze toegangskaart afgeleverd als deze
termijn niet werd nageleefd;
3° In andere afdelingen: De houders van de doorlopende uitnodigingskaart die gratis toegang
geeft tot de zitplaatsen, melden hun aanwezigheid minstens 3 dagen vóór de wedstrijd aan
de bezochte club. Indien deze formaliteit niet werd vervuld, mag de club aan het betrokken
lid de bovengenoemde plaats weigeren en kan ze hem naar de staanplaatsen verwijzen.
De houder van een bondskaart, die geen zitplaats bekomt, heeft alleszins toegang tot de
staanplaatsen op vertoon van zijn kaart.
Artikel B6.168
Er kan een beperking gelden van het aantal kosteloze toegangskaarten:
1° Bij Europabekers: Het aantal uitnodigingen afgeleverd aan houders van de bondskaart A,
B, C, C doorstreept is beperkt tot 200 zitplaatsen en 500 staanplaatsen, rekening houdend
met de voorrang voor de zitplaatsen voor de kaarten A en B;
2° Bij kampioenschaps- en bekerwedstrijden van het profvoetbal: De clubs kunnen de
kosteloze toegang voor houders van de doorlopende uitnodigingskaart beperken tot 20%
van de beschikbare plaatsen, ongeacht de categorie, met een maximum van 300 voor de
clubs van het profvoetbal, met dien verstande dat voorrang wordt gegeven aan de houders
van A- en B-kaarten. De leden van de Raad van Bestuur vallen buiten deze beperking;
3° In andere afdelingen: Voor vijf wedstrijden kunnen de clubs uit de nationale en regionale
kampioenschappen het aantal zitplaatsen, voorbehouden aan de titularissen van de
doorlopende uitnodigingskaart , met voorrang van de kaarten A en B, beperken tot 20%
van de beschikbare zitplaatsen met een maximum van 100 voor de clubs van 1ste nationale
en 2de en 3de afdeling VV/ACFF. De leden van de Raad van Bestuur en de Hoge Raad
worden niet meegeteld in deze beperking. Te dien einde laten de clubs een bericht
opnemen in het bondsblad dat verschijnt de week waarin deze wedstrijden gepubliceerd
worden.
Artikel B6.169
Voor elke internationale wedstrijd bepaalt een communiqué in de bondsbladen de getroffen
schikkingen.
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1 TOEPASSINGSGEBIED
Artikel B7.1
Dit document bevat de bepalingen die betrekking hebben op de organisatie en het verloop van
een voetbalcompetitie.

2 KAMPIOENSCHAPPEN
2.1 ALGEMEEN
Artikel B7.2
De volgende officiële kampioenschappen kunnen onderscheiden worden:
Ingericht door

KBVB,
in
samenwerking
met de Pro
League

profvoetbal
profvoetbal 1A en 1B

amateurvoetbal
1ste nationale en 2de en 3de afdeling VV/ACFF, provinciale afdelingen
en vrouwenvoetbal

nationale
herenkampioenschappen
van het profvoetbal 1A en
1B en hun beloften

-

nationale herenkampioenschappen van 1 ste nationale en hun
reserven;
nationale vrouwenkampioenschappen;
elite heren jeugdkampioenschappen 11/11;
elite heren jeugdwedstrijden niet-11/11 die een opgemaakte
kalender afwerken zonder resultaten.
nationale futsal

-

2de en 3de afdeling Voetbal Vlaanderen en hun reserven

KBVB,
in
samenwerking
met
Voetbal
Vlaanderen en
ACFF

-

-

Voetbal
Vlaanderen

-

ACFF

provinciale herenkampioenschappen, en hun reserven;
provinciale kampioenschappen voor vrouwen seniores;
jeugdkampioenschappen 11/11;
jeugdwedstrijden niet-11/11, die een opgemaakte kalender
afwerken zonder resultaten;
recreatief voetbal;
futsal;
minivoetbal.
2de en 3de afdeling ACFF en hun reserven

* In de ACFF-provincies:
provinciale herenkampioenschappen, en hun reserven;
provinciale kampioenschappen voor vrouwen seniores;
interprovinciale (uitgezonderd de clubs van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest), provinciale en gewestelijke
jeugdkampioenschappen 11/11;
jeugdkampioenschappen van de Iris League (uitsluitend voor
de clubs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
provinciale en gewestelijke jeugdwedstrijden niet-11/11 die
een opgemaakte kalender afwerken zonder resultaten.

Voor het profvoetbal en het amateurvoetbal worden respectievelijk nadere regels
bepaald in de desbetreffende Boeken P, A en V.
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Artikel B7.3
Voetbal Vlaanderen en ACFF kunnen akkoorden afsluiten om andere clubs toe te laten tot hun
kampioenschappen.

De verschillende herenkampioenschappen zijn als volgt:
Profvoetbal

profvoetbal 1A
profvoetbal 1B

Nationaal en regionaal
amateurvoetbal
1ste nationale

2de afdeling VV
(2 reeksen)

2de afdeling ACFF
(1 reeks)

3de afdeling VV
(2 reeksen)

3de afdeling ACFF
(2 reeksen)

Provinciaal amateurvoetbal
Antwerpen

Brabant
VV

Limburg

OostVlaanderen

WestVlaanderen

Brabant
ACFF

Henegouwen

Luik

Luxemburg

Namen

Recreatief voetbal

De verschillende vrouwenkampioenschappen zijn als volgt:
Nationaal en regionaal
amateurvoetbal

Super League

1ste Nationale

2de nationale A

2de nationale B

Provinciaal amateurvoetbal
Antwerpen

Brabant
VV

Limburg

OostVlaanderen

WestVlaanderen

Brabant
ACFF

Henegouwen

Luik

Luxemburg

Namen

Recreatief voetbal

Artikel B7.4
De clubs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden, op regionaal vlak, ingedeeld bij
Voetbal Vlaanderen- of ACFF- kampioenschappen naargelang ze hebben gekozen voor de
aansluiting bij Voetbal Vlaanderen, respectievelijk de ACFF of bij de KBVB.
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Artikel B7.5
De benaming van de kampioenschappen van elke afdeling mag, na goedkeuring door de
KBVB, aangevuld of vervangen worden door de naam van een commerciële partner. Deze
benaming wordt verplicht gebruikt door de bond in al zijn mededelingen en publicaties,
ongeacht het forum.
Artikel B7.6
De inrichtende instantie bezit de exploitatierechten van de beelden van de competitie.

2.2 PROVINCIALE AANHORIGHEID
Artikel B7.7
Behoudens de door de organiserende instanties reeds toegestane afwijking, kan een club uit
de provinciale afdelingen niet deelnemen aan het kampioenschap van een andere provincie
dan degene waarin het speelveld van die club gelegen is.
Art. V
Deze bepaling is niet van toepassing voor wat betreft de jeugdcompetities en recreatief
voetbal.

2.3 DEELNAME
Artikel B7.8
Overgangsbepaling voor de seizoenen 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024 in verband
met de integratie van U23 teams van het profvoetbal
Elke profclub die een U23-team wil inschrijven voor het seizoen 2022-2023 in profvoetbal 1B,
1ste nationale en 2de afdeling VV/ACFF, moet zijn onherroepelijke beslissing dienaangaande
uiterlijk op 31 december 2021 meedelen aan de administratie van de Pro League, die VV en
ACFF op de hoogte brengt.

De club die een U23 team wil integreren moet zowel in het seizoen 2021-2022 als in het
seizoen 2022-2023 een club van het profvoetbal zijn.
Vier (4) plaatsen zijn beschikbaar in seizoen 2022-2023 in het profvoetbal 1B, vier (4) plaatsen
in 1ste nationale, en drie maal twee (3x2) plaatsen in 2de afdeling VV/ACFF. De toewijzing van
U23-teams geschiedt volgens de procedure beschreven in Boek P. Alleen U23-teams die
voldoen aan de in dit reglement vastgelegde voorwaarden voor integratie komen in
aanmerking.

De U23 teams worden als een eerste ploeg B van de club van het profvoetbal beschouwd
en worden gepromoveerd, gehandhaafd of gedegradeerd volgens de regels die gelden voor
de afdelingen waaraan zij deelnemen behoudens de voorziene uitzonderingen.
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In geen geval mag een U23-team worden in lijn gebracht in dezelfde afdeling als de eerste
ploeg A van haar club (het moet ten minste één afdeling lager zijn). In geval de eerste ploeg
A van de club van het profvoetbal het statuut van club van het profvoetbal verliest, verdwijnt
de U23 ploeg uit de competitie voor het navolgend seizoen.
Eerste herenploegen van clubs van hogere afdelingen worden ambtshalve ingeschreven.
De clubs van het nationale voetbal 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.
De clubs uit 2de en 3de afdeling ACFF schrijven, op straffe van een boete van 600,00
EUR per ontbrekende ploeg, minstens twee ploegen in voor de jeugdkampioenschappen van
de provincie. Deze verplichting vervalt indien zij deelnemen aan de interprovinciale
jeugdkampioenschappen.
Artikel B7.9
De inschrijving van de clubs van provinciale afdelingen wordt geregeld door de vleugels.

Art. V
Voor de kampioenschappen van de provinciale afdelingen en het recreatief voetbal Voetbal
Vlaanderen (seniores) en voor de jeugdkampioenschappen moeten de clubs hun
inschrijving aan het Competitions Department Voetbal Vlaanderen doen geworden voor de
uiterste datum daartoe door dit laatste vastgesteld.
De club wier inschrijving niet binnen die termijn toekomt, zal bestraft worden met een boete
van 25,00 EUR.
De club die het voorgaande seizoen met een eerste A- en een B-ploeg heeft beëindigd,
maar in het nieuwe seizoen nog met slechts één enkele eerste ploeg wil aantreden, kan
inschrijven in één van de afdelingen waarin de eerste A- of de B-ploeg zou uitgekomen zijn
in het volgende seizoen.
Wat de club betreft waarvan de inschrijving (of herinschrijving) pas toekomt na de publicatie
van de samenstelling van de reeksen in de officiële bondsbladen, zal het Competitions
Department Voetbal Vlaanderen, als:
- het een jeugdploeg betreft: de inschrijving aanvaarden, voor zover er in een reeks een
vacante plaats is en zonder de samenstelling van de reeksen door elkaar te schudden;
- het een senioresploeg betref van:
- het competitief voetbal: voor zover het een nieuwe toegetreden club betreft, de
inschrijving aanvaarden in de laagste provinciale reeks, voor zover er in een reeks
een vacante plaats is en zonder de samenstelling van de reeksen ingrijpend aan te
passen.
- het recreatief voetbal: de inschrijving aanvaarden, voor zover er in een reeks een
vacante plaats is en zonder de samenstelling van de reeksen ingrijpend aan te
passen. Indien het een ploeg betreft die speelt volgens het principe van stijgen en
dalen, zal deze ploeg enkel kunnen deelnemen in de laagste reeks.

Page 6 of 39

Boek B, Titel 7 - Competities

Elke herenclub van de provinciale afdelingen van het competitief voetbal moet, op straffe
van een boete van 60,00 EUR tot 300,00 EUR, minstens één ploeg inschrijven voor de
jeugdkampioenschappen of de georganiseerde wedstrijden voor 5/5 of 8/8, behoudens de
club die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband voor jeugdploegen.
Bij de aanvang van het seizoen, moeten de uit volledige inactiviteit of uit inactiviteit in
hoofdorde tredende clubs zich in de laagste afdeling van hun provincie inschrijven.
Art. A
Voor de kampioenschappen van de provinciale afdelingen moeten de clubs hun inschrijving
aan hun Provinciaal Comité doen geworden voor de uiterste datum daartoe door het comité
vastgesteld.
De club wier inschrijving niet binnen die termijn toekomt, zal bestraft worden met een boete
van 25,00 EUR.
De club die het voorgaande seizoen met een eerste A- en een B-ploeg heeft beëindigd,
maar in het nieuwe seizoen nog met slechts één enkele eerste ploeg wil aantreden, kan
inschrijven in één van de afdelingen waarin de eerste A- of de B-ploeg zou uitgekomen zijn
in het volgende seizoen.
Wat de club betreft waarvan de inschrijving (of herinschrijving) pas toekomt na de publicatie
van de samenstelling van de reeksen in de officiële bondsbladen, zal het Provinciaal
Comité:
- indien het een jeugdploeg betreft: de inschrijving aanvaarden, voor zover er in een reeks
een vacante plaats is en zonder de samenstelling van de reeksen door elkaar te
schudden;
- indien het een senioresploeg betreft:
- van het competitief voetbal: de inschrijving aanvaarden in de laagste provinciale
reeks, voor zover er in een reeks een vacante plaats is en zonder de samenstelling
van de reeksen ingrijpend aan te passen.
- van het recreatief voetbal: de inschrijving aanvaarden, voor zover er in een reeks
een vacante plaats is en zonder de samenstelling van de reeksen ingrijpend aan te
passen. Indien het een ploeg betreft die speelt volgens het principe van stijgen en
dalen, zal deze ploeg enkel kunnen deelnemen in de laagste reeks.
Elke herenclub van de provinciale afdelingen van het competitief voetbal moet, op straffe
van een boete van 60,00 EUR tot 300,00 EUR, minstens één ploeg inschrijven voor de
jeugdkampioenschappen of de georganiseerde wedstrijden der provincie voor 5/5 of 8/8 .
Bij de aanvang van het seizoen, moeten de uit volledige inactiviteit of uit inactiviteit in
hoofdorde tredende clubs zich in de laagste afdeling van hun provincie inschrijven.
Artikel B7.10
De inschrijving van meerdere eerste ploegen A en B in het amateurvoetbal gebeurt volgens
de regels bepaald door de vleugels.
Art. V
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende de vrouwenkampioenschappen, kan
een club die in het amateurvoetbal uitkomt een eerste ploeg A en een eerste ploeg B
inschrijven in de kampioenschappen met klimmen en dalen.
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De eerste ploeg B kan enkel spelen in de provinciale afdelingen.
Art. A
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende de vrouwenkampioenschappen, kan
een club die in het amateurvoetbal uitkomt een eerste ploeg A en een eerste ploeg B
inschrijven in de kampioenschappen met klimmen en dalen.
De eerste ploeg B kan enkel spelen in de provinciale afdelingen.
Deze ploegen dienen zich te schikken, al gelang het geval, naar de modaliteiten die gangbaar
zijn in hun afdeling of provincie.

2.4 CLUBLICENTIES EN CLUBLABELS
Artikel B7.11
De voorwaarden voor clubs om een licentie of label te bekomen en bijgevolg te kunnen
deelnemen aan competities, worden bepaald in boeken P, A en V.

2.5 SAMENSTELLING VAN DE REEKSEN
Artikel B7.12
Behoudens wat het profvoetbal betreft, wordt de samenstelling van de reeksen bepaald door
Voetbal Vlaanderen en ACFF.
In afwijking daarvan, bepaalt de kalendermanager Pro League de samenstelling van de
reeksen bij de Youth Elite en de KBVB de samenstelling van de reeksen in het nationale
vrouwenvoetbal.

2.6 KALENDER
Artikel B7.13
De kalender van de kampioenschappen wordt bepaald door de Kalendermanager Pro League
volgens de regels vastgelegd door de Pro League voor wat het profvoetbal en de Youth Elite
betreft en Voetbal Vlaanderen en ACFF voor wat het amateurvoetbal betreft.
De kalender van de kampioenschappen wordt bepaald door de KBVB voor wat betreft het
nationale vrouwenvoetbal, het nationale futsal en van de 1ste nationale.
De volgende principes gelden daarbij:
1° Wanneer er in een gemeente slechts twee clubs lid zijn van de bond, zullen hun eerste
ploegen bij voorkeur niet in concurrentie spelen.
2° Wanneer er meer dan twee clubs in een gemeente lid zijn van de bond, wordt vooraf de
concurrentie vermeden tussen de eerste ploegen van de clubs van de hoogste afdeling.
Indien dat niet kan, wordt de concurrentie tussen deze ploegen zo billijk mogelijk gespreid.
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De kalenders worden tenminste veertien dagen vóór de eerste wedstrijd door de
bevoegde instanties gepubliceerd.
Artikel B7.14
Iedere aanvraag, die ertoe strekt de datum of het uur van een op de kalender vastgelegde
wedstrijd te doen wijzigen, wordt minstens vier werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd via
het toepasselijke digitale platform gericht aan de bevoegde instantie. Deze beslist over het te
geven gevolg, met inachtneming van de noodwendigheden van de kalender. Voor de
wedstrijden zonder aanduiding van scheidsrechters, bedraagt de termijn minstens twee
werkdagen.
Aanvragen door de bezochte of de bezoekende club tenminste 14 kalenderdagen voorafgaand
aan de wedstrijd via het digitale platform die zonder gevolg blijven (zoals een aanvaarding of
een weigering) door de tegenstrever, zullen automatisch overgemaakt worden aan de
bevoegde instantie 4 werkdagen voorafgaand aan de oorspronkelijke datum van de wedstrijd.
Deze beslist over het gevolg dat er dient te worden aan gegeven, rekening houdend met de
noodwendigheden van de kalender. Indien de wedstrijd naar een vroegere datum wordt
verplaatst, dient de aanvraag 14 kalenderdagen voor de nieuwe geplande datum van de
wedstrijd te gebeuren. Deze zal automatisch overgemaakt worden aan de bevoegde instantie
4 werkdagen voorafgaand aan de nieuwe geplande datum van de wedstrijd indien de tijdig
aangevraagde wijziging zonder gevolg is gebleven.
De bevoegde instantie beslist over het te geven gevolg, met inachtneming der
noodwendigheden van de kalender.
De bevoegde instantie kan, in bijzondere omstandigheden waarover zij alleen oordeelt, een
laattijdige aanvraag tot wijziging van de kalender aanvaarden, zowel wat betreft een wedstrijd
van het kampioenschap, van de Beker van België als van een provinciale beker.
Deze beslissingen zijn zonder verhaal.

Een retributie van 5,00 EUR wordt ambtshalve dan bij de bezochte club in rekening
gebracht.
Voor wedstrijden niet-11/11 en het recreatief voetbal in eender welke afdeling wordt hiervoor
geen retributie in rekening gebracht.
De wedstrijden van een competitiedag, die voor om het even welke reden op een andere dag
worden vastgelegd of worden herspeeld, blijven, wat betreft de kampioenschappen die in
periodes gespeeld worden, tot die speeldag behoren.
Artikel B7.15
Behoudens onderling akkoord tussen de twee clubs en instemming vanwege de bevoegde
instantie, wordt de heenwedstrijd gespeeld op het terrein van de eerstgenoemde club en de
terugwedstrijd op het terrein van de andere club.
Behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde instantie, worden de wedstrijden van de
laatste speeldag van een periode, van de laatste twee speeldagen van het kampioenschap
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van de eerste ploeg, alsook de laatste twee speeldagen van de gebeurlijke play-offs of
eindronden op dezelfde dag en hetzelfde uur gespeeld.

Voor de competitie in 1A en 1 B worden de wedstrijden van de laatste speeldag van een
periode, van het kampioenschap en van de play-offs op dezelfde dag en hetzelfde uur
gespeeld.
De bevoegde instanties kunnen wedstrijden op werkdagen vastleggen om te vermijden dat de
gestelde grensdata overschreden worden.
Artikel B7.16
De winterperiode loopt in beginsel vanaf de eerste zondag van november tot en met de laatste
zondag van januari. Wat de provinciale kampioenschappen betreft, beslissen het Competitions
Department Voetbal Vlaanderen of de provinciale algemene vergaderingen ACFF over de
datum van de aanvang en het einde van de winterperiode. Tijdens deze periode wordt de
aftrap van de wedstrijden voorzien om 15.00 uur vervroegd naar 14.30 uur.

Wedstrijden in de nationale vrouwenafdelingen, uitgezonderd in de Super League
Vrouwenvoetbal, beginnen ten vroegste om 12.00 uur en ten laatste om 17.00 uur, behoudens
afwijkingen met akkoord van beide partijen en goedgekeurd door de KBVB.
Indien meerdere wedstrijden vastgesteld werden op hetzelfde terrein, beslist de bevoegde
instantie over het aanvangsuur van elke wedstrijd.
Artikel B7.17
Alleen de clubs waarvan de terreinverlichting beantwoordt aan de reglementaire voorwaarden,
kunnen van de bevoegde instanties toelating krijgen om officiële wedstrijden later dan 14.30
uur tijdens de winterperiode aan te vangen. Deze laatste worden dan beschouwd als
avondwedstrijden.
De toestemming wordt gevraagd:
1° vóór het opmaken van de kalender als het een wedstrijd betreft die na 14.30 uur gespeeld
wordt tijdens de winterperiode;
2° voor wedstrijdwijzigingen tijdens het lopende seizoen conform artikel B7.14.
Artikel B7.18
De bevoegde instanties oordelen soeverein over het uitstel van wedstrijden wegens slechte
weersomstandigheden tijdens de week die eraan voorafgaat.
Tot uitstel kan tevens beslist worden op verzoek van de bezochte club, ofwel ambtshalve op
initiatief van de bevoegde instantie.

De kosten die voortvloeien uit de vraag tot individuele keuring door een bezochte club,
zullen worden aangerekend indien de keuring geen aanleiding geeft tot het uitstellen van de
wedstrijd. In alle andere gevallen zullen ze ofwel worden ingeschreven op de rekening der
gemeenschappelijke kosten, ofwel gedragen worden door de KBVB indien het kampioenschap
niet betwist wordt met gemeenschappelijke kosten.
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Het uitstellen van wedstrijden wordt alleszins door de bevoegde instanties tijdig beslist en
medegedeeld teneinde de bezoekende club een nutteloze reis te besparen. De kennisgeving
gebeurt via om het even welk medium.
De beslissingen zijn niet vatbaar voor verhaal.
Voetbal Vlaanderen en ACFF kunnen specifieke regels bepalen voor hun competities
van jeugd en reserven.

Art. 18 V
Bepalingen geldig voor Voetbal Vlaanderen-competities van jeugd en reserven:
De bezochte club kan op eigen initiatief een wedstrijd voor jeugd en/of reserven uitstellen
wanneer het speelveld door omstandigheden onbespeelbaar is.
De bezochte club kan dit via het toepasselijke digitale platform doen ten vroegste 48 uren
op voorhand en ten laatste drie uren voor de aftrap.
De betrokken partijen worden hiervan automatisch op de hoogte gesteld.
De bevoegde instantie kan een onderzoek instellen indien er een vermoeden van misbruik
bestaat i.v.m. het gebruik van deze maatregel.
De bevoegde instantie zal, na de club te hebben opgeroepen en gehoord, de sancties
inzake forfait toepassen op de betrokken ploeg indien de instantie van oordeel is dat er
effectief misbruik werd gemaakt van deze maatregel.
Artikel B7.19
Verplaatste of te herspelen wedstrijden worden zo spoedig mogelijk betwist.
De data van verplaatste of te herspelen wedstrijden worden bepaald volgens de regels
vastgelegd voor het profvoetbal en het amateurvoetbal afzonderlijk.
Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor verhaal.

Art. P
Bij verplaatste of te herspelen wedstrijden van eerste ploegen van de afdelingen 1A, 1B
stelt de Kalendermanager Pro League soeverein de datum vast en bepaalt het uur van de
aftrap.
Art. A/V
Bij verplaatste of te herspelen wedstrijden van eerste ploegen van de 1ste nationale stelt
de Kalendermanager KBVB soeverein de datum vast en bepaalt het uur van de aftrap.
Bij verplaatste of te herspelen wedstrijden van eerste ploegen van de andere hogere
afdelingen, stelt het Competitions Department soeverein de datum vast en bepaalt het uur
van de aftrap.
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Bij verplaatste of te herspelen wedstrijden van eerste ploegen van de provinciale
afdelingen Voetbal Vlaanderen of het recreatief voetbal Voetbal Vlaanderen, bepaalt
het Competitions Department Voetbal Vlaanderen de datum waarop de uitgestelde wedstrijd
gespeeld wordt.
Bij verplaatste of te herspelen wedstrijden van eerste ploegen van de provinciale
afdelingen ACFF, bepaalt het Provinciaal Comité de datum waarop de uitgestelde wedstrijd
gespeeld wordt.
Bij het vastleggen van een nieuwe datum moeten de bevoegde instanties, in alle gevallen,
de eerste vrije datum van de kalender kiezen.
Behoudens tegengestelde beslissing van de bevoegde instantie, moet elke uitgestelde of te
herspelen wedstrijd gespeeld worden op het terrein aangeduid in de kalender.

2.7 PERIODEN
Artikel B7.20
Een kampioenschap kan worden gespeeld in twee of drie opeenvolgende perioden.
Al naar gelang het aantal deelnemers aan het kampioenschap, kan er gespeeld worden met:
1° drie perioden van respectievelijk acht, acht en tien speeldagen (reeksen van 14 clubs);
2° drie perioden van tien speeldagen (reeksen van 16 clubs);
3° drie perioden van respectievelijk tien, twaalf en twaalf speeldagen (reeksen van 18 clubs);
4° twee perioden (heen- en terugronde – reeksen van minder dan 16 clubs).
Bij een oneven aantal clubs, zal de bevoegde instantie de modaliteiten vaststellen.
Artikel B7.21
De bevoegde instantie verdeelt evenwichtig de thuis- en uitwedstrijden voor elke club tijdens
elke periode. De verhouding 3/5, 4/6 of 5/7 mag niet overschreden worden.
De wedstrijden die door de bevoegde instantie vastgelegd zijn voor een bepaalde periode,
blijven tot deze periode behoren, ongeacht de datum waarop zij gespeeld worden.
Indien tijdens de laatste competitiedag van een periode wedstrijden beslissend zijn voor het
behalen van de titel van periodewinnaar, moeten zij, behoudens afwijking toegestaan door de
bevoegde instantie, op dezelfde dag gespeeld worden en op hetzelfde uur beginnen.
De inhaalwedstrijden moeten zo spoedig mogelijk betwist worden.
Artikel B7.22
Bij elke wedstrijd worden drie punten toegekend aan de winnende ploeg. In geval van
gelijkspel, wordt aan iedere ploeg één punt toegekend.
Artikel B7.23
Na iedere periode wordt er een rangschikking opgemaakt over die periode. Tenzij er andere
reglementaire bepalingen of provinciale modaliteiten bestaan, geldt hierbij achtereenvolgens
als criterium:
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1° het grootst aantal bekomen punten;
2° bij gelijkheid, het grootst aantal gewonnen wedstrijden;
3° bij verdere gelijkheid, het doelpuntensaldo.
De eerste van deze rangschikking wordt als periodewinnaar aangeduid.
Indien twee clubs met inachtneming van bovenstaande criteria gelijk als eerste eindigen, wordt
op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld.
In geval van gelijkspel worden twee verlengingen gespeeld van vijftien minuten. Wanneer de
stand na deze verlengingen nog steeds gelijk is, wordt de winnaar aangeduid via een
strafschoppenserie.
De periodewinnaars van reeksen die met een oneven aantal ploegen aan het kampioenschap
beginnen, worden bepaald volgens de regel van drie van lid 2°, b) van artikel B7.46 en de
hierboven vermelde scheidingscriteria.
Artikel B7.24
De herziening van de perioderangschikkingen ten gevolge van schorsing van de sportactiviteit,
plaatsing in aanleg van ontslag met onmiddellijke ingang, ontslag of algemeen forfait gebeurt
volgens de regels, vermeld in artikel B7.46.

2.8 SCHEIDING VAN PLOEGEN
Artikel B7.25
Indien om twee ploegen te scheiden een heen- en terugwedstrijd wordt gespeeld, is de winnaar
de ploeg die het grootste aantal doelpunten aantekende in de twee wedstrijden.
Indien de stand gelijk blijft, wordt de tweede wedstrijd verlengd met tweemaal vijftien minuten.
Indien in de verlengingen geen enkel doelpunt wordt aangetekend of het aantal gescoorde
doelpunten door beide clubs gelijk blijft, volgt er een strafschoppenserie om de winnaar aan te
duiden.
Bij vrouwen- en jeugdwedstrijden, uitgezonderd voor sommige wedstrijden in de Beker van
België Vrouwen wordt er niet verlengd en onmiddellijk overgegaan tot een strafschoppenserie
om de winnaar aan te duiden.

2.9 FORFAITS
2.9.1 Algemeen
Artikel B7.26
Een algemeen forfait van een eerste ploeg wordt slechts aanvaard indien het aan de bond is
betekend door de gerechtigde correspondent, tezamen met een verantwoordelijk bestuurslid.
Artikel B7.27
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Een club die forfait verklaart voor een officiële wedstrijd, mag op dezelfde dag geen andere
wedstrijd laten spelen door de ploeg met dewelke zij forfait verklaard heeft.
Een wedstrijd, waarvoor forfait werd gegeven, wordt niet achteraf gespeeld, zelfs niet indien
beide betrokken clubs het erover eens zijn.
Artikel B7.28
Een forfait, meer dan acht dagen voorafgaand aan de datum van de wedstrijd gegeven, kan
binnen de vierentwintig uren van zijn kennisgeving ingetrokken worden. Het forfait dat acht
dagen of minder vóór de wedstrijd gegeven werd kan niet ingetrokken worden.
Artikel B7.29

Art. V
Bepalingen geldig voor Voetbal Vlaanderen-competities van eerste ploegen provinciale
afdelingen, jeugd en reserven
Een club kan via het toepasselijke digitale platform een forfait betekenen voor eerste ploegen
in de provinciale afdelingen, voor jeugd en/of reserven ten laatste vier uren voor de aftrap.
De betrokken partijen worden hiervan automatisch op de hoogte gesteld.
Art. A
Bepalingen geldig voor de competities van jeugd en reserven van de ACFF
Een club kan digitaal een gedeeltelijk forfait verklaren voor de jeugd en de reserven binnen de
volgende termijnen:
- tot 3 uur vóór de jeugd- en reservewedstrijden van de provinciale kampioenschappen;
- tot 6 uur vóór de wedstrijden van de interprovinciale Jeugd en reserven van 2de en 3de
afdeling ACFF.
De betrokken partijen worden automatisch geïnformeerd over het gedeeltelijk forfait.

2.9.2 Specifieke omstandigheden en sportieve sancties
Artikel B7.30
Indien een herenclub of herenafdeling in het kampioenschap algemeen forfait verklaart voor
haar eerste ploeg A worden, zonder afbreuk te doen aan de andere voorziene sancties, de
volgende sancties administratief aan de schuldige club opgelegd op het einde van het seizoen:
1° de club eindigt het seizoen op de laatste plaats van de eindrangschikking;
2° een bijkomende degradatie van één afdeling (zonder dat dit verder kan gaan dan de
laagste provinciale afdeling);
3° een handicap van 9 punten bij aanvang van het volgende kampioenschap gelijk verdeeld
over de periodes indien van toepassing.
Artikel B7.31
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Wanneer een club met twee in het kampioenschap ingeschreven eerste herenploegen (A en
B) algemeen forfait geeft voor haar A-ploeg, dan wordt deze behouden en wordt het gezegde
forfait opgelegd aan de B-ploeg.
In geval van algemeen forfait door beide ploegen in een club met twee eerste ploegen, zijn de
bepalingen inzake de verplichte inschrijving van clubs en de bepalingen van het volgende lid,
al naargelang, op hen van toepassing bij het verlaten van de inactiviteit.
Een club met twee in het kampioenschap ingeschreven eerste ploegen die algemeen forfait
geeft met haar B-ploeg mag het daaropvolgende seizoen geen B-ploeg opstellen.
Artikel B7.32
Indien een vrouwenclub of vrouwenafdeling met een A-ploeg en met haar B-ploeg, C-ploeg in
de reguliere competitie besluit om voor één of meerdere ploegen, hetzij de A-ploeg of hetzij
haar B-ploeg, C-ploeg in voor het komende seizoen ontslag te geven of niet in te schrijven,
moet zij dit ontslag en deze niet-inschrijving melden aan de bevoegde instanties binnen de in
de inschrijvingstool aangegeven termijn.
Wanneer een club met twee in het kampioenschap ingeschreven eerste vrouwenploegen (A
en B) algemeen forfait geeft voor haar A-ploeg, dan wordt deze behouden en wordt het
gezegde forfait opgelegd aan de B-ploeg.
Wanneer een club met drie in het kampioenschap ingeschreven eerste vrouwenploegen (A –
B en C) algemeen forfait geeft voor haar A-ploeg of B-ploeg, dan wordt deze behouden en
wordt het gezegde forfait opgelegd aan de C-ploeg
Een club met meerdere ingeschreven eerste vrouwenploegen die algemeen forfait geeft met
één/of meerdere ploegen mag het daaropvolgende seizoen die ploeg(en) niet inschrijven.

Artikel B7.33
Voor het profvoetbal en het amateurvoetbal gelden bijkomende regels over
forfaits voor specifieke omstandigheden.

Art. P
Forfaits aanleiding gevende tot algemeen forfait :
Indien een eerste ploeg van een herenclub of herenafdeling van het profvoetbal drie keer in
de loop van het seizoen forfait verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait
gegeven voor de betrokken ploeg.
De bevoegde instantie (Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal) zal, na de club te hebben
opgeroepen en gehoord, de sancties inzake forfait toepassen op de betrokken ploeg.
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Art. P
Tenzij de thuisclub op de geplande datum de wedstrijd op een neutraal terrein kan spelen
dat aan de vereiste infrastructuurvoorwaarden voldoet, worden wedstrijden die verboden
worden door de lokale overheden gelijkgesteld met een forfaitscore ten nadele van de
thuisspelende club.

Art. A/V
Forfaits aanleiding gevende tot algemeen forfait:
1° Indien een eerste ploeg van een herenclub of herenafdeling van het amateurvoetbal drie
keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen in het kampioenschap
forfait verklaart voor haar ploeg A of B, naargelang het geval, wordt zij beschouwd als
hebbende algemeen forfait gegeven voor de betreffende ploeg. De bevoegde instantie
(Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen, Provinciaal Comité ACFF, Sportcomité ACFF)
zal, na de club te hebben opgeroepen en gehoord, de sancties inzake forfait toepassen
op de betrokken ploeg.
1° Indien een vrouwenclub of vrouwenafdeling drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de
loop van het seizoen in het kampioenschap forfait verklaart voor haar A-ploeg, haar Bploeg of C-ploeg, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de
betrokken ploeg.
2° Indien een herenclub of herenafdeling drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop
van het seizoen forfait verklaart voor een ploeg die de competitie nationale of regionale
reserven amateurs betwist, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven
voor de betrokken ploeg.
3°

Specifieke omstandigheden voor de reserven of jeugdploegen van Voetbal
Vlaanderen:
Indien een club met haar reserven of jeugdploeg in de interprovinciale, provinciale of
gewestelijke reeksen 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.
Indien het forfait een interprovinciale of provinciale jeugdploeg betreft, zal de betrokken
club in het volgende seizoen met haar jeugdploegen slechts provinciaal, respectievelijk
gewestelijk mogen spelen, tenzij het een ploeg betreft zonder verplichting om in te
schrijven.

4°

Specifieke omstandigheden voor de reserven of jeugdploegen van ACFF:
Indien een club met haar reserven of jeugdploeg in de interprovinciale, provinciale of
gewestelijke reeksen 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.
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Indien het forfait een interprovinciale of provinciale jeugdploeg betreft, zal de betrokken
club in het volgende seizoen met haar jeugdploegen slechts provinciaal, respectievelijk
gewestelijk mogen spelen, tenzij het een ploeg betreft zonder verplichting om in te
schrijven.
5°

Specifieke omstandigheden voor de reserven of jeugdploegen van ACFF:
a) Reserven, jeugd in provinciale of gewestelijke reeksen
Indien een club met haar reserven of jeugdploeg in de provinciale of gewestelijke
reeksen drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen in het
kampioenschap forfait verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait
gegeven voor de betrokken ploeg.
Indien het algemeen forfait betrekking heeft op een jeugdploeg die is ingeschreven
in de provinciale reeks, mag deze ploeg het volgende seizoen in haar nieuwe
leeftijdscategorie hoogstens op gewestelijk niveau worden ingeschreven.
b) Interprovinciale jeugdreeksen
Indien een club met haar jeugdploeg in de interprovinciale reeksen drie keer keer in
de loop van het seizoen in het kampioenschap forfait verklaart, wordt zij beschouwd
als hebbende algemeen forfait gegeven voor de betrokken ploeg.
Indien het algemeen forfait betrekking heeft op een jeugdploeg U14 tot U19, mag
deze ploeg het volgende seizoen in haar nieuwe leeftijdscategorie hoogstens op
provinciaal niveau worden ingeschreven.
Indien het algemeen forfait betrekking heeft op een jeugdploeg U10 tot U13, zal het
Competitions Department van de ACFF beslissen over de sanctie in verband met
het forfait.

Artikel B7.34

Voor elk forfait worden behalve de drie punten van de wedstrijd, vijf doelpunten aan de
andere club toegekend.
Artikel B7.35
In geval van forfait door het verlaten van het speelveld tijdens de wedstrijd, of indien het forfait
achteraf wordt uitgesproken door een bondsinstantie, wordt de uitslag op 5-0 voor de
rechthebbende club gebracht, indien de stand op bedoeld ogenblik lager was. indien de score
hoger was, dan worden de doelpunten van de schuldige club geannuleerd, terwijl de
doelpunten gemaakt door de rechthebbende club behouden blijven.

Art. P
De forfaitscore ingeval van verbod van een overheid wordt op 0-3 bepaald.
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2.9.3 Financiële sancties en/of vergoedingen
Artikel B7.36
Van de club die in gebreke blijft:
1° wordt ambtshalve volgend bedrag in rekening gebracht door de bond:
Algemeen forfait
Kampioenschappen hogere afdelingen
Niet
sanctioneerbaar

Kampioenschappen provinciale afdelingen 1, 2, 3 en 4

Alle andere afdelingen

Boete
Deze
boetes
blijven
verworven, ook
indien de club het
algemeen forfait
intrekt.

Ambtshalve
ploeg
Verplicht
ploeg

ingeschreven
ingeschreven

Niet verplicht ingeschreven
ploegen

Andere ploegen

Hogere afdelingen Heren
Nationale
afdelingen
Vrouwen
Hogere afdelingen Heren

Vóór 1 juni
binnen een termijn van veertien
dagen die aanvangt op de datum van de
publicatie van de voorlopige reeksen in
het bondsblad
Uiterlijk op de eerste werkdag na de
provinciale algemene vergadering
binnen een termijn van veertien dagen die
aanvangt op de datum van de publicatie
van de voorlopige reeksen in het
bondsblad
1.000,00 EUR
250,00 EUR

Eerste ploegen provinciale
afdelingen Heren
Eerste ploegen provinciale
afdelingen Vrouwen
Jeugd niet-11/11
Andere jeugd 11/11
Seniores

1.000,00 EUR

500,00 EUR
100,00 EUR
60,00 EUR
120,00 EUR
200,00 EUR

Bij forfait voor een bepaalde wedstrijd
Bij forfait voor een bepaalde wedstrijd wordt de in gebreke zijnde club administratief een bedrag van 10,00 EUR
aangerekend.
Voor een vriendschappelijke wedstrijd of een tornooi zijn de bedragen en, behoudens andersluidende
overeenkomst, de vergoedingen dezelfde als voor een officiële wedstrijd.

2° De club betaalt een vergoeding ten bate van de benadeelde clubs:

Club die een variabele
bondsbijdrage betaalt

Forfait
verklaard
door
de

Club die een forfaitaire
bondsbijdrage betaalt

Vergoeding
Een vergoeding gelijk aan het gemiddelde van de ontvangsten van de bezochte
club tijdens het seizoen waarin forfait wordt verklaard, verminderd met het
bedrag van de gemeentelijke en bondsheffingen.
Deze vergoeding mag door de bevoegde instantie worden vermeerderd
wanneer de bezochte club een bijzonder nadeel ondergaat.
Voor kampioenschapswedstrijden en daarmee gelijkgestelde wedstrijden
(wedstrijden van een eindronde, play-offs,…):
o 1ste provinciale afdeling:
400,00 EUR
o 2de provinciale afdeling:
250,00 EUR
o 3de provinciale afdeling:
150,00 EUR
o 4de provinciale afdeling:
100,00 EUR
o provinciale vrouwenafdelingen:
100,00 EUR
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bezoekende
club

Forfait
verklaard
door
de
bezochte
club

Forfait voor
testmatch
op neutraal
terrein

Provinciale reserven en
U18 tot U21
U6 tot U17
profvoetbal 1A
profvoetbal 1B
1ste nationale
2de en 3de afdeling
VV/ACFF
Nationale reserven en
beloften
Nat. afd. vrouwen
Provinciale 1,2,3,4 en
recreatief voetbal en
minivoetbal
Andere gevallen

o recreatief voetbal en minivoetbal:
50,00 EUR
Voor bekerwedstrijden: de bevoegde instantie bepaalt in haar modaliteiten
het minimum- en maximumbedrag
6,25 EUR
2,50 EUR
125,00 EUR
100,00 EUR
50,00 EUR
30,00 EUR

Deze bedragen worden verdubbeld indien het
forfait niet minstens acht dagen vóór de
wedstrijd aangekondigd wordt.

12,50 EUR
12,50 EUR
6,25 EUR

2,50 EUR

Wanneer een club forfait verklaart voor een op neutraal terrein te betwisten testmatch, dient de bevoegde
instantie het bedrag vast te stellen van de aan de tegenpartij en aan de inrichtende club verschuldigde
vergoeding, evenals van de aan laatstgenoemde club wegens gedane kosten verschuldigde
schadeloosstelling.

3° De club die in gebreke blijft draagt de verplaatsingskosten van de benadeelde club volgens
de volgende regels, indien deze laatste hierom verzoekt:
-

-

Bij een forfait van de bezoekende club:
a) Indien het forfait verklaard wordt voor de heenwedstrijd, doch de terugwedstrijd betwist
wordt, heeft de benadeelde club, naast de bovenvermelde vergoeding recht op de
betaling van de verplaatsingskosten van de terugwedstrijd.
b) Indien het forfait verklaard wordt voor de terugwedstrijd, heeft de bezochte ploeg recht
op de reglementaire vergoeding en op de terugbetaling van de verplaatsingskosten die
zij bij de heenwedstrijd heeft gemaakt.
Bij een forfait van de bezochte club: Indien het forfait te laat wordt aangekondigd en de
bezoekende club zich nutteloos heeft verplaatst, worden de verplaatsingskosten
terugbetaald door de in gebreke zijnde club, onverminderd de reglementaire vergoeding.

2.9.4 Toestanden gelijk te stellen met forfait
Artikel B7.37
De volgende situaties worden gelijkgesteld met forfait:
1°
2°
3°
4°

afwezigheid op het reglementaire uur;
een onvoldoende aantal spelers;
het verlaten van het speelveld of weigeren te spelen;
inzake het profvoetbal : het niet spelen van een wedstrijd ingevolge verbod door de lokale
overheid.

Artikel B7.38
Bij afwezigheid van een ploeg op het reglementaire uur, stelt de scheidsrechter dit feit vast
indien de aanwezige ploeg dit vraagt. Indien dit niet gevraagd wordt, kan hij tien minuten
wachten alvorens deze afwezigheid te noteren.
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De bezoekende ploeg komt op het terrein aan:
1° minstens één uur vóór de aftrap, wanneer het een wedstrijd van eerste ploegen betreft;
2° minstens dertig minuten voor de aftrap, voor de wedstrijden van andere categorieën en
recreatief voetbal;
3° minstens 15 minuten voor de aftrap voor de wedstrijden van het futsal of het minivoetbal.
Wanneer een ploeg laattijdig op het terrein aankomt nadat haar afwezigheid door de
scheidsrechter genoteerd werd en de wedstrijd toch gespeeld wordt, wordt deze als
vriendschappelijke wedstrijd beschouwd. De bevoegde instantie, die het forfait uitspreekt, past
enkel de boete toe maar niet de vergoeding.
De bezoekende ploeg kan het bewijs leveren dat haar afwezigheid of haar te laat aankomen
te wijten is aan overmacht.
De bevoegde instantie beoordeelt de voorgelegde bewijsstukken of de ingeroepen overmacht.
Artikel B7.39
Indien een ploeg zich vóór de aftrap van een wedstrijd 11 tegen 11 aanmeldt met minder dan
zeven spelers, wordt deze beschouwd als forfait gevend, ook al wordt ze later aangevuld en
wordt de wedstrijd gespeeld.
Een wedstrijd van 11 tegen 11 kan niet worden voortgezet indien een ploeg terugvalt op minder
dan zeven spelers.
Een wedstrijd van 8 tegen 8 kan niet gespeeld worden wanneer een ploeg zich aanmeldt met
of herleid wordt tot minder dan zes spelers.
Een wedstrijd van 5 tegen 5 kan niet gespeeld worden wanneer een ploeg zich aanmeldt met
of herleid wordt tot minder dan vier spelers.
Of de ploeg die terugvalt onder het minimum aantal spelers geacht wordt forfait te geven, wordt
beoordeeld door de bevoegde instantie.
Artikel B7.40
Een ploeg die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter wordt
beschouwd als forfait verklarend, behoudens bijzondere omstandigheden waarover door de
bevoegde instantie wordt geoordeeld.
Indien beide ploegen om een of andere reden weigeren de wedstrijd te spelen, worden de
punten van de wedstrijd niet toegekend, behoudens bijzondere omstandigheden waarover
door de bevoegde instantie wordt geoordeeld.
Artikel B7.41
Wanneer een speelveld bij beslissing van de scheidsrechter onbespeelbaar of ongeschikt
verklaard wordt, wordt er geen rekening gehouden met de aan- of afwezigheid van de spelers
die aan de wedstrijd hadden moeten deelnemen.
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2.10 RANGSCHIKKING EN TOEKENNING VAN VRIJKOMENDE
PLAATSEN
Artikel B7.42
De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar afdeling, of in voorkomend geval van
haar reeks, de meeste punten behaalt, wordt het hoogste gerangschikt. Wanneer meerdere
ploegen evenveel punten bekomen, worden deze gerangschikt volgens:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

het grootste aantal overwinningen;
het beste doelpuntensaldo;
het grootste aantal gemaakte doelpunten;
het grootste aantal overwinningen op verplaatsing;
het beste doelsaldo op verplaatsing;
het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing;
de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een
strafschoppenreeks.

Na het beëindigen van het kampioenschap wordt op dezelfde manier een eindrangschikking
opgemaakt.
ACFF bepaalt provinciale modaliteiten in de ACFF-provincies.

Art. A
In afwijking van artikel B7.42 hierboven, wordt de ploeg die de meeste punten over alle
wedstrijden behaalt, als eerste in haar afdeling of, in voorkomend geval, in haar reeks
gerangschikt.
Wanneer meerdere ploegen met gelijke punten eindigen, worden ze gerangschikt volgens
het aantal gewonnen wedstrijden.
In het geval dat de gelijkheid blijft bestaan en er behoefte is aan een scheiding, worden er
testwedstrijden gespeeld.

Artikel B7.43
De rangschikking van de periodekampioenschappen gebeurt volgens de regels vermeld in
Artikel B7.22 en Artikel B7.23.
Artikel B7.44
Behoudens andersluidende bepalingen worden ploegen die uitkomen in verschillende reeksen
van eenzelfde afdeling niet gerangschikt volgens bovenvermelde criteria. Er worden
testwedstrijden gespeeld tussen de clubs die eenzelfde plaats in de eindrangschikking hebben
behaald.
Indien deze rangschikking moet gebeuren om vrijkomende plaatsen toe te kennen, dan gelden
de regels vermeld in artikel 45.
Artikel B7.45
Indien er testwedstrijden gespeeld moeten worden bepaalt de inrichtende instantie de
modaliteiten van de testwedstrijd(en).
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De betrokken clubs kunnen hun desiderata doorgeven.

Artikel B7.46
Wanneer een club of ploeg wegvalt ingevolge sportieve inactiviteit in de loop van de competitie,
worden
de
eindrangschikking
en
de
rangschikking
van
de
eventuele
periodekampioenschappen herzien volgens de volgende bepalingen:
1° Wat betreft de eindrangschikking worden:
a) alle uitslagen van de door haar gespeelde wedstrijden geannuleerd;
b) de punten die behaald werden tegen deze club niet toegekend;
c) de nog te spelen wedstrijden uit de kalender geschrapt en niet als een forfait
beschouwd.
2° Wat betreft de eventuele periodekampioenschappen:
a) Voor de periodekampioenschappen, die door de wegvallende club volledig werden
betwist, blijft de bekomen rangschikking van deze periodekampioenschappen
behouden met inachtneming van de resultaten behaald door deze club, die echter geen
aanspraak kan maken op deelname aan de eindronde.
b) Voor de periodekampioenschappen die door de wegvallende club niet volledig werden
betwist worden:
- al de uitslagen van de door haar gespeelde wedstrijden in deze periode(s)
geannuleerd;
- de punten, behaald tegen deze club in deze periode(s), niet toegekend;
- de nog te spelen wedstrijden uit de kalender geschrapt, en niet als een forfait
beschouwd.
Rekening houdende met deze principes wordt de rangschikking van deze periode(s)
voor alle (andere) clubs als volgt herzien:
Het aantal punten (en vervolgens de overige criteria die in aanmerking komen) door de
clubs tijdens de periode behaald wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt:
totaal aantal wedstrijden van de periode_____
effectief aantal door de club gespeelde wedstrijden

Onder sportieve inactiviteit wordt onder meer verstaan: een algemeen forfait, een
schorsing van sportactiviteit wegens niet betaling van de bondsschulden, een
disciplinaire schorsing en een ontslag.
Artikel B7.47
De uitslagen van wedstrijden en eindrangschikkingen worden per voetbalseizoen definitief
uiterlijk op 30 juni.
Artikel B7.48
Iedere club respecteert de rangschikking van de competities.
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In geen geval kan een club voor zijn eerste vrouwenploeg(en) in nationale afdeling(en),
evenals voor eender welke herenploeg(en) de promotie of de deelneming aan testwedstrijden
weigeren. Indien deze club hiervoor gesanctioneerd wordt met een schrapping en er in deze
club zowel een heren- als een vrouwensectie actief zijn, wordt de schrapping beperkt tot de
sectie waartoe de eerste ploeg behoort die de promotie of de deelname aan testwedstrijden
geweigerd heeft.
Artikel B7.49
Indien er in het herenvoetbal uiterlijk op 30 juni plaatsen vrijkomen in een afdeling, worden de
openstaande plaatsen principieel toegekend aan bijkomende promoverende clubs, met
repercussie tot en met de laagste afdeling.

vb: in geval van degradatie wegens wedstrijdvervalsing, overdracht van patrimonium.
In geval van het niet-bekomen van de vereiste licentie Profvoetbal 1B (*), of 1ste nationale of
2de afdeling ACFF (**) wordt eerst het aantal dalers naar verhouding verminderd in de reeks
van de afdeling waarin de bestrafte club uitkwam.
(*)
De laatst gerangschikte in het eindklassement van het profvoetbal 1A daalt altijd naar
de lagere afdeling. Zolang er niet minder dan 14 ploegen deelnemen aan de competitie 1A,
worden er niet geacht vrijgekomen plaatsen te zijn (zie artikelen P7.71 en P7.86 (Boek PProfvoetbal)).
(**)
Toelichting: Bij niet bekomen of niet aanvragen van de licentie van regionale
amateurclub wordt de club uit 2de of 3de afdeling dus niet naar de laatste plaats verwezen en
vervangt ze dus geen sportieve daler.
(**)
Toelichting: Bij niet bekomen of niet aanvragen van de licentie van hogere afdelingen
wordt de club uit 3de afdeling dus niet naar de laatste plaats verwezen en vervangt ze dus geen
sportieve daler.
Wanneer de degradatie wegens wedstrijdvervalsing, overdracht van patrimonium of het nietbekomen 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
afdeling VV/ACFF is. In laatstgenoemd geval wordt het normaal aantal dalers van 3de afdeling
VV/ACFF gehandhaafd. De in deze afdeling vrijkomende plaats wordt toegekend aan een
bijkomende stijger uit de provincie waartoe de gedegradeerde club behoort.

De regels in verband met de aanduiding van bijkomende stijgers kunnen voor
het profvoetbal en het amateurvoetbal afzonderlijk worden bepaald.
De degradatie wegens wedstrijdvervalsing, overdracht van patrimonium of het niet-bekomen
van de vereiste licentie kan nooit het herspelen van een wedstrijd tot gevolg hebben.
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Art. A/V
De aanduiding van bijkomende stijgers in het amateurvoetbal gebeurt als volgt:
1° Vrijkomende plaats(en) in 1ste nationale en 2de afdeling VV/ACFF
De vrijkomende plaatsen worden toegewezen op basis van de rangschikking van de
eindronde van respectievelijk 1ste nationale afdeling en 3de afdeling Voetbal
Vlaanderen/ACFF.
2° Vrijkomende plaats(en) in 3de afdeling VV/ACFF

-

in 3de afdeling Voetbal Vlaanderen

a) Een vrijgekomen plaats wordt toegekend volgens de rangschikking van de
interprovinciale eindronde wanneer er een plaats vrijkomt in 3de afdeling VV:
-

als gevolg van een bijkomende stijger uit deze afdeling naar 2de afdeling VV
als gevolg van het verdwijnen in de afdeling van een club wegens ontslag,
schrapping of fusie of ingevolge inactiviteit van de eerste ploeg.

b) Een vrijgekomen plaats wordt toegekend aan een bijkomende stijger uit de
provincie waartoe de club behoort die,
-

wegens het niet bekomen of niet aanvragen van de vereiste licentie,
wegens sanctioneerbare overdracht van patrimonium
wegens wedstrijdvervalsing naar provinciale afdelingen degradeert.

De aanduiding van de club geschiedt op basis van de modaliteiten vastgelegd door de
provinciale algemene vergadering. Wanneer deze ontbreken, gebeurt deze op basis van
de eindrangschikking van het kampioenschap.
Indien echter bij een fusie tussen twee clubs van hogere afdelingen de eventuele B-ploeg
moet degraderen naar 1ste provinciale wordt de vrijgekomen plaats in 3de afdeling Voetbal
Vlaanderen ingenomen door een ploeg uit de provincie waarnaar de B-ploeg degradeert.
-

in 3de afdeling ACFF

a) Wanneer er in de 3de afdeling ACFF plaatsen vrijkomen, als gevolg van bijkomende
stijgers uit deze afdeling, worden de aldus vrijgekomen plaatsen toegekend
volgens de rangschikking van de interprovinciale eindronde.
b) Indien de plaats echter vrijkomt ten gevolge van het verdwijnen van een club uit
deze 3de afdeling ACFF, om een andere dan de onder punt a) genoemde reden en
met uitsluiting van gevallen van degradatie wegens wedstrijdvervalsing, overdracht
van patrimonium of het niet-bekomen van de vereiste licentie, wordt de
vrijgekomen plaats toegekend aan een bijkomende stijger uit de provincie waartoe
de verdwenen club behoorde.
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c) Wanneer er echter in 3de afdeling ACFF een plaats vrijkomt wegens het niet
bekomen van de licentie van regionale amateurclub, gelden de desbetreffende
bepalingen.
De aanduiding op grond van b) en c) 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.
Indien echter bij een fusie tussen twee clubs van hogere afdelingen de eventuele Bploeg moet degraderen naar 1ste provinciale wordt de vrijgekomen plaats in 3de afdeling
ACFF ingenomen door een ploeg uit de provincie waarnaar de B-ploeg degradeert.
3° Vrijkomende plaats(en) in de provinciale afdelingen
d) De modaliteiten voor de toekenning van vrijkomende plaats(en) worden door de
provinciale algemene vergadering vastgelegd.
e) Wanneer deze modaliteiten ontbreken, wordt een bijkomende stijger aangeduid
volgens zijn plaats in de eindrangschikking.
Indien deze moet worden aangeduid tussen verschillende reeksen van dezelfde
afdeling, wordt achtereenvolgens rekening gehouden met volgende criteria:
1.
2.
3.
4.

de plaats in de eindrangschikking van het kampioenschap;
het aantal behaalde punten;
het aantal gewonnen wedstrijden;
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
Dit quotiënt wordt afgerond op 2 decimalen.
Indien er uiteindelijk nog altijd gelijkheid blijft bestaan, gaat de bevoegde
bondsinstantie over tot een loting.
4° Vrouwenvoetbal
a) 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.
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b) 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 de criteria bepaald in punt 3° hiervoor.
c) In geval van degradatie wegens:
-

wedstrijdvervalsing,
overdracht van patrimonium,
het niet-bekomen van de vereiste licentie,

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 wedstrijdvervalsing, 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.

2.11 EINDRONDE
Artikel B7.50
Er kunnen eindrondes worden georganiseerd, zowel op nationaal als op regionaal niveau.

2.12 GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN
Artikel B7.51
De hogere vrouwen- en herencompetitie, georganiseerd door de KBVB of door de KBVB in
samenwerking met Voetbal Vlaanderen en ACFF, behalve deze van de beloften- en
reservenploegen, worden gespeeld op gemeenschappelijke kosten. Op het einde van het
seizoen bepaalt de KBVB deze kosten binnen de veertien dagen na de laatste officiële
wedstrijd in hogere afdelingen.
De regionale herencompetitie Voetbal Vlaanderen en ACFF, behalve deze van de
reservenploegen, worden gespeeld op gemeenschappelijke kosten. Op het einde van het
seizoen bepaalt Voetbal Vlaanderen, dan wel ACFF voor de ACFF, deze kosten binnen de
veertien dagen na de laatste officiële wedstrijd in deze afdelingen.

De clubs hebben, op straffe van onontvankelijkheid, zeven dagen tijd om hun
opmerkingen in te dienen.
De klachten worden door de Raad van Bestuur van de betrokken vleugel onderzocht. Deze
maakt dan de definitieve tabel op.
Het resultaat wordt, al naargelang het geval, ingeschreven op het debet of het credit van de
rekening-courant van die club.
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3 BEKER VAN BELGIË
3.1 ALGEMEEN
Artikel B7.52
De KBVB richt ieder seizoen drie nationale bekercompetities in, genaamd:
1° "Beker van België voor Heren";

De kalender wordt vanaf de eerste tot en met de vijfde ronde beheerd door het
Competitions Department van de KBVB, en vanaf de 16e finales door de Kalendermanager
Pro League.
2° “Beker van België voor Vrouwen”;
3° “Beker van België U21 profvoetbal”.

De modaliteiten worden bepaald door de Pro League en de kalender wordt beheerd
door de Kalendermanager Pro League.
Artikel B7.53
Het bondsreglement is van toepassing op de Beker van België, behoudens andersluidende
bepalingen in deze titel.

3.2 SPECIFIEKE BEPALINGEN BEKER VAN BELGIË VOOR
HEREN
3.2.1 Deelname
Artikel B7.54
Alle eerste ploegen van de clubs uit de hogere afdelingen, evenals die uit de provinciale
afdelingen (zoals door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen of hun provinciaal
comité ACFF meegedeeld aan de KBVB), nemen deel aan de Beker van België.
De weigering tot deelneming aan de Beker van België wordt door de clubs via het toepasselijke
digitale platform betekend:
1° voor de clubs uit hogere afdelingen: aan de KBVB uiterlijk op 15 juni;
2° voor de clubs uit provinciale afdelingen: aan het Competitions Department Voetbal
Vlaanderen of het Provinciaal Secretariaat ACFF, uiterlijk op 10 juni, dat deze weigeringen
dan uiterlijk op 15 juni zal overmaken aan de KBVB.
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3.2.2 Organisatie
Artikel B7.55
De volgende organisatieprincipes worden in acht genomen:
Deelnemers

Bepalingen
geldig voor
het seizoen
2022-2023:
Voorronde

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Speeldag 4
Speeldag 5

Rechtstreekse
uitschakeling
of heen en
terug

Scheiding
ploegen

Bepalingen geldig voor het
seizoen 2022-2023:
16 clubs (bepaald door
loting), geloot uit de 160
clubs
uit
provinciale
afdelingen (1)
160 clubs uit provinciale
afdelingen (1)
64 clubs 3de afdeling
VV/ACFF
ingedeeld in 8 geografische
groepen

Rechtstreekse
uitschakeling

Onmiddellijk
strafschoppenserie

Keuze terrein

Bijzonderheid

*Op terrein van
club die als eerste
wordt geloot (2)

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

*Als 2 clubs hun
thuiswedstrijd in
hetzelfde stadion
spelen (3)
*Voor speeldag 5,
de 1/16de en 1/8ste
finales, als een
club
uit
het
amateurvoetbal
uitkomt tegen een
club
uit
het
profvoetbal: (4)

Bepalingen geldig voor het
seizoen 2022-2023:
152 clubs uit provinciale
afdelingen (1)
64 clubs 3de afdeling
VV/ACFF
ingedeeld in 8 geografische
groepen.
112 overblijvende clubs
48 clubs 2de afdeling
VV/ACFF
Bepalingen geldig voor het
seizoen 2022-2023:
108 overblijvende clubs
48 clubs 2de afdeling
VV/ACFF.
80 overblijvende clubs
16 clubs 1ste nationale
Bepalingen geldig voor het
seizoen 2022-2023:
78 overblijvende clubs
16 clubs afdeling 1ste
nationale
2 clubs profvoetbal 1B (*)
48 overblijvende clubs
24 overblijvende clubs
8 clubs profvoetbal 1B
Bepalingen geldig voor het
seizoen 2022-2023:
24 overblijvende clubs

Eerst
verlengingen,
eventueel
gevolgd
door
strafschoppenserie
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1/16de
finales
1/8 finales
1/4 finales
1/2 finales

2 clubs profvoetbal 1A
6 clubs profvoetbal 1B.
16 overblijvende clubs
16 clubs profvoetbal 1A
16 overblijvende clubs
8 overblijvende clubs
4 overblijvende clubs

finale

2 finalisten

Heen- en terugwedstrijden
1 wedstrijd

Zie
artikel
B7.25
Verlengingen
en
eventueel
strafschoppenserie

Koning
Boudewijnstadion,
behoudens
andere keuze door
de bond

Het al dan niet behoren tot een bepaalde hogere afdeling wordt bepaald bij de aanvang van het
seizoen waarin de beker wordt gespeeld.
(*) Bepaling geldig voor het seizoen 2022-2023
De 2 clubs uit het profvoetbal 1B die reeds op de 3de speeldag van de Beker van België hun intrede
maken, kunnen op speeldag 3 en speeldag 4 van de Beker van België niet uitkomen tegen clubs
uit 1ste Nationale.
(1) 20 clubs voor de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
17 clubs voor de provincies Brabant VV, Limburg en West-Vlaanderen
16 clubs voor de provincies Henegouwen en Luik
13 clubs voor de provincie Brabant ACFF
12 clubs voor de provincies Namen en Luxemburg
(2) De twee clubs mogen hiervan afwijken op voorwaarde dat zij hun akkoord betekenen aan de KBVB en dit:
minstens vier dagen op voorhand;
binnen de 48 uur na de loting of het tijdstip waarop hun tegenstrever gekend is, indien de wedstrijd
binnen een termijn van minder dan veertien dagen erop volgend gepland is.
De KBVB (Competitions Department) kan deze afwijking toestaan. Er is geen verhaal mogelijk.
(3) Twee thuiswedstrijden in hetzelfde stadion
wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling:
Tot en met speeldag 5: de wedstrijd van de club die als tweede werd geloot, wordt verplaatst naar een
andere door de clubs overeen te komen datum. Bij gebrek aan akkoord, ten laatste 14 dagen voor de
normaal voorziene datum, wordt de wedstrijd ambtshalve 24 uur vervroegd.
Vanaf de 1/16de finales zorgt de Kalendermanager Pro League ervoor dat beide ploegen op verschillende
tijdstippen hun wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion.
loting voor heen- en terugwedstrijden: de Kalendermanager Pro League zorgt er voor dat beide ploegen
op verschillende tijdstippen hun wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion.
(4) Op speeldag 5, wanneer een club uit het amateurvoetbal wordt uitgeloot tegen een club uit het profvoetbal
van afdeling 1B, zal de wedstrijd doorgaan op het terrein van de amateurclub, op voorwaarde dat de
plaatselijke autoriteiten dit toelaten en dat het stadion uiterlijk op 1 augustus van het seizoen waarin de
bewuste wedstrijd wordt gespeeld een veiligheidscapaciteit van minimum 1.500 plaatsen bezit, waarvan
minstens 300 zitplaatsen. Indien de amateurclub niet aan deze voorwaarden kan voldoen, zal de wedstrijd
automatisch plaatsvinden op het terrein van de club van het profvoetbal van afdeling 1B.
In de 1/16de en 1/8ste finales, wanneer een club uit het amateurvoetbal wordt uitgeloot tegen een club uit het
profvoetbal (afdeling 1A of 1B), zal de wedstrijd doorgaan op het terrein van de amateurclub, op voorwaarde
dat de plaatselijke autoriteiten dit toelaten en dat op 1 augustus van het seizoen waarin de bewuste wedstrijd
wordt gespeeld het stadion aan volgende eisen voldoet:
lichtsterkte: gemiddelde verlichtingssterkte van minstens 300 lux;
veiligheidscapaciteit: minimum 1.500 plaatsen, waarvan minimum 300 zitplaatsen.
Indien de amateurclub niet aan deze voorwaarden kan voldoen, zal de wedstrijd automatisch plaatsvinden op
het terrein van de club van het profvoetbal.
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Deze voorwaarden worden niet gewijzigd in de veronderstelling dat de wedstrijd rechtstreeks wordt
uitgezonden.
De amateurclubs dienen uiterlijk op 1 augustus van het seizoen waarin de bewuste wedstrijd(en) word(t)(en)
gespeeld de KBVB volgende attesten te bezorgen:
een attest afgeleverd door de plaatselijke brandweer m.b.t. de veiligheidscapaciteit van het stadion
(inclusief de vermelding van het aantal staanplaatsen en het aantal zitplaatsen); dit attest dient te
worden opgemaakt op basis van de vigerende regelgeving m.b.t. de in voetbalstadions na te leven
veiligheidsnormen;
een geldig attest m.b.t. de keuring van de verlichting van het stadion en van de gemiddelde
verlichtingssterkte.

Artikel B7.56
De tegenstanders worden vanaf de eerste speeldag tot en met de vijfde speeldag van de beker
door loting, georganiseerd door de KBVB, aangewezen.
Na de vijfde speeldag vindt de loting, georganiseerd door de KBVB, telkens voor de volgende
speeldag, plaats binnen de twee dagen die volgen op een speeldag.
Artikel B7.57
Wanneer een wedstrijd van de eerste vijf speeldagen uitgesteld of stopgezet wordt wegens
onbespeelbaarheid van het speelveld of slechte weersomstandigheden dan wordt hij de
volgende woensdag gespeeld of herspeeld op het terrein van de bezoekende club.
Wanneer het evenwel een uitgestelde of stopgezette wedstrijd van de vijfde speeldag betreft,
dan mag de wedstrijd worden gespeeld of herspeeld op het terrein van de bezoekende club
op een door het Competitions Department bepaalde datum.
Trekt één van de twee clubs zich terug, dan is de andere ambtshalve gekwalificeerd voor de
volgende ronde.
Artikel B7.58
De wedstrijden van de eerste tot en met de vijfde ronde van de Beker van België worden,
behoudens andersluidende bepalingen of akkoorden, gespeeld op zondag om 16.00 uur,
behalve bij rechtstreekse televisie-uitzending van één of meerdere wedstrijden van de vijfde
ronde. In dit laatste geval bepaalt de KBVB de datum en het aanvangsuur van de wedstrijd(en)
in kwestie.
Artikel B7.59
Vanaf de zestiende finales worden de wedstrijden vastgelegd door de Kalendermanager Pro
League.
De speeldagen voorzien voor de achtste finales en de kwartfinales zijn bij voorrang
voorbehouden aan de Beker van België.
De datum van de finale wordt vastgelegd door de KBVB op voorstel van de Kalendermanager
Pro League.
De finale van de Beker van België moet steeds worden gespeeld op een eerdere datum dan
de einddatum vooropgesteld door UEFA met het oog op de samenstelling van de lijst van
Europese clubs. Indien dit niet mogelijk is, wordt het Europees ticket dat is gereserveerd voor
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de bekerwinnaar toegekend op basis van het sportief eindklassement van de 1A-competitie
van het betrokken seizoen.

UEFA regelgeving.
Artikel B7.60
Vanaf de zestiende finales worden een algemeen en bijzonder lastenboek, inhoudende onder
meer de voorwaarden betreffende televisie-uitzendingen bezorgd aan de deelnemende clubs.
Artikel B7.61
Een vriendschappelijke wedstrijd kan niet worden ingeroepen om een bekerwedstrijd uit te
stellen.
Vriendschappelijke wedstrijden kunnen niet worden verboden onder voorwendsel dat ze
concurrentie berokkenen aan bekerwedstrijden. Dergelijke wedstrijden kunnen echter niet het
voorwerp uitmaken van een televisie-uitzending.
Artikel B7.62
De daartoe bestemde wedstrijdbladen worden op de dag van de wedstrijd aan de KBVB
overgemaakt.
Artikel B7.63
Enkel de spelers die speelgerechtigd zijn om deel te nemen aan de
kampioenschapswedstrijden van de eerste ploeg zijn gekwalificeerd om uit te komen in de
bekerwedstrijden.

3.2.3 Forfait en terugtrekking
Artikel B7.64
Een club kan forfait geven.

Ieder forfait wordt bestraft met een boete, die voor elk geval bepaald wordt door de
bevoegde instantie, op basis van de afdeling waarin de in gebreke gebleven club speelt en het
door de competitie bereikte stadium.
Deze boete mag niet minder dan 50,00 EUR, noch meer dan 5.000,00 EUR bedragen.
Artikel B7.65
Een club die zich terugtrekt voor een wedstrijd die de volgende woensdag gespeeld of
herspeeld wordt naar aanleiding van een uitstel of stopzetting van een wedstrijd, deelt dit via
het toepasselijke digitale platform mee aan de KBVB ten laatste de eerste werkdag vóór twaalf
uur die volgt op de afgelaste of de te herspelen wedstrijd.
Bij niet-naleving van deze verplichting wordt een bondssanctie opgelegd.
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3.2.4 Financiële schikkingen
Artikel B7.66
Voor de eerste vier speeldagen geldt dat:
1° deze wedstrijden gespeeld worden met gedeelde ontvangsten;
2° aan geen enkele categorie van toeschouwers vermindering op de toegangsbewijzen
toegestaan wordt.
Artikel B7.67
Voor speeldag 5 en de 1/16, 1/8, 1/4 en 1/2 finales geldt dat de wedstrijden gespeeld worden
met gedeelde ontvangsten.
Voor speeldag 5, de 1/16de, 1/8ste en 1/4de finales, gespeeld tussen clubs van het profvoetbal,
is de prijs van het toegangsticket vastgesteld op maximum 10,00 EUR.
Indien de bezochte club een akkoord heeft gesloten met de bezoekende club waarin aan deze
een forfaitair bedrag wordt toegekend wat ook de effectieve ontvangst van de ticketing zal zijn,
is het de bezochte club die alleen de voorwaarden voor de ticketing bepaalt. Bij ontstentenis
van dergelijk akkoord, wordt de bepaling hierna toegepast.
De bezochte club zal binnen de drie werkdagen na de loting aan de bezoekende club een
voorstel voor toegangsprijzen overmaken, dat kan voorzien in verminderde prijzen voor
bepaalde categorieën van toeschouwers enkel op basis van hun leeftijd en/of ze al dan niet
een abonnement bezitten.
Het voorstel wordt als aanvaard beschouwd, behalve indien de bezoekende club binnen de
drie werkdagen na ontvangst van het voorstel, via het toepasselijke digitale platform aan de
KBVB en aan de bezochte club, dit voorstel betwist.
De betwisting wordt onderzocht door de KBVB die, na advies van de Pro League, de prijzen
definitief vastlegt.
In geen geval kunnen de toegangsprijzen voor de bezoekers hoger liggen dan de aanbevolen
prijzen die gehanteerd worden in de wedstrijden van play-offs van de afdeling 1A.
Artikel B7.68
De kosteloze toegang tot het stadion voor de houders van een persoonlijke bondskaart en de
houders van een kaart afgeleverd door de Pro League wordt geregeld conform de bepalingen
van het bondsreglement.
De uitnodigingsaanvragen, vergezeld van een fotokopie van de persoonlijke
bondskaart, bereiken de bezochte club minstens drie dagen vóór de wedstrijd.
Tijdens de eerste vijf speeldagen krijgen de houders van een persoonlijke bondskaart die geen
zitplaats hebben, toegang tot de staanplaatsen op vertoon van hun kaart. Vanaf de zestiende
finales sluiten beide betrokken clubs een akkoord over het aantal uitnodigingen die in gelijke
mate verdeeld worden.
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Vanaf de kwartfinales hebben de clubs de mogelijkheid het aantal kosteloos ter beschikking
gestelde zitplaatsen voor houders van een persoonlijke bondskaart, andere dan de leden van
de Raad van Bestuur en de Hoge Raad, te beperken tot 300, met voorrang voor de kaarten A
en B.
Artikel B7.69
De doorgangsbewijzen worden gedrukt en verdeeld door de betrokken clubs op basis van de
quota die ze in gemeenschappelijk overleg bepalen.
De bezochte club mag bijkomende doorgangsbewijzen afleveren aan personeel dat
onontbeerlijk is voor de organisatie van de wedstrijd.
Artikel B7.70
Beide clubs kunnen een dubbele controle inrichten op de toegangstickets en de
uitnodigingskaarten.
Artikel B7.71
De bruto-ontvangst van een wedstrijd wordt in gelijke delen verdeeld tussen de twee clubs,
behoudens andersluidend akkoord.
In elk geval draagt de bezochte club de bondsheffing, de eventuele verzekeringskosten,
de organisatiekosten en de gemeentetaks, terwijl de bezoekende club haar
verplaatsingskosten draagt. Vanaf de zestiende finales is de bondsheffing evenwel ten laste
van beide clubs.
De vergoedingen voor scheidsrechter, evenals 10% van de verplaatsingskosten, worden
voor de helft gedragen door beide clubs. Het restant van de verplaatsingskosten valt ten laste
van de bond.
Wanneer de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld, worden eerst van de brutoontvangst de volgende bedragen afgehouden:
1° de verplaatsingskosten per ploeg;
2° de door de KBVB vastgestelde organisatiekosten;
3° de bondsheffing;
4° de gemeentetaks;
5° de vergoedingen voor scheidsrechter en assistent-scheidsrechters;
6° de buitengewone verzekeringskosten aangegaan op gezamenlijk verzoek van de
betrokken clubs.
Van de aldus bekomen netto-ontvangst wordt 10% voorbehouden aan de inrichtende club en
het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen de twee tegenstrevers.
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3.2.5 Audiovisuele uitzending
Artikel B7.72
De KBVB bezit de exploitatierechten van de beelden.
Artikel B7.73
In zijn hoedanigheid van exploitant van de beelden en organisator van de competitie, kan
alleen de KBVB overeenkomsten sluiten nopens audiovisuele uitzendingen van de wedstrijden
van de Beker van België.
De KBVB legt de criteria, parameters en verdelingsmodaliteiten vast van de contractuele
vergoedingen, die de audiovisuele partner(s) aan de KBVB betalen in het kader van een
overeenkomst met laatstgenoemde, met onder meer inachtneming van de nodige solidariteit
binnen de geledingen van de bond en de kosten door deze laatste te dragen in het kader van
het maatschappelijke leven.
Bij ontstentenis van contract dat de KBVB verbindt:
1° bepalen de betrokken clubs in gezamenlijk overleg de te ontvangen vergoedingen;
2° worden de opbrengsten die voortvloeien uit de televisie-uitzending van een wedstrijd gelijk
verdeeld onder de clubs die aan deze wedstrijd deelnemen, na aftrek van de bondstaks
op de ontvangsten.
Zonder afbreuk te doen aan de beslissingen die zouden genomen worden door de Raad van
Bestuur op het vlak van de storting van bijdragen in het kader van de solidariteit tussen de
leden van de bond en het gebruik van het beeld van deze laatste, hebben de clubs de toelating
individueel, overeenkomsten af te sluiten i.v.m. de exploitatie van de rechten voor de mobiele
telefonie, nieuwe communicatietechnieken en video op aanvraag middels een wachttijd die is
bepaald in de algemene voorwaarden voor deelname aan de competitie binnen de volgende
grenzen:
1° communicatie van de resultaten en vast beeld, voor eigen rekening, alleen in het kader
van thuiswedstrijden;
2° transmissie van clips of spelfases in beweging uitsluitend in het kader van thuiswedstrijden;
3° exploitatie van de rechten verbonden aan de video op aanvraag, uitsluitend in het kader
van thuiswedstrijden.
De clubs behouden hun recht om overeenkomsten te sluiten voor uitzendingen in het
buitenland ofwel:
1° rechtstreeks voor zover de uitzending niet op het Belgische grondgebied kan ontvangen
worden;
2° in uitgesteld relais, zonder territoriale beperking, mits naleven van een wachttermijn
vastgelegd door de algemene deelnemingsvoorwaarden aan de competitie.
Artikel B7.74
De clubs zijn verplicht om de bruikbare infrastructuur die vereist is voor de gepaste exploitatie
van het beeldrecht van de Beker van België ter beschikking te stellen van de zenders die
houder zijn van de uitzendrechten.
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De clubs en de televisiezenders zullen in gezamenlijk overleg de praktische modaliteiten
vastleggen voor de samenwerking, de inrichting van de infrastructuur, de plaatsing van de
publiciteit en de lokalisering van de camera's.
Een correcte rechtstreekse televisie-uitzending impliceert de beschikbaarheid van alle vereiste
technische en infrastructurele voorzieningen en een minimale en uniforme verlichtingssterkte
over het totale speelveld van 300 lux tot in de 1/8ste finales en 800 lux vanaf de kwartfinales.
Ter staving van dit laatste maakt elke club gekwalificeerd voor de 1/16de finales een
gelijkvormigheidsattest voor de verlichtingssterktevereisten aan de KBVB over vóór de vrijdag
die volgt op de vijfde ronde. Bij ontstentenis wordt, nadat de keuze m.b.t. de rechtstreekse
televisie-uitzending werd gemaakt, het eventuele thuisvoordeel van ambtswege overgedragen
aan de tegenstrever.
In de veronderstelling dat geen van beide clubs, die tegen elkaar moeten uitkomen, kunnen
voldoen aan de vereiste minimale verlichtingssterkte, kiezen zij een terrein dat voldoet aan het
vereiste criterium, waarbij de huur- en organisatiekosten van de wedstrijd gelijkmatig door hen
worden gedragen.
Artikel B7.75
De uitzending door de televisiepartner(s) van twee wedstrijden op dezelfde dag en hetzelfde
uur is toegestaan voor zover ze zich specifiek richten tot elke taalgemeenschap.

3.3 SPECIFIEKE BEPALINGEN BEKER VAN BELGIË VOOR
VROUWEN
3.3.1 Deelname
Artikel B7.76
Alle ploegen van de clubs uit nationale afdelingen worden ambtshalve ingeschreven.
De weigering tot deelneming aan de Beker van België vrouwen wordt door de clubs via het
toepasselijke digitale platform betekend uiterlijk op 15 juni aan de KBVB.
Artikel B7.77
A-ploegen van de clubs uit de provinciale afdelingen kunnen zich inschrijven. De verbintenis
tot deelneming wordt uiterlijk op 15 juni door de clubs via het toepasselijke digitale platform
aan de KBVB overgemaakt.
Artikel B7.78
Iedere club mag maximum 3 ploegen inschrijven in de Beker van België vrouwen.

3.3.2 Organisatie
Artikel B7.79
De Beker van België voor Vrouwen wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. De
volgende organisatieprincipes worden in acht genomen:
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Voorronde(s)

Eerste ronde
Tweede ronde

Derde ronde

1/16 finales

1/8 finales

1/4 finales
1/2 finales
finale

Deelnemers bij
10 ploegen
Ingeschreven Aploegen uit
provinciale
reeksen,
geografisch
ingedeeld, tot er
48
ploegen
overblijven (1)(2)
48 ploegen uit
voorronde(s) (2)
24 overblijvende
clubs +
28 ploegen van
2de nationale
afdeling (2)
26 overblijvende
clubs
+ 16 clubs 1ste
nationale (3)
21 overblijvende
clubs (3) + 11
clubs Women
Super League
16 overblijvende
clubs
8 overblijvende
clubs
4 overblijvende
clubs
2 finalisten

Scheiding
ploegen

Onmiddellijk
strafschoppenserie

Keuze terrein
Op terrein van
club die als
eerste
uit de bus komt
(4) (5)

Bijzonderheid
Bij de loting wordt er
zoveel mogelijk voor
gezorgd dat clubs uit
dezelfde afdeling of
dat de rechtstreeks
geplaatste clubs niet
tegenover elkaar
uitkomen.

Verlengingen
en eventueel
strafschoppenserie

Op terrein
aangeduid door
de KBVB
Het al dan niet behoren tot een bepaalde hogere afdeling wordt bepaald bij de aanvang van het
seizoen waarin de beker wordt gespeeld.
(1) Indien de voorronde niet moet gespeeld worden, betwisten alle ingeschreven provinciale clubs de eerste
ronde.
(2) Indien door omstandigheden te weinig ploegen beschikbaar zijn om de voorziene wedstrijden te
betwisten, worden er byes toegepast tot het beoogde aantal wedstrijden bekomen wordt.
(3) De twee clubs mogen hiervan afwijken op voorwaarde dat zij hun akkoord aan de KBVB betekenen:
minstens vier dagen op voorhand;
binnen de 48 uur na de loting of het tijdstip waarop hun tegenstrever gekend is, indien de wedstrijd
binnen een termijn van minder dan veertien dagen erop volgend gepland is.
(4) Wanneer bij de loting wordt vastgesteld dat meerdere ploegen hun thuiswedstrijd in hetzelfde stadion
moeten betwisten, wordt de wedstrijd van de ploeg die als tweede geloot werd, verplaatst naar een
andere tussen de betrokken clubs overeen te komen datum. Bij gebrek aan een akkoord, ten laatste 14
dagen voor de normale voorziene datum, wordt de wedstrijd ambtshalve door de KBVB vervroegd.

Artikel B7.80
De tegenstanders worden aangewezen door loting, georganiseerd door de KBVB.
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Artikel B7.81
Wanneer een wedstrijd van de voorronde of de eerste ronde uitgesteld of stopgezet wordt
wegens onbespeelbaarheid van het speelveld of slechte weersomstandigheden, dan wordt hij
de volgende woensdag gespeeld of herspeeld op het terrein van de bezoekende club.
Trekt één van de twee clubs zich terug dan is de andere ambtshalve gekwalificeerd voor de
volgende ronde.
Artikel B7.82
De wedstrijden worden, behoudens andersluidende bepalingen of akkoorden, gespeeld op
zaterdag om 15.00 uur (16.00 uur in juli en augustus en 14.30 uur tijdens de winterperiode).
Vanaf de achtste finales worden, behoudens andersluidende bepalingen of akkoorden,
gespeeld op zaterdag om 15.00 uur indien de club over een verlichting in overeenstemming
met de reglementaire voorwaarden beschikt. Is dit niet het geval, zal de KBVB het
wedstrijdduur vervroegen zodat eventuele verlengingen en strafschoppenserie nog bij daglicht
kunnen plaatsvinden.
Vanaf de 1/16 finales worden de wedstrijden gespeeld volgens de door de KBVB vastgestelde
kalender.
Mits een akkoord van beide clubs is een verschuiving toegestaan binnen een periode van zes
dagen vóór tot zes dagen na de vastgestelde datum. De KBVB mag in uitzonderlijke
omstandigheden andere afwijkingen toestaan.
De speeldagen voorzien voor de achtste finales en de kwartfinales zijn bij voorrang
voorbehouden aan de Beker van België. Uitgestelde, te herspelen of verplaatste
kampioenschapswedstrijden mogen evenwel door de KBVB op vermelde dagen vastgesteld
worden.
De finale wordt gespeeld op een door de KBVB aangeduid terrein. De datum wordt vastgelegd
door de KBVB.
Artikel B7.83
Een vriendschappelijke wedstrijd kan niet worden ingeroepen om een bekerwedstrijd uit te
stellen.
Artikel B7.84
De daartoe bestemde wedstrijdbladen worden op de dag van de wedstrijd aan de KBVB
overgemaakt.
Artikel B7.85
Enkel de spelers die speelgerechtigd zijn om deel te nemen aan de
kampioenschapswedstrijden van de eerste ploeg(en), zijn gekwalificeerd om uit te komen in
de bekerwedstrijden.
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3.3.3 Forfait en terugtrekking
Artikel B7.86
Een club kan forfait geven.

Ieder forfait wordt bestraft met een boete, die voor elk geval bepaald wordt door de
bevoegde instantie, op basis van de afdeling waarin de in gebreke gebleven club speelt en het
door de competitie bereikte stadium.
Deze boete mag niet minder dan 50,00 EUR, noch meer dan 5.000,00 EUR bedragen.
Artikel B7.87
Een club die zich terugtrekt voor een wedstrijd die de volgende woensdag gespeeld of
herspeeld wordt naar aanleiding van een uitstel of stopzetting van een wedstrijd, deelt dit via
het toepasselijke digitale platform mee aan de KBVB ten laatste de eerste werkdag vóór twaalf
uur die volgt op de afgelaste of de te herspelen wedstrijd.

Bij niet-naleving van deze verplichting wordt een bondssanctie opgelegd.

3.3.4 Financiële schikkingen
Artikel B7.88
Beide clubs kunnen een dubbele controle inrichten op de toegangstickets en de
uitnodigingskaarten.
Artikel B7.89
De bruto-ontvangst van een wedstrijd wordt in gelijke delen verdeeld tussen de twee clubs,
behoudens andersluidend akkoord.
Artikel B7.90
De bezochte club draagt de bondsheffing, de eventuele verzekeringskosten, de
organisatiekosten en de gemeentetaks, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten
draagt. Vanaf de achtste finales is de bondsheffing evenwel ten laste van beide clubs.

De vergoedingen voor de scheidsrechter, evenals 10% van de verplaatsingskosten,
worden voor de helft gedragen door beide clubs. Het restant van de verplaatsingskosten vallen
ten laste van de bond.

Wanneer de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld, worden volgende bedragen
afgehouden van de bruto-ontvangst:
1° de door de KBVB vastgestelde organisatiekosten;
2° de bondsheffing;
3° de gemeentetaks;
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4° de vergoedingen voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters;
5° de buitengewone verzekeringskosten aangegaan op gezamenlijk verzoek van de
betrokken clubs.
Van de aldus bekomen netto-ontvangst wordt 10% voorbehouden aan de inrichtende club en
het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen de twee tegenstrevers.

3.3.5 Audiovisuele uitzending
Artikel B7.91
De KBVB bezit de exploitatierechten van de beelden en is in die hoedanigheid en als
organisator van de competitie de enige is die overeenkomsten sluit nopens audiovisuele
uitzendingen van de Beker van België voor vrouwen.

3.4 SPECIFIEKE BEPALINGEN BEKER VAN BELGIË U21
PROFVOETBAL
Artikel B7.92
Er worden specifieke regels voor de Beker van België U21 profvoetbal bepaald.

3.5 TROFEEËN
Artikel B7.93
Aan de winnaar van de Beker van België wordt een wisselprijs overhandigd. Deze wisselbeker,
eigendom van de KBVB, wordt minstens tien dagen vóór de volgende finale op de bondszetel
terugbezorgd door toedoen en op kosten van bedoelde club.
Artikel B7.94
De winnaar van de beker ontvangt een diploma. De spelers of speelsters van de winnende
ploeg ontvangen een verkleind model van de wisselprijs, de spelers of speelsters van de
verliezende ploeg evenals de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters ontvangen een
medaille.

4 GESCHILLEN EN PROCEDURES
Artikel B7.95
Geschillen en procedures betreffende het onderhavige reglement worden bepaald in het
desbetreffende reglement (Boek B, Titel 11).
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1 RATIO LEGIS EN INTERPRETATIE
Artikel B8.1
Deze titel beoogt te voldoen aan de FIFA Regulations on Working with Intermediaries (“FIFA
Reglementering”) en deze aan te vullen.
Artikel B8.2
Deze reglementering geldt zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen van openbare
orde en van dwingend recht en aan de regionale regelgeving met betrekking tot private
arbeidsbemiddeling in het bijzonder. Indien een bepaling van onderhavige reglementering
strijdig zou zijn met dwingende rechtsregels, wordt zij voor niet-geschreven gehouden.
Artikel B8.3
Onverlet de mogelijke sanctionering van speler, club en/of tussenpersoon, heeft een inbreuk
van het onderhavige reglement geen gevolg op de geldigheid van de arbeidsovereenkomst,
de speelgerechtigdheid van de speler en/of de geldigheid van een transferovereenkomst.

2 DEFINITIES
Artikel B8.4
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. tussenpersonen: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die activiteiten in België
uitoefent of wenst uit te oefenen.
2. activiteit(en): Iedere activiteit waarbij een natuurlijke persoon of rechtspersoon - gratis of
tegen betaling – onder meer
a. speler bijstaat in het kader van onderhandelingen met als doel een
arbeidsovereenkomst af te sluiten, verlengen, hernieuwen of beëindigen bij een
club, of die
b. clubs bijstaat in onderhandelingen met als doel een arbeidsovereenkomst met een
speler af te sluiten, te verlengen, te vernieuwen of te beëindigen.
c. of een inkomende of uitgaande transfer van een speler te regelen.
3. transactie: Het afsluiten, hernieuwen of verlengen, dan wel beëindigen van een
arbeidsovereenkomst tussen een speler en een club en/of het afsluiten van een
transferovereenkomst voor een bij de KBVB aangesloten club.
4. vertegenwoordigingsovereenkomst: Iedere overeenkomst in welke vorm en onder
welke kwalificatie dan ook tussen een tussenpersoon en een speler/club, waarvan de
inhoud direct of indirect betrekking heeft op activiteiten.
5. vergoeding: Alle sommen onder welke kwalificatie dan ook, de materiële voordelen
inbegrepen, verschuldigd aan een tussenpersoon in het kader van activiteiten en/ of
transacties.
6. club: Een bij de KBVB aangesloten club.
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7. speler: Iedere voetbalspeler of trainer al dan niet aangesloten bij de KBVB.
8. clearing departement : departement binnen de bondsadministratie van de KBVB belast
met de registratie van de tussenpersonen, het opvolgen en nazicht van de informatie die
in het kader van dit reglement dient te worden aangeleverd, en het uitbrengen van verslag
bij de Licentiecommissie over de toepassing van dit reglement.

3 TOEPASSINGSGEBIED
Artikel B8.5
Onderhavig reglement is van toepassing in België op:
-

spelers die beroep doen of willen beroep doen op de activiteiten van een
tussenpersoon;
clubs die beroep doen of willen beroep doen op activiteiten van een tussenpersoon;
tussenpersonen die activiteiten uitvoeren;
officials.

4 ALGEMENE PRINCIPES
4.1 VERPLICHTE REGISTRATIE
Artikel B8.6
Clubs en spelers hebben voor activiteiten niet het recht om beroep te doen op de diensten van
tussenpersonen die niet geregistreerd zijn bij de KBVB.
Artikel B8.7
Een tussenpersoon mag alleen activiteiten uitoefenen – en een vergoeding ontvangen - als hij
geldig bij de KBVB is geregistreerd.
De registratie van een tussenpersoon die geen bedrijfszetel heeft in België, kan in afwijking
hiervan a posteriori uitgevoerd worden, maar geen enkele betaling kan worden opgeëist of
uitgevoerd zolang de tussenpersoon niet correct geregistreerd is.
Een betaling aan een tussenpersoon kan slechts plaatsvinden nadat het clearing departement
dan wel de Licentiecommissie haar schriftelijk akkoord hiervoor verleend heeft.
Artikel B8.8
Onder voorbehoud van de bepaling in voorgaande artikel, kan een latere registratie de
ongeldige registratie niet met terugwerkende kracht regulariseren.
Artikel B8.9
Spelers hebben het recht om geen beroep te doen op de diensten van een tussenpersoon
voor transacties waarbij zij betrokken zijn. Deze mogelijkheid geldt ook voor de wettelijke
vertegenwoordigers van een minderjarige speler.
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4.2 BELANGENCONFLICTEN
Artikel B8.10
In geen geval mag dezelfde tussenpersoon, direct of indirect, een activiteit of transactie
uitoefenen voor zowel de speler als de club. Dezelfde tussenpersoon kan ook niet tegelijk een
activiteit of transactie uitoefenen voor zowel de verkopende club als de nieuwe club van de
speler.
Artikel B8.11
Een vertegenwoordigingsovereenkomst mag niet door een tussenpersoon met een speler
en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers worden gesloten wanneer de speler niet de
minimumleeftijd heeft bereikt die vereist is om een contract van betaalde sportbeoefenaar te
sluiten.
Artikel B8.12
Het is aan clubs, spelers en tussenpersonen verboden om een transactie direct of indirect
afhankelijk te maken van het bestaan van een vertegenwoordigingsovereenkomst met een
bepaalde tussenpersoon.

5 ONVERENIGBAARHEDEN
Artikel B8.13
Zowel een official, die zijn verantwoordelijkheden uitoefent in de schoot van de KBVB of in de
schoot van een voetbalclub van het profvoetbal of de hogere afdelingen , als een speler,
kunnen zich noch als natuurlijke persoon noch via een rechtspersoon laten registreren als
tussenpersoon. Ze kunnen niet optreden als tussenpersoon, noch deel uitmaken in welke zin
dan ook (personeel, bestuurder, vennoot, etc…) van een rechtspersoon die activiteiten als
tussenpersoon ontwikkelt.
Artikel B8.14
Natuurlijke personen evenals alle bestuurders, aandeelhouders en vennoten van
rechtspersonen die als tussenpersonen activiteiten ontwikkelen, mogen direct noch indirect
aandeelhouder, vennoot of bestuurder zijn van een voetbalclub van het profvoetbal of de
hogere afdelingen, noch rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn in de controle, het
bestuur en/of de sportieve activiteiten van een Belgische voetbalclub van het profvoetbal of de
hogere afdelingen.

6 REGISTRATIEVOORWAARDEN
6.1 AANVRAAG
6.1.1 Algemeen
Artikel B8.15
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als tussenpersoon wil optreden in België is
verplicht zich te registeren bij de KBVB.
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6.1.2 Tussenpersonen met bedrijfszetel in België
Artikel B8.16
Opdat de tussenpersoon die zijn maatschappelijke zetel in België heeft zich kan laten
registreren als tussenpersoon, dient hij een volledig dossier in te dienen in een erkende taal
bij de KBVB, voor elke natuurlijke persoon die als tussenpersoon namens de rechtspersoon
zal optreden.
Dit dossier omvat:
a)

Kopie van identiteitskaart of paspoort

b)

Uittreksel uit het strafregister (standaardmodel en, indien met minderjarigen
wordt gewerkt, model 2) dat maximum 3 maanden oud is.

c)

Ondertekening van een verklaring die voorziet in:
-

de verbintenis om de door de FIFA, de KBVB en de Pro League aan de
tussenpersonen opgelegde regels na te leven;

-

de verbintenis om niet deel te nemen aan weddenschappen op wedstrijden van
voetbalcompetities die in België worden georganiseerd of op internationale
voetbalwedstrijden waaraan Belgische clubs deelnemen;

-

de verbintenis om geen voordeel te halen uit een wedbedrijf;

-

de verbintenis om niet deel te nemen aan wedstrijdvervalsing, hetzij actief,
hetzij passief, hetzij direct, hetzij indirect en de verbintenis om elk initiatief ter
zake onmiddellijk te melden aan de KBVB;

-

de verbintenis om geen volmacht te hebben op een door een speler geopende
bankrekening;

-

de verbintenis om elke aanbieding van een club aan de speler schriftelijk te
melden;

-

de verbintenis om de bevoegdheden van de KBVB, de bondinstanties en het
BAS te erkennen.

d)

Bewijs van het onderschrijven van een verzekeringspolis dewelke de
beroepsaansprakelijkheid van de tussenpersoon dekt alsook het
betalingsbewijs van de laatste premie

e)

Bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bewijs van
inschrijving als Btw-plichtige voor België

f)

RIB-attest van een bankrekening geopend in de SEPA-zone
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g)

Attest van het Ministerie van Financiën (of een andere bevoegde instantie) ter
bewijs van het ontbreken van fiscale en parafiscale schulden

6.1.3 Tussenpersonen met bedrijfszetel buiten België
Artikel B8.17
Opdat de tussenpersoon die geen bedrijfszetel in België heeft, zich kan laten registreren als
tussenpersoon, dient hij een volledig dossier in te dienen in een erkende taal bij de KBVB,
voor elke natuurlijke persoon die als tussenpersoon namens de rechtspersoon zal optreden.
Dit dossier omvat:
a)

Kopie van identiteitskaart of paspoort;

b)

Uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud) van het land waar hij
zijn bedrijfszetel heeft;

c)

Bewijs van inschrijving in zijn hoedanigheid van tussenpersoon en (indien
bestaande) van zijn officiële goedkeuring in het land van vestiging;

d)

Ondertekening van de verklaring, die voorziet in:
-

de verbintenis om de door de FIFA, de KBVB en de Pro League aan de
tussenpersonen opgelegde regels na te leven;

-

de verbintenis om niet deel te nemen aan weddenschappen op
voetbalwedstrijden van competities die in België worden georganiseerd of
op internationale voetbalwedstrijden waaraan Belgische clubs deelnemen
de verbintenis om geen voordeel te halen uit een wedbedrijf;

-

de verbintenis om niet deel te nemen aan wedstrijdvervalsing, hetzij actief,
hetzij passief, hetzij direct, hetzij indirect en de verbintenis om elk initiatief
ter zake onmiddellijk te melden aan de KBVB;

-

de verbintenis om geen volmacht te hebben op een door een speler
geopende bankrekening;

-

de verbintenis om elke aanbieding van een club betreffende de speler aan
hem schriftelijk te melden;

-

de verbintenis om de bevoegdheden van de KBVB, de bondinstanties en
het BAS te erkennen.

e)

RIB-attest van een bankrekening geopend in de SEPA-zone;

f)

Als de tussenpersoon een onderdaan is van de Europese Unie, het bewijs van
zijn voldoening van de BTW-plicht.
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6.1.4 Weigering of intrekking van registratie
Artikel B8.18
De registratie wordt automatisch geweigerd of ingetrokken indien:
a)

Het dossier onvolledig wordt ingediend en/of het bewijs van betaling van de
administratieve bijdrage ontbreekt.

b)

Er onverenigbaarheden zijn in hoofde van de tussenpersoon, zijn bestuurders,
vennoten of aandeelhouders of personeelsleden.

c)

Het uittreksel uit het strafregister een effectieve veroordeling vermeldt (dewelke
in kracht van gewijsde is getreden) voor een wanbedrijf of misdaad van
financiële of sportieve aard (zoals doch niet beperkt tot feiten van corruptie,
witwassing, afpersing, en/of matchfixing en/of doping en/of gok gerelateerde
misdrijven) daterend van maximaal 5 jaar voor de indiening van de registratieaanvraag.

d)

Een definitieve beslissing (zonder mogelijkheid tot beroep) van een orgaan van
de KBVB, of een andere bond of de FIFA de tussenpersoon belet geregistreerd
te worden, zoals doch niet beperkt tot feiten van corruptie en/of matchfixing.

e)

Het uittreksel uit het strafregister gewag maakt van een definitieve veroordeling
voor een misdrijf (in de zin van het Strafwetboek) ten aanzien van
minderjarigen.

6.1.5 Beroep
Artikel B8.19
De weigering of de intrekking van de registratie is vatbaar voor verhaal bij het BAS en dit
binnen de 7 kalenderdagen die volgen op de betekening van de administratieve beslissing aan
de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Het BAS behandelt het beroep ab initio et de novo, rekening houdend met het bondsreglement,
het FIFA Reglement en de vigerende wettelijke bepalingen inzake private arbeidsbemiddeling.
Het procedurereglement van het BAS is van toepassing.
De taal van de procedure wordt gekozen door de tussenpersoon, in overeenstemming met het
gebruik der talen voor het BAS.
De tussengekomen arbitrale beslissing is definitief en zonder beroep.
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6.2 GELDIGHEID REGISTRATIE
6.2.1 Algemeen
Artikel B8.20
Onder voorbehoud van de jaarlijkse betaling van de administratieve bijdrage aan de KBVB, is
de registratie geldig voor twee seizoenen en moet deze op initiatief van de tussenpersoon vóór
de vervaldatum worden verlengd bij gebreke waaraan hij geen activiteit meer kan uitoefenen
in België.
Artikel B8.21
Eens bevestiging ontvangen van registratie kan de tussenpersoon zich gedurende de
geldigheid van de registratie aanduiden als “Tussenpersoon geregistreerd bij de KBVB” of
“KBVB Registered Intermediary”.
Artikel B8.22
De registratie verleent aan de tussenpersoon geen enkel recht om het logo of de andere
merken van de KBVB of van de Pro League te gebruiken.

6.2.2 Administratieve bijdrage
Artikel B8.23
Iedere tussenpersoon die zich registreert is gehouden een administratieve bijdrage te betalen
aan de KBVB gelijk aan 500,00 EUR per seizoen. Voor rechtspersonen is dit bedrag, per
seizoen, verschuldigd voor iedere natuurlijke persoon die in België activiteiten zal uitoefenen
voor de geregistreerde tussenpersoon.

7 VERPLICHTINGEN TUSSENPERSOON
Artikel B8.24
Ingevolge de aanvraag tot en de toekenning van de registratie is een tussenpersoon ertoe
gehouden:
-

de statuten en/of reglementen van de Pro League, KBVB, UEFA en/of FIFA en/of
beslissingen van hun instanties na te leven;

-

de verbintenissen na te komen die zijn opgenomen in verklaring en in het bijzonder de
bevoegdheden en, onder voorbehoud van het in dit reglement georganiseerde beroep,
de beslissingen van de bondsinstanties te aanvaarden;

-

de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Disciplinaire raad voor het Profvoetbal en, in
hoger beroep, van het BAS te aanvaarden;

-

zich te onthouden van gedragingen die de belangen van de Pro League en de KBVB,
hun organen en/of van de voetbalsport in het algemeen schaden;

-

alle benodigde informatie te verstrekken wanneer de Pro League, KBVB, UEFA en/of
FIFA en/of hun daartoe bevoegde organen hierom verzoekt, en meer specifiek met
betrekking tot het actualiseren van het bij aanvang van de registratie neergelegde
dossier;
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-

jaarlijks hun herziene jaarrekeningen en hun klantenlijsten aan het clearing
departement voor te leggen;

-

onverwijld kennis te geven
aan het clearing departement van hun
vertegenwoordigingsovereenkomsten gesloten met ofwel een speler ofwel met een
club (en eventuele wijzigingen);

-

trimestrieel een volledige en geactualiseerde lijst van spelers en clubs met wie zij een
vertegenwoordigingsovereenkomst hebben ondertekend aan het clearing departement
te bezorgen;

-

trimestrieel aan het clearing departement een lijst van de uitgevoerde transacties voor
te leggen en voor elk van deze transacties de gefactureerde en, in voorkomend geval,
onder bepaalde voorwaarden te factureren bedragen te vermelden, evenals de
ontvangers van de facturen;

-

enkel vertegenwoordigingsovereenkomsten afsluiten die voldoen aan artikel 8 van dit
reglement;

-

te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder de wetgeving betreffende
private arbeidsbemiddeling);

-

een lijst neer te leggen van de als natuurlijke persoon geregistreerde tussenpersonen
die rechtsgeldig activiteiten mogen uitoefenen in naam en voor rekening van de als
rechtspersoon geregistreerde tussenpersoon;

-

op verzoek van het clearing departement of de bevoegde bondsinstanties, alle
documenten voor te leggen die haar in staat moeten stellen de aandeelhouders,
vennoten, bestuurders en ultieme eigenaar van de geregistreerde rechtspersoon te
identificeren.

Artikel B8.25
De tussenpersoon is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor
werkzaamheden en activiteiten die voor, namens of in opdracht van hem verricht c.q. ontplooid
worden.

8 VERTEGENWOORDIGINGSOVEREENKOMSTTRANSACTIES
8.1 ALGEMEEN
8.1.1 Schriftelijke overeenkomst
Artikel B8.26
Elke vertegenwoordigingsovereenkomst dient schriftelijk te worden opgesteld tussen de
opdrachtgever en de tussenpersoon, en dient de volledige en correcte weergave van de relatie
tussen partijen te bevatten. Het gebruik van tegenbrieven is niet toegestaan.
De tussenpersoon verstrekt zijn contractpartner onmiddellijk een gedateerd, ondertekend en
op elke bladzijde geparafeerd origineel van het document.
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8.2 TEGENSTELBAARHEID
8.2.1 Inhoud vertegenwoordigingsovereenkomst
Artikel B8.27
De vertegenwoordigingsovereenkomst is slechts tegenstelbaar aan de KBVB indien deze
minstens de volgende elementen bevat:
-

de volledige gegevens van de partijen;

-

de bemiddelingsactiviteit;

-

de duur van de uitoefening van de bemiddelingsactiviteit, zonder dat deze 3 jaar mag
overschrijden (onder voorbehoud van verlenging of hernieuwing);

-

het al dan niet exclusief karakter van de bemiddelingsactiviteit;

-

alle aan de tussenpersoon verschuldigde vergoedingen;

-

de betalingsvoorwaarden en -modaliteiten met dien verstande dat de te betalen
vergoeding ten gevolge van de sluiting, verlenging of vernieuwing van de
arbeidsovereenkomst tussen een club en een speler wordt berekend op het bruto
jaarinkomen en betaald wordt in schijven volgens de duurtijd van het contract
(maximaal om de 6 maanden) en de verduidelijking dat de tussenpersoon alleen mag
worden vergoed door de creditering van een SEPA-bankrekening die op zijn naam of
op naam van de rechtspersoon waarvan hij het orgaan of de vertegenwoordiger is, is
geopend;

-

de uitdrukkelijke vermelding in minstens even leesbare letters als de titel van het
contract en de partijen: "De betaling van het aan de tussenpersoon verschuldigde
commissieloon gebeurt uitsluitend na ontvangst van het schriftelijk akkoord van het
clearing departement";

-

het verbod voor de tussenpersoon een volmacht te vragen/hebben over de
bankrekeningen van de opdrachtgever;

-

de verbintenis van de tussenpersoon dat hij elk (contract)voorstel dat hij ontvangt voor
de speler, onverwijld schriftelijk overmaakt aan de speler in kwestie;

-

een arbitrageclausule met bevoegdheid voor het BAS;

-

een clausule dat de tussenpersoon of de club het nodige doet voor de betekening van
de vertegenwoordigingsovereenkomst aan de KBVB.

Indien een vertegenwoordigingscontract voorheen werd afgesloten zonder rekening te houden
met een transfer van de speler naar een Belgische club, dient achteraf een addendum
afgesloten te worden om de vertegenwoordigingsovereenkomst te laten overeenstemmen met
dit reglement.
Artikel B8.28
De transferovereenkomst of arbeidsovereenkomst dient de naam en de handtekening van de
tussenpersoon te bevatten.
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8.2.2 Bekendmaking aan de KBVB
Artikel B8.29
De tussenpersoon en, naargelang het geval de speler en/of de club, dient binnen 10
kalenderdagen na ondertekening van de vertegenwoordigingsovereenkomst een kopie over
te maken aan de KBVB.
Tevens dient elke betrokken partij bij een vroegtijdige beëindiging, vernieuwing en/of wijziging
van een vertegenwoordigingsovereenkomst de KBVB hiervan schriftelijk in kennis te stellen
en dit binnen de 10 kalenderdagen volgend op het element dat aanleiding geeft tot de wijziging
en/of vroegtijdige beëindiging van de vertegenwoordigingsovereenkomst.
Bij een wijziging of een verlenging van de vertegenwoordigingsovereenkomst wordt de kopie
van de gewijzigde vertegenwoordigingsovereenkomst bijgevoegd.

8.3 OPZEGBAARHEID
Artikel B8.30
De vertegenwoordigingsovereenkomst gesloten tussen een tussenpersoon en een speler kan,
zelfs indien deze voor bepaalde tijd is gesloten, op elk moment door de speler worden
opgezegd.
Tenzij anders bepaald in het oorspronkelijke contract, heeft de beëindiging door de speler van
de vertegenwoordigingsovereenkomst geen invloed op de verplichte betaling van de
vergoeding die verschuldigd is aan de vorige tussenpersoon onder de oorspronkelijke
overeenkomst - inclusief eventuele succes fee - waardoor de nieuwe tussenpersoon alleen
recht kan hebben op de vergoeding berekend op de verhoging van het loon van de speler.
Van de in het voorgaande lid genoemde regel wordt afgezien indien de bevoegde
bondsinstantie besluit dat de beëindiging gerechtvaardigd is door één of meer inbreuken van
de vorige tussenpersoon.
Deze beslissing kan binnen zeven kalenderdagen voor het BAS worden betwist. De
beroepstermijn en het beroep hebben een opschortende werking

8.4 GEEN TUSSENPERSOON
Artikel B8.31
Indien een speler en/of club, in het kader van onderhandelingen, geen beroep heeft gedaan
op de diensten van een tussenpersoon moet de documentatie m.b.t. de kwestieuze transactie
een uitdrukkelijk vermelding in die zin bevatten.
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9 BEKENDMAKING EN PUBLICATIE
Artikel B8.32
Zonder afbreuk te doen aan de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens
(GDPR) publiceert de KBVB op haar website de volgende gegevens:
a) een raadpleegbare lijst van de bij de KBVB geregistreerde tussenpersonen;
b) op het einde van de maand maart van elk burgerlijk jaar (op basis van de informatie ter
beschikking gesteld door de clubs) :
• de transacties waarbij de tussenpersonen betrokken waren
•

het totaalbedrag van de in dat jaar door alle in België geregistreerde spelers
gedane vergoedingen ten gunste van de tussenpersonen.

•

het totaalbedrag aan vergoedingen dat door alle bij de KBVB aangesloten clubs
ten gunste van tussenpersonen is betaald.

•

het totaalbedrag aan ontvangen en betaalde transferbedragen door alle bij de
KBVB aangesloten clubs.

•

het totaalbedrag van betaalde vergoedingen per bij de KBVB aangesloten club.

Artikel B8.33
De informatie over elke vergoeding, van welke aard ook voor een tussenpersoon in het kader
van activiteiten of een transactie, wordt vermeld in het FIFA TMS systeem (internationaal) of
op de website van de KBVB (nationaal) en is vatbaar voor controle door FIFA en/ of de KBVB
(inclusief het Licentiedepartement en de Licentiecommissie), en moet aan elke bevoegde
publieke autoriteit op hun verzoek worden meegedeeld.

10 VERGOEDINGEN
10.1 SPELERS JONGER DAN 18 JAAR
Artikel B8.34
In overeenstemming met de FIFA Reglementering is het verboden om tussenpersonen die
activiteiten verrichten voor spelers die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben, een
vergoeding te betalen.

10.2 BEDRAG VAN DE VERGOEDING
Artikel B8.35
De vergoeding die door een speler of door een club aan een tussenpersoon verschuldigd is
voor het afsluiten, de verlenging , de wijziging of beëindiging van een arbeidsovereenkomst,
wordt berekend op basis van het voorziene totale bruto-jaarinkomen van de speler over de
hele duur van de arbeidsovereenkomst en wordt in schijven betaald overeenkomstig de
voorziene duurtijd van de arbeidsovereenkomst (betalingsfrequentie maximaal om de 6
maanden).
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De verschillende schijven zijn slechts verschuldigd voor zover het contract van de speler bij
de club nog steeds loopt.

10.3 FREQUENTIE VAN BETALING
Artikel B8.36
De clubs die beroep doen op een tussenpersoon met het oog op een transfer moeten deze
vergoeden door de overeengekomen som te voldoen ten laatste bij het afsluiten van de
transactie. De overeengekomen vergoeding kan forfaitair of proportioneel zijn aan de waarde
van de transactie. Indien de partijen ermee instemmen, kan deze betaling gespreid worden.

10.4 UITVOERINGSMODALITEITEN
Artikel B8.37
De tussenpersonen kunnen geen enkele vergoeding rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen
van spelers, clubs of andere tussenpersonen waarvoor zij geen schriftelijk akkoord van het
clearing departement of de bevoegde bondsinstanties hebben ontvangen.
Artikel B8.38
De vergoeding kan slechts aan de tussenpersoon voldaan worden voor zover deze
geregistreerd is en de vergoeding betrekking heeft op activiteiten in het kader van een aan de
KBVB tegenstelbare vertegenwoordigingsovereenkomst.
Artikel B8.39
De club mag de ouders niet vergoeden voor hun activiteiten, tenzij in de hypothese waarbij
deze ouders volgens de regels zijn geregistreerd als tussenpersoon.
Artikel B8.40
De tussenpersonen kunnen geen enkele vergoeding rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen
van spelers, clubs anders dan op de SEPA-bankrekening die aan de KBVB werd opgegeven
bij de aanvraag tot registratie.
Artikel B8.41
De clubs die aan een tussenpersoon een vergoeding betalen dienen deze verrichting op een
transparante wijze op te nemen in hun boekhouding met het oog op een a posteriori controle
door de bevoegde bondsinstanties.

11 INTEGRITEIT
Artikel B8.42
Het is een tussenpersoon verboden om in ruil voor de ondertekening van een
vertegenwoordigingsovereenkomst of transactie direct of indirect een voordeel van welke aard
ook te geven of aan te bieden aan een speler, de ouder(s) van een speler, een club of een
official van een club.
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Artikel B8.43
Clubs of officials kunnen geen enkele betaling van een tussenpersoon, noch een vergoeding
of deel van een vergoeding ontvangen die in het kader van een
vertegenwoordigingsovereenkomst of transactie aan deze tussenpersoon is betaald.

12 MACHTIGING EN WEIGERING DOOR DE KBVB
12.1 GOEDKEURING
Artikel B8.44
Het clearing departement verleent het akkoord voor de betalingen aan tussenpersonen, en
machtigt, na verificatie van de naleving van dit reglement, de club of speler de overschrijving
te verrichten naar de SEPA-bankrekening van de begunstigde tussenpersoon.
Deze toestemming kan slechts gegeven worden als de betaling is verschuldigd in uitvoering
van een vertegenwoordigingsovereenkomst tegenstelbaar aan de KBVB en voor zover er aan
de andere voorwaarden van dit reglement voldaan is.

12.2 ESCALATIE
Artikel B8.45
Indien het clearing departement meent dat er redenen zijn om de betaling aan tussenpersonen
te weigeren zal het dossier worden overgemaakt aan de Licentiecommissie die de betrokken
partijen zal oproepen alvorens een beslissing te nemen over de uiteindelijke bestemming van
de fondsen.
Artikel B8.46
De KBVB richt een “clearing” kamer op binnen de Licentiecommissie.
Artikel B8.47
De clearing kamer van de Licentiecommissie:
-

ontvangt de verzoeken tot betaling van de vergoeding van het clearing departement en
verleent of weigert machtiging tot uitvoering van betaling van de vergoedingen aan
tussenpersonen.

-

geeft gevolg aan de verzoeken komende van de Licentiemanager, het Bondsparket,
de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal en het BAS

-

onderzoekt klachten aangaande de activiteiten van tussenpersonen en de relatie
tussen laatstgenoemden en de clubs.

-

kan aan de KBVB voorstellen tot schorsing of intrekking van de registratie van de
tussenpersoon over te gaan indien deze niet langer voldoet aan de
registratievoorwaarden en verplichtingen vervat in dit reglement, met inbegrip van het
niet betalen van de jaarlijkse administratieve bijdrage.
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-

maakt haar voorstel van sanctionering over aan de Disciplinaire Raad voor het
Profvoetbal wanneer het vaststelt dat tussenpersonen, clubs, spelers en/of officials dit
reglement hebben overtreden.

13 BELEID CLUBS
13.1 NOTIFICATIEVERPLICHTING
Artikel B8.48
Gelet op de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van dit reglement, stellen de
clubs de KBVB onmiddellijk op de hoogte van de contracten die zij ondertekenen met de
spelers wanneer een tussenpersoon betrokken wordt bij de onderhandelingen over het
contract.

13.2 INTERN BELEID
Artikel B8.49
De Pro League Clubs zijn ook verplicht om een intern beleid vast te stellen waarmee zij hun
werkwijze met betrekking tot tussenpersonen definiëren. Dit "beleid" specificeert in het
bijzonder het maximum aantal spelers bijgestaan door dezelfde tussenpersoon waar de club
mee instemt om aan te werven. Dit beleid vermeldt tevens de mogelijkheid voor de club om al
dan niet verder de aanwerving van spelers te onderhandelen met een tussenpersoon die reeds
is tussengekomen om de hoofdtrainer bij te staan. Dit beleid wordt jaarlijks in de maand juni
en voor de eerste keer in juni 2021 ter informatie aan het clearing departement voorgelegd.

14 SANCTIES
14.1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel B8.50
Iedere inbreuk op huidig reglement door een club, een speler, een official of een
tussenpersoon kan aanleiding geven tot een vordering ingesteld door het bondsparket bij de
Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal. Het bondsparket is bovendien verplicht om een
vordering in te stellen zo het daarom wordt verzocht door de Licentiecommissie.
Artikel B8.51
De tussenpersoon, de speler en/of de clubs, maken in het kader van een onderzoek of een
klacht, alle financiële informatie m.b.t. de activiteiten en /of transacties over aan de bevoegde
bondsinstanties of aan het BAS.
Artikel B8.52
De regels inzake rechtspleging van het bondsreglement zijn van toepassing tenzij onderhavig
reglement er uitdrukkelijk van afwijkt.
Artikel B8.53
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In afwachting van verdere behandeling, kunnen de Licentiecommissie en/of de Disciplinaire
Raad voor het profvoetbal onmiddellijk een preventieve maatregel opleggen (schorsing
registratie, schorsing betaling, …). Dergelijke maatregel kan niet langer duren dan 3 maanden.

14.2 SANCTIES
14.2.1

Tussenpersonen

Artikel B8.54
De volgende sancties kunnen, al dan niet cumulatief, worden opgelegd:
-

waarschuwing;

-

blaam;

-

boete van 2.500€ tot 50.000€;

-

schorsing van de registratie;

-

intrekking registratie;

-

verbod tot registratie voor een bepaalde periode.

De Disciplinaire Raad van het Profvoetbal moet minstens een effectieve schorsing van de
registratie van de tussenpersoon opleggen wanneer de door de tussenpersoon gepleegde
overtreding erin bestond voordelen – van welke aard ook – voor te stellen met oog op de
aanwerving van een speler die de minimumleeftijd voor het afsluiten van een contract betaalde
sportbeoefenaar nog niet bereikt heeft.
Iedere opgelegde sanctie die betrekking heeft op de registratie van de tussenpersoon
(schorsing of intrekking) gaat gepaard met het verbod om de vergoeding verschuldigd aan de
tussenpersoon uit te betalen.
De medecontractant (speler of club) van een tussenpersoon die is gesanctioneerd door een
schorsing
of
intrekking
van
zijn
registratie
kan
rechtmatig
de
vertegenwoordigingsovereenkomst onmiddellijk beëindigen met de gevolgen beschreven in
onderafdeling 8.3.

14.2.2

Clubs

Artikel B8.55
De volgende sancties kunnen, al dan niet cumulatief, worden opgelegd:
-

waarschuwing;

-

blaam;

-

boete van 2.500€ tot 50.000€ of, ingeval van recidive, een percentage van de tvrechten, zonder 10% te overschrijden;

-

transferverbod en verbod op aansluiting (geheel of gedeeltelijk);

-

puntenaftrek/handicap.

Page 18 of 20

Boek B, Titel 8 - Tussenpersonen

De Disciplinaire Raad van het Profvoetbal moet minstens een effectieve schorsing van de
registratie van de tussenpersoon opleggen wanneer de door de tussenpersoon gepleegde
overtreding erin bestond voordelen – van welke aard ook – voor te stellen met oog op de
aanwerving van een speler die de minimumleeftijd voor het afsluiten van een contract betaalde
sportbeoefenaar nog niet bereikt heeft.

14.2.3

Spelers

Artikel B8.56
De volgende sancties kunnen, al dan niet cumulatief, worden opgelegd:
-

waarschuwing;

-

blaam;

-

boete van 2.500€ tot 10.000€;

-

schorsing.

14.2.4

Officials

Artikel B8.57
De volgende sancties kunnen, al dan niet cumulatief, worden opgelegd:
-

waarschuwing;

-

blaam;

-

boete van 2.500€ tot 10.000€;

-

schorsing;

-

schrapping.

14.2.5

Schrapping

Artikel B8.58
Bij niet-betaling van de opgelegde boetes, zijn de bepalingen inzake schrapping van clubs en
aangeslotenen onverminderd van toepassing.

14.2.6

Hoger beroep bij BAS

Artikel B8.59
De beslissing genomen door de bevoegde disciplinaire instantie dewelke een sanctie oplegt
aan een tussenpersoon, club of speler is vatbaar voor hoger beroep bij het BAS en dient per
aangetekend schrijven ingediend te worden binnen de 7 kalenderdagen die volgen op de
betekening (eventueel per e-mail) van de beslissing.
Het hoger beroep werkt opschortend. Het BAS behandelt het beroep ab initio et de novo,
rekening houdend met dit reglement, het FIFA Reglement en de vigerende wettelijke
bepalingen inzake private arbeidsbemiddeling.
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Het procedurereglement van het BAS is van toepassing. De taal van de procedure wordt
gekozen door de tussenpersoon, club, speler of official en in overeenstemming met het gebruik
der talen voor het BAS.
De tussengekomen arbitrale beslissing is definitief en zonder beroep en zal in elk geval
gepubliceerd worden op de officiële website van het BAS.

14.3 BEKENDMAKING
Artikel B8.60
De secretaris van de bevoegde bondsinstantie publiceert elke disciplinaire sanctie ten aanzien
een tussenpersoon op de website van de KBVB en licht FIFA hierover in.
Artikel B8.61
De Disciplinaire Commissie van FIFA kan in overeenstemming met de Disciplinaire code van
de FIFA beslissen over de wereldwijde uitbreiding van de sanctie.

15 INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel B8.62
Dit reglement vervangt het reglement vervat in bijlage 9 van het bondsreglement en treedt in
werking op 1 juli 2020.
Artikel B8.63
Overeenkomsten afgesloten door een club met een tussenpersoon vóór de inwerkingtreding
van dit reglement blijven geldig mits zij worden gedeeld met de KBVB binnen de twee maanden
na de inwerkingtreding van het reglement. Deze overeenkomsten zijn onderworpen aan de
controle door het clearing departement waarbij artikel 48 in het bijzonder van toepassing is.
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1 ALGEMEEN
Artikel B9.1
Dit reglement heeft tot doel het bijwonen van voetbalwedstrijden of -evenementen te laten
verlopen in een veilige, vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer.
De onderstaande bepalingen hebben tot doel toepassing te vinden ten aanzien van personen
die het stadioncomplex (wensen te) betreden of er aanwezig zijn.
Dit reglement regelt:
1° de minimumvereisten inzake het reglement van inwendige orde, dat elke organisator van
een voetbalwedstrijd of -evenement op een duidelijke manier meedeelt aan de toeschouwers;
2° de procedure om over te gaan tot een burgerrechtelijke uitsluiting.

De bepalingen van dit reglement worden gelezen in overeenstemming met de Wet
van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (miv de latere
wijzigingen en de uitvoeringsbesluiten).

Onder toeschouwer wordt begrepen iedereen die zich tijdens een voetbalwedstrijd
of -evenement in het stadioncomplex bevindt of wil begeven, en dit in de meest ruime zin,
zij het al dan niet middels een betalend toegangsticket of zonder (geldig) toegangsticket
en die geen speler, official of geaccrediteerde is.

2 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Artikel B9.2
Het reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van alle
voetbalstadions. De organisator van de voetbalwedstrijden kan evenwel bijzondere bepalingen
toevoegen in een artikel ‘16’.
De term “voetbalwedstrijd” dient ook gelezen te worden als “futsalwedstrijd”; de
term “stadion” als “zaal” en de term “stadionverbod” als “zaalverbod”.
Artikel B9.3
Clubs en organisatoren zijn ertoe gehouden om het onderstaande reglement van inwendige
orde toe te passen in het kader van een voetbalwedstrijd of ander voetbalevenement ten
aanzien van personen die het complex (wensen te) betreden of er aanwezig zijn.

De bepalingen met betrekking tot het Reglement van Inwendige Orde zijn niet
verplicht van toepassing op het recreatief voetbal.
De club of organisator brengt op een duidelijk zichtbare wijze het onderhavige Reglement van
Inwendige Orde aan de ingang van het complex aan in de door de wet voorziene lettergrootte.
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Elke club van de hogere afdelingen vermeldt het Reglement van Inwendige Orde
integraal op zijn website en verwijst naar de toepasselijkheid van het Reglement
van Inwendige Orde in het aankoopproces van abonnenementen, tickets en/of
andere toegangsbewijzen.

Art. P
Reglement van Inwendige Orde:
Algemeen
Artikel 1
Elke persoon die het complex betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van)
dit Reglement, aanvaardt deze en leeft deze na. Het Reglement van Inwendige
Orde is op een duidelijke en zichtbare wijze aangebracht aan de ingang van het
stadioncomplex.
Artikel 2
Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd
door de organisator begeeft zich in het stadioncomplex volledig op eigen risico.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval.
Toegang tot het stadioncomplex
Artikel 3
Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion dient in het bezit
te zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die
wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om het
stadion te mogen betreden.
Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion.
Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, is op elk moment in het bezit van
dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.
Artikel 4
Op het toegangsbewijs wordt, in voorkomend geval, de toegekende plaats in de
tribune of zone aangeduid.
Artikel 5
Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, een speciale
toelating, of die hun aanwezigheid niet op een andere rechtmatige titel kunnen
gronden (zoals veiligheids- of hulpdiensten), worden de toegang geweigerd of
worden onmiddellijk uit het stadion verwijderd.
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De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de
speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke
houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.
Controle-afgifte
Artikel 6
Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de
houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich
aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating.
Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion
betreden of wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken
zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te
onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen
in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de
toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren.
De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van
de wedstrijd kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang
kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.
De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met
het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze
voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt
aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit
ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn
van toepassing.
Gegevens
Artikel 7
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:
- wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend
in
kennis
gesteld
dat
de
organisator
op
grond
van
veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt.
- kunnen van elke persoon die het stadion betreedt of wenst te betreden,
beelden worden verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. Het
verwerken van deze beelden door de politiediensten en/of organisator
gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de
veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex, en heeft onder
meer tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreuken
op het Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te sporen,
en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

Page 5 of 24

Boek B, Titel 9 - Toeschouwers

Artikel 8
Inlichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in
overeenstemming met artikel 14 van het Reglement 2016/679 van het Europees
parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die
gegevens:
-

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke:
…………………………………………………………,
door………………………………………..

vertegenwoordigd

-

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
………………………………………………………….

-

Naam en contactgegevens aangestelde voor gegevensbescherming:
…………………………………………………………………….

-

Rechtsgrond voor de verwerking en verwerkingsdoeleinden:
Rechtsgrond: De Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid
bij voetbalwedstrijden (“Voetbalwet”).
Verwerkingsdoeleinden: De verwerking van de beelden die door de
camera's in het stadioncomplex worden vastgelegd en verzameld, heeft
tot doel de door feiten gesanctioneerd door de Voetbalwet en de
inbreuken of overtredingen en misdrijven op het de door de organisator
opgestelde Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te
sporen en de bestraffing mogelijk te maken middels de identificatie van
de daders.

-

Categorieën van persoonsgegevens: Alle visuele gegevens die kunnen
worden vastgelegd door een camera die toelaten of helpen een persoon
te identificeren.

-

De ontvangers of categorieën van ontvangers van de
persoonsgegevens: De voor de verwerking verantwoordelijke en de
bevoegde politiediensten en gerechtelijke autoriteiten.

-

De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden
bewaard: De beelden die aanleiding geven tot het opstellen van een
proces-verbaal voor feiten of handelingen bestraft door de voetbalwet en
tot vaststellingen van overtredingen of inbreuken op het reglement van
inwendige orde, worden door de verwerkingsverantwoordelijke
gedurende zes maanden bewaard, behalve in geval van inbeslagneming
van de beelden in toepassing van artikel 35 van het Wetboek van
Strafvordering. Alle andere beelden worden gedurende drie maanden
bewaard.

-

Inzage, rechtzetting, wissen, beperking en bezwaar: Elke betrokkene
heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage,
rechtzetting of wissen van persoonsgegevens of om de hem betreffende
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verwerking te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe wordt
betrokkene verzocht contact op te nemen met de aangestelde voor
gegevensbescherming.
-

Klacht: Elke betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming:
T: 32 (0)2 274 48 00 / 32 (0)2 274 48 35
E: contact@apd-gba.be

-

Bron waar de persoonsgegevens vandaan komen: camera’s geplaatst
en gebruikt conform de voetbalwet

-

Toegankelijkheid voor het publiek van de vastgelegde beelden: Neen

Verboden voorwerpen of bezittingen
Artikel 9
Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich
aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het
stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te
zijn van onder meer de volgende voorwerpen:
1° alcohol, drugs of opwekkende middelen,
2° flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt
wordt om vloeistoffen of dranken te bevatten,
3° projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand,
4° ontvlambare producten of materialen, spuitbussen,
5° pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur,
6° om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat
als dusdanig zou kunnen worden gebruikt,
7° elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar
te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Artikel 10
Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren
niet toegelaten in het stadion.
Artikel 11
De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
- de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan
deze vermeld op het toegangsbewijs
- de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
- de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de
wedstrijd
- het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen

Page 7 of 24

Boek B, Titel 9 - Toeschouwers

-

de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zin van een
geldig toegangsbewijs.

Verboden gedragingen
Artikel 12
Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een
speciale toelating ten strengste verboden om:
1° zonder toestemming van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of de
KBVB, beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan
mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel
gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen,
-filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organisator
optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre
zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro
League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB heeft afgesloten met haar
commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het eenieder verboden
foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de
portrethouder;
2° om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de
organisator of van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB,
matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee
te werken middels draadloze netwerken of anderszins, behoudens hun eigen
niet-commercieel, privaat oogmerk;
3° zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion of in een
andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook op een
andere plaats in de tribune dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder
de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De
organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen echter steeds het recht
voor om de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen
dan deze vermeld op het toegangsbewijs;
4° gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten,
dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen
en/of recht te staan op zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de
wedstrijd;
5° zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of
discriminerende (racistische, xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen,
spreekkoren, gebaren en uitlatingen;
6° de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te
hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt
noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;
7° zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;
8° dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop te
brengen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;
9° enige handeling stellen met als doel of resultaat enig voorwerp of vloeistof of
enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de
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zone die het speelveld omringt of in de tribunes te verplaatsen (zoals werpen
of afvuren) of met gevaar voor anderen te manipuleren (zoals tot ontploffing
doen brengen);
10° enig voorwerp te gooien, in welke vorm dan ook, op het veld of in de tribunes.
De club behoudt zich expliciet het recht voor om de maximale
burgerrechtelijke uitsluiting uit te spreken en iedere mogelijke schade
hoofdelijk te verhalen op de persoon / personen die aan de oorzaak ligt /
liggen van het incident. Dit omvat onder meer, maar niet-limitatief, de
opgelopen materiële schade, de boete opgelegd door de disciplinaire
instantie van de KBVB of UEFA, de forfaitaire schadevergoeding die moet
betaald worden aan de Pro League, de procedurekosten gemaakt door de
club etc;
11° Tijdens wedstrijden, events en randactiviteiten van de Jupiler Pro League,
de 1B Pro League en de Croky Cup te roken onder welke vorm dan ook
(sigaretten, sigaren, e-sigaretten, apparaten die tabak verhitten en alle
andere soorten tabaksproducten). Roken kan enkel in daartoe voorziene
Aangewezen Rookzones buiten de tribunes. Aangewezen Rookzones
dienen te beantwoorden aan voorwaarden door de Pro League bepaald;
12° te wildplassen;
13° schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur;
14° spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder
voorafgaande goedkeuring van de organisator. Bovendien mogen deze niet:
- voor de reclameborden worden opgehangen,
- het zicht op het speelveld belemmeren,
- de evacuatiewegen belemmeren,
- iemands herkenbaarheid belemmeren.
Weigeren van toegang en verwijdering uit het stadion
Artikel 13
De toegang tot het stadion wordt ontzegd of geweigerd aan personen die:
1° kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend
middel;
2° een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator
ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de
administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
3° door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te
verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot
slagen, verwondingen, haat, woede,…;
4° zich op vraag van de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving
van het reglement van inwendige orde, tegen een controle of afgifte verzet
of wanneer is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een
gevaarlijk voorwerp;
5° in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit
reglement van inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de
organisator aangestelde of gemandateerde personen op te volgen.
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Artikel 14
Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het
stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion
doet verwijderen, is noch de organisator, noch de verdeler gehouden het
toegangsbewijs terug te betalen.
Artikel 15
De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de
beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de
bepalingen van het Reglement van Inwendige Orde niet naleeft, kan uitgesloten
worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende
burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.
De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure wordt nationaal georganiseerd door
de KBVB als overkoepelende sportbond voor rekening van de clubs en/of
organisatoren ten aanzien van diens supporters.
De KBVB beschikt als overkoepelende sportbond, naast het geval waar zij zelf
organisator is, over dezelfde mogelijkheden en hoedanigheden als de
organisator om een burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure op te starten.

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998
en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Art. V/A

Reglement van Inwendige Orde:
Algemeen
Artikel 1
Elke persoon die het complex betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van)
dit Reglement, aanvaardt deze en leeft deze na. Het Reglement van Inwendige
Orde is op een duidelijke en zichtbare wijze aangebracht aan de ingang van het
stadioncomplex.
Artikel 2
Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd
door de organisator begeeft zich in het stadioncomplex volledig op eigen risico.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval.
Toegang tot het stadioncomplex
Artikel 3
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Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion dient in het bezit
te zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die
wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om het
stadion te mogen betreden.
Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion.
Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, is op elk moment in het bezit van
dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.
Artikel 4
Op het toegangsbewijs wordt, in voorkomend geval, de toegekende plaats in de
tribune of zone aangeduid.
Artikel 5
Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, een speciale
toelating, of die hun aanwezigheid niet op een andere rechtmatige titel kunnen
gronden (zoals veiligheids- of hulpdiensten), worden de toegang geweigerd of
worden onmiddellijk uit het stadion verwijderd.
De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de
speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke
houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.
Controle-afgifte
Artikel 6
Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de
houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich
aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating.
Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion
betreden of wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken
zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te
onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen
in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de
toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren.
De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van
de wedstrijd kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang
kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.
De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met
het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze
voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt
aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit
ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn
van toepassing.
Gegevens
Artikel 7
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In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:
- wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend
in
kennis
gesteld
dat
de
organisator
op
grond
van
veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt.
- kunnen van elke persoon die het stadion betreedt of wenst te betreden,
beelden worden verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. Het
verwerken van deze beelden door de politiediensten en/of organisator
gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de
veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex, en heeft onder
meer tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreuken
op het Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te sporen,
en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.
Artikel 8
Inlichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in
overeenstemming met artikel 14 van het Reglement 2016/679 van het Europees
parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die
gegevens:
-

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke:
…………………………………………………………,
door………………………………………..

vertegenwoordigd

-

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
………………………………………………………….

-

Naam en contactgegevens aangestelde voor gegevensbescherming:
…………………………………………………………………….

-

Rechtsgrond voor de verwerking en verwerkingsdoeleinden:
Rechtsgrond: De Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid
bij voetbalwedstrijden (“Voetbalwet”).
Verwerkingsdoeleinden: De verwerking van de beelden die door de
camera's in het stadioncomplex worden vastgelegd en verzameld, heeft
tot doel de door feiten gesanctioneerd door de Voetbalwet en de
inbreuken of overtredingen en misdrijven op het de door de organisator
opgestelde Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te
sporen en de bestraffing mogelijk te maken middels de identificatie van
de daders.

-

Categorieën van persoonsgegevens: Alle visuele gegevens die kunnen
worden vastgelegd door een camera die toelaten of helpen een persoon
te identificeren.

-

De ontvangers of categorieën van ontvangers van de
persoonsgegevens: De voor de verwerking verantwoordelijke en de
bevoegde politiediensten en gerechtelijke autoriteiten.

-

De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden
bewaard: De beelden die aanleiding geven tot het opstellen van een
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proces-verbaal voor feiten of handelingen bestraft door de voetbalwet en
tot vaststellingen van overtredingen of inbreuken op het Reglement van
Inwendige Orde, worden door de verwerkingsverantwoordelijke
gedurende zes maanden bewaard, behalve in geval van inbeslagneming
van de beelden in toepassing van artikel 35 van het Wetboek van
Strafvordering. Alle andere beelden worden gedurende drie maanden
bewaard.
-

Inzage, rechtzetting, wissen, beperking en bezwaar: Elke betrokkene
heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage,
rechtzetting of wissen van persoonsgegevens of om de hem betreffende
verwerking te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe wordt
betrokkene verzocht contact op te nemen met de aangestelde voor
gegevensbescherming.

-

Klacht: Elke betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming:
T: 32 (0)2 274 48 00 / 32 (0)2 274 48 35
E: contact@apd-gba.be

-

Bron waar de persoonsgegevens vandaan komen: camera’s geplaatst
en gebruikt conform de voetbalwet

-

Toegankelijkheid voor het publiek van de vastgelegde beelden: Neen

Verboden voorwerpen of bezittingen
Artikel 9
Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich
aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het
stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te
zijn van onder meer de volgende voorwerpen:
1° alcohol, drugs of opwekkende middelen,
2° flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt
wordt om vloeistoffen of dranken te bevatten,
3° projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand,
4° ontvlambare producten of materialen, spuitbussen,
5° pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur,
6° om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat
als dusdanig zou kunnen worden gebruikt,
7° elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar
te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.
Artikel 10
Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren
niet toegelaten in het stadion.
Artikel 11
De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
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-

de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan
deze vermeld op het toegangsbewijs
de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de
wedstrijd
het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zin van een
geldig toegangsbewijs.

Verboden gedragingen
Artikel 12
Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een
speciale toelating ten strengste verboden om:
1° zonder toestemming van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of de
KBVB, beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan
mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel
gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen,
-filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organisator
optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre
zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro
League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB heeft afgesloten met haar
commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het eenieder verboden
foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de
portrethouder;
2° om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de
organisator of van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB,
matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee
te werken middels draadloze netwerken of anderszins, behoudens hun eigen
niet-commercieel, privaat oogmerk;
3° zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion of in een
andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook op een
andere plaats in de tribune dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder
de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De
organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen echter steeds het recht
voor om de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen
dan deze vermeld op het toegangsbewijs;
4° gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten,
dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen
en/of recht te staan op zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de
wedstrijd;
5° zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of
discriminerende (racistische, xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen,
spreekkoren, gebaren en uitlatingen;
6° de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te
hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt
noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;
7° zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;
8° dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop te
brengen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;
9° enige handeling stellen met als doel of resultaat enig voorwerp of vloeistof of
enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de
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zone die het speelveld omringt of in de tribunes te verplaatsen (zoals werpen
of afvuren) of met gevaar voor anderen te manipuleren (zoals tot ontploffing
doen brengen);
10° te roken in zones waar een rookverbod geldt;
11° te wildplassen;
12° schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur;
13° spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder
voorafgaande goedkeuring van de organisator. Bovendien mogen deze niet:
- voor de reclameborden worden opgehangen,
- het zicht op het speelveld belemmeren,
- de evacuatiewegen belemmeren,
- iemands herkenbaarheid belemmeren.
Weigeren van toegang en verwijdering uit het stadion
Artikel 13
De toegang tot het stadion wordt ontzegd of geweigerd aan personen die:
14° kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend
middel;
15° een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator
ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de
administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
16° door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te
verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot
slagen, verwondingen, haat, woede,…;
17° zich op vraag van de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving
van het reglement van inwendige orde, tegen een controle of afgifte verzet
of wanneer is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een
gevaarlijk voorwerp;
18° in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit
reglement van inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de
organisator aangestelde of gemandateerde personen op te volgen.
Artikel 14
Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het
stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion
doet verwijderen, is noch de organisator, noch de verdeler gehouden het
toegangsbewijs terug te betalen.
Artikel 15
De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de
beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de
bepalingen van het Reglement van Inwendige Orde niet naleeft, kan uitgesloten
worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende
burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.
De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure wordt nationaal georganiseerd door
de KBVB als overkoepelende sportbond voor rekening van de clubs en/of
organisatoren ten aanzien van diens supporters.
De KBVB beschikt als overkoepelende sportbond, naast het geval waar zij zelf
organisator is, over dezelfde mogelijkheden en hoedanigheden als de
organisator om een burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure op te starten.
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De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998
en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

3 PRINCIPES INZAKE BURGERRECHTELIJKE
UITSLUITING
3.1 ALGEMEEN KADER
Artikel B9.4
Wanneer het bovenstaande Reglement van Inwendige Orde van toepassing is, kan een
persoon die de toegang tot het stadioncomplex wordt geweigerd of die door een beslissing
van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of die de bepalingen van het
Reglement van Inwendige Orde niet naleeft, uitgesloten worden van het bijwonen van
voetbalwedstrijden en/of andere voetbalevenementen.
Artikel B9.5
Een schending van het Reglement van Inwendige Orde kan gesanctioneerd worden in het
kader van een procedure tot burgerrechtelijke uitsluiting, zonder dat enig opzet in hoofde van
de persoon die de inbreuk pleegt, vereist is.
De burgerrechtelijke uitsluiting staat een strafrechtelijke vervolging en/of veroordeling van de
betrokkene niet in de weg en vice versa. De bevoegdheid van de KBVB wordt niet geschorst
wanneer de inbreuk aanhangig is gemaakt bij de publieke (met inbegrip van de gerechtelijke)
autoriteiten.
De burgerrechtelijke uitsluiting staat een disciplinaire vervolging en/of veroordeling van de
betrokkene door de bond niet in de weg en vice versa. De bevoegdheid van de KBVB wordt
niet geschorst wanneer de inbreuk tevens aanhangig wordt gemaakt bij de disciplinaire
instanties van de bond.

Zoals bijvoorbeeld de Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme

Artikel B9.6
De clubs uit het profvoetbal nemen een uitdrukkelijk verbintenis tot nultolerantie ten
aanzien van pyrotechnisch materiaal en geweld bijkomend op in hun statuten en/of
huishoudelijk reglement, en zijn (mede) aansprakelijk voor de handhaving ervan.
Artikel B9.7
De eventuele persoonlijke aansprakelijkheid en/of vervolging en/of sanctionering en/of
vrijspraak van toeschouwers in het kader van een burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure door
de KBVB, laat de objectieve aansprakelijkheid voor clubs voor hun toeschouwers voor
inbreuken op het Reglement van Inwendige Orde onverlet.
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3.2 TOEPASSINGSGEBIED
Artikel B9.8
De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure kan worden toegepast bij:
19° voetbalwedstrijden die worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de
KBVB, ACFF of Voetbal Vlaanderen ongeacht afdeling, leeftijdscategorie en geslacht en/of
door één of meerdere clubs die daarbij zijn aangesloten;
20° voetbalevenementen zoals trainingen, trainingen achter gesloten deuren, …
georganiseerd door de KBVB of door een club aangesloten bij de KBVB, ACFF of Voetbal
Vlaanderen;
21° voetbalwedstrijden die worden georganiseerd binnen het kader van een FIFA of UEFA
competitie.
Artikel B9.9
De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure wordt nationaal georganiseerd door de KBVB als
overkoepelende sportbond voor rekening van de clubs en/of organisatoren ten aanzien van
diens supporters.

3.3 OPSTART VAN DE PROCEDURE BIJ DE KBVB
Artikel B9.10
De procedure wordt opgestart door het aanhangig maken van het dossier lastens een
geïdentificeerde persoon bij de KBVB door:
22° de organisator;
23° de club van de bezoekende en/of thuisspelende ploeg indien de organisator nalaat om een
procedure op te starten. De club van de bezoekende ploeg kan enkel deze procedure
opstarten ten aanzien van toeschouwers die zich bevinden in het aan hen toegewezen
compartiment en van eigen supporters die zich niet bevinden in het toegewezen vak
bezoekers;
24° de club van de thuisspelende ploeg en/of de bezoekende ploeg, maar dit enkel voor hun
eigen supporters, indien de wedstrijd door een derde partij wordt georganiseerd en/of wordt
georganiseerd op een neutraal terrein.
De KBVB beschikt als overkoepelende sportbond, naast het geval waar zij zelf organisator is,
over dezelfde mogelijkheden en hoedanigheden als de organisator om een burgerrechtelijke
uitsluitingsprocedure op te starten.

het
dossier
wordt
hiertoe
digitaal
overgemaakt
door
de
veiligheidsverantwoordelijke van de organisator of club (of de gerechtigd
correspondent voor zover er op basis van de Voetbalwet geen verplicht
gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke is aangesteld in de club) aan het
secretariaat van de bevoegde instantie.
griffie@rbfa.be
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Artikel B9.11
Tenzij anders bepaald in deze Titel 9 van Boek B van het Bondsreglement, gelden de
procedurevoorschriften “Disciplinaire Rechtspleging” van Boek B. Titel 11- Geschillen en
Procedures van de Disciplinaire instanties van het Bondsreglement mutatis mutandis voor de
procedure burgerrechtelijke uitsluiting.
Voor wat betreft de procedure burgerrechtelijke uitsluiting geldt het volgende:
-

-

-

Er is geen inschrijvingsrecht van toepassing in eerste aanleg;
Het dossier kan niet worden ingetrokken na de aanhangigmaking door de
organisator of club.
De oproepingstermijn bedraagt drie dagen voor de datum van de zitting.
De communicatie met de betrokkene geschiedt in beginsel rechtsgeldig per
email met leesbevestiging. Dit geldt zowel voor oproepingen als voor de
kennisgeving van de beslissing.
De oproeping geschiedt in het Nederlands of het Frans in functie van de taalrol
van de club waartoe de betrokkene wordt geacht te behoren op basis van zijn
plaats in het stadion op het ogenblik waarop de vermeende feiten hebben
plaatsgevonden. Ingeval van clubs uit het tweetalig gebied Brussels
Hoofdstedelijk gewest, wordt de oproeping in de beide talen gestuurd. Ingeval
van een club uit het Duitstalig gebied, wordt de oproeping in het Frans verstuurd
met een vrije vertaling in het Duits.
De oproeping van de club geschiedt via ekickoff of via email gericht aan de
veiligheidsverantwoordelijk of de gerechtigd correspondent.
De zitting verloopt in beginsel digitaal.
Beslissingen zijn onmiddellijk uitvoerbaar. Het verhaal is niet schorsend.

4 TOEPASSING VAN DE BURGERRECHTELIJKE
UITSLUITING
4.1 UITSLUITING NA EEN WAARSCHUWING
Artikel B9.12
Een burgerrechtelijke uitsluiting kan opgelegd worden, hetzij nadat eerder een waarschuwing
werd opgelegd ten aanzien van de betrokkene, hetzij rechtstreeks.
Artikel B9.13
Wanneer de bevoegde instantie, op grond van het dossier prima facie, oordeelt over
onvoldoende (zwaarwichtige of bewezen) elementen te beschikken om de burgerrechtelijke
uitsluiting uit te spreken, kan zij een waarschuwing opleggen, zonder de betrokkene te hebben
opgeroepen.

Het betreft de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen.
De betrokkene wordt hiervan bij een met redenen omklede beslissing in kennis gesteld per
email, met leesbevestiging of per aangetekende brief.
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Artikel B9.14
Deze betekening wordt opgevat als een naar burgerlijk recht geldende ingebrekestelling
wegens contractuele wanprestatie ten aanzien van de club of organisator. Een kopie van deze
waarschuwing wordt overgemaakt aan de club of organisator.
De kennisgeving informeert tevens de betrokkene over de mogelijkheid en de wijze waarop
hij/zij beroep kan aantekenen tegen deze waarschuwing, inclusief de contactgegevens
waarnaar het schrijven moet gericht worden en het rekeningnummer van de KBVB voor het
overschrijven van het inschrijvingsrecht. In dit geval zijn de hierna vermelde bepalingen van
toepassing inzake beroep bij de KBVB.
Artikel B9.15
Wanneer tijdens de duur van de waarschuwing nieuwe feiten worden vastgesteld, wordt
toepassing gemaakt van dezelfde bepalingen als deze voor de rechtstreekste burgerrechtelijke
uitsluiting.

4.2 RECHTSTREEKSE BURGERRECHTELIJKE UITSLUITING
Artikel B9.16
In de gevallen waar de bevoegde instantie van de KBVB prima facie van oordeel is dat de
inbreuken dermate ernstig zijn dat een onmiddellijke uitsluiting noodzakelijk is, kan zij
overgaan tot een rechtstreekse burgerrechtelijke uitsluiting middels een onmiddellijke
oproeping van de betrokkene.

Het betreft de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen.

4.3 PROCEDURE EERSTE AANLEG
Artikel B9.17
De procedure rechtstreekse burgerrechtelijke uitsluiting wordt uit de aard als bijzonder
spoedeisend beschouwd.
Middels bijzondere motivatie kan de bevoegde instantie onmiddellijk en desgevallend zonder
de betrokkene gehoord te hebben, in elke stand van het geding, bij wijze van preventieve
beveiligingsmaatregel, een burgerrechtelijke uitsluiting opleggen op grond van een prima facie
beoordeling van het dossier.
Artikel B9.18
De oproeping geschiedt drie dagen voor de zitting. Clubs die opgeroepen worden, zijn verplicht
te verschijnen.
De oproeping vermeldt de inbreuken die ten laste worden gelegd en bepaalt hierbij de datum
en desgevallend de plaats waarop en waar de betrokken persoon zich kan verdedigen, met
inbegrip van de contactgegevens van de bevoegde instantie.
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De zitting verloopt in beginsel digitaal

Artikel B9.19
De procedure verloopt mondeling in de taal van toepassing op de plaats van de feiten, tenzij
de procedure wordt opgestart door de bezoekende club of de KBVB waarbij de taal van de
overtreder wordt gebruikt.
In geval het voorgaande niet leidt tot het gebruik van de moedertaal van de betrokkene staat
het deze vrij om eenmalig gratis bijstand van een vertaler te vragen.
Artikel B9.20
De zitting is openbaar, tenzij de betrokkene of de club om de behandeling met gesloten deuren
verzoekt. Dit verzoek kan toegekend of afgewezen worden met het oog op de handhaving van
de openbare orde of veiligheid. De bevoegde instantie kan hier ook ambtshalve gemotiveerd
toe beslissen.
Partijen kunnen de aanwezigheid van getuigen vragen voor zover de behandeling van de zaak
niet onredelijk vertraagd wordt.
Artikel B9.21
Gedurende het verloop van de procedure kan de betrokkene worden bijgestaan door een
advocaat. Indien het een minderjarige betreft dient deze verplicht te worden vergezeld van zijn
wettelijke vertegenwoordiger of minstens één van hen indien er meerdere zijn.
Artikel B9.22
Op basis van het dossier en mondelinge verdediging kan de bevoegde instantie een
burgerrechtelijke uitsluiting opleggen.
Indien de betrokkene niet verschijnt, wordt de zaak beslecht op basis van de beschikbare
stukken van het dossier, en wordt de beslissing bij verstek uitgesproken.
Artikel B9.23
De beslissing wordt behoorlijk gemotiveerd en is uitvoerbaar bij voorraad, ook indien deze bij
verstek is genomen.
De betrokken persoon wordt van deze beslissing binnen de kortst mogelijke termijn in kennis
gesteld. De KBVB licht tevens de organisator of club in.
Bij de kennisgeving informeert de KBVB de betrokkene over de mogelijkheid om bij de
bevoegde instantie van de KBVB beroep aan te tekenen, met vermelding van de wijze waarop,
inclusief de contactgegevens waarnaar het schrijven moet gericht worden en het
rekeningnummer van de KBVB voor het overschrijven van het inschrijvingsrecht.
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4.4 BEROEP
Artikel B9.24
Het beroep tegen een beslissing van de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen moet
op straffe van verval binnen een termijn van 6 kalenderdagen aanvangend op de eerste
werkdag volgend op de datum van de uitspraak worden ingediend.
Alleen de betrokken persoon en de organisator of club kan hoger beroep aantekenen. Een
verzet of derdenverzet is onontvankelijk.
Het beroep moet met een ondertekend gemotiveerd verzoekschrift ingediend worden hetzij
per email hetzij via kickoff volgens de regels inzake de vordering voorzien in het
bondsreglement (Boek B- Titel 11- Geschillen en Procedures).

Het beroep kan gericht worden aan de bondsgriffie op griffie@rbfa.be
Het beroep is enkel ontvankelijk na het betalen aan de KBVB van een inschrijvingsrecht van
100,00 EUR binnen de termijn om in beroep te gaan.

BE86 3100 2660 3550 (BIC: BBRUBEBB)

Artikel B9.25
De procedure voor de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal verloopt volgens de regels inzake
geschillen en procedures bepaald in het bondsreglement.
De betrokken persoon en de organisator/club zullen in beginsel op de eerste vastgestelde
zitting van de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal na het verstrijken van een termijn van 6
kalenderdagen, na het ontvangen van het beroep, opgeroepen worden.
Indien de betrokkene niet verschijnt, wordt de zaak beslecht op basis van de beschikbare
stukken van het dossier, en wordt de beslissing bij verstek uitgesproken.
Artikel B9.26
De beslissing van de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal wordt aan beide partijen binnen
de kortst mogelijke termijn via email meegedeeld. De beslissing vermeldt de mogelijkheid van
evocatieverzoek en de wijze waarop dit kan worden ingediend, inclusief de contactgegevens
waarnaar het schrijven moet gericht worden en het rekeningnummer van de KBVB.

4.5 EVOCATIE
Artikel B9.27
Het verzoek tot evocatie geschiedt, conform de bepalingen inzake de geschillen en procedures
van het bondsreglement (Boek B,- Titel 11).

Page 21 of 24

Boek B, Titel 9 - Toeschouwers

Indien het evocatieverzoek ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, wordt de zaak voor
behandeling verwezen naar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal in een andere
samenstelling.

4.6 INWERKINGTREDING BESLISSINGEN
Artikel B9.28
De beslissingen waarbij een burgerrechtelijke uitsluiting wordt opgelegd zijn steeds
uitvoerbaar bij voorraad. De beslissingen treden in werking de eerste dag volgend op de
kennisgeving aan de betrokkene en de club.
Het aanwenden van verhaal of een rechtsmiddel heeft geen schorsende werking.
Artikel B9.29
Ingeval van hervorming van een eerdere beslissing wordt de in eerste aanleg of in graad van
beroep opgelopen burgerrechtelijke uitsluiting als een preventieve beveiligingsmaatregel
beschouwd.
Artikel B9.30
In geen geval kan de KBVB, haar organen of aangestelden, dan wel de club of organisator
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de burgerrechtelijke uitsluiting van een
betrokkene (zoals doch niet beperkt tot gemiste wedstrijden, imagoschade etc), zelfs niet
ingeval van de hervorming van een reeds -gedeeltelijk- ondergane burgerrechtelijke uitsluiting.

4.7 DUUR WAARSCHUWING/BURGERRECHTELIJKE
UITSLUITING- INDICATIEVE TABEL
Artikel B9.31
De waarschuwing heeft een looptijd van drie jaar. In geval van een waarschuwing blijven de
gegevens van de overtreder gedurende 3 jaar na het ingaan van de waarschuwing vermeld
op de daartoe voorziene lijst.
Artikel B9.32
De duur van de uitsluiting beloopt minimum 1 maand en maximaal 10 jaar. Voor wat betreft de
uitsluiting dient bij de beoordeling over de duur ervan rekening te worden gehouden met de
ernst van de gepleegde feiten zoals nader bepaald in de indicatieve tabel, toegevoegd in
bijlage bij aan onderhavig reglement (Boek B, Titel 9).
Artikel B9.33
Ingeval van recidive kan, in functie van de ernst van de gepleegde feiten en de eerder
ondergane burgerrechtelijke uitsluiting, een burgerrechtelijke uitsluiting opgelegd worden voor
een duurtijd van 25 jaar.
In dit geval is er geen mogelijkheid tot gedeeltelijk uitstel door alternatieve maatregelen.
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4.8 GEDEELTELIJK UITSTEL DOOR ALTERNATIEVE
MAATREGELEN
Artikel B9.34
Bij een burgerrechtelijke uitsluiting van minimum 2 jaar, kan na het verstrijken van de helft van
de duur van de uitsluiting, op voorstel van de betrokkene en met instemming van de
organisator/club, de uitsluiting door de bevoegde instantie van de KBVB worden omgezet in
een burgerrechtelijke uitsluiting met uitstel voor zover de uitgeslotene voor de resterende
periode van de uitsluiting de vooropgestelde alternatieve maatregelen aanvaardt.

De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen

Artikel B9.35
Bij een burgerrechtelijke uitsluiting van minimum 2 jaar opgelegd ten gevolge van racistische,
homofobe, seksistische, discriminerende of antisemitische handelingen of uitlatingen, geldt als
bijkomende voorwaarde voor de omzetting in een burgerrechtelijke uitsluiting met uitstel dat
de dader schuld heeft bekend en dient één van de aan de dader opgelegde alternatieve
maatregelen te zijn, het volgen van een vormingstraject zijn met één van de door de KBVB
voorgestelde partners.
Dit betreft niet limitatief de vormingsprogramma’s in samenwerking met Kazerne
Dossin, het Africa museum, …

Artikel B9.36
Bij vaststelling van ofwel het niet respecteren van de alternatieve maatregelen ofwel van een
nieuwe inbreuk gepleegd tegen het Reglement van Inwendige Orde door de uitgeslotene,
wordt de betrokkene opnieuw opgeroepen voor de bevoegde instantie van de KBVB.
Behoudens overmacht in hoofde van de betrokkene, zal de resterende duur van de
burgerrechtelijke uitsluiting met uitstel effectief worden en zal deze automatisch verlengd
worden met 2 jaar. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van een alternatieve maatregel.

4.9 AFDWINGBAARHEID – RECIDIVE
Artikel B9.37
De organisator/club neemt de nodige maatregelen, binnen het wettelijke kader betreffende het
ticketbeheer bij voetbalwedstrijden, zodat er geen tickets worden verkocht aan personen die
het voorwerp zijn van een burgerrechtelijke uitsluiting (“stadionverbod”).
Indien een dergelijke betrokkene houder is van een abonnement, wordt dit abonnement
bewaard of geblokkeerd door de organisator/club voor de periode van de burgerrechtelijke
uitsluiting.
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Het toezicht op de naleving van de uitsluiting gebeurt in de eerste plaats in het stadion zelf
desgevallend via moderne bewakings- en identificatietechnieken.
Bij betrapping kunnen de stewards de uitgeslotene verzoeken het stadion te verlaten, tenzij
daardoor de openbare orde kennelijk zou worden verstoord. Bij verzet of verstoring van de
openbare orde kunnen de politiediensten tussen komen, op het ogenblik en op de wijze door
hen bepaald.
Artikel B9.38
Bij vaststelling van het niet respecteren van de sanctie door de uitgeslotene wordt het dossier
door de organisator of de club aan de KBVB overgemaakt die de betrokkene opnieuw oproept
voor de bevoegde instantie van de KBVB.
Indien de feiten bewezen verklaard worden, zal, behoudens overmacht in hoofde van de
betrokkene, de burgerrechtelijke uitsluiting automatisch verlengd worden met 2 jaar.

5 BEHEER STADIONVERBODEN
Artikel B9.39
Gelet op het nationale karakter van de burgerrechtelijke uitsluiting, staat de KBVB als
overkoepelende sportbond in voor de informatieoverdracht van, naar en tussen de
verschillende organisatoren.
De KBVB staat in voor het nationale beheer en de administratie van het uitsluitingssysteem.
Zij fungeert als adviseur, aanspreekpunt en informatiekruispunt, zowel voor de organisatoren,
de overheid als de politiediensten.
Artikel B9.40
De KBVB maakt een waarschuwings- en een uitsluitingslijst op. De uitsluitingslijst bevat naast
de burgerrechtelijke uitsluitingen, ook de administratieve - en gerechtelijke stadionverboden
en de stadionverboden als beveiligingsmaatregel.
De lijsten worden overgemaakt aan de clubs uit het profvoetbal en aan de clubs uit overige
afdelingen indien zij hierom verzoeken en/of over een actief veiligheidsapparaat beschikken
op clubniveau (minstens een gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke en operationele
voetbalstewards).
Informatie met betrekking tot deze lijsten kan gedeeld worden met het parket in het kader van
een disciplinair onderzoek en/of vervolging, met de politiediensten en de overheid (zoals doch
niet beperkt tot het Ministerie van Binnenlandse zaken).
Artikel B9.41
De persoonsgegevens van de gewaarschuwde(n) en de uitgeslotene(n) worden behandeld
overeenkomstig de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Alleen niet op
personen herleidbare (statistische) informatie omtrent het gevoerde burgerrechtelijk
uitsluitingsbeleid kan openbaar worden gemaakt.
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1 INLEIDING TOT DE ANTI-DOPINGREGELGEVING
1.1 ALGEMEEN
Artikel B10.1
Titel 10 is een aanvulling op de antidopingreglementen die van kracht zijn in de Vlaamse,
Franse en Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook op de
Wereldantidopingcode ("de WADA Code", hierna ook de "Code" genoemd) en de
antidopingreglementen van de FIFA en de UEFA, voor zover van toepassing.
Artikel B10.2
De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging.
- Een sporter is elke persoon die in georganiseerd verband aan sport doet. Deze
definitie wordt ruim geïnterpreteerd en omvat minstens iedereen die in club- of
wedstrijdverband sport, ongeacht het niveau of de doeleinden van zijn
sportbeoefening.
-

Een begeleider is iedereen die een sporter bijstaat bij zijn sportbeoefening. Ook deze
definitie wordt ruim geïnterpreteerd en omvat elke coach, trainer, manager, agent,
teammedewerker, official, elk medisch of paramedisch personeelslid, elke ouder of
elke andere persoon die een sporter die deelneemt aan of zich voorbereidt op een
sportactiviteit, behandelt, assisteert of met hem samenwerkt.

-

Een sportvereniging is elke organisatie die tot doel heeft een of meer sportactiviteiten
te organiseren, de deelname eraan mogelijk te maken, of in dat verband als leidende
instantie op te treden. Een sportvereniging kan zowel een club, wedstrijdorganisator,
sportevenementenorganisator als federatie zijn.

Artikel B10.3
Als voetbalwedstrijd wordt beschouwd: elke georganiseerde voetbalactiviteit, meer bepaald
trainingen, vriendschappelijke en officiële wedstrijden.

1.2 CATEGORIEËN VAN SPORTERS
Artikel B10.4
Binnen de categorie “sporters” dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de
elitesporter en de breedtesporter.
1° Elitesporters zijn sporters van nationaal of internationaal niveau.
a) “Elitesporter van internationaal niveau” is elke sporter die deelneemt aan wedstrijden
van internationaal niveau. Wie deze sporters concreet zijn, wordt bepaald door elke
internationale federatie afzonderlijk.
b) “Elitesporter van nationaal niveau” is elke sporter die volgens zijn nationale
antidopingorganisatie (NADO) van nationaal niveau is.
Het antidopingdecreet omschrijft een elitesporter van nationaal niveau als volgt:
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“elke sporter van wie de internationale federatie de Code ondertekend heeft en deel
uitmaakt van de olympische of paralympische beweging of erkend is door het
Internationaal Olympisch Comité of Internationaal Paralympisch Comité of lid is van
Sport Accord, die geen elitesporter van internationaal niveau is, en die aan één of meer
van de volgende criteria voldoet:
a) hij neemt regelmatig deel aan internationale wedstrijden van hoog niveau;
b) hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste
categorie of de hoogste nationale competitie van de betreffende discipline;
c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan
een of meer van de volgende evenementen in de hoogste competitiecategorie van
de desbetreffende discipline: Olympische Spelen, Paralympische Spelen,
wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen;
d) hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van
de ploegen die aan de competitie deelnemen, bestaat uit sporters als vermeld in
punt a), b) of c).
2° Sporters die geen elitesporters zijn, worden recreatieve of breedtesporters genoemd. Dit
omvat iedereen die op een lager niveau in georganiseerd verband aan sport doet.

1.3 ANDERE DEFINITIES EN BEGRIPPEN
1.3.1 Begrippenkader
Artikel B10.5
De volgende definities van begrippen worden gebruikt in het kader van de antidopingregels:
1° controle van de doping / dopingcontrole: de volledige procedure met inbegrip van het
plannen van de spreiding van tests, het afnemen en verwerken van monsters, de
laboratoriumanalyse en het beheer van de resultaten;
2° monster of monsterneming: elk biologisch materiaal dat wordt genomen in het kader van
de dopingcontrole;
3° binnen wedstrijdverband: in rechtstreeks verband met een wedstrijd;
4° buiten wedstrijdverband: niet binnen wedstrijdverband;
5° verboden lijst: de lijst met verboden stoffen en verboden methoden, zoals uitgevaardigd
door het Wereldantidopingagentschap (WADA);
6° markers: een verbinding, groep verbindingen of biologische parameter(s) aan de hand
waarvan het gebruik van een verboden stof of verboden methode kan worden aangetoond;
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7° Metabolieten: stof die ontstaat bij een biologisch omzettingsproces;
8° verboden methode: elke methode die als zodanig wordt beschreven in de verboden lijst;
9° verboden stof: elke stof die als zodanig wordt beschreven in de verboden lijst.
10° NADO: Nationale Anti-Doping Organisatie: dit acroniem wordt gebruikt in de verschillende
internationale reglementen tegen doping. Gezien deze materie in België onder de
bevoegdheid van de Gemeenschappen valt, wordt dezelfde term gebruikt om op een
algemene manier de organisaties aan te duiden die bevoegd zijn inzake de strijd tegen
doping. Indien er een precisering betreffende de gemeenschap wordt toegevoegd,
betekent dit dat de regel slechts van toepassing is voor de Anti-Doping Organisatie van de
aangeduide gemeenschap (afgekort “ADO”).

1.3.2 Definitie dopingpraktijk
Artikel B10.6
Als dopingpraktijk wordt beschouwd:
1° de aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker daarvan in een
monster dat afkomstig is van het lichaam van de sporter;
2° het gebruik of de poging tot gebruik door een sporter van een verboden stof of een
verboden methode;
3° het ontwijken van een monsterneming, of het zonder geldige reden weigeren of zich niet
aanbieden voor een monstername na de kennisgeving, vermeld in de toepasselijke
antidopingregels;
4° elke combinatie van drie aangifteverzuimen of gemiste dopingtests binnen een periode van
twaalf maanden;
5° het plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij om het even welk onderdeel van de
dopingcontrole, inclusief maar niet beperkt tot het intentioneel hinderen of de poging tot
hinderen van een controlearts, bedrieglijke informatie verschaffen aan een ADO of het
intimideren of de poging tot intimidatie van een potentiële getuige;
6° het bezit van een verboden stof of een verboden methode:
a) door een sporter binnen wedstrijdverband of het bezit door een sporter buiten
wedstrijdverband van een buiten wedstrijdverband verboden stof of verboden
methode, tenzij de sporter aantoont dat het bezit strookt met een geldige TTN of een
andere aanvaardbare rechtvaardiging;
b) door een begeleider binnen wedstrijdverband of het bezit door een begeleider buiten
wedstrijdverband van een buiten wedstrijdverband verboden stof of verboden methode
in verband met een sporter, wedstrijd of training, tenzij de begeleider aantoont dat het
bezit strookt met een aan de sporter toegekende geldige TTN of een andere
aanvaardbare rechtvaardiging;
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7° de handel of de poging tot handel in een verboden stof of verboden methode;
8° de toediening of de poging tot toediening aan een sporter binnen wedstrijdverband van
een verboden methode of verboden stof, of de toediening of de poging tot toediening aan
een sporter buiten wedstrijdverband van een verboden methode of een verboden stof die
verboden is buiten wedstrijdverband;
9° het meewerken, aanmoedigen, helpen, aanzetten tot, samenzweren, verbergen of om het
even welke andere vorm van opzettelijke medeplichtigheid in het kader van een
dopingpraktijk of poging tot dopingpraktijk of de niet-naleving van een opgelegde uitsluiting
of schorsing door een andere persoon dan de sporter;
10° verboden samenwerking
Onder verboden samenwerking wordt verstaan: de professionele of sportgerelateerde
samenwerking van een sporter of begeleider met een begeleider die aan van de volgende
criteria voldoet :
De begeleider:
a) valt onder de bevoegdheid van een ADO en is uitgesloten van deelname aan
sportactiviteiten;
b) valt niet onder de bevoegdheid van een ADO en is niet uitgesloten van deelname aan
sportactiviteiten conform de Code, maar hij is in een burgerlijke, strafrechtelijke of
tuchtprocedure veroordeeld voor feiten die in een disciplinaire procedure conform de
Code zouden worden beschouwd als een dopingpraktijk;
c) treedt op als eerste aanspreekpunt of tussenpersoon voor een persoon als vermeld in
punt a) of b).

1.3.3 Persoonlijke plicht van elke sporter
Artikel B10.7
Het is de persoonlijke plicht van elke sporter om te garanderen dat er geen verboden stoffen
binnenkomen in zijn lichaam. Sporters zijn verantwoordelijk voor alle verboden stoffen of de
afbraakproducten of markers daarvan die worden aangetroffen in monsters van hun
lichaamsstoffen.
Er hoeft geen intentie, schuld, nalatigheid of bewust gebruik door de sporter te worden
aangetoond om een overtreding van de antidopingregel krachtens artikel 6, 1° en 2° te kunnen
vaststellen.

1.3.4 Gemiste controles of aangifteverzuimen
Artikel B10.8
Voor de toepassing van artikel 6, 4° vormt elke combinatie van drie gemiste controles
en/of aangifteverzuimen binnen een periode van twaalf maanden automatisch een overtreding
van de antidopingregels.
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Deze bepaling geldt enkel indien de sporter onderworpen is aan de vereisten inzake
beschikbaarheid voor controles en het verstrekken van zijn verblijfsgegevens krachtens de
toepasselijke wetgeving of reglementen.
Voor de toepassing van dit artikel worden de elitesporters door het NADO ingedeeld in
categorie A, B, C of D volgens de lijst van sportdisciplines A,B,C en D.
Sportdiscipline A - Elitesporters die een hieronder vermelde individuele olympische discipline
uitoefenen: atletiek – alle langeafstandslopen (3 000 m en meer), triatlon, duatlon, veldrijden,
wielrennen (alle olympische disciplines), biatlon, skiën – langlaufen en noordse combinatie.
Sportdiscipline B - Elitesporters die een hieronder vermelde individuele olympische discipline
uitoefenen: Atletiek (alles behalve langeafstandslopen – 3000m en meer), badminton, boksen,
gewichtheffen, gymnastiek (artistiek), judo, kano (slalom en sprint), moderne vijfkamp, roeien,
schermen, taekwondo, tafeltennis, tennis, beachvolley, worstelen, zeilen, zwemmen, behalve
synchroonzwemmen en schoonspringen, alpineskiën, freestyleskiën en snowboarden,
bobslee, skeleton, rodelen, schaatsen (kunstschaatsen, shorttrack en snelschaatsen).
Sportdiscipline C - Elitesporters die een hieronder vermelde ploegsport in een olympische
discipline beoefenen: Basketbal, handbal, hockey, voetbal, volleybal, waterpolo, ijshockey,
rugby.
Sportdiscipline D - Elitesporters die een hieronder vermelde individuele olympische discipline
uitoefenen: boogschieten, gymnastiek (ritmisch en trampolinespringen), paardrijden (dressuur,
eventing en jumping), schieten, watersport (duiken), watersport (synchroonzwemmen),
curling, schansspringen.

Voor de toepassing van dit artikel worden de elitesporters die in het Nederlandse
taalgebied wonen, door NADO Vlaanderen ingedeeld in categorie A, B, C of D volgens de lijst
van sportdisciplines A, B, C en D:
1° categorie A: deze groep bestaat enerzijds uit elitesporters die een discipline van categorie
A beoefenen, en anderzijds, in voorkomend geval, uit de sporters, vermeld in paragraaf 3,
tweede lid, en artikel 21, § 2, tweede lid, en § 3, tweede of derde lid van het
Antidopingdecreet van 25 mei 2012;
2° categorie B: deze groep bestaat enerzijds uit elitesporters die een discipline van categorie
B beoefenen en anderzijds, in voorkomend geval, uit de sporters, vermeld in artikel 21, §
3, tweede of derde lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012;
3° categorie C: deze groep bestaat uit elitesporters die een discipline van categorie C
beoefenen;
4° categorie D: deze groep bestaat uit elitesporters die een sportdiscipline beoefenen die niet
is opgenomen in de sportdisciplines A,B, C of D.
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Voor de toepassing van dit artikel worden de elitesporters die in het Franstalige taalgebied
wonen, door de NADO van de Franstalige Gemeenschap ingedeeld in categorie A, B, C of D
volgens de lijst van sportdisciplines A, B, C en D:
1° Categorie A : Elitesporters van nationaal niveau die een individuele sportdiscipline –
categorie A beoefenen zoals beschreven in de bijlage aan het Decreet betreffende de
strijd tegen doping van 20 oktober 2011;
2° Categorie B : Elitesporters van nationaal niveau die een individuele sportdiscipline –
categorie B beoefenen zoals beschreven in de bijlage aan het Decreet betreffende de
strijd tegen doping van 20 oktober 2011;
3° Categorie C : Elitesporters van nationaal niveau die een individuele sportdiscipline –
categorie C beoefenen zoals beschreven in de bijlage aan het Decreet betreffende de
strijd tegen doping van 20 oktober 2011;
4° Categorie D : Elitesporters van nationaal niveau die een individuele sportdiscipline
beoefenen die niet wordt beschreven in de bijlage aan het Decreet betreffende de
strijd tegen doping van 20 oktober 2011.
Elitesporters van categorie C moeten alle ploegactiviteiten, waaronder wedstrijden en
trainingen, en hun gewoonlijke verblijfplaats meedelen. Ze kunnen een ploegverantwoordelijke
aanwijzen om die gegevens en de geactualiseerde spelerslijst voor hen in te dienen.
Als de verblijfsgegevens niet correct worden ingediend, kan het bevoegde NADO beslissen
dat een of meer elitesporters van categorie C gedurende zes maanden dezelfde verplichtingen
voor de verblijfsgegevens moeten naleven als de elitesporters van categorie A of B.
Als tegen de betrokken sporters tijdens die periode van zes maanden geen aangifteverzuim
of gemiste dopingtest werd vastgesteld, kan het bevoegde NADO de betrokken sporter
opnieuw opnemen in categorie C. Als gedurende die periode van zes maanden wel een
aangifteverzuim of gemiste dopingtest werd vastgesteld, wordt de voormelde periode verlengd
met achttien maanden vanaf de vaststelling van het nieuwe aangifteverzuim of van de nieuwe
gemiste dopingtest.
De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien de elitesporter van categorie C is
opgenomen in de doelgroep van een andere NADO en deze NADO het beheer van zijn
verblijfsgegevens heeft toevertrouwd aan die andere ADO. In dat geval dient de elitesporter
van categorie C alleen de verblijfsgegevens in die de ADO die zijn verblijfsgegevens beheert,
vereist.

1.3.5 Begeleiders
Artikel B10.9
De regels die op de door onderhavig reglement bedoelde categorieën van sporters (elite- of
niet elitesporter) van toepassing zijn, dienen ook mutatis mutandis te worden toegepast op
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hun begeleiders, in functie van de categorie van de sportbeoefenaar aan wie zij verbonden
zijn (begeleider van een elitesporter of een niet elitesporter).

1.3.6 Interpretatie
Artikel B10.10
Onderhavige titel van het bondsreglement dient geïnterpreteerd worden in overeenstemming
met de toepasselijke anti-dopingwetgeving, de Code, de Internationale Standaarden van het
anti-doping Wereldagentschap, alsmede met de reglementen van de UEFA en de FIFA.
Voornoemde rechtsbronnen vullen, indien nodig, onderhavig reglement aan.

2 BIJZONDERE VERBINTENIS VAN DE CLUBS EN
AANGESLOTENEN
2.1 BIJZONDERE VERBINTENIS VAN DE CLUBS
Artikel B10.11
De clubs verbinden er zich uitdrukkelijk toe dopingpraktijken niet aan te moedigen, deze niet
toe te laten noch te dulden, op straffe van aansprakelijkheid en sanctionering van de club.
Artikel B10.12
Voor de competities van de FIFA en de UEFA, en onder voorbehoud van de algemene
rechtsprincipes, van bepalingen van openbare orde en van de nationale, regionale en
communautaire wetgeving, geldt eveneens de FIFA en UEFA reglementering ter zake.
Indien die reglementen van toepassing zijn en er een discrepantie bestaat tussen de regels in
dit hoofdstuk en de FIFA- en UEFA-reglementen, hebben de bepalingen van het FIFA- en
UEFA-reglement voorrang.

zie FIFA (www.fifa.com) en UEFA (www.uefa.com)
Artikel B10.13
De club op wiens terrein de wedstrijd wordt gespeeld beschikt over een lokaal dat gedurende
een dopingcontrole exclusief ter beschikking zal staan van de controlearts. In die
controleruimte staat een tafel die het de controlearts mogelijk maakt om op een efficiënte
manier te werken met de documenten en materialen. De club zorgt voor voldoende
ongeopende flessen niet-alcoholische drank. Tevens is er in de controleruimte of in een
afzonderlijke ruimte ernaast een toilet, dat bruikbaar is voor vrouwen en heren, en een
wachtruimte aanwezig.
De club verleent steeds alle medewerking bij de dopingcontrole.
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2.2 BIJZONDERE VERBINTENIS VAN DE AANGESLOTENEN
Artikel B10.14
Elke persoon die deelneemt aan een voetbalwedstrijd en zijn begeleider zijn onderworpen aan
onderhavig reglement inzake dopingpraktijken.
Artikel B10.15
Voor de competities van de FIFA en de UEFA, en onder voorbehoud van de algemene
rechtsprincipes, van bepalingen van openbare orde en van de nationale, regionale en
communautaire wetgeving, geldt eveneens de FIFA en UEFA reglementering ter zake.
Indien die reglementen van toepassing zijn en er een discrepantie bestaat tussen de regels in
dit hoofdstuk en de FIFA- en UEFA-reglementen, hebben de bepalingen van het FIFA- en
UEFA-reglement voorrang.

zie FIFA (www.fifa.com) en UEFA (www.uefa.com)
Artikel B10.16
Door hun aansluiting erkennen en aanvaarden de aangeslotenen, die ook bij de ACFF zijn
aangesloten, de delegatie van de disciplinaire bevoegdheid aan de Interfederale Disciplinaire
Commissie inzake Doping (IDCD) en diens beroepsinstantie. Zij verbinden er zich toe het
procedurereglement van de IDCD na te leven alsmede de beslissingen genomen door deze
instantie.

Door hun aansluiting erkennen en aanvaarden de aangeslotenen, die ook bij Voetbal
Vlaanderen zijn aangesloten, de delegatie van de disciplinaire bevoegdheid aan het Vlaams
Sporttribunaal (VST) en diens beroepsinstantie (elitesporter) dan wel aan de disciplinaire
instanties van de Vlaamse Gemeenschap (breedtesporter). Zij verbinden er zich toe het
procedurereglement van de bevoegde instantie na te leven alsmede de beslissingen genomen
door deze instanties.
Artikel B10.17
De voor sporters verboden stoffen en methoden zijn te vinden op de “verboden lijst” van het
WADA.
Deze lijst is te consulteren op www.dopinglijn.be of www.dopage.cfwb.be
Sporters worden geacht te weten wat verboden is, met inbegrip van deze stoffen die
voorkomen in courant voorgeschreven medicatie, en te weten dat ze deze stoffen en
methoden niet mogen gebruiken of bezitten zonder Toestemming wegens Therapeutische
Noodzaak (“TTN”), zelfs niet met doktersvoorschrift (tenzij het gaat om een minderjarige
breedtesporter).
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3 BEVOEGDHEID EN PROCEDURE
3.1 PRINCIPES
3.1.1 Bevoegdheid
3.1.1.1 Elitesporter
3.1.1.1.1 Elitesporter in de Vlaamse Gemeenschap
Artikel B10.18
Wanneer een sporter, gekwalificeerd als elitesporter door de vigerende reglementering
van de Vlaamse Gemeenschap, van doping wordt verdacht, is het Vlaams Sporttribunaal
bevoegd om kennis te nemen van het dossier wanneer:
1° de overtreding werd begaan binnen het Nederlandse taalgebied en voldaan is aan één van
de volgende voorwaarden:
-

de sporter heeft zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied, en is aangesloten bij
een club van Voetbal Vlaanderen of;
de sporter heeft zijn woonplaats in het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en is aangesloten bij een club van Voetbal Vlaanderen of;
de sporter heeft zijn woonplaats buiten het Nederlandse taalgebied maar is
aangesloten bij een club van Voetbal Vlaanderen.

2° de overtreding werd begaan binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van
een sportvereniging die gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of bij een
sportvereniging die gevestigd is in het gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die,
wegens haar organisatie, moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap, en voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:
-

de sporter heeft zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied, en is aangesloten bij
een club van Voetbal Vlaanderen of;
de sporter heeft zijn woonplaats in het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en is aangesloten bij een club van Voetbal Vlaanderen of;
de sporter heeft zijn woonplaats buiten het Nederlandse taalgebied maar is
aangesloten bij een club van Voetbal Vlaanderen.

3° de overtreding werd begaan buiten het Nederlandse taalgebied of, voor het tweetalige
gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest, buiten het kader van een sportvereniging die
gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of bij een sportvereniging die gevestigd is in
het gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die, wegens haar organisatie, moet worden
beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap en als daarbij tegelijk
voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
-

de sporter is aangesloten bij een club van Voetbal Vlaanderen;
ingevolge de wetgeving ter plaatse of ingevolge de van toepassing zijnde
reglementering van een plaatselijke, nationale of internationale sportvereniging,
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-

worden de tuchtstraffen die worden opgelegd aan de sporter, uitgesproken door
Voetbal Vlaanderen of de disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap;
de stukken die verband houden met de overtreding werden door Voetbal Vlaanderen
of een andere instantie bezorgd aan de administratie.

3.1.1.1.2 Elitesporter in de Franse Gemeenschap
Artikel B10.19
Wanneer een sporter, gekwalificeerd als elitesporter door de vigerende reglementering
van de Franse Gemeenschap, van doping wordt verdacht, is de Interfederale Disciplinaire
Commissie inzake Doping bevoegd om kennis te nemen van het dossier wanneer:
1° de overtreding werd begaan binnen het Franse taalgebied en voldaan is aan één van de
volgende voorwaarden:
- de sporter heeft zijn woonplaats in het Franse taalgebied en is aangesloten bij een club
van de ACFF of;
- de sporter heeft zijn woonplaats in het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en is aangesloten bij een club van de ACFF of;
- de sporter heeft zijn woonplaats buiten het Franse taalgebied maar is aangesloten bij
een club van de ACFF.
2° de overtreding werd begaan binnen het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
in het kader van een sportvereniging die gevestigd is in het Franse taalgebied of bij een
sportvereniging die gevestigd is in het gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die,
wegens haar organisatie, moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Franse
Gemeenschap en voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:
-

de sporter heeft zijn woonplaats in het Franse taalgebied en is aangesloten bij een club
van de ACFF of;
de sporter heeft zijn woonplaats in het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en is aangesloten bij een club van de ACFF of;
de sporter heeft zijn woonplaats buiten het Franse taalgebied maar is aangesloten bij
een club van de ACFF.

3° de overtreding werd begaan buiten het Franse taalgebied of, voor het tweetalige gebied
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, buiten het kader van een sportvereniging die gevestigd is
in het Franse taalgebied of bij een sportvereniging die gevestigd is in het gebied Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en die, wegens haar organisatie, moet worden beschouwd
uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap en als daarbij tegelijk voldaan is aan al
de volgende voorwaarden:
-

-

de sporter is aangesloten bij een club van de ACFF;
ingevolge de wetgeving ter plaatse of ingevolge de van toepassing zijnde
reglementering van een plaatselijke, nationale of internationale sportvereniging,
worden de tuchtstraffen, die worden opgelegd aan de sporter, uitgesproken door de
ACFF of de Interfederale Disciplinaire Commissie inzake Doping;
de stukken die verband houden met de overtreding werden door de ACFF of een
andere instantie bezorgd aan de administratie.
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3.1.1.2 Breedtesporter
3.1.1.2.1 Bevoegdheid van de disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap
Artikel B10.20
Wanneer een breedtesporter, zoals beschreven door de vigerende reglementering van de
Vlaamse Gemeenschap, van doping wordt verdacht, is de disciplinaire commissie die werd
ingevoerd door het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2007 inzake medisch
en ethisch verantwoorde sportbeoefening, bevoegd om kennis te nemen van het dossier
wanneer:
1° de overtreding werd begaan binnen het Nederlandse taalgebied en voldaan is aan één van
de volgende voorwaarden:
-

de sporter heeft zijn woonplaats in het Nederlands taalgebied, en is aangesloten bij
een club van Voetbal Vlaanderen of;
de sporter heeft zijn woonplaats in het tweetalig gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en is aangesloten bij een club van Voetbal Vlaanderen of;
de sporter heeft zijn woonplaats buiten het Nederlands taalgebied maar is aangesloten
bij een club van Voetbal Vlaanderen.

2° de overtreding werd begaan binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van
een sportvereniging die gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of bij een
sportvereniging die gevestigd is in het gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die,
wegens haar organisatie, moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap en voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:
-

de sporter heeft zijn woonplaats in het Nederlands taalgebied en is aangesloten bij een
club van Voetbal Vlaanderen of;
de sporter heeft zijn woonplaats in het tweetalig gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en is aangesloten bij een club van Voetbal Vlaanderen of;
de sporter heeft zijn woonplaats buiten het Nederlands taalgebied maar is aangesloten
bij een club van Voetbal Vlaanderen.

3° de overtreding werd begaan buiten het Nederlands taalgebied of, voor het tweetalige
gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest, buiten het kader van een sportvereniging die
gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of bij een sportvereniging die gevestigd is in
het gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die, wegens haar organisatie, moet worden
beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap en als daarbij tegelijk
voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
-

de sporter is aangesloten bij een club van Voetbal Vlaanderen;
ingevolge de wetgeving ter plaatse of ingevolge de van toepassing zijnde
reglementering van een plaatselijke, nationale of internationale sportvereniging,
worden de tuchtstraffen die worden opgelegd aan de sporter, uitgesproken door
Voetbal Vlaanderen of de disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap;

Page 14 of 31

Boek B, Titel 10 – Doping

-

de stukken die verband houden met de overtreding werden door Voetbal Vlaanderen
of een andere instantie bezorgd aan de administratie.

3.1.1.2.2 Bevoegdheid van de Interfederale Disciplinaire Commissie inzake Doping
Artikel B10.21
Wanneer een breedtesporter, zoals beschreven door de vigerende reglementering van
de Vlaamse of Franse Gemeenschap, van doping wordt verdacht, is de Interfederale
Disciplinaire Commissie inzake Doping bevoegd wanneer:
1° de overtreding werd begaan binnen het Franse taalgebied en voldaan is aan één van de
volgende voorwaarden:
- de sporter heeft zijn woonplaats in het Franse taalgebied, en is aangesloten bij een
club van de ACFF of;
- de sporter heeft zijn woonplaats in het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en is aangesloten bij een club van de ACFF of;
- de sporter heeft zijn woonplaats buiten het Franse taalgebied maar is aangesloten bij
een club van de ACFF.
2° de overtreding werd begaan binnen het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
in het kader van een sportvereniging die gevestigd is in het Franse taalgebied of bij een
sportvereniging die gevestigd is in het gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die,
wegens haar organisatie, moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Franse
Gemeenschap en voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:
-

de sporter heeft zijn woonplaats in het Franse taalgebied en is aangesloten bij een club
van de ACFF of;
de sporter heeft zijn woonplaats in het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en is aangesloten bij een club van de ACFF of;
de sporter heeft zijn woonplaats buiten het Franse taalgebied maar is aangesloten bij
een club van de ACFF.

3° de overtreding werd begaan buiten het Franse taalgebied of, voor het tweetalige gebied
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, buiten het kader van een sportvereniging die gevestigd is
in het Franse taalgebied of bij een sportvereniging die gevestigd is in het gebied Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en die, wegens haar organisatie, moet worden beschouwd
uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap en als daarbij tegelijk voldaan is aan al
de volgende voorwaarden:
-

-

de sporter is aangesloten bij een club van de ACFF;
ingevolge de wetgeving ter plaatse of ingevolge de van toepassing zijnde
reglementering van een plaatselijke, nationale of internationale sportvereniging,
worden de tuchtstraffen die worden opgelegd aan de sporter, uitgesproken door de
ACFF of de Interfederale Disciplinaire Commissie inzake Doping;
de stukken die verband houden met de overtreding werden door de ACFF of een
andere instantie bezorgd aan de administratie.
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3.1.1.2.3 Bevoegdheid van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal van de KBVB
Artikel B10.22
In de andere gevallen dan degene bedoeld in de artikelen 18, 19, 20 en 21, is de Disciplinaire
Raad voor het Profvoetbal van de KBVB bevoegd, zetelend in eerste aanleg.

3.1.1.3 Gepensioneerde sporter / Niet-aangesloten persoon
Artikel B10.23
Indien een sporter zich terugtrekt uit de sport nadat de controle werd uitgevoerd, maar voor er
een definitieve uitspraak is, behoudt de bevoegde instantie inzake dopingpraktijken de
bevoegdheid om de lopende procedure af te werken tot er een definitieve uitspraak is die niet
meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel.
Wanneer de instanties van de KBVB bevoegd zijn om kennis te nemen van het dossier en de
sporter of begeleider niet langer aangesloten is bij de KBVB, Voetbal Vlaanderen of de ACFF
nadat de controle werd uitgevoerd, maar vooraleer er een definitieve uitspraak is, behouden
deze instanties de bevoegdheid om de lopende procedure af te werken tot er een definitieve
uitspraak is die niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel.

3.1.2 Procedure
Artikel B10.24
Wanneer de instanties van de KBVB bevoegd zijn om kennis te nemen van het dossier en de
KBVB door het controleorgaan wordt ingelicht over de definitieve uitslag van de analyses die
het erkende laboratorium heeft gedaan, wordt het dossier overgemaakt aan het Bondsparket
en wordt de sporter schriftelijk ingelicht.
De procedures voor de bevoegde instanties van de KBVB verlopen conform de bepalingen
voorzien in Boek B- Titel 11 (Geschillen en Procedures) van het bondsreglement.
Een definitieve uitspraak wordt betekend aan het WADA en aan de FIFA.
Artikel B10.25
Wanneer een andere instantie bevoegd is om kennis te nemen van het dossier en ofwel de
KBVB ofwel de ACFF ofwel Voetbal Vlaanderen werden ingelicht over eventuele sancties
tegen een aangeslotene, wordt hiervan kennis gegeven aan zowel de KBVB, de ACFF én
Voetbal Vlaanderen. Dit gebeurt zonder dat de aangeslotene of zijn eventuele club hiervan
voorafgaandelijk worden ingelicht.
Er wordt een bericht gepubliceerd in het bondsblad met als doel derden in te lichten over de
opgelegde sanctie.
Wanneer de sporter of de begeleider niet of niet meer aangesloten is bij de KBVB, Voetbal
Vlaanderen of de ACFF, zal de sanctie niet gepubliceerd worden in het bondsblad.
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Artikel B10.26
Wanneer een bevoegde instantie van FIFA of van de UEFA een sanctie uitspreekt tegen een
persoon voor een dopingpraktijk, of een sanctie die door een buitenlandse instantie inzake
doping werd uitgesproken, wereldwijd bekendmaakt, en deze persoon aangesloten is of zich
aansluit bij de KBVB, Voetbal Vlaanderen of de ACFF, wordt de sanctie meegedeeld aan de
KBVB, de ACFF en Voetbal Vlaanderen. Dit gebeurt zonder dat de aangeslotene of zijn
eventuele club hiervan voorafgaandelijk worden ingelicht.
Er wordt een bericht gepubliceerd in het bondsblad met als doel derden in te lichten over de
opgelegde sanctie.
Wanneer de sporter of de begeleider niet of niet meer aangesloten is bij de KBVB, Voetbal
Vlaanderen of de ACFF, zal de sanctie niet gepubliceerd worden in het bondsblad.

3.2 MODALITEITEN
3.2.1 Sancties
Artikel B10.27
Aan de aangeslotenen en clubs, die in overtreding met huidig reglement zijn, kunnen de hierin
voorziene sancties worden opgelegd.

3.2.2 Aangeslotenen - kosten van de dopingcontroles - financiële sancties
Artikel B10.28
Het bevoegd disciplinair orgaan zal de sporter of begeleider veroordelen tot het
terugbetalen van het geheel of een deel van de kosten van de dopingcontroles aan de
organisatie die de kosten van deze controles heeft gedragen.
Alle kosten en uitgaven die de KBVB, de ACFF of Voetbal Vlaanderen eventueel hebben
gedragen sinds de eerste onderzoeksdaden tot het einde van de procedure, worden ten laste
gelegd van de betrokkene die de dopingovertreding heeft begaan. .

Er kan een boete van 6.500,00 EUR tot 10.000,00 EUR worden opgelegd aan de sporter,
begeleider of club, onverminderd de hierna bepaalde sportieve sancties.

3.2.3 Verhaal
Artikel B10.29
De volgende personen of instanties hebben het recht om tegen een disciplinaire sanctie van
de Disciplinaire Commissie van de Vlaamse Gemeenschap, de Disciplinaire Raad van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Sporttribunaal verhaal aan te tekenen bij
respectievelijk de Disciplinaire Raad van de Vlaamse Gemeenschap, de Raad van State en
het Internationaal Sporttribunaal te Lausanne (TAS/CAS):
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1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

de betrokken sporter of begeleider;
de andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan;
de Vlaamse NADO of de NADO van de woonplaats van de sporter of begeleider;
de KBVB, de UEFA of de FIFA;
het Wereldantidopingagentschap (WADA);
het Internationaal Olympisch Comité;
het Internationaal Paralympisch Comité.

Artikel B10.30
De volgende personen of instanties kunnen verhaal aantekenen tegen de disciplinaire
beslissingen van de Interfederale Disciplinaire Commissie inzake Doping en de Interfederale
Disciplinaire Beroepscommissie inzake Doping bij respectievelijk de Interfederale Disciplinaire
Beroepscommissie inzake Doping en het Internationaal Sporttribunaal te Lausanne
(TAS/CAS):
1° de betrokken sporter of begeleider;
2° de andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan;
3° de NADO van de Franstalige gemeenschap of de NADO van de woonplaats van de sporter
of begeleider;
4° De KBVB, de UEFA of de FIFA;
5° het Wereldantidopingagentschap (WADA);
6° het Internationaal Olympisch Comité;
7° het Internationaal Paralympisch Comité.
Artikel B10.31
De volgende personen of instanties kunnen verhaal aantekenen tegen de disciplinaire
beslissingen van de Disciplinaire Raad van de KBVB bij het Internationaal Sporttribunaal te
Lausanne (TAS/CAS) overeenkomstig de geldende procedurereglementen:
1° de betrokken sporter of begeleider;
2° de andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan;
3° de NADO van de Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige gemeenschap of de NADO
van de woonplaats van de sporter of begeleider;
4° de KBVB, de UEFA of de FIFA;
5° het Wereldantidopingagentschap (WADA);
6° het Internationaal Olympisch Comité;
7° het Internationaal Paralympisch Comité.
Artikel B10.32
Het beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS schort de tenuitvoerlegging van de
maatregel niet op.
Artikel B10.33
Om ontvankelijk te zijn moet het beroep bij het Internationaal Sporttribunaal bij een per post
aangetekende brief zijn afgeleverd binnen een termijn van veertien kalenderdagen die een
aanvang neemt de dag na de uitspraak van de beslissing of, als de beslissing bij verstek is
genomen, binnen veertien dagen na de dag van de aangetekende verzending van de
beslissing door het disciplinair orgaan (de poststempel geldt als bewijs).
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Het Wereldantidopingagentschap kan echter beroep aantekenen of tussenbeide komen op de
laatste van de volgende twee data:
1° eenentwintig dagen na de laatste dag waarop eender welke partij beroep kon hebben
aangetekend, of
2° eenentwintig dagen na ontvangst door het WADA van het volledige dossier met betrekking
tot de uitspraak.
Artikel B10.34
Wanneer het Vlaams Sporttribunaal of de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal van de
KBVB niet binnen een redelijke termijn die door het WADA wordt bepaald, beslist of er al dan
niet een dopingovertreding heeft plaatsgevonden, kan het WADA rechtstreeks beroep
aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal, alsof het disciplinair orgaan had beslist dat er
geen dopingovertreding was begaan.
Het WADA mag op dezelfde wijze rechtstreeks beroep aantekenen bij het TAS wanneer de
Interfederale Dopingcommissie (IDCD) geen uitspraak doet binnen een redelijke termijn.

3.2.4 Verjaring
Artikel B10.35
Een actie wegens dopingovertredingen dient te worden ingesteld binnen de termijn bepaald in
boek B, Titel 11 (Procedures en Geschillen).

Deze termijn bedraagt acht jaar vanaf de dag volgend op die waarop kennis werd
gekregen van de dopingovertreding.

3.2.5 Procedurereglement
Artikel B10.36
De tuchtcommissie van de Interfederale Disciplinaire Commissie inzake Doping en het
beroepsorgaan past haar eigen procedurereglement toe (met inbegrip van de eventuele
wijzigingen).

Het procedurereglement voor de Interfederale Disciplinaire Commissie inzake
Doping is beschikbaar op de website www.aisf.be.
Artikel B10.37
De tuchtcommissie van het Vlaams Sporttribunaal
procedurereglement toe (met inbegrip van latere wijzigingen).

(VST)

past

haar

eigen

Het procedurereglement voor het VST is beschikbaar op de website
www.dopingtribunaal.be.
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4 DISCIPLINAIRE SANCTIES INZAKE
DOPINGPRAKTIJKEN
Artikel B10.38
De bijzondere sportieve sancties die kunnen getroffen worden ten aanzien van
aangeslotenen en clubs wegens overtreding op de dopingreglementering worden hierna
bepaald.

4.1 SANCTIES TEGEN AANGESLOTENEN
4.1.1 Voorlopige schorsingen
Artikel B10.39
De KBVB legt wat betreft haar elitesporters, en het NADO legt wat betreft breedtesporters, bij
wijze van preventieve maatregel, de sporter onmiddellijk een voorlopige schorsing op als in
het kader van een dopingtest van die sporter de analyse van een monster resulteert in de
vaststelling van een afwijkend analyseresultaat voor een verboden stof die geen specifieke
stof is of in de vaststelling van een verboden methode, en onderzoek door de opdrachtgever
van de dopingtest de volgende twee feiten aantoont:
1° er is geen TTN verleend of er kan geen TTN verleend worden om de verboden stof of
methode rechtmatig te gebruiken;
2° er is geen kennelijke afwijking van de Internationale Standaard voor Dopingtests en
Onderzoeken of de Internationale Standaard voor Laboratoria, die de oorzaak is van het
afwijkende analyseresultaat.
De KBVB, wat betreft haar elitesporters, en het NADO, wat betreft breedtesporters, kunnen
een sporter ook een voorlopige schorsing opleggen voor andere mogelijke dopingpraktijken
dan degene vermeld in het eerste lid.
Een voorlopige schorsing kan slechts worden opgelegd nadat de sporter, het WADA, de
KBVB, het NADO en de internationale federatie door de federatie of NADO Vlaanderen in
kennis zijn gesteld van de feiten op grond waarvan de sporter verdacht wordt van een
dopingpraktijk en na het onderzoek vermeld in het eerste lid.
Er mag bovendien slechts een voorlopige schorsing worden opgelegd indien de sporter de
mogelijkheid is geboden van:
1° een voorlopige hoorzitting hetzij vóór het opleggen van de voorlopige schorsing, hetzij tijdig
na het opleggen van de voorlopige schorsing; ofwel
2° een versnelde hoorzitting ten gronde tijdig na het opleggen van een voorlopige schorsing.
De sporter kan bij de instantie die hem de voorlopige schorsing heeft opgelegd of kan
opleggen, een voorlopige hoorzitting vragen.
Een voorlopige schorsing kan opgeheven of dient niet opgelegd te worden als de sporter kan
aantonen dat ofwel:
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1° er sterke aanwijzingen zijn dat hem geen schuld of nalatigheid te verwijten valt, waardoor
hem waarschijnlijk uiteindelijk geen uitsluiting van sportactiviteiten zal opgelegd worden;
2° de beschuldiging van een dopingpraktijk geen redelijke kans op slagen heeft, bijvoorbeeld
wegens een duidelijke fout in de zaak tegen de sporter;
3° de vermoedelijke dopingpraktijk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product;
4° er andere feiten zijn die een voorlopige schorsing in de gegeven omstandigheden onbillijk
zouden maken.
Een voorlopige schorsing als vermeld in het eerste lid wordt onmiddellijk opgeheven als de
analyse van het B-monster de analyse van het A-monster niet bevestigt.
Elke beslissing over een voorlopige schorsing wordt door de bevoegde instantie meegedeeld
aan:
1° de sporter;
2° de federatie;
3° de internationale federatie;
4° de NADO van het land waarin de sporter woont of van zijn nationaliteit;
5° het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of het Internationaal Paralympisch Comité
(IPC), indien van toepassing, als de uitspraak een effect kan hebben op de Olympische
Spelen of de Paralympische Spelen, waaronder uitspraken die een invloed hebben op de
bevoegdheid tot deelname aan de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen;
6° het WADA.
Alle partijen, vermeld voorgaande lid, kunnen tegen de beslissing, of het gebrek aan een
beslissing binnen een redelijke termijn, beroep aantekenen. Tegen de beslissing inzake een
elitesporter kan beroep aangetekend worden bij het TAS, tegen de beslissing inzake een
breedtesporter kan beroep aangetekend worden bij het bevoegde disciplinaire orgaan van de
betrokken Gemeenschap.
Tegen de beslissing om een voorlopige schorsing op te leggen of niet op te heffen nadat de
sporter aanvoerde dat de inbreuk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product, kan
overeenkomstig artikel 7.9.1 van de WADA Code geen beroep ingesteld worden.
In alle gevallen waarin de sporter op de hoogte is gebracht van een mogelijke dopingpraktijk
die niet resulteert in een voorlopige schorsing, zal de sporter door de vervolgende instantie
overeenkomstig artikel 7.3 van de Code de mogelijkheid worden geboden om een voorlopige
schorsing te aanvaarden in afwachting van de beslechting van zijn zaak ten gronde.

4.1.2 Uitsluitingen
4.1.2.1 Eerste overtreding
Artikel B10.40
1° Ingeval van aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker daarvan
in een monster dat afkomstig is van het lichaam van de sporter :
a) vier jaar uitsluiting als het opzettelijk was, tenzij artikel 44 van toepassing is;

Page 21 of 31

Boek B, Titel 10 – Doping

b) twee jaar uitsluiting als het niet opzettelijk was, tenzij artikel 42, 43 of 44 van toepassing
is.
Als de dopingpraktijk verband houdt met een specifieke stof, dient het bewijs van het
opzettelijk karakter geleverd te worden door het NADO.
Als de dopingpraktijk verband houdt met een niet-specifieke stof, dient het bewijs van het
niet-opzettelijk karakter geleverd te worden door de sporter of begeleider;
2° Ingeval van gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of een verboden methode:
a) vier jaar uitsluiting als het opzettelijk was, tenzij artikel 44 van toepassing is;
b) twee jaar uitsluiting als het niet opzettelijk was, tenzij artikel 42, 43 of 44 van toepassing
is.
Als de dopingpraktijk verband houdt met een specifieke stof, dient het bewijs van het
opzettelijk karakter geleverd te worden door het NADO.
Als de dopingpraktijk verband houdt met een niet-specifieke stof, dient het bewijs van het
niet-opzettelijk karakter geleverd te worden door de sporter of begeleider;
3° ingeval van weigering of onvermogen zonder duidelijke verantwoording, om een monster
voor te leggen na de kennisgeving, vermeld in de toepasselijke antidopingregels of het op
om het even welke andere manier ontwijken van de monsterneming :
a) vier jaar uitsluiting, tenzij artikel 43 of 44 van toepassing is;
b) twee jaar uitsluiting indien de sporter heeft verzuimd zich aan een monstername te
onderwerpen en kan aantonen dat het niet opzettelijk was, tenzij artikel 42, 43 of 44
van toepassing is;
4° ingeval van overtreding van de vereisten met betrekking tot de beschikbaarheid van de
sporter voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband, onder meer door te verzuimen de
vereiste informatie over de verblijfplaats mee te delen of door zich niet beschikbaar te
houden op de verblijfplaatsen die men heeft aangegeven :
a) twee jaar uitsluiting, behoudens verkorting tot minimum één jaar, afhankelijk van de
schuldgraad van de sporter, tenzij artikel 43 of 44 van toepassing is.
De verkorting tot minimum één jaar is niet mogelijk als de sporter zijn verblijfsgegevens
herhaaldelijk op het laatste moment heeft gewijzigd of andere handelingen heeft gesteld
die een ernstig vermoeden doen rijzen dat de sporter heeft trachten te vermijden om voor
een dopingtest beschikbaar te zijn;
5° ingeval van het plegen van bedrog of de poging daartoe bij om het even welk onderdeel
van de dopingcontrole in het om het even welk stadium :
a) vier jaar uitsluiting, tenzij artikel 43 of 44 van toepassing is
6° ingeval van het bezit van verboden stoffen en methoden;
a) vier jaar uitsluiting als het opzettelijk was, tenzij artikel 44 van toepassing is;
b) twee jaar uitsluiting als het niet opzettelijk was, tenzij artikel 42, 43 of 44 van toepassing
is.
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Als de dopingpraktijk verband houdt met een specifieke stof, dient het bewijs van het
opzettelijk karakter geleverd te worden door het NADO.
Als de dopingpraktijk verband houdt met een niet-specifieke stof, dient het bewijs van het
niet-opzettelijk karakter geleverd te worden door de sporter of begeleider;
7° ingeval van het verhandelen van om het even welke verboden stof of verboden methode :
a) minimaal vier jaar en maximaal levenslang, afhankelijk van de ernst van de inbreuk,
tenzij artikel 43 of 44 van toepassing is.
Een inbreuk waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige
overtreding beschouwd;
8° ingeval van toediening of de poging tot toediening van een verboden stof of verboden
methode aan om het even welke sporter of het aanmoedigen van, helpen bij,
vergemakkelijken van, mogelijk maken van, aanzetten tot, verbergen van of om het even
welke medeplichtigheid in het kader van een overtreding van de antidopingregels of van
een poging tot overtreding:
a) minimaal vier jaar en maximaal levenslang, afhankelijk van de ernst van de inbreuk,
tenzij artikel 43 of 44 van toepassing is.
Een inbreuk waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige
overtreding beschouwd;

4.1.2.2 Tweede overtreding
Artikel B10.41
Bij een tweede overtreding, wordt de uitsluiting van de sporter of begeleider als volgt bepaald:
met behoud van de toepassing van artikel 46, de langste van de volgende perioden:
1° zes maanden;
2° de helft van de uitsluitingsperiode die voor de eerste overtreding werd opgelegd, zonder
eventuele toepassing van artikel 44;
3° twee keer de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is op de tweede overtreding
als die beschouwd zou worden als een eerste overtreding, zonder toepassing van artikel
45.
De uitsluitingsperiode bepaald zoals hierboven mag verder verminderd worden door
toepassing van artikel 44.

4.1.2.3 Derde overtreding
Artikel B10.42
Bij een derde overtreding wordt de uitsluiting van de sporter of begeleider als volgt bepaald:
met behoud van de toepassing van artikel 46, levenslange schorsing, tenzij in één van de
volgende gevallen:
1° de derde dopingpraktijk de voorwaarden vervult van opheffing of vermindering van de
uitsluitingsperiode van artikel 42;
2° het een dopingpraktijk als vermeld in artikel 6, 4° betreft.
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In deze gevallen wordt de uitsluitingsperiode verminderd van levenslang tot acht jaar.

4.1.3 Verval, vermindering of verlenging van de uitsluitingsperiode
4.1.3.1 Verval van de uitsluitingsperiode
Artikel B10.43
Als de sporter of begeleider kan aantonen dat hem geen schuld of nalatigheid te verwijten valt,
vervalt de periode van uitsluiting.
Dit artikel is alleen van toepassing op de oplegging van sancties, en dus niet op de bepaling
of al dan niet een dopingpraktijk is begaan. Het is alleen van toepassing in uitzonderlijke
gevallen, bijvoorbeeld indien een sporter zou kunnen bewijzen dat hij of zij, ondanks alle
genomen voorzorgen, door een tegenstrever is gesaboteerd.
Dit artikel kan niet toegepast worden in de voorbeelden opgesomd in artikel 43, waarbij een
verminderde sanctie wegens geen significante schuld of nalatigheid kan opgelegd worden.

4.1.3.2 Vermindering van de uitsluitingsperiode
Artikel B10.44
Als de sporter of begeleider kan aantonen dat hem geen significante schuld of nalatigheid te
verwijten valt, wordt de periode van uitsluiting afhankelijk van de dopingpraktijk verminderd als
volgt:
1° als de dopingpraktijk vermeld in artikel 6, 1°, 2° of 6°, betrekking heeft op een specifieke
stof:
minstens een berisping en maximum twee jaar uitsluiting, afhankelijk van de schuldgraad
van de sporter of begeleider;
2° als de sporter of begeleider kan aantonen dat de dopingpraktijk vermeld in artikel 6, 1°, 2°
of 6°, afkomstig is van een besmet product:
minstens een berisping en maximum twee jaar uitsluiting, afhankelijk van de schuldgraad
van de sporter of begeleider.
3° in andere gevallen dan vermeld in 1° en 2°, kan de normaal toepasselijke
uitsluitingsperiode, met behoud van eventuele verdere vermindering op grond van artikel
44, worden verkort op basis van de schuldgraad van de sporter of begeleider, maar de
verkorte uitsluitingsperiode mag niet korter zijn dan de helft van de normaal toepasselijke
uitsluitingsperiode.
Indien de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode levenslang is, mag de overeenkomstig punt
3° verkorte periode niet minder dan acht jaar bedragen.
Afhankelijk van de unieke feiten van een bepaald geval, kunnen de volgende voorbeelden
resulteren in een verminderde sanctie wegens gebrek aan significante schuld of nalatigheid:
1° een positieve controle als gevolg van de inname van een verkeerd gelabeld of
verontreinigd vitamine- of voedingssupplement;
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2° de toediening van een verboden stof door de persoonlijke arts of trainer van de sporter
zonder dit aan de sporter te hebben gemeld;
3° sabotage van voeding of drank van een sporter door een echtgenoot/echtgenote, coach
of andere begeleider die tot de entourage van de sporter behoort.

4.1.3.3 Andere redenen tot verval of vermindering
Artikel B10.45
Andere redenen om de periode van uitsluiting te doen vervallen of verminderen zijn:
1° indien de sporter of begeleider de NADO, een strafrechtelijke instantie of tuchtorgaan na
een uitspraak in eerste aanleg, substantiële hulp heeft geboden bij het ontdekken of
vaststellen van een dopingpraktijk van een andere persoon, kan de NADO tot drie kwart
van zijn uitsluiting opschorten, afhankelijk van het belang van zijn hulp en de ernst van zijn
eigen dopingpraktijk. In uitzonderlijke omstandigheden kan WADA de uitsluiting zelfs
volledig opschorten.
2° als een sporter of begeleider vrijwillig een dopingpraktijk bekent vóór hem een
monsterneming wordt aangekondigd die een dopingpraktijk zou kunnen aantonen of, als
het een andere dopingpraktijk betreft dan vermeld in artikel 6, 1°, voor hij de eerste
kennisgeving van de toegegeven overtreding ontvangt en die bekentenis het enige
betrouwbare bewijs is van de overtreding op het ogenblik van de bekentenis, kan zijn
uitsluitingsperiode worden verminderd tot de helft van de uitsluitingsperiode die normaal
van toepassing is.
Deze bepaling is van toepassing wanneer een sporter of begeleider uit eigen beweging
een dopingpraktijk bekent in omstandigheden waarbij geen enkele antidopingorganisatie
er zich van bewust is dat mogelijk een dopingpraktijk is begaan en is niet van toepassing
op situaties waarbij de bekentenis plaatsvindt nadat de sporter of begeleider denkt dat hij
of zij zal worden betrapt.
De mate waarin de uitsluitingsperiode wordt verkort, moet gebaseerd zijn op de kans dat
de sporter of begeleider zou zijn betrapt indien hij of zij zich niet vrijwillig had aangegeven;
3° een sporter of begeleider die een uitsluiting van vier jaar riskeert wegens een eerste
overtreding van artikel 6, 1°, 2°, 3°, 5° of 6°, kan, door de dopingpraktijk waarvan hij wordt
beschuldigd onmiddellijk te bekennen na te zijn geconfronteerd door het NADO en ook na
goedkeuring en naar goeddunken van zowel het WADA als het NADO, een verkorting van
de uitsluitingsperiode tot minimaal twee jaar krijgen, afhankelijk van de ernst van de
overtreding en de schuldgraad van de sporter of begeleider.

4.1.3.4 Cumulatieve verminderingsgronden
Artikel B10.46
Als een sporter of begeleider aanspraak kan maken op vermindering van sanctie op meer dan
één grond vermeld in artikel 42, 43 of 44, geldt dat voor een vermindering of schorsing op
basis van artikel 44 wordt toegepast, de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is,
moet worden bepaald in overeenstemming met de vorige paragrafen. Als de sporter of
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begeleider aanspraak maakt op een vermindering of opschorting van de uitsluitingsperiode op
basis van artikel 44 , kan de uitsluitingsperiode worden verminderd of opgeschort, zonder ooit
minder lang te zijn dan een vierde van de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is.

4.1.3.5 Meervoudige overtredingen
Artikel B10.47
Als de periode van uitsluiting vervalt wegens afwezigheid van schuld of nalatigheid van de
sporter of begeleider, telt de overtreding niet mee voor het vaststellen van de periode van
uitsluiting die geldt voor meervoudige overtredingen.
Om te worden bestraft wegens een tweede of derde overtreding, kan een dopingpraktijk alleen
als een tweede overtreding worden beschouwd als wordt aangetoond dat de sporter of
begeleider de tweede dopingpraktijk heeft begaan nadat hij op de hoogte was gebracht van
de eerste overtreding, of nadat de opdrachtgever redelijke inspanningen heeft geleverd om
hem op de hoogte te brengen van de eerste overtreding. Als de opdrachtgever dat niet kan
bewijzen, worden de overtredingen samen als één enkele eerste overtreding beschouwd en
zal de opgelegde sanctie gebaseerd zijn op de overtreding waarop de strengere sanctie staat.
Als na de bestraffing van een eerste overtreding feiten worden ontdekt met betrekking tot een
dopingpraktijk van de sporter of begeleider die zich hebben voorgedaan vóór de kennisgeving
met betrekking tot de eerste overtreding, wordt een aanvullende sanctie opgelegd op basis
van de sanctie die had kunnen worden opgelegd als tegelijkertijd uitspraak was gedaan over
beide overtredingen.
Voor de toepassing van bovenstaande 2 alinea’s moeten de overtredingen plaatsvinden
binnen dezelfde periode van tien jaar om als meervoudige overtredingen beschouwd te
worden.

4.1.4 Aanvang van de uitsluitingsperiode
4.1.4.1 Principe
Artikel B10.48
De uitsluitingsperiode gaat in op de datum van de beslissing van het disciplinair orgaan.

4.1.4.2 Vertragingen die niet te wijten zijn aan de aangeslotene
Artikel B10.49
Indien de tuchtprocedure of andere aspecten van de dopingcontrole een aanzienlijke
vertraging oplopen die niet aan de sporter te wijten zijn, kan het disciplinair orgaan de
uitsluitingsperiode op een vroegere datum laten ingaan en wel ten vroegste op de datum van
de monsterneming of de laatste datum waarop een andere dopingovertreding plaatsvond.
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4.1.4.3 Voorlopige schorsing
Artikel B10.50
Wanneer een voorlopige schorsing wordt opgelegd en door de sporter wordt opgevolgd, wordt
deze periode van voorlopige schorsing in mindering gebracht van een eventuele
uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de sporter kan worden opgelegd.

4.1.4.4 Vrijwillige voorlopige schorsing
Artikel B10.51
Indien een sporter vrijwillig en schriftelijk een voorlopige schorsing aanvaardt van een
antidopingorganisatie die instaat voor het resultatenbeheer en vervolgens afziet van
wedstrijddeelname, wordt die periode van vrijwillige voorlopige schorsing in mindering
gebracht van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de sporter kan worden
opgelegd.
Een kopie van de vrijwillige aanvaarding van een voorlopige schorsing door de sporter dient
onmiddellijk te worden bezorgd aan alle partijen die recht hebben op kennisgeving van een
eventuele dopingovertreding.

4.1.5 Statuut tijdens de uitsluitingsperiode
Artikel B10.52
Een sporter of begeleider heeft het volgende statuut tijdens de uitsluiting:
1° een sporter die uitgesloten is van deelname aan sportactiviteiten, mag, gedurende de
periode van uitsluiting, in geen enkele hoedanigheid deelnemen aan een wedstrijd of
sportactiviteit.
Een sporter die uitgesloten is voor een periode van meer dan vier jaar, mag, na het uitzitten
van een periode van vier jaar uitsluiting, als sporter deelnemen aan lokale sportactiviteiten
die niet onder de verantwoordelijkheid van een ondertekenaar of lid van een ondertekenaar
van de Code vallen, op voorwaarde dat de lokale sportactiviteit niet toelaat om zich te
kwalificeren of punten te verzamelen om deel te nemen aan een nationaal kampioenschap
of internationale sportactiviteit, en niet inhoudt dat de sporter in om het even welke
hoedanigheid werkt met minderjarigen.
Een sporter die een periode van uitsluiting uitzit, moet zich onderwerpen aan eventuele
dopingtests.
2° in afwijking van punt 1° mag een sporter opnieuw trainen in groep of in een club tijdens de
laatste twee maanden van zijn uitsluiting of, als die periode korter is, tijdens het laatste
kwart van zijn periode van uitsluiting;
3° als een sporter aan wie een periode van uitsluiting is opgelegd, het verbod op deelname
aan sportactiviteiten, vermeld in punt 1° overtreedt, begint de oorspronkelijk opgelegde
uitsluitingsperiode opnieuw te lopen vanaf het einde van de oorspronkelijk opgelegde
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uitsluitingsperiode. De nieuwe uitsluitingsperiode kan aangepast worden afhankelijk van
de schuldgraad van de sporter of begeleider en de omstandigheden van de zaak. De
beslissing of een sporter de opgelegde straf heeft nageleefd en of een aanpassing
aangewezen is, komt toe aan het disciplinaire orgaan dat de sanctie heeft opgelegd.

4.1.6 Terugtrekking uit de sport – Herkwalificatie
Artikel B10.53
Als een elitesporter van categorie A, B of C en voor zover van toepassing van categorie D,
zich terugtrekt uit de sport, maar later weer aan wedstrijden op nationaal of internationaal
niveau wil deelnemen, kan hij pas weer competitiegerechtigd worden in nationale en
internationale wedstrijden nadat hij NADO, zijn federatie, zijn internationale federatie en het
WADA zes maanden vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn terugkeer. Het
WADA kan, in overleg met de bevoegde internationale federatie en de NADO, hier een
uitzondering op toestaan voor elitesporters van categorie A als de strikte toepassing van deze
regel onbillijk zou zijn voor de sporter. Voor elitesporters van categorie B en C kan het NADO
die uitzondering toestaan om dezelfde reden.
Als een elitesporter als vermeld in het eerste lid, zich tijdens een periode van uitsluiting van
deelname aan wedstrijden terugtrekt uit de sport, maar later weer aan wedstrijden op nationaal
of internationaal niveau wil deelnemen, kan hij pas weer competitiegerechtigd worden in
nationale en internationale wedstrijden nadat hij NADO, zijn federatie, zijn internationale
federatie en het WADA zes maanden, of een periode die gelijk is aan het resterende deel van
zijn uitsluiting als die langer is dan zes maanden, vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gebracht
van zijn terugkeer.
Vanaf de ontvangst van de schriftelijke mededeling, vermeld in het eerste en tweede lid, kan
NADO de elitesporter, vermeld in het eerste en tweede lid, verplichten zijn verblijfsgegevens
in te dienen conform de categorie waartoe hij behoorde op het ogenblik van zijn terugtrekking
uit de sport.

4.2 SANCTIES TEGEN CLUBS
Artikel B10.54
De club die schuldig wordt bevonden aan overtreding van de bijzondere verbintenis bepaald
in artikel 11 tot en met 13 wordt geacht een daad van wedstrijdvervalsing te hebben gepleegd.
De bepalingen in verband met de verantwoordelijkheid van de club, de procedure en de
verjaring inzake wedstrijdvervalsing van toepassing.
Artikel B10.55
De bevoegde instanties oordelen soeverein over de ernst van de feiten en spreken de inzake
wedstrijdvervalging voorziene sancties uit.
Artikel B10.56
Indien meer dan twee leden van een zelfde ploeg gedurende de competitie een overtreding
van onderhavig antidopingreglement hebben gepleegd, wordt de club onweerlegbaar vermoed
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een overtreding van de bijzondere verbintenis zoals bepaald in artikel 11 tot en met 13 te
hebben begaan.

5

BIJZONDERHEDEN

5.1 ELITESPORTERS: VERBLIJFSGEGEVENS
Artikel B10.57
De sporters die als elitesporters worden gekwalificeerd, moeten voldoende accurate
verblijfsgegevens opgeven opdat een ADO hen dagelijks op een opgegeven plaats
onaangekondigd kan vinden en aan een dopingtest onderwerpen.

Deze gegevens moeten worden ingegeven in het ADAMS systeem van het
Wereldantidopingagentschap in overeenstemming met voormelde regelgeving.
Als dat niet het geval is, kan, los van de gevolgen, vermeld in de volgende alinea, als de
omstandigheden het rechtvaardigen, de elitesporter vervolgd worden wegens een
dopingpraktijk als vermeld in artikel 6, 3° of 5°.
Elitesporters van categorie C moeten alle ploegactiviteiten, waaronder wedstrijden en
trainingen, en hun gewoonlijke verblijfplaats meedelen. Ze kunnen een ploegverantwoordelijke
aanwijzen om die gegevens en de geactualiseerde spelerslijst voor hen in te dienen. Als de
verblijfsgegevens, vermeld in het eerste lid, niet correct worden ingediend, kan NADO
beslissen dat een of meer elitesporters van categorie C gedurende zes maanden dezelfde
verplichtingen voor de verblijfsgegevens moeten naleven als de elitesporters van categorie A
of B.

5.2 TOESTEMMING WEGENS THERAPEUTISCHE NOODZAAK
(TTN)
Artikel B10.58
De aanwezigheid van een verboden stof of metabolieten of markers ervan, en het gebruik of
de poging tot gebruik, bezit of toediening of de poging tot toediening van een verboden stof of
methode is geen dopingpraktijk als voor het gebruik van die verboden stoffen of methoden, op
grond van therapeutische noodzaak, een TTN gegeven is in overeenstemming met de Code.
In afwijking van het vorige lid, volstaat voor minderjarige breedtesporters een doktersattest in
plaats van een TTN.

5.2.1 Nationale competities
Artikel B10.59
De breedtesporter en de elitesporter die geen internationale elitesporter is, dient een TTNaanvraag in bij zijn NADO. Als er discussie is over welke NADO bevoegd is voor een bepaalde
TTN-aanvraag, oordeelt het WADA.
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5.2.2 Internationale competities
Artikel B10.60
De internationale elitesporters die deelnemen aan door de UEFA of FIFA georganiseerde
internationale competities, moeten hun verzoeken tot TTN indienen bij deze internationale
organisaties, in overeenstemming met hun reglementen.
Een TTN die een sporter van een NADO heeft verkregen, is niet geldig als de sporter een
internationale elitesporter wordt of aan een internationaal evenement deelneemt, tenzij en tot
de desbetreffende internationale federatie die TTN erkent.
Een TTN die een sporter van een internationale federatie heeft verkregen, is niet geldig als de
sporter deelneemt aan een internationaal evenement dat wordt georganiseerd door een
organisator van een groot evenement, tenzij en tot de desbetreffende organisator die TTN
erkent.

5.2.3 Erkenning
Artikel B10.61
De door de hierboven vermelde organisaties afgeleverde TTN worden erkend door de KBVB
en haar vleugels.

5.3 CONTROLEPROCEDURE
Artikel B10.62
Nationale competities: de controles kunnen worden uitgevoerd op initiatief van de Vlaamse,
Franse
en
Duitstalige
Gemeenschap,
en
door
de
gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie, in hun respectieve bevoegdheidssfeer en in overeenstemming met
de procedureregels die door de diverse communautaire wetgevingen werden bepaald.
Artikel B10.63
Internationale competities: controles kunnen door de UEFA en FIFA worden uitgevoerd in het
kader van de competities die ze organiseren. Deze controles worden uitgevoerd in
overeenstemming met de regelgeving van deze organisaties. Ze kunnen worden uitgevoerd
bovenop degene die worden afgenomen op initiatief van de gemeenschappen zoals
beschreven in het vorige artikel.
Artikel B10.64
Verplichting van de clubs:
1° De bij het ACFF aangesloten clubs moeten erover waken dat een lid van hun
omkaderingspersoneel gemachtigd is de sporter bij te staan bij de dopingcontrole in geval
van afwezigheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger op de plaats van de controle. Het
specifiek mandaat moet worden ondertekend door één van de wettelijke
vertegenwoordigers van de minderjarige op het moment van de aansluiting of de overgang
van de betrokken speler.
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2° De onmogelijkheid de dopingcontrole uit te voeren om reden van gebrek aan bijstand aan
de minderjarige door zijn wettelijke vertegenwoordiger of door de behoorlijk gemachtigde
persoon, kan een dopingfeit uitmaken bij toepassing van artikel 6, 3° wanneer het gebrek
aan bijstand aan de minderjarige niet geldig kan worden gerechtvaardigd.
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1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel B11.1
Deze titel regelt geschillen, rechtspleging en procedures.
Artikel B11.2
De disciplinaire bevoegdheid van de bond heeft een privaatrechtelijk karakter.
Iedere partij levert het bewijs van de feiten die zij aanvoert met alle middelen van recht, tenzij
in dit reglement anders is bepaald.
De disciplinaire instanties kunnen aan iedere partij bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit,
over te leggen.
Voor het uitoefenen van zijn disciplinaire bevoegdheid kan de bond samenwerken en
informatie uitwisselen met publieke autoriteiten en sportieve instanties. In voorkomend geval
wordt daarvan melding gemaakt in het dossier van de rechtspleging.

Onder sportieve instanties worden onder meer UEFA, FIFA, IOC en WADA
verstaan.
Voor wat de rechtspleging betreft, kunnen de disciplinaire instanties toepassing maken van
het Gerechtelijk Wetboek als aanvullend recht, in de mate dit zich hiertoe leent.
Artikel B11.3
De regeling van geschillen behoort tot de bevoegdheid van :
-

-

-

de KBVB: voor wat betreft het profvoetbal;
de KBVB, in samenwerking met Voetbal Vlaanderen en ACFF: voor wat betreft het
amateurvoetbal in de 1ste nationale (en haar nationale reserven), de elite
jeugdkampioenschappen, wedstrijden van de hogere afdelingen vrouwenvoetbal en
het nationaal futsal;
Voetbal Vlaanderen: voor wat betreft het amateurvoetbal binnen de Voetbal
Vlaanderen-provincies, de 2de en 3de afdeling Voetbal Vlaanderen, het recreatief
voetbal, het interprovinciaal en provinciaal futsal, evenals het minivoetbal.
ACFF: voor wat betreft het amateurvoetbal binnen de ACFF-provincies en de 2de en
3de afdeling ACFF.

Artikel B11.4
De disciplinaire bevoegdheid van de bond wordt niet geschorst wanneer de zaak aanhangig
gemaakt is bij de gewone hoven of rechtbanken.
Ook het bestaan van een onderzoek van publieke autoriteiten laat de disciplinaire bevoegdheid
van de bond onverlet.
De disciplinaire instanties kunnen evenwel in dergelijke gevallen beslissen om de procedure
op te schorten indien zij menen dat daar redenen voor zijn.
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Artikel B11.5
De bond is bevoegd voor het uitvoeren of afdwingen van beslissingen van sportieve instanties.
Artikel B11.6
Indien aan de aansluiting bij de bond een einde komt op welke wijze dan ook, blijft de
betrokkene onderworpen aan de disciplinaire bevoegdheid van de bond voor feiten gepleegd
ten tijde van zijn aansluiting.
Artikel B11.7
Een partij kan enkel vragen een proceshandeling nietig te laten verklaren indien:
1° het reglement inzake de rechtspleging de nietigheid ervan uitdrukkelijk voorziet;
2° die partij kan aantonen dat haar belangen zijn geschaad door het niet-naleven van een op
straffe van nietigheid bepaald voorschrift; en
3° vóór de exceptie van nietigheid wordt opgeworpen vóór enig ander middel.
De termijnen inzake de rechtspleging die gelden op straffe van nietigheid zijn onderworpen
aan de regel opgenomen in het vorige lid.
De termijnen die in het reglement worden bepaald om een rechtsmiddel aan te wenden, gelden
altijd op straffe van verval.
Artikel B11.8
De termijnen worden berekend van middernacht tot middernacht.
Artikel B11.9
Zittingen kunnen door de secretaris, in samenspraak met de voorzitter, zowel fysiek als via de
moderne communicatiemiddelen vastgesteld worden.
Artikel B11.10
De volgende regels gelden inzake bijstand en vertegenwoordiging:

Aangeslotenen,
andere
dan
clubs
of
scheidsrechters

Bijstand door
een advocaat,
de gerechtigde correspondent van
de club of een niet door de bond
geschorste
meerderjarige
aangeslotene
die
behoorlijk
gemandateerd
is
door
de
gerechtigde correspondent van de
club;
een tolk indien daartoe de
noodzaak bestaat;
een meerderjarig lid van zijn
familie, tot de derde graad indien
de aangeslotene minderjarig is;
een
vakbondsafgevaardigde,
behoorlijk geaccrediteerd door een
vertegenwoordigende
vakbondsorganisatie zetelend bij
het Nationaal Paritair Comité voor
de Sport, indien het gaat om een

Vertegenwoordiging door
een advocaat
de gerechtigde correspondent van
de club
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 nietdisciplinaire procedures, wanneer
het
een
minderjarige
aangeslotene betreft, en mits
toelating
van
de
instantie
waarvoor hij moet verschijnen,
wegens
bijzondere
omstandigheden
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geschil
inzake
een
arbeidsovereenkomst van speler
of trainer.

Clubs

Scheidsrechters

-

maximaal twee afgevaardigden,
waarvan minstens één aan de
club toegewezen aangeslotene
(1)

-

een
advocaat,
behalve
in
disciplinaire zaken waarin de
bevoegde instantie gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid de
persoonlijke
verschijning
te
bevelen van een bestuurslid van
de
club,
op
straffe
van
behandeling bij verstek.

een advocaat

Een scheidsrechter mag zich niet laten bijstaan en/of vertegenwoordigen
wanneer hij als getuige verschijnt om toelichting te verschaffen bij het
scheidsrechtersverslag. In alle andere omstandigheden kan hij zich laten bijstaan
door een advocaat.

Niet-aangeslotenen kunnen zich laten bijstaan/vertegenwoordigen door een advocaat
Voor de Onderzoekscommissie of de Onderzoekscoördinator kan men zich niet laten
vertegenwoordigen.
(1)

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

2 VERRICHTINGEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE
Artikel B11.11
Indien leden van de Onderzoekscommissie in kennis gesteld worden van een poging tot
wedstrijdvervalsing, verwittigen zij binnen de 24 uur de voorzitter van de
Onderzoekscommissie en het parket. Zij kunnen, in afwachting van verdere opdrachten, alle
nodige onderzoeksdaden stellen.
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De kansspelcommissie zal zo snel mogelijk door de voorzitter van de
Onderzoekscommissie ingelicht worden.
Artikel B11.12
Naargelang de noodwendigheden van de zaak, duidt de voorzitter van de
Onderzoekscommissie een delegatie aan van minstens twee leden om, afzonderlijk of
gezamenlijk, de nodige onderzoeksdaden uit te voeren.
Artikel B11.13
De Onderzoekscommissie beschikt over alle middelen van recht om het onderzoek te voeren.
Het onderzoek is geheim. Het geheim karakter van het onderzoek doet evenwel geen afbreuk
aan de mogelijkheid van gegevensuitwisseling met leden van de Onderzoekscommissie, de
leden van het parket, leden van de bevoegde bondsinstanties, publieke autoriteiten en
sportieve instanties.
De Onderzoekscommissie kan inzage nemen van de boekhoudingen van clubs en
aangeslotenen.
Artikel B11.14
De Onderzoekscommissie heeft de mogelijkheid om personen op te roepen en te verhoren.
De oproeping vermeldt de reden van het verhoor.
De betrokkene beschikt over de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een advocaat. De
betrokkene kan zich niet laten vertegenwoordigen.
Elke verhoorde persoon heeft recht op een kosteloze kopie van zijn verklaring.
De overhandiging van de kopie kan worden uitgesteld met een termijn van dertig dagen, zo de
overhandiging het normale verloop van het onderzoek kan hinderen.
Evenwel, in het belang van het onderzoek, kan de voorzitter van de Onderzoekscommissie of
de onderzoekscoördinator het tijdstip van deze mededeling uitstellen voor een bijkomende
termijn van negentig dagen. Deze beslissing wordt opgenomen in het dossier.
Artikel B11.15
Na de beëindiging van het onderzoek door de Onderzoekscommissie, maakt zij haar
bevindingen, met de nodige stukken, over aan het parket door middel van een eindverslag.
Het parket maakt vervolgens een verslag op waarin wordt geconcludeerd tot vervolging of
buitenvervolgingstelling.
In geval van vervolging, worden de verslagen van de Onderzoekscommissie en het parket
toegevoegd aan het dossier van de rechtspleging.
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3 MINNELIJKE SCHIKKING
Artikel B11.16
Het parket is bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.
Indien een minnelijke schikking wordt getroffen, vervalt de bondsactie of de procedure van
rechtswege voor de desbetreffende overtreding ten aanzien van de betrokkene die de
minnelijke schikking aanvaardt.
Artikel B11.17
Bij minnelijke schikking kunnen worden afgehandeld :
1° de zaken waarvan het parket na een onderzoek meent dat deze moeten worden
gesanctioneerd met:
a) een schorsing van maximum acht effectieve wedstrijden voor personen die op het
wedstrijdblad vermeld zijn;
b) een boete voor de clubs, binnen de grenzen van, in voorkomend geval, het bepaalde
in de indicatieve tabellen;
c) een schorsing van twee wedstrijden in hun club voor de spelers die zich zonder geldige
reden niet ter beschikking stellen bij selectie voor een wedstrijd of tornooi van een
vertegenwoordigende jeugdploeg, vertegenwoordigende amateurploeg of voor een
nationale of provinciale activiteit in het kader van de jeugdprospectie.
2° de zaken in verband met het ontbreken van de spelerslicenties of officiële
identiteitsbewijzen of de niet-kwalificatie van spelers.
Artikel B11.18
De sancties, voorgesteld bij minnelijke schikking, kunnen al dan niet gedeeltelijk gepaard gaan
met uitstel, waarbij de duur van de proeftermijn steeds één jaar bedraagt.
Artikel B11.19
Een voorstel tot minnelijke schikking wordt betekend aan de gerechtigde correspondent van
de club en vermeldt:
1° de feiten die het voorwerp uitmaken van de minnelijke schikking, al dan niet door verwijzing
naar een aangehecht verslag;
2° in voorkomend geval, de verwijzing naar de indicatieve tabel;
3° de identiteit of de naam van de betrokken partijen;
4° de voorgestelde sanctie;
5° de datum van inwerkingtreding indien het geen geldboete betreft;
6° plaats, datum, uur van de zitting en het e-mailadres van de disciplinaire instantie, waarvoor
de partij wordt opgeroepen indien zij de voorgestelde minnelijke schikking weigert.
De gerechtigde correspondent van de club moet, onder zijn verantwoordelijkheid, de
aangeslotene onverwijld op de hoogte brengen van de voorgestelde minnelijke schikking.
Art. P
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In geval van rechtstreekse uitsluiting (rode kaart) voor eerste ploegen, wordt het voorstel tot
minnelijke schikking, dat tevens de oproeping inhoudt, ten laatste betekend om 15.00 uur op
de eerste werkdag volgend op de inbreuk.
Art. A
In geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag, wordt het voorstel tot
minnelijke schikking dat tevens de oproeping inhoudt, ten laatste betekend om 14.00 uur op
de laatste werkdag van de week volgend op de inbreuk.
Art. V
-

Officiële competities van 1ste nationale en haar reserven, elite heren
jeugdkampioenschappen, nationale afdelingen vrouwen, nationale afdelingen futsal en
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen ACFF en VV:
In geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag, wordt het voorstel
tot minnelijke schikking dat tevens de oproeping inhoudt, ten laatste betekend om 14.00
uur op de laatste werkdag van de week volgend op de inbreuk.

-

Competities
2de
en
3de
afdeling,
provinciale
afdelingen,
overige
jeugdkampioenschappen, vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen
VV , provinciaal en interprovinciaal futsal, recreatief voetbal en futsal, minivoetbal:
In geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag, wordt het voorstel
tot minnelijke schikking dat tevens de oproeping inhoudt, ten laatste betekend om 12.00
uur op de woensdag van de week volgend op de inbreuk.

Artikel B11.20
De minnelijke schikking wordt geacht aanvaard te zijn, naar gelang het geval:

1°

In geval van rechtstreekse uitsluiting (rode kaart) bij eerste ploegen van het
profvoetbal wordt de minnelijke schikking geacht aanvaard te zijn indien deze niet
uitdrukkelijk wordt geweigerd voor de zitting en de betrokkene niet op de zitting verschijnt.
Bij niet-verschijning van de betrokkene:
- zal de betrokkene, aan wie een minnelijke schikking werd voorgesteld, geacht worden
deze te aanvaarden, hetgeen door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal wordt
vastgesteld;
- zal de betrokkene, aan wie een minnelijke schikking werd voorgesteld maar deze heeft
geweigerd, geacht worden op tegenspraak te zijn verschenen.

2°

In geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag wordt de
minnelijke schikking geacht aanvaard te zijn, tenzij in geval van uitdrukkelijke weigering,
die uiterlijk op maandag om 12.00 uur volgend op de verzending van de minnelijke
schikking wordt betekend.
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3°

-

Officiële competities van 1ste nationale en haar reserven, elite heren
jeugdkampioenschappen, nationale afdelingen vrouwen, nationale afdelingen futsal en
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen ACFF en VV:
In geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag wordt de
minnelijke schikking geacht aanvaard te zijn, tenzij in geval van uitdrukkelijke
weigering, die uiterlijk op maandag om 12.00 uur wordt betekend.

-

Competities
2de
en
3de
afdeling,
provinciale
afdelingen,
overige
jeugdkampioenschappen, vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen
VV, provinciaal en interprovinciaal futsal, recreatief voetbal en futsal, minivoetbal:
In geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag wordt de
minnelijke schikking geacht aanvaard te zijn, tenzij in geval van uitdrukkelijke
weigering, die uiterlijk op vrijdag om 12.00 uur wordt betekend.

4° In overige gevallen wordt de minnelijke schikking geacht aanvaard te zijn, tenzij een
uitdrukkelijke weigering die wordt betekend aan het secretariaat van de bevoegde
disciplinaire instantie binnen een termijn van vier dagen te rekenen vanaf de eerste
werkdag volgend op de datum van publicatie van het voorstel tot minnelijke schikking in
het bondsblad, in welk geval de zaak wordt behandeld door de bevoegde disciplinaire
instantie op de eerste nuttige zitting.
De termijnen zijn voorgeschreven op straffe van verval.
Op straffe van onontvankelijkheid geschiedt de weigering per e-mail of via het toepasselijke
digitale platform hetzij door de betrokken partij, hetzij door de gerechtigde correspondent van
diens club.
De betrokken partij moet desgevallend, bij de behandeling in eerste aanleg, het bewijs leveren
van het bestaan en de geldigheid van deze betekening.
Artikel B11.21
Indien het voorstel van minnelijke schikking uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard wordt, is de
sanctie definitief en wordt deze gelijkgesteld met een in laatste aanleg uitgesproken sanctie
door een bevoegd disciplinair orgaan.

4 DISCIPLINAIRE RECHTSPLEGING
4.1 AANHANGIGMAKING
Artikel B11.22
Een procedure kan worden ingeleid op basis van de hiernavolgende aktes. De bevoegde
instantie wordt uitsluitend bepaald op basis van de akte van aanhangigmaking :
1° van rechtswege op basis van een scheidsrechterverslag;
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Art. P
Voor de eerste ploegen van het profvoetbal geldt dit enkel voor de rechtstreekse uitsluiting
(rode kaart);
Het scheidsrechtersverslag wordt ten laatste de eerste kalenderdag na de wedstrijd
vóór 10.00 uur via het toepasselijke digitale platform overgemaakt aan de secretaris
van het Disciplinair Comité voor het profvoetbal.
Dit verslag wordt onmiddellijk overgemaakt aan het secretariaat van het bondsparket.
Alle partijen kunnen de eerste werkdag volgend op de dag van de wedstrijd, vanaf 11.00
uur, bij de secretaris van voormelde disciplinaire instantie kennis nemen van het verslag
en er kopie van bekomen.
Art. V/A
Voor het amateurvoetbal geldt het volgende inzake het scheidsrechtersverslag:
Het scheidsrechtersverslag, dat de reden van de uitsluiting of incidenten beschrijft,
wordt ten laatste de eerste werkdag na de dag van de wedstrijd vóór 17.00 uur via het
digitale platform overgemaakt aan de secretaris van de bevoegde disciplinaire instantie.
Dit verslag wordt uiterlijk de derde werkdag na de dag van de wedstrijd door de
betrokken administratie vóór 12.00 uur overgemaakt aan het parket.
Alle partijen kunnen de tweede werkdag volgend op de dag van de wedstrijd,
behoudens geval van overmacht, bij de secretaris van voormelde disciplinaire instantie
kennis nemen van het dossier en/of er kopie van bekomen.

-

Officiële competities van 1ste nationale en haar reserven, elite heren
jeugdkampioenschappen, nationale afdelingen vrouwen, nationale afdelingen futsal en
vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen ACFF en VV:
Het scheidsrechtersverslag, dat de reden van de uitsluiting of incidenten beschrijft,
wordt ten laatste de eerste werkdag na de dag van de wedstrijd vóór 17.00 uur via het
digitale platform overgemaakt aan de secretaris van de bevoegde disciplinaire instantie.
Dit verslag wordt uiterlijk de derde werkdag na de dag van de wedstrijd door de
betrokken administratie vóór 12.00 uur overgemaakt aan het parket Voetbal
Vlaanderen.
Alle partijen kunnen de tweede werkdag volgend op de dag van de wedstrijd,
behoudens geval van overmacht, bij de secretaris van voormelde disciplinaire instantie
kennis nemen van het dossier en/of er kopie van bekomen.
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-

Competities
2de
en
3de
afdeling,
provinciale
afdelingen,
overige
jeugdkampioenschappen, vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen
VV, provinciaal en interprovinciaal futsal, recreatief voetbal en futsal, minivoetbal:
Het scheidsrechtersverslag, dat de reden van de uitsluiting of incidenten beschrijft wordt
uiterlijk de tweede werkdag na de dag van de wedstrijd door de betrokken administratie
vóór 12.00 uur overgemaakt aan het parket Voetbal Vlaanderen.
Alle partijen kunnen de tweede werkdag volgend op de dag van de wedstrijd vanaf
14.00 uur, behoudens geval van overmacht, bij de secretaris van voormelde
disciplinaire instantie kennis nemen van het dossier en/of er kopie van bekomen.

In geval van een procedure met betrekking tot een potentieel feit van discriminatie en/of
racisme in dewelke het bondsparket tussenkomt, kan het bondsparket rekening houdend
met alle elementen met inbegrip van het scheidsrechtersverslag, het dossier zonder gevolg
klasseren.
2° op initiatief van het parket door middel van een bondsactie:
a) in geval van vermeende inbreuken op het bondsreglement;
b) ingevolge de uitoefening van het positief injunctierecht door de Raad van Bestuur van
de KBVB of de vleugels;
3° op basis van een vordering door een club of aangeslotene in de gevallen waarin het
bondsreglement hierin voorzien.

Onder de term vordering worden ook de termen klacht of verhaal verstaan in de
gevallen waarin het bondsreglement daarvan gebruik maakt.
Artikel B11.23
Met uitzondering van de disciplinaire vervolgingen van rechtswege op grond van een
scheidsrechterverslag, wordt de procedure ingeleid op basis van een bondsactie of vordering
die op straffe van nietigheid, aan de hiernavolgende vereisten voldoet:
1° een uiteenzetting van de feiten bevatten, die toelaat de aard van het geschil te bepalen en
de in de zaak betrokken partijen op te roepen, al dan niet door verwijzing naar een
aangehecht verslag;
2° ondertekend zijn door:
a) de gerechtigde correspondent of de advocaat van de club, indien zij wordt ingediend
door een club;
b) de belanghebbende zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, of gerechtigde
correspondent van zijn club, indien zij wordt ingediend door een aangeslotene;
c) door een lid van het parket, indien zij wordt ingediend door het parket.
3° via het toepasselijke digitale platform of via e-mail overgemaakt zijn aan de bondsgriffie,
behalve voor het parket waarvoor de neerlegging ter bondsgriffie eveneens rechtsgeldig
is.
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4.2 ONTVANKELIJKHEID
Artikel B11.24
Een vordering van een club of aangeslotene is slechts ontvankelijk indien:
1° de vorderende partij belang heeft en de nodige hoedanigheid bezit;
2° ze voldoet aan de vormvereisten;
3° ze binnen de reglementaire termijnen werd ingediend;
4° het inschrijvingsrecht is betaald.
Een bondsactie is slechts ontvankelijk indien:
1° ze voldoet aan de vormvereisten;
2° ze binnen de reglementaire termijn werd ingediend.
Artikel B11.25
Alleen de bevoegde disciplinaire instantie kan de onontvankelijkheid uitspreken.
In geval van kennelijke onontvankelijkheid of urgentie kan de voorzitter van de disciplinaire
instantie onmiddellijk de onontvankelijkheid uitspreken.

4.3 TERMIJNEN EN VERJARING
Artikel B11.26
Vorderingen of bondsacties dienen te worden ingesteld binnen een bepaalde termijn. Na
verloop van deze termijn treedt de verjaring in.
Artikel B11.27
De verjaring wordt ambtshalve opgeworpen.
Artikel B11.28
De termijnen om een vordering of bondsactie in te stellen, zijn voorgeschreven op straffe van
verval.
Artikel B11.29
Behoudens bijzondere termijnen, verjaren vorderingen en bondsacties na verloop van twee
jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit zich heeft voorgedaan.
Artikel B11.30
De vorderingen en bondsacties voor de hierna vermelde feiten zijn onderworpen aan een
bijzondere verjaringstermijn:
Feiten

Verjaringstermijn van de vordering/bondsactie

-

-

-

foutieve gegevens op het
wedstrijdblad
vastgestelde fouten bij de
toewijzing van de gele en rode
kaarten
spel- en andere feiten in het
kader van de wedstrijd (met
uitzondering van de van

-

in geval van een papieren wedstrijdblad: de eerste werkdag volgend
op de dag van de wedstrijd of voor het recreatief en minivoetbal: de
tweede werkdag volgend op de dag van de wedstrijd; of
in geval van een digitaal wedstrijdblad: de eerste werkdag volgend op
de dag van afsluiting van het digitale wedstrijdblad.
binnen de zeven dagen volgend op de wedstrijd of de kennisname van
de identiteit van een betrokkene of van een nieuw sanctioneerbaar
feit.
in kampioenschapswedstrijden, uitgezonderd de testwedstrijden en
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rechtswege aanhangigmaking
en/of feiten van discriminatie)

-

-

kwalificatie van spelers

-

-

-

de toewijzing van de speler

-

-

de geldigheid van het ontslag
van de amateur in de loop van
de maand april (niet naleven
van de procedureregels en
betwistingen over het statuut
van de speler)
de weigering of validatie van
een transfer of heraansluiting
wegens
bijzondere
omstandigheden
het
voeren
van
transferonderhandelingen

-

opleidingsvergoedingen
ACFF
de betwisting door een
toegewezen
aangeslotene
van
een
disciplinaire
beslissing van een club
de
daden
van
wedstrijdvervalsing
dopingdelicten

-

financiële aangelegenheden
in bekerwedstrijden

-

-

-

-

-

de play-offs: binnen de zeven dagen volgend op de wedstrijd.
in
testwedstrijden,
play-offs,
kwalificatiewedstrijden
en
eindrondewedstrijden: vóór 12 uur van de eerste werkdag volgend op
de wedstrijd.
in bekerwedstrijden: uiterlijk vóór 12 uur van de eerste werkdag
volgend op de wedstrijd behoudens uitzonderingen/specifieke
termijnen bepaald in de reglementen van de provinciale bekers.
in kampioenschapswedstrijden, uitgezonderd de testwedstrijden en
de play-offs: binnen de dertig dagen volgend op de inbreuk en, in elk
geval, uiterlijk binnen de 4 dagen volgend op de laatste wedstrijd van
het kampioenschap.
in
testwedstrijden,
play-offs,
kwalificatiewedstrijden
en
eindrondewedstrijden: vóór 12 uur van de eerste werkdag volgend op
de wedstrijd.
in bekerwedstrijden:
o voor de eerste vier speeldagen: uiterlijk vóór 12 uur van de
eerste werkdag volgend op de dag van afsluiting van het
wedstrijdblad door de scheidsrechter, waarbij de bevoegde
instantie zich ten laatste op donderdag door spoedprocedure
moet uitspreken;
o Voor de daaropvolgende wedstrijden: binnen de zeven
dagen na de wedstrijd;
o Binnen de specifieke termijnen die in de reglementen van de
provinciale bekers vastgesteld zijn.
binnen de veertien dagen na de datum waarop de benadeelde club
kennis kon krijgen van de toewijzing aan een andere club;
vóór 17 mei van het lopende seizoen.

-

binnen de veertien dagen na de publicatie van de weigering of de
validatie;

-

binnen de negentig dagen te rekenen van de dag volgend op de
kennisname van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de vordering
of bondsactie.
uiterlijk op 31 maart van het seizoen waarin de opleidingsvergoeding
moet worden betaald.
binnen de veertien dagen na de datum van de aangetekende
betekening van de beslissing.

-

-

binnen een periode van acht jaar, vanaf 1 juli volgend op het seizoen
waarin de poging of daad van wedstrijdvervalsing gepleegd werd.
acht jaar vanaf de dag volgend op die waarop kennis werd verkregen
van het dopingdelict.
binnen de negentig dagen volgend op de wedstrijd waarop zij
betrekking hebben.

4.4 INTREKKING
Artikel B11.31
Een vordering kan worden ingetrokken door degene die deze heeft ingesteld.
De intrekking van een vordering doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot vervolging door het
parket.
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Indien een vordering aanhangig is bij een disciplinaire instantie, kan deze ingetrokken worden
in elke stand van het geding. In dergelijk geval bepaalt de bevoegde disciplinaire instantie wat
de gevolgen zijn van de intrekking.

4.5 OPROEPING
Artikel B11.32
Het secretariaat van de bevoegde disciplinaire instantie roept de partijen op.

Art. P
De zittingsdagen van het Disciplinair Comité voor het profvoetbal en van de Disciplinaire Raad
voor het profvoetbal worden vastgelegd op dinsdag, woensdag en vrijdag.
In geval van maandag(avond)wedstrijden die aanleiding geven tot een
rechtstreekse uitsluiting geschiedt de oproeping van rechtswege voor de zitting van het
Disciplinair Comité op woensdagochtend die in beginsel digitaal zal plaatsvinden.

Wanneer dit echter samenvalt met een nationale wettelijke feestdag, wordt de zitting
verschoven naar de eerstvolgende nuttige zitting.
In uitzonderlijke gevallen kan een bijkomende zittingsdag worden vastgelegd.

Art. A
De zittingsdagen worden vastgelegd:
- voor het Provinciaal Comité op donderdag;
- voor het Sportcomité op woensdag;
- voor het Beroepscomité op woensdag of vrijdag.
Wanneer dit echter samenvalt met een nationale wettelijke feestdag, wordt de zitting
verschoven naar de eerstvolgende werkdag ofwel vervroegd naar de vorige werkdag.
In uitzonderlijke gevallen kan een bijkomende zitting worden vastgelegd. Deze beslissing wordt
genomen in overleg tussen de secretaris en de voorzitter.
Art. V
De zittingsdagen worden vastgelegd:
-

voor het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen op maandag;
voor het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen op donderdag.

Wanneer dit echter samenvalt met een nationale wettelijke feestdag, wordt de zitting
verschoven naar de eerstvolgende werkdag ofwel vervroegd naar de vorige werkdag.
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In uitzonderlijke gevallen kan een bijkomende zitting worden vastgelegd. Deze beslissing wordt
genomen in overleg tussen de secretaris en de voorzitter.
Artikel B11.33
In afwijking van het voorgaande kan de oproeping ook van rechtswege geschieden.

Art. P
In geval van rechtstreekse uitsluiting is de betrokkene door zijn uitsluiting van rechtswege
opgeroepen voor de eerstkomende nuttige zitting van de bevoegde disciplinaire instantie
(dinsdag, woensdag of vrijdag na de eerste werkdag volgend op de laatste wedstrijd van de
betrokken speeldag van het kampioenschap). De betrokkene dient te verschijnen behalve in
geval van uitdrukkelijke aanvaarding.
De procedure wordt steeds geacht op tegenspraak te zijn gevoerd. .
Art. V/A
In geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag is de betrokkene van
rechtswege opgeroepen op de zitting van de disciplinaire instantie in de tweede week die volgt
op de uitsluiting. De betrokkene dient te verschijnen in geval van uitdrukkelijke weigering.
De procedure wordt steeds geacht op tegenspraak te zijn gevoerd.
De bovengenoemde specifieke termijnen zijn niet van toepassing op dossiers betreffende
bijzondere inbreuken (zie boek B, Titel 11 - Geschillen en procedures, subtitel 12 - Bijzondere
inbreuken).
Aangezien de procedure steeds wordt geacht op tegenspraak te zijn gevoerd, is het niet
mogelijk om verzet aan te tekenen in geval van verstek.
Artikel B11.34
Voor de oproeping van een club, een aangeslotene of een niet-aangeslotene in eerste aanleg
gelden de volgende modaliteiten.
1° De oproeping van:
a) een club of een toegewezen aangeslotene geschiedt via de gerechtigde correspondent
van zijn club.

De gerechtigde correspondent wordt geacht de toegewezen aangeslotene
onverwijld op de hoogte te stellen van de oproeping.
b) een geïdentificeerde niet-aangeslotene of een niet-toegewezen aangeslotene wordt
naar het adres van zijn laatst gekende woonplaats gestuurd of naar zijn e-mailadres.
2° De oproeping geschiedt minstens zeven dagen vóór de datum van de zitting, behoudens
wat betreft de hierna volgende afwijkingen :
a) de Onderzoekscommissie en onderzoekscoördinator : drie dagen vóór de datum van
verhoor of de zitting;
b) de Licentiecommissie: vier dagen vóór de datum van verhoor of de zitting;
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c) aanhangigmaking van rechtswege;
d) de dag waarmee de op te roepen partijen instemmen;
e) gemotiveerde dringende noodzakelijkheid: de dag bepaald door de voorzitter;
f) preventieve schorsing bij fysieke agressie en/of handtastelijkheden tegenover een
wedstrijdofficial: 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de zitting.
3° De oproeping vermeldt:
a) de reden van de oproeping met, in voorkomend geval, vermelding van of verwijzing
naar de ten laste gelegde feiten;
b) plaats, datum en uur van de zitting;
c) de identiteit of de naam van de betrokken partij(en);
d) in voorkomend geval, de naam van de scheidsrechter die de wedstrijd geleid heeft.
Artikel B11.35
Wanneer een minderjarige toegewezen aangeslotene wordt opgeroepen, zorgt de gerechtigde
correspondent van zijn club ervoor dat de oproeping onverwijld aan de wettelijke
vertegenwoordiger van de betrokken minderjarige wordt bezorgd.

4.6 VRIJWILLIGE TUSSENKOMST
Artikel B11.36
De vrijwillige tussenkomst is de handeling waardoor een club of een aangeslotene die geen
partij is in het geding, aangeeft partij te willen worden.
Een vrijwillige tussenkomst is enkel toelaatbaar indien de betrokkene aantoont dat hij een
persoonlijk en rechtstreeks belang heeft om tussen te komen.
De vrijwillige tussenkomst kan ingeleid worden in elke stand van het geding, uitgezonderd bij
evocatie, tot aan de sluiting van de debatten en is aan dezelfde vormvereisten onderworpen
als deze die gelden voor het inleiden van een procedure.
De vrijwillige tussenkomst kan worden afgewezen indien deze leidt tot een onevenredige
vertraging van de behandeling van de hoofdvordering.

4.7 DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING
Artikel B11.37
Voor iedere zaak die aanhangig wordt gemaakt voor een disciplinaire instantie, wordt een
dossier van rechtspleging aangelegd.
Het dossier wordt, al dan niet digitaal, bijgehouden op het secretariaat van de bevoegde
disciplinaire instantie.
Artikel B11.38
Het dossier heeft een nummer en bevat alle elementen die voor de bevoegde disciplinaire
instantie dienstig zijn om een uitspraak te doen.
Het dossier bevat onder meer:
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1° de bondsactie of vordering, of in voorkomend geval het scheidsrechterverslag of enig
ander verslag, op basis waarvan de procedure werd ingeleid;
2° de identificatie van de partijen en hun oproeping of, in voorkomend geval, hun akte van
vrijwillige verschijning;
3° in voorkomend geval, conclusies of andere stukken uitgaande van de partijen.
Artikel B11.39
Het dossier kan worden aangevuld met stukken via neerlegging op het secretariaat van de
bevoegde disciplinaire instantie of via een door de bond vastgestelde digitale weg.
Het dossier wordt onverwijld aangevuld met de stukken na de neerleging of de elektronische
verzending.

4.8 INZAGE OF MEDEDELING VAN HET DOSSIER
Artikel B11.40
Iedere opgeroepen of tussenkomende partij, kan inzage nemen van het dossier van de
rechtspleging.
1° zonder verplaatsing van de stukken, na afspraak, tijdens de kantooruren op het
secretariaat van de bevoegde disciplinaire instantie;
2° vanaf de oproeping, tot twee uur vóór de opening van de zitting.
In afwijking van het vorige lid, kan de fungerende voorzitter van de bevoegde disciplinaire
instantie de inzage weigeren aan een tussenkomende partij, indien de vordering kennelijk
onontvankelijk is. Tegen deze bewarende maatregel is geen hoger beroep mogelijk.
Het secretariaat bepaalt de concrete modaliteiten van de inzage.
Partijen die gerechtigd zijn inzage te nemen in het dossier kunnen tevens een kopie van het
dossier bekomen, in voorkomend geval via het ter beschikking stellen van een elektronische
versie.
Artikel B11.41
Het dossier wordt desgevallend meegedeeld aan het parket.

4.9 VERTROUWELIJKHEID VAN HET DOSSIER
Artikel B11.42
Het is niet toegestaan om een dossier of een gedeelte ervan te verspreiden onder personen
die vreemd zijn aan de zaak.
De clubs en aangeslotenen dragen de volledige verantwoordelijkheid ter zake, zelfs indien de
verspreiding gebeurt door hun raadsman.

-

Iedere vorm van verspreiding in strijd hiermee wordt gesanctioneerd met:
een minimumboete van 1.000,00 EUR voor een club;
in geval van een aangeslotene, een schorsing van minimum drie maanden voor alle
activiteiten van of in het kader van de bond, tot zelfs de schrapping.
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Artikel B11.43
Enkel leden van dezelfde disciplinaire instantie kunnen onderlinge contacten onderhouden in
verband met hangende zaken, behoudens andersluidende bepalingen.

4.10 SAMENVOEGING EN SPLITSING
Artikel B11.44
Wanneer de bevoegde disciplinaire instantie oordeelt dat twee of meerdere zaken verknocht
of samenhangend zijn, kan zij deze samenvoegen en gelijktijdig beoordelen.
Artikel B11.45
Een hogere disciplinaire instantie kan, in een meervoudige vordering of bondsactie, beslissen
over de punten die tot de bevoegdheid van een lagere disciplinaire instantie ressorteren, tenzij
anders bepaald in het reglement.
Zie onder andere Boek B2.55 i.v.m. de Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en
racisme.

4.11 VERSCHIJNING
Artikel B11.46
De persoonlijke verschijning van een club of aangeslotene is verplicht.
Indien evenwel de betrokkene minstens vierentwintig uur vóór de zitting zijn niet persoonlijke
verschijning om gegronde redenen rechtvaardigt:
1° kan hij zich laten vertegenwoordigen;
2° kan de zaak eenmalig verdaagd worden wanneer dit de behandeling van de zaak niet
schaadt.

Indien een speler met zijn club of met een vertegenwoordigende ploeg in het
buitenland verblijft en derhalve niet persoonlijk kan verschijnen op de zitting voor dewelke
hij werd opgeroepen, wordt dit als gegronde reden beschouwd.

Elke niet gerechtvaardigde afwezigheid van een club of een aangeslotene kan worden
gesanctioneerd met een boete, voor clubs van 50 tot 500 Euro en voor aangeslotenen van 15
tot 50 Euro die in geval van recidive kan verhoogd worden tot 250 euro. De boete kan worden
toegepast voor elke zaak waarvoor men opgeroepen werd om te verschijnen in eenzelfde
zitting.
Artikel B11.47
De persoonlijke verschijning van een niet-aangeslotene is facultatief. Als hij niet persoonlijk
verschijnt, mag hij schriftelijk uitleg geven en zich laten vertegenwoordigen.
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4.12 BIJSTAND EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel B11.48
Aangeslotenen en clubs die werden opgeroepen of moeten verschijnen kunnen zich laten
bijstaan en/of vertegenwoordigen overeenkomstig de regels van het bondsreglement, zonder
afbreuk te doen aan de verplichting tot persoonlijke verschijning.
Artikel B11.49
Voor scheidsrechters en leden van bondsinstanties geldt dat zij een comparant voor een
bondsinstantie geen bijstand kunnen verlenen noch vertegenwoordigen, zelfs niet als
advocaat. Voor leden van disciplinaire instanties blijft deze bepaling uitwerking hebben tot op
het einde van het seizoen volgend op de beëindiging van hun mandaat bij de bond.

4.13 VERSTEK
Artikel B11.50
Ten aanzien van een partij die niet verschijnt kan uitspraak gedaan worden bij verstek,
behoudens in geval van niet-verschijning bij een oproeping van rechtswege in welk geval de
procedure geacht wordt op tegenspraak te zijn gevoerd.

4.14 SPOEDEISENDHEID
Artikel B11.51
Het spoedeisend karakter van de zaak wordt steeds vermoed.
De bevoegde disciplinaire instantie is gehouden de zaak ten gronde te behandelen en voor
zover mogelijk uitspraak te doen op de zitting waarop deze is vastgesteld.
Uitstel kan enkel worden verleend in geval van overmacht of na gemotiveerd verzoek van één
der partijen, op grond van door de betrokken disciplinaire instantie beoordeelde gegronde
redenen. Uitstel mag enkel verleend worden naar de eerstvolgende zitting van de betrokken
disciplinaire instantie, behoudens in geval van overmacht.
In geval daartoe aanleiding bestaat, legt de voorzitter van de bevoegde disciplinaire instantie
een agenda of kalender vast voor het verloop van de procedure en, desgevallend, het
neerleggen van conclusies. Dit betreft een maatregel van inwendige orde, waartegen geen
verhaal mogelijk is.

De bovenstaande alinea is in principe niet toepasselijk in geval van de
behandeling van een rechtstreekse uitsluiting (rode kaart).
Artikel B11.52
Behalve andersluidende beslissing van de bevoegde disciplinaire instantie kan de afwezigheid
van bijstand van de comparant in beginsel geen aanleiding geven tot het uitstellen van de
behandeling van de zaak.
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4.15 BEHANDELING
Artikel B11.53
De rechtspleging is mondeling, behalve:
1° bij niet persoonlijke verschijning om behoorlijk kennisgegeven gegronde redenen, tenzij
door de verdaging waartoe in voorkomend geval werd beslist, de persoonlijke verschijning
mogelijk is;
2° bij niet-verschijning indien deze facultatief is en geopteerd wordt voor een schriftelijk
verloop van de procedure;
3° in de evocatieprocedure, tenzij minstens één van de betrokken partijen de
Evocatiecommissie (via haar secretaris) uitdrukkelijk en binnen de in artikel B11.90
vastgestelde termijn verzoekt een zitting te houden, of tenzij de Evocatiecommissie het
nodig acht dat een zitting wordt gehouden. In dat geval roept ze de betrokken partij(en) op
binnen de in dit reglement vastgestelde oproepingstermijn en geeft het in de oproeping
aan op welke punten het een toelichting wenst te krijgen. Indien een zitting wordt
gehouden, mag/mogen de betrokken partij(en) zich enkel uitspreken over de in het
evocatieverzoek voorgestelde juridische middelen of over de redenen voor nietontvankelijkheid van dit verzoek, alsook de vragen van de Evocatiecommissie
beantwoorden;
4° indien de bevoegde disciplinaire instantie, op verzoek van één der partijen dan wel
ambtshalve, beslist dat de rechtspleging geheel of gedeeltelijk schriftelijk verloopt.

4.16 CONCLUSIES
Artikel B11.54
Elke partij kan tot aan de aanvang van de zitting (voorafgaand aan de debatten) een conclusie
neerleggen, tenzij een specifieke kalender van toepassing is.
Indien de partijen conclusies neerleggen voorafgaand aan de aanvang van de zitting leggen
zij deze neer op het secretariaat van de bevoegde disciplinaire instantie.
De concluderende partij doet daarvan in elk geval rechtstreekse mededeling aan de andere
partijen in het dossier en in voorkomend geval het parket binnen de termijnen die de bevoegde
disciplinaire instantie desgevallend heeft bepaald.
Laattijdig neergelegde en niet-tijdig meegedeelde conclusies kunnen uit de debatten worden
geweerd.
Artikel B11.55
Een conclusie bevat de volgende elementen:
1° de identiteitsgegevens van de partij(en) van wie deze uitgaat;
2° een uiteenzetting van de voor de beslechting van het geschil pertinente feiten;
3° de vordering of het verweer van de concluderende partij;
4° de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de vordering of het verweer;
5° het gevraagde beschikkende gedeelte.
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4.17 VERLOOP VAN DE ZITTING
Artikel B11.56
De disciplinaire instantie, onder leiding van de fungerende voorzitter, verzekert een
tegensprekelijk debat en:
1° hoort de comparanten in de nationale bondsinstanties in de landstaal van hun keuze, of in
de bondsinstanties van de vleugels, in de taal van de betrokken vleugel;
2° kan enkel van de comparanten zelf mededelingen ontvangen, onverminderd de regels
inzake vertegenwoordiging en behoudens uitzonderingen waarover alleen de disciplinaire
instantie oordeelt; het staat de comparanten echter vrij lezing te geven van door derden
opgestelde stukken;
3° kan de personen oproepen die het meent te moeten horen;
4° kan, wanneer het verhoor van getuigen nodig is, deze gezamenlijk of afzonderlijk verhoren;
een daaropvolgende confrontatie blijft evenwel toegelaten;
5° kan, zonder dat dit afbreuk doet aan de bevoegdheid toegekend aan het parket, overgaan
tot iedere onderzoeksmaatregel die het nodig acht om zijn taak te volbrengen, dan wel het
parket verzoeken om bijkomende onderzoeksdaden te (laten) verrichten;
6° kan de mededeling vragen van alle documenten, registers en verslagen;
7° verleent het laatste woord aan de comparant(en)
Artikel B11.57
De disciplinaire instantie stelt een verslag op van de onderzoeken waartoe werd beslist en van
de daarbij ingewonnen getuigenissen. Het verslag wordt toegevoegd aan het dossier van de
rechtspleging.

4.18 BEHANDELING
OP
SCHEIDSRECHTERVERSLAG

BASIS

VAN

EEN

Artikel B11.58
De scheidsrechter kan -als getuige- worden opgeroepen om toelichting te verschaffen.
Artikel B11.59
Bij de behandeling van disciplinaire procedures op grond van een scheidsrechterverslag
uitmaken, komen de volgende elementen aan bod:
- het scheidsrechterverslag wordt voorgelezen of samengevat;
- het parket krijgt het woord;
- indien beelden aan bod komen, worden deze uiterlijk vóór het sluiten van de debatten
aan de bevoegde disciplinaire instantie getoond;
- de eventueel aanwezige scheidsrechter antwoordt uitsluitend op eventuele vragen van
de disciplinaire instantie;
- de door de scheidsrechter gerapporteerde feiten worden vergeleken met de uitleg van
de comparant;
- de scheidsrechter die in voorkomend geval het woord heeft gehad, verlaat de zitting,
maar blijft ter beschikking van de disciplinaire instantie zolang de voorzitter het nodig
acht;
- de comparant mag tijdens het verhoor van de scheidsrechter in geen enkel opzicht
tussenbeide komen, behalve op verzoek of met instemming van de voorzitter.
- de comparant of zijn vertegenwoordiger draagt de verdediging voor;
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-

de voorzitter beslist, na de verdediging te hebben gehoord, of de scheidsrechter
opnieuw moet worden gehoord;
een eventuele repliek van het parket;
het laatste woord is aan de comparant.

4.19 WRAKING
Artikel B11.60
Wraking is de mogelijkheid van een partij te verzoeken dat een lid van een disciplinaire
instantie de zaak niet (verder) beoordeelt, wegens feiten en omstandigheden waardoor diens
onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid in het gedrang zouden kunnen komen.

Artikel B11.61
Leden van disciplinaire instanties kunnen, met betrekking tot hun jurisdictionele functies,
worden gewraakt om dezelfde redenen als de rechters zoals omschreven in het Gerechtelijk
Wetboek.

De samenstelling van de diverse bondsinstanties wordt online beschikbaar
gesteld.
Artikel B11.62
Ieder lid van een disciplinaire instantie, dat weet of dient te weten dat er een reden van wraking
bestaat, onthoudt zich van de zaak.
Artikel B11.63
Wie één of meerdere leden van de disciplinaire instanties wil wraken doet dit op straffe van
verval vóór aanvang van de debatten, tenzij de reden van wraking later ontstaat.
Artikel B11.64
Op straffe van onontvankelijkheid wordt de vordering tot wraking ingeleid bij een op het
secretariaat van de bevoegde disciplinaire instantie neergelegde ondertekende nota die de
middelen van wraking bevat.
De nota van wraking wordt binnen de 24 uur aan het betrokken lid en de overige leden van de
disciplinaire instantie die de zaak behandelen ter kennis gebracht.
Het betrokken lid van de disciplinaire instantie is gehouden binnen de 48 uren na de
kennisgeving een verklaring over te maken aan het secretariaat waarin het in de wraking
berust of weigert er zich bij neer te leggen. In dit laatste geval is het betrokken lid verplicht
antwoord te geven op de aangevoerde middelen van wraking.
Bij gebreke van antwoord van het gewraakte lid van de disciplinaire instantie binnen de 48 uur,
volgend op de betekening aan het betrokken lid, wordt het betrokken lid geacht in de wraking
te berusten. Het betrokken lid kan zich ook zelf uitdrukkelijk terugtrekken. Dat impliceert geen
erkenning m.b.t. de gegrondheid van het wrakingsverzoek.
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Te rekenen van de dag van de neerlegging van de nota van wraking worden alle verrichtingen
van de procedure geschorst, tenzij wanneer het wrakingsverzoek kennelijk onontvankelijk of
dilatoir is bevonden door de disciplinaire instantie.
Binnen de drie dagen na het antwoord van het lid van de disciplinaire instantie dat weigert zich
van de zaak te onthouden, zendt de secretaris van de bevoegde disciplinaire instantie de nota
van wraking en de verklaring van het lid van de disciplinaire instantie naar de
Evocatiecommissie, in een samenstelling zonder het gewraakte lid, in de gevallen waarin een
lid van de Evocatiecommissie gewraakt wordt.
Over de wraking wordt binnen de zeven dagen na ontvangst van het dossier door de
Evocatiecommissie uitspraak gedaan op basis van een louter schriftelijke procedure. Tegen
deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

4.20 OPENBAARHEID
Artikel B11.65
De zittingen van de disciplinaire instanties zijn openbaar.
Artikel B11.66
De voorzitter van de bevoegde disciplinaire instantie kan, zelfs ambtshalve, de behandeling
met gesloten deuren bevelen in geval van reële of dreigende verstoring van de openbare orde
of schending van de goede zeden of wanneer de belangen van minderjarigen of de
bescherming van het privéleven van partijen bij het proces dit eisen. Tegen die beslissing is
geen verhaal mogelijk.
Artikel B11.67
In iedere disciplinaire instantie verzekert de voorzitter, of diegene die de voorzittersfunctie
waarneemt, het goede verloop van de zittingen en leidt hij de debatten.
Toehoorders die zich misdragen, die het stilzwijgen niet bewaren, of die tekenen van goed- of
afkeuring geven, kunnen door de voorzitter de toegang tot de zitting ontzegd worden.
De voorzitter waakt er mee over dat beelden en geluidsopnames enkel gemaakt worden na
voorafgaand overleg en de goede orde van de zitting niet verstoren.

4.21 BERAADSLAGING EN BESLISSING
Artikel B11.68
Na de behandeling van de zaak worden de debatten gesloten en wordt de zaak in beraad
genomen. De beraadslaging is geheim.
Artikel B11.69
Behoudens andersluidende bepaling, worden de beslissingen van collegiaal samengestelde
organen geldig genomen in aanwezigheid van minstens drie leden en na geheime
beraadslaging.
Artikel B11.70
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De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De
stem van de voorzitter is beslissend bij staking van stemmen.
Artikel B11.71
Alle beslissingen worden gemotiveerd.
Artikel B11.72
De beslissingen worden ondertekend door minstens een lid dat aan de beraadslaging heeft
deelgenomen en door de secretaris van de bevoegde disciplinaire instantie.

4.22 BEKENDMAKING
Artikel B11.73
Aan de beslissingen van de disciplinaire instanties wordt publiciteit gegeven in het bondsblad,
onverminderd de mogelijkheid om de belanghebbenden van een beslissing schriftelijk op de
hoogte te stellen en behoudens afwijkingen in het bondsreglement.
De publicatie in het bondsblad bevat een integrale of beknopte weergave van de beslissing.
De kennisgeving van de beslissing vermeldt tevens op welke wijze en binnen welke termijn er
hoger beroep tegen kan worden ingesteld.
De kennisgeving via het digitale platform of via e-mail geldt als betekening voor de aanvang
van de termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel, tenzij de bevoegde disciplinaire
instantie beslist om de beslissing aangetekend aan de partijen te betekenen, in welk geval de
termijnen voor het aanwenden van een rechtsmiddel beginnen te lopen op de datum van
verzending (datum van de poststempel).

Art. P
De beslissingen van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal en de Disciplinaire Raad voor
het Profvoetbal in gevallen van aanhangigmaking van rechtswege op grond van een scheidsrechtersverslag worden de dag zelf van de uitspraak, door de secretaris van de zitting
per e-mail of via het toepasselijke digitale platform betekend aan de betrokkene via de
gerechtigde correspondent van zijn club en, in voorkomend geval, aan zijn raadsman.
De beslissingen van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal naar aanleiding van een
rechtstreekse uitsluiting tijdens een maandag(avond)wedstrijd, worden uiterlijk op woensdag
om 12.00 uur betekend.
Art. V
Met uitzondering van de beslissingen genomen door het Sportcomité KBVB, worden de
beslissingen van de bevoegde instantie in gevallen van aanhangigmaking van rechtswege op
grond van een scheidsrechtersverslag uiterlijk 12.00u van de eerste werkdag volgend op de
dag van de uitspraak door de secretaris van de zitting per e-mail of via het toepasselijke digitale
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platform betekend aan de betrokkene via de gerechtigde correspondent van zijn club en, in
voorkomend geval, aan zijn raadsman.
De beslissingen genomen door het Sportcomité KBVB in gevallen van aanhangigmaking van
rechtswege op grond van een scheidsrechtersverslag worden uiterlijk de eerste werkdag
volgend op de dag van de uitspraak door de secretaris van de zitting per e-mail of via het
toepasselijke digitale platform betekend aan de betrokkene via de gerechtigde correspondent
van zijn club en, in voorkomend geval, aan zijn raadsman.
Indien de beslissing genomen wordt op een vrijdag, wordt deze de dag zelf betekend.

De beslissingen van de bevoegde instantie in gevallen van aanhangigmaking van rechtswege
op grond van een scheidsrechtersverslag worden uiterlijk de eerste werkdag volgend op de
dag van de uitspraak door de secretaris van de zitting per e-mail of via het toepasselijke digitale
platform betekend aan de betrokkene via de gerechtigde correspondent van zijn club en, in
voorkomend geval, aan zijn raadsman.
Indien de beslissing genomen wordt op een vrijdag, wordt deze de dag zelf betekend.

4.23 GEVOLGEN
Artikel B11.74
Iedere eindbeslissing heeft gezag van gewijsde vanaf de uitspraak.
Het gezag van gewijsde verhindert dat de vordering of bondsactie opnieuw wordt ingesteld.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is
gemaakt.
Artikel B11.75
Zodra een beslissing niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel, treedt zij in kracht
van gewijsde.
Artikel B11.76
Iedere club en aangeslotene is ertoe gehouden om een in kracht van gewijsde gegane
beslissing te goeder trouw na te leven.

4.24 RECHTSMIDDELEN
4.24.1

Algemeen overzicht

Artikel B11.77
Iedere genomen beslissing is, behoudens andersluidende bepalingen, vatbaar voor een
rechtsmiddel.
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Rechtsmiddelen worden aangewend binnen de termijnen voorzien in het bondsreglement.
Deze termijnen zijn voorgeschreven op straffe van verval.
Tegen maatregelen van inwendige orde kan geen rechtsmiddel worden aangewend.
Het betreft:
Gewone rechtsmiddelen

-

Buitengewone rechtsmiddelen

-

verzet,
hoger beroep*
verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport*
derdenverzet
evocatie

*
Te lezen als hoger beroep dan wel verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport
Artikel B11.78
Tegen beslissingen over kwalificatie in testwedstrijden, play-offs, kwalificatiewedstrijden of
eindrondewedstrijden is geen rechtsmiddel mogelijk.
Onder “kwalificatie” wordt zowel de kwalificatie van ploegen als de kwalificatie van
spelers begrepen
Artikel B11.79
Tegen een beslissing betreffende transfers wegens speciale omstandigheden kan beroep
aangetekend worden, ofwel door de speler ofwel door de club die hij wil verlaten, maar nooit
door de club waarvoor hij wenst gekwalificeerd te worden.
Artikel B11.80
Tegen een beslissing van een disciplinaire instantie of diens voorzitter waarbij een vrijwillige
tussenkomst of derdenverzet onontvankelijk of ontoelaatbaar wordt verklaard, is geen
rechtsmiddel mogelijk.

4.24.2

Verzet

Artikel B11.81
Verzet is enkel mogelijk tegen beslissingen bij verstek die niet vatbaar zijn voor hoger beroep.
Verzet tegen een beslissing in laatste aanleg bij verstek wordt, op straffe van verval, ingediend
binnen een termijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de eerste werkdag na publicatie van
de beslissing in het bondsblad, volgens de voorschriften die gelden voor het instellen van een
vordering.
Het verzet schorst de uitvoering van de betrokken beslissing niet.
De verzet aantekenende partij, die een tweede maal verstek laat gaan, kan niet opnieuw verzet
aantekenen.
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4.24.3

Hoger beroep

Artikel B11.82
De hogere beroepen worden op straffe van onontvankelijkheid ingediend volgens de
voorschriften die gelden voor het instellen van een vordering
Behoudens andersluidende bepalingen moeten de hogere beroepen worden ingesteld binnen
de zeven dagen, aanvangend op de eerste werkdag die volgt op de kennisgeving van de
aangevochten beslissing.
Het parket kan binnen dezelfde termijn hoger beroep aantekenen. Indien een andere partij
hoger beroep aantekent, beschikt het Parket over een bijkomende termijn van twee werkdagen
om volgberoep aan te tekenen.

Art. P
In geval van een aanhangigmaking van rechtswege wordt een hoger beroep tegen een
beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal per email of via het toepasselijke
digitale platform ten laatste ingesteld vóór 12.00 uur van de tweede kalenderdag volgend
op de betekening van de genomen beslissing aan de gerechtigde correspondent van de
club van de betrokkene.
Indien de betrokkene hoger beroep instelt, beschikt het bondsparket over een bijkomende
termijn tot 20.00 uur van de tweede dag volgend op de betekening van de genomen
beslissing om volgberoep aan te tekenen. Hiertoe dient uitsluitend gebruik gemaakt te
worden van het toepasselijke digitale platform (Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal) of
het e-mailadres.
In geval van behandeling door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal op woensdag
naar aanleiding van een rechtstreekse uitsluiting tijdens een maandag(avond)wedstrijd,
wordt het beroep ten laatste ingesteld vóór 12.00 uur van de eerste kalenderdag volgend
op de betekening van de genomen beslissing ingesteld zoverre die betekening uiterlijk vóór
12.00 uur op de dag van de uitspraak heeft plaatsgevonden. In dit geval beschikt het
bondsparket over een bijkomende termijn tot 20.00 uur van de eerste dag volgend op de
betekening van de genomen beslissing om volgberoep aan te tekenen.

Het e-mailadres is: disciplinary.council@rbfa.be.
De zitting van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal dient plaats te vinden op de
eerstvolgende dinsdag of vrijdag, volgend op de dag van het verstrijken van de
beroepstermijn.
Art. V
In geval van een aanhangigmaking van rechtswege wordt een hoger beroep tegen een
beslissing van het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen per email of via het toepasselijke
digitale platform ten laatste ingesteld vóór 23.59.00 uur van de eerste kalenderdag volgend
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op de betekening van de genomen beslissing aan de gerechtigde correspondent van de
club van de betrokkene. Indien de betrokkene hoger beroep instelt, beschikt het parket over
een bijkomende termijn tot 12.00 uur van de tweede dag volgend op de betekening van de
genomen beslissing om volgberoep aan te tekenen. Hiertoe dient uitsluitend gebruik
gemaakt te worden van het toepasselijke digitale platform (beroepscomité Voetbal
Vlaanderen) of het e-mailadres.
Het e-mailadres is: griffie@rbfa.be.
Art. A
In geval van een aanhangigmaking van rechtswege wordt een hoger beroep tegen een
beslissing van het Provinciaal Comité of het Sportcomité per email of via het toepasselijke
digitale platform ten laatste ingesteld vóór 12.00 uur van de derde kalenderdag volgend op
de betekening van de genomen beslissing aan de gerechtigde correspondent van de club
van de betrokkene. Indien de betrokkene hoger beroep instelt, beschikt het parket over een
bijkomende termijn tot 20.00 uur van de derde dag volgend op de betekening van de
genomen beslissing om volgberoep aan te tekenen. Hiertoe dient uitsluitend gebruik
gemaakt te worden van het toepasselijke digitale platform (Beroepscomité) of het emailadres.
Het e-mailadres is: griffie@rbfa.be.
Artikel B11.83
De bondsgriffie maakt het hoger beroep over aan de bevoegde disciplinaire instantie, alsook
een kennisgeving ervan aan de disciplinaire instantie die oordeelde in eerste aanleg en aan
alle betrokken partijen, andere dan de appellant.
Artikel B11.84
Hoger beroep tegen een eindbeslissing of een beslissing alvorens recht te doen, maakt het
geschil in zijn geheel aanhangig bij het beroepsorgaan.
De devolutieve kracht is slechts gedeeltelijk, indien de formulering van het voorwerp van het
hoger beroep ter zake duidelijk is. In dat geval beperkt het beroepsorgaan zich strikt tot deze
punten.
Artikel B11.85
Behoudens in het bondsreglement bepaalde uitzonderingen schorst een regelmatig
aangetekend hoger beroep tegen een beslissing van een disciplinaire instantie de uitvoering
ervan.
Het hoger beroep is niet schorsend wanneer het gericht is tegen:
1° een schorsing van minstens vijf effectieve wedstrijden van de officiële competitie;
2° een beslissing waarbij een weigering van een voorstel tot minnelijke schikking
onontvankelijk werd verklaard;
3° een beslissing waarbij een club minstens drie wedstrijden met gesloten deuren moet
betwisten.
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Het hoger beroep is evenmin schorsend wanneer de voorzitter prima facie vaststelt dat het
hoger beroep kennelijk ontoelaatbaar of kennelijk onontvankelijk is.

4.24.4

Derdenverzet

Artikel B11.86
Het derdenverzet is een buitengewoon rechtsmiddel om zich te verzetten tegen een beslissing
van een disciplinaire instantie. Het kan aangewend worden door de clubs en de aangeslotenen
die persoonlijk benadeeld zijn door een beslissing genomen in een zaak waarin zij geen partij
waren.
Het derdenverzet kan uitgeoefend worden tegen een beslissing genomen zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep, maar niet tegen een beslissing van de Evocatiecommissie.
Het derdenverzet wordt ingesteld binnen een termijn van zeven dagen die begint te lopen op
de eerste werkdag die volgt op de publicatie van de aangevochten beslissing, en geschiedt,
op straffe van onontvankelijkheid, volgens de voorschriften die gelden voor het instellen van
een vordering.
Het derdenverzet is van rechtswege gericht tegen alle bij de zaak betrokken partijen.
Zodra een derdenverzet wordt ingediend, bevestigt de bondsgriffie de ontvangst ervan aan de
derdenverzetdoende partij en deelt een kopie van het derdenverzet mee aan de andere
partijen, met inbegrip van het parket.
Het derdenverzet schorst de uitvoering van de genomen beslissing niet.

4.24.5

Evocatie

Artikel B11.87
Een verzoek tot evocatie is een buitengewoon rechtsmiddel dat kan worden aangewend tegen
een beslissing wanneer een inbreuk op het bondsreglement of een overtreding van de wet
wordt vastgesteld, of op grond van een nieuw feit dat ertoe noopt de oorspronkelijke beslissing
van een disciplinaire instantie te wijzigen.
Na evocatie wordt de beslissing terug verwezen naar de disciplinaire instantie die de beslissing
heeft genomen, doch in een andere samenstelling.
Een verzoek tot evocatie kan slechts worden ingesteld tegen een beslissing van een
disciplinaire instantie die niet (meer) vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel. Tegen
beslissingen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport kan in geen geval een verzoek tot
evocatie ingesteld worden.
Artikel B11.88
De evocatie is onderworpen aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:
1° Een verzoek tot evocatie wordt, op straffe van verval, ingediend binnen de hiernavolgende
termijn en op straffe van onontvankelijkheid in de door het reglement bepaalde vormen:
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a) door de partijen bij de in beroep gewezen beslissing: digitaal, ten laatste de zevende
dag die volgt op de dag van de uitspraak van de aangevochten beslissing of van de
kennisname van het nieuwe feit;
b) door het parket: door neerlegging ter bondsgriffie ten laatste de zevende dag die volgt
op de uitspraak van de aangevochten beslissing of van de kennisname van het nieuwe
feit.
2° Het verzoek is met redenen omkleed en ondertekend:
a) door de gerechtigde correspondent of de advocaat van de club, indien het wordt
ingediend door een club;
b) door de belanghebbende zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, gemandateerde
gerechtigde correspondent of advocaat indien het wordt ingediend door een
aangeslotene of een niet-aangeslotene;
c) door een lid van het parket indien het wordt ingediend door het parket;
d) door de secretaris van de disciplinaire instantie indien het verzoek uitgaat van de
betrokken disciplinaire instantie.
3° De verschuldigde retributie is betaald, indien het verzoek uitgaat van een andere
betrokkene dan het parket of de betrokken disciplinaire instantie.
Artikel B11.89
Zodra een verzoek tot evocatie wordt ingediend, wordt de ontvangst ervan aan de
verzoekende partij bevestigd en een kopie van het verzoek aan de andere partijen
meegedeeld.
Artikel B11.90
De andere partijen beschikken over een termijn van zeven dagen ingaand op de eerste
werkdag die volgt op de datum van de mededeling om:
1° op schriftelijk verzoek, op de bondszetel inzage te nemen van het dossier of er (digitale)
kopie van te bekomen op hun kosten;
2° de schriftelijke argumentatie met bijbehorende stukken neer te leggen die zij bij het dossier
wensen te voegen.
Deze termijn kan niet worden verlengd. Na het verstrijken ervan, is het dossier definitief
samengesteld en wordt het door de secretaris ter beschikking gesteld van de
Evocatiecommissie.
Artikel B11.91
De Evocatiecommissie onderzoekt de aangevoerde gronden tot evocatie zonder zich uit te
spreken over de grond van het geschil.
De Evocatiecommissie verwijst de zaak slechts terug naar de bevoegde disciplinaire instantie,
na een inbreuk op het bondsreglement, een overtreding van de wet, of een nieuw
doorslaggevend feit te hebben vastgesteld.
De bevoegde disciplinaire instantie naar wie de zaak terug werd verwezen door de
Evocatiecommissie schikt zich naar de principes die in de beslissing tot evocatie vervat zijn.
Artikel B11.92
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Het indienen van een verzoek tot evocatie schorst de uitvoering van de getroffen beslissing
niet.

5 PROCEDURE VOOR DE LICENTIECOMMISSIE
5.1 ONDERZOEK VAN HET LICENTIEDOSSIER – ONDERZOEK
VAN DE WIJZIGING VAN CONTROLE
Artikel B11.93
Het Auditoraat voor de Licenties bereidt de dossiers voor, staat in contact met de clubs en
brengt verslag uit van de bevindingen bij de Licentiecommissie.
Het Auditoraat voor de Licenties gaat in het bijzonder na of de dossiers en alle door de clubs
aangebrachte informatie volledig, consistent, en verifieerbaar is, en beantwoorden aan alle
reglementaire vereisten. Het Auditoraat voor de Licenties kan ten allen tijde bijkomende
stukken opvragen aan de clubs.
Het Auditoraat voor de Licenties kan zich laten bijstaan door de bondsadministratie en door
externe experten.
Artikel B11.94
Tijdens het onderzoek van de dossiers woont het Auditoraat voor de Licenties de zittingen van
de Licentiecommissie bij.
Na het verslag van het Auditoraat voor de Licenties te hebben gehoord, behandelt de
Licentiecommissie de licentieaanvraag van de club als volgt :
-

De Licentiecommissie kan de licentie de plano toekennen, wanneer de club volledig
voldoet aan alle voorwaarden van de aangevraagde licentie. In dit geval dient geen
oproeping van de club te gebeuren.

-

Indien de Licentiecommissie van oordeel is de gevraagde licentie niet de plano te
kunnen toekennen, verzoekt zij de club via het Auditoraat voor de Licenties om binnen
de gestelde termijn aanvullende stukken in te dienen en om te verschijnen.

Het verzoek tot indiening van bijkomende stukken wordt op het zittingsblad genoteerd.
De Licentiecommissie stelt, in voorkomend geval na tussenkomst van het Auditoraat voor de
Licenties, de datum vast om het dossier te onderzoeken.
Na het verslag van het Auditoraat voor de Licenties, en desgevallend de overnemer te
hebben gehoord, behandelt de Licentiecommissie de aanvraag met betrekking tot de wijziging
van de controle van de club als volgt :
-

De Licentiecommissie kan beslissen geen voorbehoud te verlenen met betrekking tot
de kennisgeving inzake de wijziging van controle wanneer de wijziging prima facie
geen schending lijkt in te houden van het bondsreglement;
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-

Indien de Licentiecommissie van oordeel is prima factie voorbehoud te moeten
verlenen met betrekking tot de voorgenomen wijziging van controle, verzoekt zij de club
via het Auditoraat voor de Licenties om binnen de gestelde termijn aanvullende stukken
voor te stellen en in te dienen en desgevallend te verschijnen.

5.2 OPROEPING
EN
LICENTIECOMMISSIE

BEHANDELING

VOOR

DE

Artikel B11.95
De oproeping geschiedt vier dagen voor de datum van verhoor of de zitting. Clubs die
opgeroepen worden zijn verplicht te verschijnen.

Dit betreft een algemene oproepingstermijn voor de Licentiecommissie (die zonder
limitatief te zijn eveneens van toepassing is ingeval van inbreuken op de
licentiereglementering, het overmaken van een dossier door het Clearingdepartement
KBVB, of overname van clubs).
Artikel B11.96
De bewijsstukken waaruit blijkt dat de club de licentievoorwaarden vervult 3 werkdagen vóór
de zitting van de Licentiecommissie waarop de zaak is vastgesteld, moeten minstens 24 uur
vóór het tijdstip van de start van de zitting waarop de zaak is vastgesteld, worden ingediend
via het gedigitaliseerd licentiesysteem.
De bewijsstukken die worden ingediend buiten deze termijn, worden van rechtswege geweerd
uit het dossier en de debatten.

het gedigitaliseerd licentiesysteem is een tailor made afgeschermd digitaal
platform dat exclusief door het Auditoraat voor de Licenties wordt beheerd.
Het gedigitaliseerd systeem zal automatisch worden afgesloten 24 uur vóór de zitting.
Artikel B11.97
Ingeval de club niet verschijnt, spreekt de Licentiecommissie zich uit op basis van de
voorliggende stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen.
Artikel B11.98
Vrijwillige tussenkomst is niet toegestaan voor de licentiecommissie.

Van deze regel kan enkel worden afgeweken ten gunste van de potentiële overnemer in
het kader van een procedure inzake wijziging van controle.
Artikel B11.99
Tenzij de club uitdrukkelijk om een openbare zitting vraagt, is de zitting niet openbaar.
De beslissing wordt gepubliceerd.
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5.3 BESLISSING EN BEKENDMAKING
Artikel B11.100
De beslissing tot weigering of toekenning van een licentie wordt, na kennisname van het
verslag en het advies van het Auditoraat voor de Licenties, genomen rekening houdende met
alle feitelijke elementen zoals die voorliggen tot op de dag vóór de zitting van de
Licentiecommissie waarop de zaak is vastgesteld en die binnen de hierboven bepaalde
termijnen werden overgemaakt.

Het verslag van het Auditoraat voor de Licenties is gezaghebbend doch niet bindend
voor de Licentiecommissie die er op gemotiveerde wijze kan van afwijken.
Artikel B11.101
Teneinde de gelijke behandeling van de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen
in eerste aanleg een beslissing genomen te zijn door de Licentiecommissie als volgt :
-

voor aanvragen voor 1A en 1B : vóór 25 april
voor aanvragen voor 1e nationale : vóór 25 april
voor de Super League : vóór 30 april
voor aanvragen voor de elite afdeling Futsal : voor 15 mei
Inzake Financial Fair Play : vóór 15 februari
Inzake Leefbaarheid van het Belgisch profvoetbal: : vóór 15 februari

Artikel B11.102
De beslissingen van de Licentiecommissie worden behoorlijk gemotiveerd.
Deze vermeldt onder meer :
-

-

de attesten, verklaringen en feiten waaruit blijkt dat de licentie al dan niet kan worden
toegekend;
de afbetalingsplannen desgevallend toegestaan door de schuldeisers van de
verschuldigde betalingen zoals vermeld in de algemene licentievoorwaarden alsmede
de vaststelling dat de termijnen werden nageleefd;
desgevallend de aanhangige procedures in verband met betwiste sommen zoals
bedoeld in de algemene licentievoorwaarden en het onderzoek van de ernst van de
betwisting.

Artikel B11.103
Iedere beslissing van de Licentiecommissie dient aan de betrokken club te worden betekend.
De beslissingen van de Licentiecommissie worden, desgevallend in verkorte versie,
gepubliceerd in de eerstvolgende editie van het bondsblad.
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6 VERHAAL BIJ HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR
DE SPORT (BAS)
6.1 VOORWAARDEN EN MODALITEITEN
Artikel B11.104
Verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport is in het kader van deze reglementering
mogelijk tegen de beslissingen genomen in eerste aanleg door de Disciplinaire Raad voor het
profvoetbal en de beslissingen in eerste aanleg genomen door de Licentiecommissie inzake
licentieaanvragen voor 1e nationale, Super League vrouwenvoetbal, UEFA Women’s
Champions League en Futsal Elite, inzake toezicht op de toekenningsvoorwaarden licenties
1e nationale, Super League vrouwenvoetbal, UEFA Women’s Champions League en Futsal
Elite en mededeling van alle latere gebeurtenissen en de Controlecommissie.
Dit betreft eveneens de Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme van
de Disciplinaire Raad.
Voor elk verhaal tegen een beslissing die in eerste aanleg door de Controlecommissie is
genomen, moet, afhankelijk van de betrokken licentie, rekening worden gehouden met de
relevante bepalingen van Boek V of Boek A.
Artikel B11.105
Het indienen van een verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport tegen beslissingen
genomen in eerste aanleg door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal of de
Licentiecommissie inzake licentieaanvragen voor 1e nationale, Super League vrouwenvoetbal,
UEFA Women’s Champions League en Futsal Elite, inzake toezicht op de
toekenningsvoorwaarden licenties 1e nationale, Super League vrouwenvoetbal, UEFA
Women’s Champions League en Futsal Elite en mededeling van alle latere gebeurtenissen
schort de uitwerking van de getroffen beslissing op.
Het indienen van een verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport tegen een beslissing
genomen in eerste aanleg door de Nationale kamer in de strijd tegen discriminatie en
racisme van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal:
-

schort de uitwerking van de getroffen beslissing, desgevallend per betrokkene, op ingeval
geen inbreuken op de verbodsbepalingen inzake discriminatie worden weerhouden.

ingeval een andere inbreuk werd weerhouden en het verhaal gericht is tegen een
schorsing van minstens vijf effectieve wedstrijden van de officiële competitie of een
beslissing waarbij een club minstens drie wedstrijden met gesloten deuren moet betwisten,
is het verhaal niet schorsend.
-

schort de uitwerking van de getroffen beslissing, desgevallend per betrokkene, niet op
ingeval inbreuken op de verbodsbepalingen inzake discriminatie worden weerhouden.
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Het indienen van een verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport tegen andere
beslissingen dan deze vermeld in het vorig artikel schort de uitwerking van de getroffen
beslissing niet op.
Artikel B11.106
Het verhaal wordt, op straffe van nietigheid, ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan
het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en wordt gericht tegen alle partijen en de KBVB.
Dit verhaal kan enkel worden ingesteld door de volgende partijen :
1° Tegen beslissingen van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal :
- een partij;
- het parket;
- een belanghebbende aangeslotene, tussenpersoon of club.
2° Ingeval van beslissingen van de Licentiecommissie betreffende de toekenning of weigering
van een licentie voor 1e nationale, Super League vrouwenvoetbal, UEFA Women’s
Champions League en Futsal Elite inzake toezicht op de toekenningsvoorwaarden
licenties 1e nationale, Super League vrouwenvoetbal, UEFA Women’s Champions League
en Futsal Elite en mededeling van alle latere gebeurtenissen :
- de betrokken club;
- het Auditoraat voor de Licenties :
- een derde belanghebbende club, uitkomende in :
o het profvoetbal 1A, 1B of 1ste nationale wat licenties voor 1A en 1B betreft;
o 1e nationale of 2e afdeling VV/ACFF wat de licenties voor 1e nationale betreft,
o uit de Super League of 1e of 2e nationale wat de licenties voor de Super League
betreft en uit de Super League wat de Europese licenties betreft;
o De elite afdeling van het futsal wat de licenties voor het Elite Futsal betreft.
3° Ingeval van andere beslissingen van de Licentiecommissie:
- de betrokken club;
- het Auditoraat voor de Licenties.
Artikel B11.107
Het verhaal tegen de beslissingen van de Disciplinaire Raad profvoetbal, gericht aan het
Belgisch Arbitragehof voor de Sport, wordt op straffe van verval ingesteld binnen een termijn
van zeven dagen na de dag van de betekening van de aangevochten beslissing voor de partij,
en binnen een termijn van zeven dagen na de publicatie ingeval van derdenverzet en voldoet,
op straffe van nietigheid, aan de vormvereisten voor een vordering.
Het verhaal tegen deze beslissingen van de Licentiecommissie, gericht aan het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport, wordt op straffe van verval ingesteld binnen een termijn van drie
werkdagen na de dag van de betekening van de beslissing voor de betrokken club en binnen
een termijn van drie werkdagen na de publicatie voor de overige partijen, en voldoet, op straffe
van nietigheid, aan de vormvereisten voor een vordering.
Artikel B11.108
De partij die verhaal aantekent dient, op straffe van onontvankelijkheid, op eerste verzoek
uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen de kosten voor deze arbitrage te betalen.
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Artikel B11.109
Verhaal tegen een tussenbeslissing kan pas worden ingesteld vanaf de betekening van de
eindbeslissing.
Artikel B11.110
Het Arbitragecollege zetelend in graad van beroep herneemt de procedures in zijn geheel
zowel in rechte als in feiten en heeft volheid van rechtsmacht. Het Arbitragecollege beoordeelt
de zaak met dezelfde beoordelingsbevoegdheid als de Licentiecommissie of de Disciplinaire
Raad voor het Profvoetbal.
Artikel B11.111
In het kader van deze procedure zijn benevens de in dit onderdeel voorziene bepalingen, de
reglementen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport van toepassing, zoals deze gelden
op de dag van het aanwenden van dit rechtsmiddel (zie www.bas-cbas.be)

6.2 BIJZONDERHEDEN INZAKE LICENTIEDOSSIERS
Artikel B11.112
Licentiedossiers worden uit hun aard als bijzonder spoedeisend beschouwd. Het
Arbitragecollege behandelt de zaak zo spoedig mogelijk zodat in licentiedossiers uiterlijk
uitspraak kan worden gedaan :
-

voor aanvragen voor 1e nationale : op 22 mei
voor de Super League : op 25 mei
voor het Elite futsal: op 10 juni

Artikel B11.113
Het Auditoraat voor de Licenties dient verplicht gehoord te worden in de licentieprocedure,
zonder evenwel formeel partij te zijn.
Artikel B11.114
Licentiedossiers bevatten uit hun aard vertrouwelijke bedrijfsgegevens. De
inzagemogelijkheden voor derde belanghebbende partijen na verhaal of vrijwillige
tussenkomst voor het BAS, wordt steeds beperkt tot de niet-confidentiële onderdelen van het
licentiedossier.

Zoals aangegeven door de betrokken club bij het indienen en aanvullen van het dossier.
Artikel B11.115
Het Arbitragecollege dient na te gaan of de sedert de behandeling door de Licentiecommissie
ontstane nieuwe schulden als bedoeld in de algemene licentievoorwaarden door de club
werden betaald 3 werkdagen vóór de zitting waarop de zaak is vastgesteld en zal ook rekening
houden met alle nieuwe gegevens.
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Artikel B11.116
De bewijsstukken waaruit blijkt dat de club de licentievoorwaarden vervult 3 werkdagen vóór
de zitting van het Arbitragecollege, moeten minstens 24 uur vóór het tijdstip van de start van
de zitting waarop de zaak is vastgesteld, worden ingediend via het digitaal systeem voor de
clubs.
Het digitaal systeem zal automatisch worden afgesloten 24 uur voor de zitting.
De bewijsstukken die worden ingediend buiten deze termijn, worden van rechtswege geweerd
uit de debatten.
Het Auditoraat voor de Licenties zal alle stukken overmaken aan het Arbitragecollege, waarbij
een niet-confidentiële versie zal worden overgemaakt aan de eventuele tussengekomen derde
belanghebbende club.
Indien het Arbitragecollege na verhaal beslist dat de club recht heeft op een licentie, neemt de
Licentiecommissie de administratieve afhandeling op zich.

7 VORDERINGEN LASTENS EN UITGAANDE VAN LEDEN
VAN BONDSINSTANTIES
7.1 VORDERING LASTENS LEDEN VAN EEN BONDSINSTANTIE
Artikel B11.117
Wanneer een procedure wordt ingeleid wegens feiten strijdig met het bondsreglement of die
een ernstige inbreuk uitmaken op de integriteit van de bond of de voetbalsport, uitgezonderd
wedstrijdvervalsing en doping of discriminatie, die uit hun aard vreemd zijn aan de uitoefening
van zijn mandaat en waarvoor hij in eigen naam optreedt, lastens een lid van een
bondsinstantie, wordt de rechtspleging ingeleid en behandeld volgens de onderstaande
bepalingen:
1° In geval van leden van provinciale bondinstanties ACFF: Sportcomité ACFF in eerste
aanleg en Beroepscomité ACFF in graad van beroep;
2° In geval van leden van regionale instanties die louter onder de bevoegdheid ressorteren
van ACFF: Sportcomité KBVB in eerste aanleg en Beroepscomité KBVB in beroep;
3° In geval van leden van de bondsinstanties Voetbal Vlaanderen: Sportcomité KBVB in
eerste aanleg en Beroepscomité KBVB in beroep;
4° In geval van leden van strategische organen van de KBVB of de vleugels, van het parket,
Onderzoekscommissie, Pool van specialisten en nationale bondsinstanties: BAS.
Voor de toepassing van dit artikel, en enkel voor het bepalen van de bevoegdheid, wordt het
lid dat verschillende functies cumuleert, geacht te behoren tot de instantie met de hoogste
rang.
Wanneer een procedure wordt ingeleid wegens feiten van wedstrijdvervalsing en doping, zelfs
als die vreemd zijn aan de uitoefening van zijn mandaat en waarvoor hij in eigen naam
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optreedt, lastens een lid van een bondsinstantie, wordt de rechtspleging ingeleid en behandeld
volgens de onderstaande bepalingen:
1° In geval van leden van provinciale bondinstanties ACFF: Beroepscomité in eerste aanleg
en BAS in graad van beroep;
2° In geval van leden van regionale instanties die louter onder de bevoegdheid ressorteren
van ACFF: Beroepscomité KBVB in eerste aanleg en BAS in graad van beroep;
3° In geval van leden van de bondsinstanties Voetbal Vlaanderen: Beroepscomité KBVB in
eerste aanleg en BAS in graad van beroep;
4° In geval van leden van strategische organen, parket, Onderzoekscommissie, Pool van
specialisten en nationale bondsinstanties : BAS.
Wanneer een procedure wordt ingeleid wegens feiten van discriminatie, zelfs als die vreemd
zijn aan de uitoefening van zijn mandaat en waarvoor hij in eigen naam optreedt, lastens een
lid van een bondsinstantie, wordt de rechtspleging ingeleid en behandeld in eerste aanleg
voor de Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme.
Zie Boek B2- Bondsorganisatie- De Disciplinaire instanties.
Artikel B11.118
Wanneer een procedure wordt ingeleid wegens feiten strijdig met het bondsreglement of die
een ernstige inbreuk uitmaken op de integriteit van de bond of de voetbalsport, zelfs als die
vreemd zijn aan de uitoefening van zijn mandaat en waarvoor hij in eigen naam optreedt,
lastens een lid van een bondsinstantie, waarbij meerdere partijen betrokken zijn of worden
vervolgd, wordt de rechtspleging op grond van samenhang ingeleid bij en behandeld door de
bondsinstantie dewelke bevoegd is conform de algemene bepalingen.

7.2 VORDERING INGESTELD DOOR EEN LID VAN EEN
BONDSINSTANTIE
Artikel B11.119
Indien een vordering ingesteld wordt door een bondsinstantie of een van haar leden, zijn
voormelde bepalingen van Art. B11.117 en B11.118 van toepassing.
Wanneer de vordering een andere instantie of een van haar leden betreft, is de rechtsmacht
bevoegd waarvan de rang hoger is dan deze van de hoogste hiërarchisch geplaatste partij dan
wel het BAS.
Hetzelfde geldt wanneer een lid van een bondsinstantie een vordering instelt over feiten
waarin het persoonlijk betrokken is. Indien de vordering feiten betreft die vreemd aan de
belangen van de opsteller, heeft de hoedanigheid van deze laatste geen invloed op de
bepaling van de bevoegde rechtsmacht.
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8 GESCHILLEN WEGENS VERSCHULDIGDE SOMMEN
8.1 VOORAFGAAND
Artikel B11.120
De schuldeisers moeten, vooraleer de procedure tot invordering van een schuld in te leiden,
de schuldenaar aangetekend in gebreke stellen en aanmanen de schuld te betalen.

8.2 INDIENEN VAN EEN VORDERING
Artikel B11.121
De schuldeiser kan bij de KBVB een vordering indienen zo de schuld niet voldaan werd op de
gestelde vervaldag of binnen de zeven dagen volgend op de datum, vermeld op het
afgiftebewijs van voornoemde aangetekende zending, rekening houdend met de
verjaringstermijnen. Bij de vordering voegt de eiser een afschrift van de titel, al de stukken van
het dossier onder meer een afschrift van het totaal van de schulden, de kopij van
ingebrekestelling evenals het bewijs van de aangetekende zending.

8.3 FINANCIËLE GESCHILLEN BIJ DE HERAANSLUITING VAN
DE AMATEUR DIE ONTSLAG NAM IN DE PERIODE VAN 1
TOT 30 APRIL
Artikel B11.122
Indien het geschil betrekking heeft op schulden die de betrokken amateur die ontslag nam in
de periode van 1 tot 30 april nog heeft bij zijn vorige club, verloopt de procedure zoals bepaald
in artikel B11.120 en B11.121 hierboven.
In dit geval kan de betrokkene bij de nieuwe club niet op het wedstrijdblad ingeschreven
worden.

8.4 BESLISSING - INTRESTEN
Artikel B11.123
Indien het geschil betrekking heeft op andere schulden als deze bepaald onder artikel B11.122
hierboven gelden de volgende regels :
Bij niet-betaling stelt de bevoegde bondsinstantie de betalingsmodaliteiten en termijnen vast.
Zij kan tevens verwijlintresten opleggen die, behoudens afwijkende overeenkomst, berekend
worden op basis van de gerechtelijke intrest in voege in burgerlijke zaken op de dag dat de
schuld opeisbaar werd, vermeerderd met 4%.
De dag waarop de schuld opeisbaar wordt, is de contractuele vervaldag. Indien er geen
bepaald werd, wordt de vervaldag vastgesteld op de datum van de poststempel van de in
artikel B11.120 vermelde verplichte ingebrekestelling.
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8.5 GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Artikel B11.124
Wanneer de schuldenaar een in kracht van gewijsde gegane beslissing niet uitvoert, licht de
schuldeiser de KBVB van deze tekortkoming in. De KBVB stelt bij aangetekend schrijven de
nalatige club of aangeslotene in gebreke de schuld en/of de intresten binnen de zeven dagen
te vereffenen.
Wanneer geen gevolg wordt gegeven aan deze aanmaning, wordt de schuldenaar in de
toestand van sportieve inactiviteit geplaatst.
Wat betreft de uitvoerbaarheid van een scheidsrechterlijke uitspraak dient rekening gehouden
te worden met de artikelen inzake van het Gerechtelijk Wetboek.

9 BETREKKINGEN TUSSEN CLUBS EN AANGESLOTENEN
9.1 DISCIPLINAIRE BEVOEGDHEID VAN DE CLUBS
Artikel B11.125
Wanneer een toegewezen aangeslotene zijn verplichtingen tegenover zijn club of één van de
andere haar toegewezen aangeslotenen niet naleeft, kan de club tegen de betrokkene de
sancties nemen die zij passend acht.
De gevolgen op het contract tussen de club en de toegewezen aangeslotene worden geregeld
conform de bepalingen die de betrekkingen tussen de partijen regelen.
Bij gebreke aan dergelijke bepalingen wordt de club niet ontslagen van haar verplichtingen
zoals die uit het contract voortvloeien.
Artikel B11.126
De sancties, uitgesproken door de club tegen haar toegewezen aangeslotenen, moeten op
straffe van nietigheid aan deze laatsten aangetekend betekend worden.
Deze betekening vermeldt:
1° de datum waarop de sanctie werd genomen;
2° de datum waarop de ten laste gelegde feiten of tekortkomingen zich voordeden en de
samenvatting ervan;
3° de opgelegde sanctie;
4° de mogelijkheid tot het indienen van verhaal in de vorm en termijnen bepaald in het
bondsreglement.
Op bondsvlak zijn dergelijke door de club uitgesproken sancties geen beslissingen in eerste
aanleg.

Overeenkomstig de Arbeidsreglementenwet van 8 april 1965 mogen alleen de bij
het arbeidsreglement gestelde straffen worden opgelegd; de straffen moeten, op straffe
van nietigheid, uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de tekortkoming is
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vastgesteld, door de werkgever of door zijn aangestelde ter kennis worden gebracht
van degenen die ze hebben opgelopen; indien de straf bestaat in een geldboete mag
het totaal van de per dag opgelegde boeten een vijfde van het dagloon niet
overschrijden.
Artikel B11.127
Een club kan geen sancties opleggen aan:
1° één van haar toegewezen aangeslotenen wegens de weigering tot spelen onder het
toezicht van de bond, behalve wanneer de speler contractueel aan deze club verbonden
is;
2° de aangeslotenen die haar waren toegewezen, wegens feiten die zich voordeden na hun
definitieve transfer, hun desaffectatie of hun ontslag.

9.2 MOGELIJKE SANCTIES VAN EEN CLUB TEN OPZICHTE VAN
DE HAAR TOEGEWEZEN AANGESLOTENEN
9.2.1 Overzicht
Artikel B11.128
Een club kan volgende sancties nemen ten opzichte van de haar toegewezen aangeslotenen:
1° een waarschuwing;
2° een geldboete;
3° een schorsing;
4° een schrapping alsmede voorstelling tot schrapping aan de bond.

9.2.2 Boetes
Artikel B11.129
De club kan aan de haar toegewezen aangeslotenen de boetes opleggen die bepaald zijn in
haar huishoudelijk reglement en, indien het gaat om een speler onder contract, in het contract
dat de betrekkingen tussen partijen regelt.
Die boetes worden op straffe van verval binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de
betekening aan de betrokkene, opgeëist.
Artikel B11.130
Wanneer een speler bezwaar indient tegen een boete voor een inbreuk op het contract, blijven
de beperkingen voorzien ofwel in het contract ofwel in het bondsreglement geldig.

9.2.3 Schorsing
Artikel B11.131
De schorsing kan gelden voor bepaalde of onbepaalde tijd.
De betrokken aangeslotene wordt dan beschouwd als geschorst door de club waaraan hij is
toegewezen.
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Artikel B11.132
Indien de betrokken aangeslotene tegelijkertijd gekwalificeerd is voor een club van een andere
voetbaldiscipline, kan de sanctionerende club de uitbreiding van de sanctie verzoeken bij de
bevoegde disciplinaire instantie.

9.2.4 Voorstel tot schrapping
Artikel B11.133
Een club kan een schrapping van zijn toegewezen aangeslotene voorstellen door het instellen
van een vordering bij de bevoegde disciplinaire instantie van de andere voetbaldiscipline.

10 DISCIPLINAIRE SANCTIES
10.1 ALGEMEEN
Artikel B11.134
Sanctioneerbaar zijn:
1° alle feiten die in strijd zijn met het bondsreglement met inbegrip van alle verplichtingen die
hieruit voortvloeien;
2° alle feiten die een ernstige inbreuk uitmaken op de integriteit van de bond of de
voetbalsport in het algemeen.
Artikel B11.135
Behoudens andersluidende bepalingen in het bondsreglement, is voor het toepassen van
sancties geen opzet vereist.
Artikel B11.136
Sancties treden in werking:
1° In geval van aanvaarding van een minnelijke schikking: de eerste dag volgend op de
aanvaarding van het voorstel tot minnelijke schikking;
2° bij beslissing in eerste aanleg: de eerste dag die volgt op de dag waarop de termijn voor
beroep verstrijkt, behalve indien schorsend hoger beroep werd ingesteld;
3° bij beslissing gewezen op verzet tegen een beslissing in eerste aanleg uitgesproken bij
verstek: op de datum van de inwerkingtreding van de uitspraak uitgesproken bij verstek;
4° bij uitspraak van de bevoegde disciplinaire instantie die volgt op het opleggen van een
preventieve schorsing: de opgelegde sanctie is retroactief uitvoerbaar op de datum van de
inwerkingtreding van de preventieve schorsing;
5° bij beslissing in tweede aanleg na schorsend beroep: de eerste werkdag van de week die
volgt op die van de uitspraak.

Onmiddellijke inwerkingtreding van schorsingen kan bevolen worden bij schorsing van
datum tot datum, mits dit uitdrukkelijk in de beslissing vermeld wordt.
Dit laat evenwel de bijzondere inwerkingtredingsbepalingen onverlet voor wat betreft:
-

de schorsingen van aangeslotenen in het kader van de gele en rode kaarten;
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-

de sancties in het kader van een procedure van rechtswege ingeleid op basis van het
scheidsrechtersverslag die inwerking treden:

Art. P
1° In geval van aanvaarding van een minnelijke schikking: de eerste dag volgend op de
aanvaarding van het voorstel tot minnelijke schikking;
2° bij beslissing in eerste aanleg: de tweede dag die volgt op de zitting om 12u00, behalve
indien schorsend hoger beroep werd ingesteld;
3° bij beslissing in tweede aanleg na schorsend beroep: de dag van de uitspraak, één uur
na de betekening van de beslissing uiterlijk 18u00. Ingeval de beslissing na 18u00 werd
betekend, treedt de sanctie de volgende dag in werking

Art. V
1° In geval van aanvaarding van een minnelijke schikking: de vijfde werkdag om 12u00 van
de week volgend op de aanvaarding van het voorstel tot minnelijke schikking;
2° bij beslissing in eerste aanleg: de derde werkdag om 12u00 die volgt op de betekening
van de beslissing, behalve indien schorsend hoger beroep werd ingesteld;
3° bij beslissing in tweede aanleg na schorsend beroep:
- in geval van betekening op de dag van de beslissing: de volgende kalenderdag om
12u00
- in geval van betekening op de kalenderdag volgend op de dag van de beslissing:
één uur na de betekening.
Art. A
1° In geval van aanvaarding van een minnelijke schikking: de eerste werkdag van de week
volgend op de aanvaarding van het voorstel tot minnelijke schikking;
2° bij beslissing in eerste aanleg: de eerste werkdag van de week volgend op de
betekening van de beslissing, behalve indien schorsend hoger beroep werd ingesteld;
3° bij beslissing in tweede aanleg na schorsend beroep:
- in geval van betekening op de dag van de beslissing: de volgende kalenderdag
- in geval van betekening op de kalenderdag volgend op de dag van de beslissing:
één uur na de betekening.

10.2 MOGELIJKE SANCTIES
Artikel B11.137
Disciplinaire sancties worden uitsluitend uitgesproken door een bevoegde disciplinaire
instantie, zonder dat dit afbreuk doet aan wat bepaald is inzake beslissingen van de
scheidsrechter en hun administratieve gevolgen.
Artikel B11.138
Voor het opleggen van een sanctie beschikt de bevoegde disciplinaire instantie over een
discretionaire beoordelingsbevoegdheid, rekening houdend met de principes van de
evenredigheid en effectiviteit van sancties.
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In geval van voorgenomen schorsing van niet-spelende aangeslotenen kan met het oog op de
effectiviteit van de sanctie bijkomend aan de schorsing dan wel vervangend een geldboete
worden opgelegd.

Artikel B11.139
De disciplinaire instanties kunnen alleen de sancties die hun grondslag vinden in het
bondsreglement opleggen.
Dit laat de bevoegdheid van de bond onverlet om beslissingen van sportieve instanties uit te
voeren of af te dwingen.
Artikel B11.140
Indien bij een bepaling in het bondsreglement een uitdrukkelijke sanctie (al dan niet in een
vork) wordt vermeld, maakt de bevoegde disciplinaire instantie toepassing van de vermelde
sanctie(s), tenzij een andere sanctiemogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien. Dit laat het mogelijk
bestaan van meervoudige inbreuken evenwel onverlet, in welk geval een cumul van sancties
mogelijk is.
Indien bij een bepaling in het bondsreglement geen uitdrukkelijke sanctie (al dan niet in een
vork) wordt vermeld, kan de bevoegde disciplinaire instantie toepassing maken van een of
meerdere van de hierna vermelde sancties:
1° Berisping;
2° Blaam;
3° Geldboete;
4° Schorsing;
5° Schrapping.
Artikel B11.141
Het opleggen van één of meerdere van deze sancties is evenwel onderworpen aan de
hieronder vermelde bepalingen en laat de mogelijkheden van het toepassen van alternatieve
maatregelen of een indicatieve tabel onverlet.

10.3 ALTERNATIEVE MAATREGEL
Artikel B11.142
Een disciplinaire instantie kan een alternatieve maatregel opleggen na tegensprekelijk debat
en voor zover de betrokkene met de alternatieve maatregel instemt, behalve in die gevallen
waarin het reglement de schorsing of de schrapping als sanctie voorziet.
De alternatieve maatregel heeft een op preventie of herstel gericht karakter en bestaat uit het
uitvoeren van een opdracht of het nemen van een maatregel, met als doel de sportieve
waarden in of het gemeenschappelijk belang van het voetbal te bevorderen.
Artikel B11.143
De disciplinaire instantie vermeldt in haar uitspraak:
1° voor welke anders toepasselijke sanctie de alternatieve maatregel geheel of gedeeltelijk in
de plaats komt;
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2° binnen welke termijn de betrokkene de alternatieve maatregel moet realiseren.

Artikel B11.144
Indien de betrokkene de alternatieve maatregel uitvoert binnen de termijn die hiervoor is
opgelegd, komt deze in de plaats van de anders toepasselijke sanctie.
Indien de betrokkene de alternatieve maatregel niet of slechts gedeeltelijk uitvoert binnen de
termijn die hiervoor is opgelegd, wordt de anders toepasselijke sanctie onmiddellijk van kracht.
De betrokkene levert, desgevraagd, het bewijs van de uitvoering van de alternatieve
maatregel. Bij gebreke van dergelijk bewijs, wordt de alternatieve maatregel geacht niet
uitgevoerd te zijn.

10.4 SANCTIE MET UITSTEL
Artikel B11.145
Een sanctie kan geheel of gedeeltelijk uitgesproken worden met uitstel.
Aan het uitstel is een proeftermijn verbonden van één jaar, tenzij de disciplinaire instantie
uitdrukkelijk en gemotiveerd een kortere termijn vaststelt.
Artikel B11.146
Een schorsing met uitstel voor de duur van een bepaald aantal wedstrijden wordt effectief
indien tijdens de proeftermijn de gesanctioneerde aangeslotene een inbreuk begaat die
aanleiding geeft tot een nieuwe schorsing.
Een schorsing van datum tot datum met uitstel wordt effectief indien tijdens de proeftermijn de
gesanctioneerde aangeslotene een inbreuk begaat die aanleiding geeft tot een nieuwe
schorsing van datum tot datum.
Artikel B11.147
Een sanctie, andere dan een schorsing, met uitstel wordt effectief voor zover tijdens de
proeftermijn de gesanctioneerde aangeslotene of club een gelijkaardige inbreuk begaat die
gesanctioneerd dient te worden op grond van dezelfde bepaling van het bondsreglement als
de oorspronkelijke inbreuk.
Artikel B11.148
Een sanctie met uitstel wordt slechts effectief voor zover dit uitdrukkelijk wordt vastgesteld
door de bevoegde disciplinaire instantie.

10.5 INDICATIEVE TABEL
Artikel B11.149
Zowel voor het profvoetbal als het amateurvoetbal worden voorstellen tot minnelijke
schikkingen aan en disciplinaire sancties jegens clubs en aangeslotenen gebaseerd op de
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indicatieve tabel, voor zover deze van toepassing is, zoals toegevoegd in bijlage aan
onderhavig reglement
De indicatieve tabel laat de sanctiemogelijkheden voor bijzondere inbreuken onverlet.
Artikel B11.150
Elke beslissing tot disciplinaire sanctie verwijst uitdrukkelijk naar de indicatieve tabel, voor
zover deze van toepassing is.

10.6 BOETES
Artikel B11.151
Clubs kunnen een boete oplopen van maximaal 5.000,00 EUR (profvoetbal) of 2.500,00 EUR
(amateurvoetbal) zonder dat ze hoger mag zijn dan:
1° voor ploegen die de bondsbijdrage op inkomgelden en TV-gelden betalen: de ontvangsten
van een wedstrijd, berekend op het gemiddelde van de ontvangsten van de club tijdens
het lopende seizoen.
2° voor ploegen die geen bondsbijdrage op inkomgelden en TV-gelden betalen:
- 1ste provinciale:
800,00 EUR
- 2de provinciale:
500,00 EUR
- 3de provinciale:
300,00 EUR
de
- 4 provinciale:
200,00 EUR
- provinciale vrouwen:
200,00 EUR
- futsal
pm
- recreatief voetbal en minivoetbal
150,00 EUR
Deze boete kan verdubbeld worden bij recidive gedurende hetzelfde of het seizoen volgend
op het seizoen waarin de inbreuk werd begaan.
De in dit artikel bepaalde grenzen doen geen afbreuk aan de hogere boetes waarin het
bondsreglement voorziet voor bijzondere inbreuken.
Artikel B11.152
Aangeslotenen kunnen een boete oplopen van maximum 5.000,00 EUR (profvoetbal) of
2.500,00 EUR (amateurvoetbal).
Deze boete kan verdubbeld worden bij recidive gedurende hetzelfde seizoen of het seizoen
volgend op het seizoen waarin de inbreuk werd begaan.
De in dit artikel bepaalde grenzen doen geen afbreuk aan de hogere boetes waarin het
bondsreglement voorziet voor bijzondere inbreuken.

10.7 PUNTENHANDICAP
Artikel B11.153
In de gevallen waarin de bevoegde disciplinaire instantie een puntenhandicap kan opleggen
(forfait van een ploeg, daden van wedstrijdvervalsing, overdracht van patrimonium en van
stamnummer), bedraagt deze maximaal 1/10de van de te verdienen punten in de competitie

Page 49 of 95

Boek B, Titel 11 – Geschillen en procedures

waarin de betrokken club uitkomt of zal uitkomen rekening houdend met de opgelegde sanctie
van degradatie. Ingeval van wedstrijdvervalsing, kan het dubbele van dit maximum worden
opgelegd.
Indien de toepassing van deze regel leidt tot een cijfer na de komma, wordt dat cijfer afgerond
naar het hogere of lagere gehele getal, naargelang al dan niet 0,5 punt wordt bereikt.
Indien de competitie wordt gespeeld in periodes, wordt de handicap verdeeld per periode. Per
periode is deze dan gelijk aan de totale puntenhandicap gedeeld door het aantal periodes, en,
in voorkomend geval, afgerond naar het lagere geheel getal.

Bepaling geldig voor seizoen 2021-2022 : Clubs die het geannuleerde seizoen 20202021 hebben aangevat met een puntenhandicap, vangen het seizoen 2021-2022 aan met
dezelfde puntenhandicap.
Indien de stand op het einde van de periode tussen twee of meerdere ploegen gelijk zou zijn,
zal de toegepaste afronding als onbestaande worden geacht.

10.8 SCHORSING VAN AANGESLOTENEN
10.8.1

Algemene bepalingen

Artikel B11.154
De schorsing is een sanctie getroffen tegen een aangeslotene, die hem belet aan alle of
bepaalde activiteiten van of in het kader van de bond deel te nemen.
Artikel B11.155
De schorsing kan van toepassing zijn:
1° voor een aantal wedstrijden of van datum tot datum;
2° in afwachting van het verschijnen van de betrokkene voor de bevoegde bondsinstantie in
een procedure die voorziet in een schorsing tot aan de verplichte persoonlijke verschijning;
3° preventief, in afwachting van de inleiding en de afloop van een procedure.
Artikel B11.156
Een voor een bepaald aantal wedstrijden of van datum tot datum geschorste aangeslotene
mag tijdens de duur van zijn sanctie niet ingeschreven worden op het wedstrijdblad van een
wedstrijd waarop zijn schorsing betrekking heeft, onverminderd de mogelijkheid om een ruimer
verbod op te leggen om aan alle of bepaalde activiteiten van of in het kader van de bond deel
te nemen.
Dit impliceert onder meer het verbod tot het waarnemen van taken als ploeg- of
terreinofficial.

Art. P
In het geval van schorsing of uitsluiting van de trainer in het profvoetbal, kan deze de
wedstrijd tijdens dewelke hij is uitgesloten of waarvoor hij geschorst is in de tribunes
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bijwonen. Het is hem verboden om de dag van de wedstrijd vóór of tijdens de wedstrijd
aanwezig te zijn in de kleedkamers of de neutrale zone, net zoals het verboden is om tijdens
de wedstrijd rechtstreeks of onrechtstreeks te communiceren met de spelers en/of
technische staf van zijn ploeg. Na de wedstrijd zal de trainer de kleedkamers mogen
betreden. Hij zal de persconferentie echter niet bijwonen en geen interviews geven.

Art. V/A
In het geval van schorsing of uitsluiting van een trainer of een ploegofficial in het
amateurvoetbal, kan deze de wedstrijd tijdens dewelke hij is uitgesloten of waarvoor hij
geschorst is in de tribunes bijwonen. Het is hem verboden om de dag van de wedstrijd vóór
of tijdens de wedstrijd aanwezig te zijn in de kleedkamers of de neutrale zone. Ten vroegste
15 minuten na afloop van de wedstrijd kan deze de kleedkamer of neutrale zone betreden.
Artikel B11.157
De schorsingen behouden hun uitwerking zelfs indien de speler:
- wordt toegewezen aan of (tijdelijk) getransfereerd wordt naar een andere club;
- in tussentijd van leeftijdscategorie verandert.
In dit laatste geval heeft de (nog resterende) schorsing uitwerking vanaf de eerstvolgende
wedstrijddag van zijn nieuwe categorie.
Indien de club waarvoor de speler gekwalificeerd is geen ploeg (meer) in lijn brengt in deze
categorie, heeft de (nog resterende) schorsing uitwerking vanaf de eerstvolgende wedstrijddag
van:
- de hoogste jeugdcategorie (van U6 tot U21) die de club in lijn brengt indien de speler
op 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 16 jaar is;
- de hoogste seniorescategorie die de club in lijn brengt indien de speler op 1 januari die
het seizoen voorafgaat 16 jaar is.
Artikel B11.158
De schorsingen opgelegd door een internationaal organisme hebben uitwerking voor de door
dat internationaal organisme zelf bepaalde wedstrijden en/of periodes.
Artikel B11.159
Het feit dat een speler in verzet, of ingevolge behandeling na het opleggen van een preventieve
schorsing of in hoger beroep een vermindering of een opheffing verkrijgt van de in eerste
aanleg opgelegde schorsing, kan niet ingeroepen worden om de wedstrijd of wedstrijden te
doen herspelen, waaraan hij wegens de in eerste aanleg genomen beslissing niet heeft
kunnen deelnemen.

10.8.2

Schorsing voor een aantal wedstrijden

Artikel B11.160
Voor de schorsingen voor de duur van een bepaald aantal wedstrijden gelden volgende regels:
1° De schorsingen mogen niet meer bedragen dan acht wedstrijden.
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2° De schorsingen gelden enkel voor komende wedstrijden van dezelfde soort wedstrijden
(officiële versus vriendschappelijke wedstrijden) als die waarin de sanctioneerbare feiten
gepleegd werden.
3° De schorsingen hebben betrekking op een bepaald aantal wedstrijden effectief en
opeenvolgend af te werken door de ploeg waarin de speler of het niet-spelend lid optrad
op het ogenblik van de feiten die aanleiding tot de sanctie hebben gegeven.
4° De schorsingen opgelopen ingevolge een uitsluiting in de Beker van België U21
Profvoetbal hebben, naargelang het geval, betrekking op een bepaald aantal wedstrijden
effectief en opeenvolgend af te werken in:
- deze bekercompetitie;
- de beloftencompetitie 1A en 1B;
- de reservencompetitie (1ste nationale).
5° Schorsingen voor een aantal wedstrijden ingevolge een beslissing van een disciplinaire
instantie in een bepaalde categorie van een voetbaldiscipline (competitief voetbal,
recreatief voetbal, competitief futsal, recreatief futsal, minivoetbal) hebben enkel uitwerking
in wedstrijden van dezelfde categorie van die voetbaldiscipline.
Artikel B11.161
Schorsingen zijn allesomvattend voor de desbetreffende wedstrijddag en gelden voor alle
officiële wedstrijden die dezelfde dag gespeeld worden. Tijdens de zes dagen volgend op de
schorsingsdag mag de speler of het niet-spelend lid bovendien niet ingeschreven worden op
het wedstrijdblad van de eerstvolgende officiële wedstrijd van enige andere ploeg.
Indien de wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is op de
voorziene dag van schorsing om welke reden dan ook niet plaatsvindt, worden deze
schorsingsdag en de zes er op volgende dagen verplaatst naar de dag van de volgende
wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is.

Voor wat betreft de inwerkingtreding van de schorsingen blijven de algemene
bepalingen inzake de inwerkingtreding van sancties van deze Titel 11 van toepassing.

Voorbeeld:
Een speler is geschorst voor 2 wedstrijden eerste ploeg, ingaande op zondag. De tweede
schorsingsdag is deze waarop de eerste ploeg opnieuw een officiële wedstrijd heeft.
Op dag 2 vindt de wedstrijd niet plaats. De schorsingsdag en de zes er op volgende dagen
worden dan als volgt verplaatst.
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Artikel B11.162
Wanneer gedurende een schorsing voor een aantal wedstrijden een officiële wedstrijd van de
ploeg in dewelke de geschorste speler of het niet-spelend lid optrad op het ogenblik van de
gesanctioneerde feiten, stopgezet wordt of bij beslissing van de bevoegde bondsinstantie moet
herspeeld worden, wordt die wedstrijd aangerekend als een effectief ondergane schorsing.

Art. P
De betaalde sportbeoefenaars, toegewezen aan een club van het profvoetbal, die
gesanctioneerd werden met een schorsing voor een aantal wedstrijden ingevolge feiten,
gepleegd ter gelegenheid van een wedstrijd van de eerste ploeg, mogen gedurende de
schorsing aantreden met de beloften of reserven, met dien verstande dat de speler:
-

zijn eerste schorsingsdag effectief moet hebben ondergaan;
niet kan genieten van genoemde maatregel, bij een schorsing van datum tot datum,
reeds uitgesproken tijdens hetzelfde seizoen.
Bepaling geldig voor het seizoen 2022-2023 en 2023-2024

De betaalde sportbeoefenaars, toegewezen aan een club van het profvoetbal, die
gesanctioneerd werden met een schorsing voor een aantal wedstrijden ingevolge feiten,
gepleegd ter gelegenheid van een wedstrijd van de eerste ploeg A van de club van het
profvoetbal, mogen gedurende de schorsing niet aantreden met het U23 team dat als
eerste ploeg B aantreedt in de Competities Heren eerste ploegen.
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10.8.3

Schorsing van datum tot datum

Artikel B11.163
Wanneer de disciplinaire instantie van oordeel is dat een schorsing van meer dan acht
opeenvolgende wedstrijden moet worden opgelegd, wordt zij uitgesproken van datum tot
datum.
Die schorsingen gelden voor al de wedstrijden die in het kader van alle voetbaldisciplines
zullen gespeeld worden binnen de door de bevoegde disciplinaire instantie bepaalde periode.

10.8.4

Schorsing tot aan de persoonlijke verschijning

Artikel B11.164
De schorsing tot aan de persoonlijke verschijning, die in werking treedt bij de uitspraak, mag
bevolen worden aan aangeslotenen die zonder aanvaardbare reden verstek laten gaan op de
zitting waarvoor zij opgeroepen zijn met verplichting te verschijnen.

Het voorgaande geldt niet voor eerste ploegen uit het profvoetbal in geval van verstek bij
niet-verschijning in geval van rechtstreekse uitsluiting.
Een aangeslotene die opgeroepen wordt met de verplichting tot verschijnen voor de
Onderzoekscommissie en die zich hieraan onttrekt, kan door de voorzitter van de betrokken
instantie of de onderzoekscoördinator geschorst worden tot de verplichte persoonlijke
verschijning. Deze beslissing dient betekend te worden binnen de 48 uur. De schorsing blijft
lopen tot wanneer de betrokken aangeslotene een verzoek tot verschijning indient bij de bond.
Als deze sanctie aan een scheidsrechter wordt opgelegd door de arbitrage-instantie, moet hij
bij het bevoegde secretariaat een verzoek tot verschijning indienen binnen de 21 dagen
volgend op de betekening per aangetekend schrijven. Na deze termijn mag het dossier
opnieuw door het de arbitrage-instantie worden behandeld en mag een sanctie worden
opgelegd.
De schorsing wordt uitgebreid tot alle wedstrijden zonder onderscheid en houdt het verbod in
om het even welke door of in het kader van de bond georganiseerde activiteit uit te oefenen.

10.9 SCHRAPPING
10.9.1

Algemeen

Artikel B11.165
De schrapping is de zwaarste sanctie die kan uitgesproken worden door een bevoegde
disciplinaire instantie ingeval zij oordeelt dat de houding van een club of aangeslotene een
ernstige inbreuk uitmaakt op het bondsreglement.
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10.9.2

Schrapping van een club

Artikel B11.166
De schrapping maakt een einde aan het lidmaatschap van een club bij de bond.
Deze toestand belet al de ploegen van de club nog verder wedstrijden te spelen.
Artikel B11.167
Indien om welke reden ook, de schrapping het gevaar inhoudt ernstige financiële gevolgen te
hebben voor de bond, een andere door de FIFA erkende nationale bond, één van hun clubs
of één van hun aangeslotenen, kan de bond maatregelen nemen om de belangen van
eventuele schuldeisers te vrijwaren.
Artikel B11.168
De schrapping van het lidmaatschap als club kan tevens leiden tot de schrapping van de
verantwoordelijke bestuursleden van de betrokken club.
De schrapping ontslaat de verantwoordelijke bestuursleden van een geschrapte club niet van
hun financiële verplichtingen tegenover de bond, tegenover een andere door de FIFA erkende
nationale bond, tegenover één van hun clubs of één van hun aangeslotenen.
Artikel B11.169
De schrapping heeft de volgende gevolgen voor de overige toegewezen aangesloten leden:
De aangesloten leden die toegewezen zijn aan een club die geschrapt wordt, verliezen voor
de toepassing van de bondsreglementen hun hoedanigheid van bij die club aangesloten lid.
Om een toewijzing te verkrijgen aan een andere club moeten zij een nieuw
aansluitingsformulier ondertekenen. Zij die tijdelijk getransfereerd zijn, blijven gekwalificeerd.

10.9.3

Schrapping van een aangeslotene

Artikel B11.170
De schrapping maakt een einde aan het lidmaatschap van een aangeslotene bij de bond.
Artikel B11.171
Aan de beslissing tot schrapping kan een termijn gekoppeld worden waarbinnen de betrokkene
niet opnieuw kan aansluiten.

11 GELE EN RODE KAARTEN
11.1 ALGEMEEN
Artikel B11.172
Elke beslissing van de scheidsrechter die betrekking heeft op het gedrag van een op het
wedstrijdblad vermelde persoon en die daartoe volgens de regels van het voetbalspel
aanleiding geeft, wordt aan de betrokkene medegedeeld door het tonen van een gele of rode
kaart.
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Dergelijke beslissingen zijn niet vatbaar voor verhaal, behoudens bij vergissingen qua
identiteit.
Artikel B11.173
Gele of rode kaarten hebben de volgende betekenis:
De gele kaart wordt aangewend om aan te geven dat een waarschuwing uitgesproken wordt
tegenover de betrokkene. De rode kaart wordt aangewend om aan te geven dat de betrokkene
uitgesloten wordt.
In geval van een eerste gele kaart mag de betrokkene verder deelnemen aan de wedstrijd.
In geval van een tweede gele kaart in de loop van eenzelfde wedstrijd voor eenzelfde
betrokkene, wordt de gele kaart gevolgd door de rode kaart.
In geval van een rode kaart volgt de onmiddellijke uitsluiting van deelname van de betrokkene
aan het verdere verloop van de wedstrijd. De uitgesloten betrokkene mag niet worden
vervangen.
In afwijking van het voorgaande gelden de volgende bijzondere regels:
- in geval van een rode kaart voor een lid van de medische staf, blijft diens deelname
aan het verdere verloop van de wedstrijd gehandhaafd indien er geen ander medisch
lid voorhanden is;
- in geval van een rode kaart voor de terreinafgevaardigde, wordt deze vervangen door
een andere aangeslotene die op het wedstrijdblad is vermeld.
Gele en rode kaarten hebben administratieve en disciplinaire gevolgen.
In geval van een rechtstreekse uitsluiting wegens een rode kaart oordeelt de bevoegde
disciplinaire instantie over de sancties ten aanzien van de betrokkene, onverminderd de
mogelijkheid tot een minnelijke schikking.
Artikel B11.174
De behandeling van gele en rode kaarten opgelopen in wedstrijden kan schematisch als volgt
worden voorgesteld.

=

Wedstrijdblad

Wedstrijdblad en
Scheidsrechtersverslag

Administratieve
afhandeling

parket

Page 56 of 95

Boek B, Titel 11 – Geschillen en procedures

Voorstel
minnelijke
schikking

aanvaarding

weigering

Disciplinaire
instantie

11.2 WEDSTRIJDBLAD EN SCHEIDSRECHTERVERSLAG
Artikel B11.175
Onmiddellijk na de wedstrijd noteert de scheidsrechter op het wedstrijdblad de gele en/of rode
kaarten. Ze worden naargelang het geval genoteerd in de rubriek:
- van de waarschuwingen (gele kaarten),
- van de uitsluitingen wegens twee waarschuwingen (twee gele kaarten gevolgd door
een rode kaart),
- van de rechtstreekse uitsluitingen wegens een rode kaart.
Artikel B11.176
De scheidsrechter maakt een scheidsrechtersverslag op in geval van rechtstreekse
uitsluitingen en/of incidenten.

11.3 REGISTRATIE
Artikel B11.177
Gele en rode kaarten opgelopen tijdens wedstrijden 11 tegen 11 worden geregistreerd door
de bond, zelfs bij stopzetting van de wedstrijd.
Artikel B11.178
De registratie van de gele kaarten gebeurt afzonderlijk en naargelang het geval voor de
wedstrijden:
1° van het kampioenschap van eerste ploegen, inbegrepen de eventuele testwedstrijden;
2° van een eindronde van eerste ploegen, inbegrepen de eventuele kwalificatieronde;
3° van de play-offs;
4° van de jeugd en reserven;
5° van de Beker van België;
6° van de Beker van België U21 profvoetbal;
7° van de provinciale beker van eerste ploegen;
8° van de provinciale beker van jeugdploegen en reserven.
Artikel B11.179
Indien een persoon die ingeschreven is op het wedstrijdblad twee gele kaarten krijgt in de loop
van eenzelfde wedstrijd en dientengevolge uitgesloten wordt, worden niet deze gele kaarten
geregistreerd, maar wel de uitsluiting ingevolge de tweede gele kaart.
Indien een persoon die ingeschreven is op het wedstrijdblad rechtstreeks uitgesloten wordt
(rode kaart) na vooraf een gele kaart te hebben gekregen, wordt deze gele kaart niet
geregistreerd, maar wel de rechtstreekse uitsluiting.
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11.4 ADMINISTRATIEVE BOETE
Artikel B11.180
De verwerking van gele en rode kaarten door de bond geeft aanleiding tot de inning van een
administratieve boete.

Deze bedraagt:
1° Voor de officiële wedstrijden:

Alle ploegen behalve jeugd
Jeugd

Gele kaart
2,50 EUR
Geen retributie

Rode kaart
5,00 EUR
5,00 EUR

2° Voor de vriendschappelijke wedstrijden:

Profvoetbal 1A
Profvoetbal 1B
1ste nationale
Super League Vrouwenvoetbal
2de en 3de afdeling VV/ACFF
Eerste
ploeg
nationale
vrouwenafdelingen
Eerste
ploeg
provinciale
afdelingen
Reserven
Recreatief voetbal
Jeugd

Gele kaart
25,00 EUR
15,00 EUR
10,00 EUR

Rode kaart
50,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR

7,50 EUR

15,00 EUR

5,00 EUR

10,00 EUR

2,50 EUR

5,00 EUR

Geen retributie

5,00 EUR

11.5 VERGISSING VAN DE SCHEIDSRECHTER
Artikel B11.181
Uitsluitend wanneer de scheidsrechter, uiterlijk de eerste werkdag volgend op het einde van
de betrokken wedstrijd, erkent zich bij het aanwenden van een gele of rode kaart te hebben
vergist bij de identificatie van een persoon die ingeschreven is op het wedstrijdblad en/of erkent
een gele of rode kaart te hebben vergeten noteren op het wedstrijdblad, en dit bevestigt bij het
secretariaat van de bevoegde bondsinstantie, wordt de aangewezen rechtzetting door de bond
onverwijld doorgevoerd.

Art. P
Ingeval de scheidsrechter tijdens een wedstrijd van eerste ploegen in het profvoetbal een
speler een waarschuwing heeft gegeven door middel van een gele kaart, waarna
redelijkerwijze blijkt dat het gedrag van de speler een onmiddellijke reactie was op een
verbale en/of non-verbale uiting van racistische aard, kan het Departement Arbitrage
Profvoetbal, uiterlijk de eerste werkdag volgend op de wedstrijd en na consultatie van de
betrokken scheidsrechter, unaniem beslissen de gele kaart in te trekken.
De aangewezen rechtzetting dient onverwijld door de administratie te worden doorgevoerd.
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Dergelijke beslissing van het Departement Arbitrage Profvoetbal is definitief en zonder
verhaal.
Indien op basis van het wedstrijdblad wordt vastgesteld dat een scheidsrechter tijdens een
wedstrijd twee gele kaarten tegenover dezelfde persoon die ingeschreven is op het
wedstrijdblad heeft aangewend zonder deze uit te sluiten, legt de bond ambtshalve de sanctie
op die in dit reglement voorzien is en wordt de uitsluiting wegens een tweede gele kaart
geregistreerd.

11.6 CUMULATIEVE GELE KAARTEN (SCHORSING)
11.6.1

In éénzelfde wedstrijd

Artikel B11.182
In geval van een uitsluiting wegens een tweede gele kaart, gevolgd door een rode kaart, in de
loop van eenzelfde wedstrijd, wordt de betrokkene automatisch van deelname uitgesloten voor
de eerstvolgende wedstrijd.

11.6.2

In verschillende wedstrijden

Artikel B11.183
In geval van cumulatie van gele kaarten opgelopen tijdens verschillende wedstrijden van een
persoon die ingeschreven is op het wedstrijdblad, ongeacht de categorie, is automatisch een
schorsing van toepassing overeenkomstig het hierna bepaalde overzicht:

Kampioenschapswedstrijden
eerste ploegen

Wedstrijden van:
een eindronde (profvoetbal
en amateurvoetbal)
de play-offs van de 1ste
nationale en de Super
League Vrouwenvoetbal

Profvoetbal:

Amateurvoetbal:

De
betrokkene
wordt De betrokkene wordt geschorst
voor één wedstrijd zodra hij een
geschorst:
voor één wedstrijd zodra hij reeks van 3 gele kaarten heeft
5 gele kaarten heeft opgelopen in wedstrijden van het
kampioenschap
van
eerste
opgelopen
voor twee wedstrijden ploegen
zodra hij de volgende reeks
van 5 gele kaarten heeft
opgelopen
voor drie wedstrijden zodra
hij telkens nadien een
reeks van 5 gele kaarten
heeft opgelopen.
De betrokkene wordt geschorst voor één wedstrijd zodra hij een
reeks van 2 gele kaarten heeft opgelopen.
.
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-

de Beker van België heren
tot en met de vierde
speeldag
de
Beker
van
België
vrouwen tot en met de derde
ronde
de Beker van België U21
profvoetbal
de provinciale bekers van
eerste ploegen
de provinciale bekers van
jeugdploegen en reserven
de bekers recreatief voetbal
de finale heen en terug in 1B
de Beker van België heren
vanaf speeldag 5
de
Beker
van
België
vrouwen vanaf de 1/16de
finales
de
play-offs
in
het
Profvoetbal
Kampioenschapswedstrijden
(veteranen), reserven en jeugd

11.6.3

De betrokkene wordt geschorst voor één wedstrijd zodra hij een
reeks van 3 gele kaarten heeft opgelopen.

De betrokkene wordt geschorst voor één wedstrijd zodra hij een
reeks van 3 gele kaarten heeft opgelopen, ongeacht in welke club
van het eventuele samenwerkingsverband deze werden
opgelopen.

Draagwijdte van schorsingen

Artikel B11.184
De schorsing belet de betrokkene op de dag van de eerstvolgende wedstrijd ingeschreven te
worden op het wedstrijdblad van elke ploeg waarvoor hij gekwalificeerd is, inbegrepen deze
van het samenwerkingsverband.
Schorsingen zijn allesomvattend voor de desbetreffende wedstrijddag en gelden voor alle
officiële wedstrijden van dezelfde categorie die dezelfde dag gespeeld worden. Tijdens de zes
dagen volgend op de schorsingsdag mag de speler of het niet-spelend lid bovendien niet
ingeschreven worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende officiële wedstrijd van enige
andere ploeg.
Indien de wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is op de
voorziene dag van schorsing om welke reden dan ook niet plaatsvindt, worden deze
schorsingsdag en de zes er op volgende dagen verplaatst naar de dag van de volgende
wedstrijd van de ploeg waarvoor de speler of het niet-spelend lid geschorst is.
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.

Bepaling geldig voor het seizoen 2022-2023 en 2023-2024
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Het U23 team van een club van het profvoetbal dat deelneemt aan de competities
Heren Eerste ploegen, wordt beschouwd als een eerste ploeg B van de club van het
profvoetbal.
Artikel B11.185
Schorsingen ingevolge een cumulatie van gele kaarten opgelopen in in een bepaalde
categorie van een voetbaldiscipline (competitief voetbal, recreatief voetbal, competitief futsal,
recreatief futsal, minivoetbal) hebben enkel uitwerking in wedstrijden van dezelfde categorie
van die voetbaldiscipline.
Artikel B11.186
De schorsing wegens cumulatie van gele kaarten in dezelfde wedstrijd (2x geel) of in
verschillende wedstrijden heeft betrekking op de eerstvolgende wedstrijd van dezelfde
categorie als de categorie waarin de gele kaart werd gegeven, indien de gele kaarten gegeven
werden in wedstrijden van de volgende categorieën:
1° het kampioenschap van eerste ploegen (competitief/recreatief);
2° de eindronde van eerste ploegen;
3° de play-offs in het profvoetbal, of de finale heen en terug in 1B;
4° de play-offs van de 1ste nationale of Super League Vrouwenvoetbal;
5° het kampioenschap van (veteranen), reserven of jeugd waarvoor de speler gekwalificeerd
is of waarvoor de betrokkene kan ingeschreven worden op het wedstrijdblad en waarin hij
een gele kaart kreeg;
6° de Beker van België;
7° de Beker van België U21 profvoetbal;
8° de provinciale beker van eerste ploegen;
9° de provinciale beker van jeugd en reserven;
10° de bekers van het recreatief voetbal.
Artikel B11.187
De gele kaarten opgelopen tijdens wedstrijden van de bekers van België Heren voorafgaand
aan de wedstrijden van de vijfde speeldag en de eventueel daaraan verbonden schorsingen
worden geannuleerd.
De gele kaarten opgelopen tijdens wedstrijden van de bekers van België Vrouwen
voorafgaand aan de 1/16de finales en de eventueel daaraan verbonden schorsingen worden
geannuleerd.
De gele kaarten opgelopen tijdens een kwalificatieronde of eindronde om de deelnemer(s) aan
een volgende kwalificatieronde of eindronde aan te duiden en de eventueel daaraan
verbonden schorsingen worden geannuleerd na afloop van de eerste kwalificatieronde of
eindronde.

11.6.4

Bepaling van de schorsing

Artikel B11.188
De dag van de schorsing wordt als volgt bepaald:
Kampioenschaps-

Profvoetbal:

Amateurvoetbal:
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Wedstrijden van eerste
ploegen

Eindronde
Play-offs van de 1ste
nationale of de Super
League
Vrouwenvoetbal
Beker van België tot en
met speeldag 4
Beker van België U21
profvoetbal
Provinciale beker van
eerste ploegen
Provinciale beker van
jeugdploegen
en
reserven
Bekers
van
het
recreatief voetbal
Finale heen en terug in
1B
Beker van België vanaf
speeldag 5
Play-offs
in
het
profvoetbal
Kampioenschapswedstrijden
(veteranen), reserven
en jeugd

De schorsing slaat op de eerstvolgende De schorsing slaat op de eerstvolgende
wedstrijd van het kampioenschap van wedstrijd van het kampioenschap van de
de eerste ploeg die volgt op de eerste ploeg die volgt op de wedstrijd van
wedstrijd van het kampioenschap het kampioenschap waarin de betrokkene
waarin de betrokkene het voorwerp was het voorwerp was van zijn derde gele kaart
van zijn vijfde gele kaart in in verschillende wedstrijden of van twee
verschillende wedstrijden of van twee gele kaarten in de loop van eenzelfde
gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd.
wedstrijd.
De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van:
de eindronde
de play-offs van de 1ste nationale of de Super League Vrouwenvoetbal,
de Beker van België
de Beker van België U21 profvoetbal
Provinciale beker van eerste ploegen
Provinciale beker van jeugdploegen en reserven
Bekers van het recreatief voetbal
die de club waaraan de speler is toegewezen, effectief speelt, vanaf de dag volgend
op de wedstrijd tijdens dewelke de betrokkene het voorwerp was van zijn tweede gele
kaart in verschillende wedstrijden of twee gele kaarten in de loop van dezelfde
wedstrijd.

De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van de Beker van Belgie, de playoffs van de eerste ploeg van de betrokken club die volgt op de wedstrijd van de playoffs tijdens dewelke de betrokkene het voorwerp was van zijn derde gele kaart in
verschillende wedstrijden of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd.
De schorsing slaat op de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de ploeg
(veteranen of reserven of jeugd) waarin de betrokkene het voorwerp was van zijn
derde gele kaart in verschillende wedstrijden of twee gele kaarten in de loop van
eenzelfde wedstrijd.

Wanneer een wedstrijd stopgezet wordt of moet herspeeld worden bij beslissing van de
bevoegde bondsinstantie, alhoewel hij de normale duur had, worden de geschorste
betrokkenen geacht hun sanctie ondergaan te hebben.

Voorbeelden:
1° Schorsing wegens gele kaarten in verschillende kampioenschapswedstrijden:
a) Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-2023 en 2023-2024 ingeval van
verschillende eerste ploegen (speler van een U23 team als eerste ploeg B die in het
amateurvoetbal aantreedt evenals als speler van de eerste ploeg A in het profvoetbal):
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De gele kaarten die worden opgelopen in wedstrijden van het profvoetbal enerzijds en
het amateurvoetbal als eerste ploeg B anderzijds, worden afzonderlijk geregistreerd en
hebben afzonderlijk uitwerking.
1e gele kaart 2e gele kaart 3e gele kaart Gevolgen voor de aangeslotene
Pas Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd
Eerste ploeg Eerste ploeg Eerste ploeg na 2 bijkomende gele kaarten opgelopen in de eerste ploeg A.
A
A
Hij is bij schorsing eveneens geschorst voor de eerste
A
kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg waarvoor hij
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop
volgende dagen gespeeld worden.
U23
U23
U23
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van
de U23
Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de eerste
kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg waarvoor hij
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop
volgende dagen gespeeld worden.
U23
U23
Eerste ploeg Geen schorsing. Dit geldt eveneens in de volgende gevallen :
A
•
Twee gele kaarten opgelopen in de eerste
ploeg A en twee gele kaarten opgelopen in het U23
team ;
•
Twee gele kaarten opgelopen in het U23 team
en vier gele kaarten opgelopen in de eerste ploeg A vacn
het profvoetbal ;
•
Etc.

b) In geval van meerdere eerste ploegen (amateurvoetbal):
1ste
kaart

gele

2de
kaart

gele

3de
kaart

gele

Eerste
ploeg A

Eerste ploeg
A

Eerste ploeg
A

Eerste
ploeg B

Eerste ploeg
A

Eerste ploeg
B

Eerste
ploeg A

Reserven

Eerste ploeg
B

Eerste
ploeg B

Eerste ploeg
B

Eerste ploeg
A

Gevolg voor de aangeslotene
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
eerste ploeg A. Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de
eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg,
waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes
erop volgende dagen gespeeld worden.
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
eerste ploeg B. Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de
eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg,
waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes
erop volgende dagen gespeeld worden..
Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking “jeugd & reserven”
en “eerste ploegen”.
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
eerste ploeg A. Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de
eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg,
waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes
erop volgende dagen gespeeld worden..

c) Bij reserven en jeugd
1ste
kaart
U21

gele

2de
kaart

gele

Prov. U17

3de
kaart

gele

Reserven A

Gevolg voor de aangeslotene
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
reserven A. Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de
eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg,
waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes
erop volgende dagen gespeeld worden. (*).
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Nat. U21

Prov. U17

U21

Nat. U17

Reserven B

Eerste ploeg

Prov. U17

Gew. U17 A

Gew. U17 B

Prov. U17
club A

Gew.
club B

U21
club C

U17

Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
U21.
Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de eerstvolgende
kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg, waarvoor hij
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop
volgende dagen gespeeld worden. (*)
Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking “jeugd & reserven” en
“eerste ploegen”.
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
gewestelijke U17 B. Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de
eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg,
waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes
erop volgende dagen gespeeld worden. (*)
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
U21 van club C.. Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de
eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg,
waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes
erop volgende dagen gespeeld worden. (*)

(*) 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.

d) In het recreatief voetbal
1ste
kaart

2de gele kaart

3de gele kaart

reserven

Veteranen

reserven

Veteranen

Reserven

Eerste ploeg

gele

Gevolg voor de aangeslotene
Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de
reserven. Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de eerstvolgende
kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg, waarvoor hij
gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes erop
volgende dagen gespeeld worden.
Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking “veteranen, jeugd &
reserven” en “eerste ploegen”.

2° Schorsing in andere wedstrijden,
kampioenschapswedstrijden
Dag

Zo

Wedstrijd
van

1

Ma

Di

Wo

Do

na

Vr

Za

Zo

U21

Res

1

Gele kaart
aanleiding
tot
schorsing

Spelen
of
niet?

schorsing

Ma

voor

Di

Wo

Beker

1

gele

Do

kaarten

Vr

Za

Zo

U21

Res

1

Schorsing
gaat in

J

J

N

in

Periode
voorbij

J

J

N

N

J

Wedstrijd op zondag wordt uitgesteld of heeft niet plaats
Schorsing
gaat
in
Spelen
of
niet?

J

J

O

J

N

N

N

J

= periode van 6 dagen
J = mag spelen

N= mag niet spelen

O = geen wedstrijd
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11.6.5

Geen verhaal

Artikel B11.189
De schorsing die volgt op een cumulatie van gele kaarten is niet vatbaar voor enig verhaal.

11.6.6

Publicatie

Artikel B11.190
De publicatie van de schorsing wegens cumulatie van gele kaarten gebeurt a posteriori. Elke
club dient over haar eigen belangen te waken.

11.6.7

Cumulatieve schorsing

Artikel B11.191
Wanneer aan iemand meerdere schorsingen worden opgelegd ingevolge een rechtstreekse
uitsluiting en/of ingevolge het cumuleren van een aantal gele kaarten in één of meerdere
officiële wedstrijden, worden deze afzonderlijk en in volgorde dat ze in werking kunnen treden
ondergaan in de betrokken categorie.
Elke nieuwe schorsing gaat in de eerstvolgende officiële wedstrijd dat de betrokkene voor de
betrokken ploeg niet (meer) geschorst is.
Indien een schorsing ingevolge een rechtstreekse uitsluiting en een schorsing wegens
cumulatie van een aantal gele kaarten in één of meerdere wedstrijden dezelfde dag uitwerking
hebben, wordt deze laatste schorsing eerst ondergaan.

11.7 OVERDRACHT VAN GELE EN RODE KAARTEN EN
SCHORSINGEN
11.7.1

Gele kaarten en schorsingen wegens meerdere gele kaarten

Artikel B11.192
Gele kaarten en schorsingen wegens cumulatie van gele kaarten kunnen in de hierna
bepaalde gevallen overgedragen worden:
1° Wanneer de schorsing niet meer uitgevoerd kan worden in het lopende seizoen op het
einde van:
het Kampioenschap

Bij schorsing ten gevolge van
vijf gele kaarten of twee gele

de
Play-offs
(of
finalewedstrijd heen en
terug in 1B)
Bij schorsing ten gevolge
van drie gele kaarten of twee

de Beker van België

Bij schorsing ten gevolge
van drie gele kaarten of
twee gele kaarten al dan
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Profvoetbal

kaarten
in
de
laatste
wedstrijd:
overdracht naar de eerste
wedstrijd van de play-offs (of
de finalewedstrijd heen en
terug in 1B) van hetzelfde
seizoen, indien de club aan
deze wedstrijden deelneemt.
Anders geen overdracht.

gele kaarten in de laatste
wedstrijd:
geen overdracht.

niet
in
eenzelfde
wedstrijd:
Geen overdracht.

Amateurvoetbal

Bij schorsing ten gevolge van naargelang het geval drie of twee gele kaarten, of twee
gele kaarten in één wedstrijd:
geen overdracht.

2° Bij een transfer in de loop van het seizoen geldt voor opgelopen gele kaarten en
schorsingen, die niet meer uitgevoerd kunnen worden bij de afstand doende club:
Afstand
doende
Club

Aanwervende club
Club profvoetbal
1) gele kaarten tellen verder.
2) Bij schorsing ten gevolge van
naargelang het geval vijf of drie gele
kaarten of twee gele kaarten in één
wedstrijd:
overdracht
naar
de
aanwervende club.

Club
profvoetbal

1) gele kaarten tellen verder.
Club
amateurVoetbal

11.7.2

2) Bij schorsing ten gevolge van drie
of drie gele kaarten of twee gele
kaarten in één wedstrijd: overdracht
naar de aanwervende club

Club amateurvoetbal
1) gele kaarten tellen verder. Indien dit aantal
echter 3 of 4 bedraagt, zal de betrokkene
administratief geschorst zijn voor één wedstrijd.
In voorkomend geval vervalt de vierde gele
kaart.
2) Bij schorsing o.w.v. naargelang het geval vijf
of drie gele kaarten of twee gele kaarten in één
wedstrijd: overdracht naar de aanwervende club.
1) gele kaarten tellen verder.
2) Bij schorsing ten gevolge van of drie gele
kaarten of twee gele kaarten in één wedstrijd:
overdracht naar de aanwervende club.

Schorsingen wegens rechtstreekse rode kaarten

Artikel B11.193
Schorsingen (voor een aantal wedstrijden of van datum tot datum) wegens rechtstreekse rode
kaarten worden steeds overgedragen wanneer de schorsing niet meer uitgevoerd kan worden:
1° in het lopende seizoen;
2° bij de afstanddoende club bij een toewijzing aan of een transfer naar een andere club in
de loop van het seizoen.

11.8 GELE
EN
RODE
KAARTEN
VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN

TIJDENS

Artikel B11.194
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Zo het parket, op grond van het scheidsrechterverslag, oordeelt dat de uitsluiting tijdens een
vriendschappelijke wedstrijd het gevolg was van feiten die een schorsing van meer dan twee
effectieve wedstrijden kunnen meebrengen, stelt het een minnelijke schikking voor of stelt het
een bondsactie in bij de bevoegde disciplinaire instantie. Indien een dergelijke schorsing wordt
uitgesproken, geldt die voor alle categorieën van wedstrijden.
Artikel B11.195
De betrokkene, uitgesloten tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in het buitenland, wordt,
indien het parket dit aangewezen acht rekening houdend met de informatie van de betrokken
nationale bond, voor de bevoegde disciplinaire instantie opgeroepen, onverminderd de
mogelijkheid van een minnelijke schikking. Indien een dergelijke schorsing wordt uitgesproken,
geldt die voor alle categorieën van wedstrijden.

11.9 RECHTSTREEKSE RODE KAARTEN
Artikel B11.196
Wanneer een persoon die ingeschreven is op het wedstrijdblad een rechtstreekse rode kaart
oploopt in het kader van een wedstrijd, worden het wedstrijdblad en het scheidsrechterverslag
overgemaakt aan het secretariaat van de bevoegde disciplinaire instantie en het bevoegde
parket.
Artikel B11.197
Het bevoegde parket kan een minnelijke schikking voorstellen aan de betrokkene, ingeval het
oordeelt dat voor de te sanctioneren feiten een schorsing van maximum 8 effectieve
wedstrijden gevorderd kan worden.

12 BIJZONDERE INBREUKEN
12.1 ONGEREGELDHEDEN - STOPZETTING
Artikel B11.198
Indien zich ongeregeldheden voordoen tijdens een wedstrijd die tot de stopzetting ervan
leiden, kan de bevoegde disciplinaire instantie beslissen de punten niet toe te kennen of toe
te kennen aan de club waaraan de ongeregeldheden niet verwijtbaar zijn.
Art. P
Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakt wegens verbaal geweld (spreekkoren)
en/of wanordelijkheden buiten het speelveld in het profvoetbal wordt de wedstrijd geacht met
forfaitscore verloren te zijn door de club van wie de supporters verantwoordelijk waren voor de
ongeregeldheden (toepassing van fases 2 en 3). Daarentegen, wanneer de scheidsrechter de
wedstrijd definitief staakt en door de bevoegde disciplinaire instantie wordt vastgesteld dat
beide clubs daarvoor verantwoordelijk zijn, zal de wedstrijd in zijn volledigheid moeten worden
herspeeld achter gesloten deuren op de eerst nuttige datum. In dit geval worden beide clubs
gesanctioneerd door een aftrek van twee punten, al naar gelang het geval verhoogd met een
bijkomend punt met uitstel. Daarenboven kan een sanctie van één of meerdere wedstrijden
achter gesloten worden opgelegd aan de club(s) waarvan de supporters verantwoordelijk
waren voor de ongeregeldheden (toepassing van fases 2 en/of 3).
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Worden, behoudens tegenbewijs, beschouwd als supporters van de thuisclub de supporters
die geen plaats hebben genomen in de blokken gereserveerd voor de bezoekende supporters.
De thuisclub ziet er op toe geen tickets te leveren aan supporters van de bezoekende club voor
plaatsen andere dan deze in de blokken gereserveerd voor de bezoekende supporters. De
thuisclub zal aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op dit voorschrift.
Artikel B11.199
In geval van ongeregeldheden in de installaties of op de terreinen van een club, kan de
bevoegde disciplinaire instantie beslissen om de op dat terrein te spelen wedstrijden met
gesloten deuren te doen spelen, zelfs wanneer vaststaat dat de betrokken club al het mogelijke
heeft gedaan om de orde te handhaven.
De bevoegde disciplinaire instantie kan deze sanctie ook nemen tegen de club waarvan de
supporters incidenten veroorzaakt hebben ter gelegenheid van een wedstrijd op het terrein
van de tegenpartij.
Bijkomend kan worden beslist om wedstrijden met gesloten deuren op een neutraal terrein te
doen spelen, wanneer er incidenten in de nabijheid of binnen de inrichtingen van de bezochte
club te vrezen zijn.
De sanctie om “met gesloten deuren te spelen” kan partieel worden opgelegd en daarbij
beperkt worden tot bepaalde tribunes en/of blokken die uitdrukkelijk en limitatief worden
aangeduid in de beslissing.
De sanctie om “met gesloten deuren te spelen”, heeft betrekking op de eerste officiële wedstrijd
(uitgezonderd bekerwedstrijden) die volgt op een termijn van 15 kalenderdagen die aanvangt
op de dag volgend op een definitieve beslissing.

Met de eerste officiële wedstrijd wordt bedoeld de eerste officiële wedstrijd
(uitgezonderd bekerwedstrijden) tijdens dewelke normaliter publiek aanwezig zou zijn.
Artikel B11.200
In geval van ernstige ongeregeldheden in de installaties of op de terreinen van een club, kan
de bevoegde disciplinaire instantie alle wedstrijden op haar terrein verbieden, gedurende een
periode die het noodzakelijk acht.

12.2 AGRESSIE EN/OF HANDTASTELIJKHEDEN TEGENOVER
EEN WEDSTRIJDOFFICIAL
12.2.1

Algemeen

Artikel B11.201
Iedere aangeslotene onthoudt zich van elke daad van agressie en/of handtastelijkheden
tegenover een wedstrijdofficial.
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12.2.2

Oproeping

Artikel B11.202
De aangeslotene die van agressie en/of handtastelijkheden tegenover een wedstrijdofficial
wordt verdacht, wordt opgeroepen om persoonlijk te verschijnen op de eerstvolgende nuttige
zitting van de bevoegde disciplinaire instantie.
Zolang de aangeslotene niet geïdentificeerd is, worden de betrokken clubs opgeroepen.
De oproeping geschiedt minstens 24 uur voorafgaand aan de zitting waarop de verschijning
wordt verwacht.

12.2.3

Preventieve schorsing

Artikel B11.203
Heeft de eerstvolgende nuttige zitting van de bevoegde disciplinaire instantie niet plaats
binnen de zes dagen na de dag van de wedstrijd waarin de (vermeende) feiten gepleegd
werden, kan de betrokkene door de fungerende voorzitter van de bevoegde disciplinaire
instantie preventief worden geschorst, na hem voorafgaandelijk te hebben gehoord.
De betrokkene wordt minstens 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van het verhoor
opgeroepen.
De opgelegde preventieve schorsing treedt onmiddellijk in werking en is niet vatbaar voor enig
verhaal.

12.2.4

Sancties

Artikel B11.204
De aangeslotene die zich schuldig maakt aan één of meerdere feiten van agressie en/of
handtastelijkheden tegenover een wedstrijdofficial, kan worden gesanctioneerd met de
volgende sancties:
1° een schorsing voor een periode van minstens 3 jaar tot maximaal 5 jaar.
Wanneer de aangeslotene echter op de dag van de feiten de leeftijd van 16 jaar niet bereikt
heeft, wordt deze periode bepaald op minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar.
Van de periode van schorsing wordt de eventuele periode van preventieve schorsing in
mindering gebracht.
2° de schrapping in de volgende gevallen:
- indien het een geval van recidive betreft;
- indien hij niet ingeschreven is op het wedstrijdblad van de wedstrijd, tijdens dewelke
de feiten zich voordeden;
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-

indien hij de feiten pleegt buiten de periode van de wedstrijd, gaande van het ogenblik
dat de (hoofd)-scheidsrechter het speelveld betreedt, tot het ogenblik dat hij het verlaat
na het eindsignaal.

3° het definitief verlies van het recht om als wedstrijdofficial te fungeren.
Artikel B11.205
Teneinde de schuldige aan agressie en/of handtastelijkheden tegenover een wedstrijdofficial
te identificeren, neemt de bevoegde disciplinaire instantie alle maatregelen die zij aangewezen
acht.

Elke club die niet meewerkt aan de identificatie van de schuldige aan daden van agressie
en/of handtastelijkheden tegenover een wedstrijdofficial, wordt gesanctioneerd met een
geldboete van 200,00 EUR tot 5.000,00 EUR.

12.2.5

Overname van schorsingen

Artikel B11.206
Schorsingen kunnen worden overgenomen in de volgende gevallen:
1° Agressie en/of handtastelijkheden tegenover een wedstrijdofficial in een door een
internationaal organisme beheerde wedstrijd:
Wanneer een aangeslotene zich schuldig maakt aan agressie en/of handtastelijkheden
tegenover een wedstrijdofficial ter gelegenheid van een door een internationale federatie
beheerde wedstrijd of van een internationale vriendschappelijke wedstrijd, en een
schorsing oploopt uitgesproken door deze federatie of de bond van het gastland, kan de
bevoegde bondsinstantie, indien die federatie of die bond het wenst, de uitgesproken
schorsing overnemen voor alle wedstrijden zonder onderscheid en verbod opleggen
eender welke activiteit uit te oefenen onder toezicht van de KBVB.
2° Schorsingen, opgelegd door de bonden, verenigingen en groeperingen die een
overeenkomst afsloten met de bond:
Wanneer de overeenkomst in de mogelijkheid van een dergelijke overname voorziet,
behoort deze tot de bevoegdheid van de bond.
De overname wordt administratief toegepast, zonder dat een nieuwe disciplinaire
procedure wordt geopend. Zij gaat in vanaf de maandag die volgt op de publicatie in het
bondsblad.
De overname wordt evenwel niet toegepast, zo de schorsing minder bedraagt dan drie
maanden of dan de uitdrukkelijk in de overeenkomst voorziene minimumduur.
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12.3 WEDSTRIJDVERVALSING
12.3.1

Begrip

Artikel B11.207
Wordt beschouwd als wedstrijdvervalsing elke poging tot of elke daad die erin bestaat of ertoe
strekt een wedstrijd, een kampioenschap of enig andere officiële competitie te beïnvloeden of
te vervalsen, alsmede elke vorm van het verlenen van medewerking hierbij.
Zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden aanzien, worden onder meer de
volgende pogingen tot of daden als dusdanig beschouwd:
1° het aanbieden of geven van een voldoende belangrijk geacht voordeel aan spelers van
een andere dan zijn eigen club, die wegens haar klassering belang heeft bij het resultaat
van de wedstrijd;
2° het opzettelijk verzwakken van een ploeg met het doel de uitslag van een wedstrijd, een
kampioenschap of enige andere officiële competitie te vervalsen;
3° elke transferonderhandeling of elke onderhandeling over een aanwerving van een speler
of trainer aangeknoopt om het resultaat van een wedstrijd, een kampioenschap of enige
andere officiële competitie te beïnvloeden;
4° forfait te verklaren met als enig doel een tegenstrever te bevoordelen;
5° een overtreding te plegen op de verbodsbepalingen betreffende inmenging in andere clubs
of betreffende de terbeschikkingstelling van meer dan drie spelers aan clubs tijdens
eenzelfde kampioenschap en eenzelfde seizoen.

12.3.2

Meldingsplicht

Artikel B11.208
Elke club of aangeslotene, onder welke vorm dan ook, heeft een meldingsplicht.
Elke club of aangeslotene verbindt er zich toe onmiddellijk melding te maken van feiten die het
bestaan van een poging of daad van wedstrijdvervalsing aantonen of ernstig doen vermoeden.
Aan deze meldingsplicht wordt voldaan door een melding via het door de bond ingerichte
toepasselijke meldpunt.

Voor het meldpunt, zie de website van de KBVB of die van de vleugels.

12.3.3

Aansprakelijkheid club

Artikel B11.209
Een daad van of poging tot wedstrijdvervalsing, begaan door een tot de betrokken club
behorende al dan niet toegewezen aangeslotene of niet-aangesloten persoon of entiteit, kan
de aansprakelijkheid van de club voor wedstrijdvervalsing met zich meebrengen.
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De aansprakelijkheid van de club wordt in ieder geval opgelopen indien een voorzitter of
bestuurder die met het beheer is belast, als zodanig is aangesteld of als zodanig feitelijk
functioneert, van een daad of poging tot wedstrijdvervalsing op de hoogte is zonder daartegen
op gepaste wijze op te treden.

12.3.4

Verjaring

Artikel B11.210
Op straffe van verval dienen bondsacties inzake wedstrijdvervalsing te worden ingesteld
binnen een periode van acht jaar, die aanvangt op 1 juli volgend op het seizoen waarin de
bewuste poging of daad van wedstrijdvervalsing gepleegd werd.

12.3.5

Onderzoek

Artikel B11.211
In geval van wedstrijdvervalsing kunnen de onderzoeksverrichtingen worden toevertrouwd aan
de leden van de Onderzoekscommissie, en de onderzoekscoördinator.
Indien de Onderzoekscommissie onderzoeksverrichtingen stelt inzake wedstrijdvervalsing,
coördineren
de
Onderzoekscommissie
en
de
onderzoekscoördinator
de
onderzoeksactiviteiten.
Artikel B11.212
Het onderzoek wordt afgesloten aan de hand van een eindverslag van de
onderzoekscoördinator dat, in voorkomend geval mede op basis van de bevindingen van de
Onderzoekscommissie, een conclusie bevat.
Het eindverslag vermeldt de getuigen en de partijen die, in geval van vervolging, in opdracht
van het parket, moeten worden opgeroepen.
Het eindverslag wordt samen met het volledige dossier inclusief in voorkomend geval de
bevindingen van de Onderzoekscommissie, overgemaakt aan de bondsprocureur of de
procureur Voetbal Vlaanderen of regionaal procureur ACFF, aan wie de beslissing toekomt te
vervolgen dan wel het dossier zonder verder gevolg te klasseren.
Artikel B11.213
Kosten gemaakt in het kader van het onderzoek kunnen worden verhaald op eenieder die
schuldig wordt bevonden aan wedstrijdvervalsing of poging daartoe.

12.3.6

Opvolging

Artikel B11.214
De bondsactie wordt door het parket ingesteld.
Artikel B11.215
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In geval van vervolging, worden de stukken van de onderzoekscoördinator en, in voorkomend
geval de Onderzoekscommissie en het bondsparket, het parket Voetbal Vlaanderen of de
regionaal procureur ACFF, toegevoegd aan het dossier van de rechtspleging.

12.3.7

Sancties bij wedstrijdvervalsing

12.3.7.1

Sancties voor clubs bij eerste ploegen

12.3.7.1.1

Algemeen

Artikel B11.216
Een club wordt gesanctioneerd met één of meerdere van de hierna voorziene sancties,
wanneer die:
1° zich schuldig maakt aan een poging tot of een daad van wedstrijdvervalsing, of
2° op enige wijze deelneemt aan een poging of daad van wedstrijdvervalsing, of
3° een poging of daad van wedstrijdvervalsing niet verhindert, hoewel daartoe de
mogelijkheid bestond.

12.3.7.1.2

Geldboete

Artikel B11.217
Indien de schuldige club in het seizoen waarin de inbreuk werd gepleegd met haar eerste
ploeg in hogere afdelingen uitkwam, kan een boete worden opgelegd van:
1° profvoetbal 1A: 25% van de ontvangen TV gelden;
2° profvoetbal 1B: 25% van de ontvangen TV gelden;
3° overige nationale afdelingen:
- 1ste nationale: 3.500,00 EUR;
- 2de afdeling VV/ACFF: 2.500,00 EUR;
- 3de afdeling VV/ACFF en Super League: 1.550,00 EUR;
- andere nationale vrouwenafdelingen: 775,00 EUR.
Indien de schuldige club in het betrokken seizoen met haar eerste ploeg in provinciale
afdelingen uitkwam, wordt een boete opgelegd van minimaal 775,00 EUR.
Indien de schuldige club in het betrokken seizoen met haar eerste ploeg uitkwam in het
recreatief- of het minivoetbal, wordt een boete opgelegd van minimaal 500,00 EUR.
De boetes en de minimumbedragen worden verdubbeld indien de club recidive pleegt in de
loop van de tien seizoenen volgend op dat van de definitieve uitspraak.

12.3.7.1.3

Degradatie

Artikel B11.218
Indien de aansprakelijkheid van de club wordt vastgesteld, wordt ze veroordeeld tot de
degradatie, d.w.z. verwijzing naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin zij uitkomt
in het seizoen waarin de definitieve uitspraak plaatsheeft.
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Voor de toepassing van de sanctie van degradatie in de volgende bijzondere gevallen gelden
de volgende bijzondere regels:
1° Indien, op het einde van het seizoen waarin de definitieve uitspraak plaatsheeft, de club
daalt op basis van haar resultaten, wordt ze veroordeeld tot een degradatie met twee
afdelingen in vergelijking met deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van gezegde
uitspraak.
2° Indien, op het einde van het seizoen waarin de definitieve uitspraak plaatsheeft, de club
de promotie verwerft naar een hogere afdeling op basis van haar resultaten, wordt de
degradatie effectief door het automatisch verval van de sportief verworven promotie.
Evenwel wanneer bijkomend de sanctie van het verlies van onwettig behaalde titel wordt
toegepast, degradeert de club naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin zij de
promotie verwerft.
Het voorgaande heeft evenwel niet tot gevolg dat de club wordt geacht het kampioenschap als
laatste te hebben beëindigd, noch in de afdeling waarin ze uitkwam op het ogenblik van de
definitieve uitspraak, noch in de afdeling waarnaar ze sportief had dienen te promoveren.
De degradatie moet in elk geval effectief plaatsvinden. Indien de club reeds uitkomt in de
laagste afdeling en degradatie dus niet mogelijk is, wordt, in plaats van de degradatie, beslist
dat deze club gedurende één seizoen inactief moet blijven met haar eerste ploeg(en) ofwel
moet deelnemen aan een kampioenschap van reserven op provinciaal vlak.

12.3.7.1.4

Puntenhandicap

Artikel B11.219
Aan de schuldige club kan een puntenhandicap worden opgelegd.
Artikel B11.220
In geval van degradatie wordt door de bevoegde disciplinaire instantie steeds bijkomend een
puntenhandicap opgelegd, ter vrijwaring van de belangen van de clubs die in dezelfde reeks
uitkomen.

12.3.7.1.5

Verbod deelname eindronde

Artikel B11.221
De bevoegde bondsinstantie kan de schuldige club het verbod opleggen om deel te nemen
aan een eindronde om eventueel te stijgen.

12.3.7.1.6

Verlies van titel

Artikel B11.222
De schuldige club verliest de onwettig behaalde titel, zonder dat deze noodzakelijkerwijze a
posteriori aan een andere club dient te worden toegekend.

12.3.7.1.7

Verbod deelname bekers
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Artikel B11.223
Tegen de schuldige club kan het verbod opgelegd worden gedurende de drie seizoenen die
volgen op de definitieve uitspraak, deel te nemen aan de Beker van België of provinciale beker.

12.3.7.1.8

Schrapping

Artikel B11.224
De schuldige club kan worden geschrapt.

12.3.7.2

Sancties voor clubs bij andere dan eerste ploegen

Artikel B11.225
Met betrekking tot andere dan eerste ploegen gelden de volgende bijzondere bepalingen.
Artikel B11.226
Voor een andere ploeg dan de eerste ploeg, kan de sanctie van degradatie niet worden
opgelegd.
De volgende sancties kunnen echter worden toegepast:
- Een geldboete van maximaal 250,00 EUR.
- Een verbod om tijdens één tot drie seizoenen één of meerdere ploegen in te schrijven.

Artikel B11.227
Indien een niet-eerste ploeg (bijv. B-ploeg) deelneemt aan de competitie voor eerste ploegen,
zich schuldig maakt aan wedstrijdvervalsing, zijn de sancties van toepassing voor eerste
ploegen.

12.3.7.3

Sancties voor aangeslotenen

12.3.7.3.1

Algemeen

Artikel B11.228
Een aangeslotene kan gesanctioneerd worden met een of meerdere van de hierna vermelde
sancties, wanneer die:
1° zich schuldig maakt aan een poging tot of een daad van wedstrijdvervalsing, of
2° op enige wijze deelneemt aan een poging of een daad van wedstrijdvervalsing, of
3° een poging of daad van wedstrijdvervalsing niet verhindert, hoewel daartoe de
mogelijkheid bestond.
De club is niet bevoegd een sanctie te treffen tegen een terreinafgevaardigde die
niet aan haar is toegewezen. De club kan wel een klacht indienen bij de bevoegde
tuchtinstantie.

12.3.7.3.2

Schorsing

Artikel B11.229
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Een aangeslotene die schuldig wordt bevonden, wordt gesanctioneerd met een schorsing. De
duur ervan wordt bepaald door de bevoegde disciplinaire instantie, doch met een minimum
van één jaar.

12.3.7.3.3

Schrapping

Artikel B11.230
Een aangeslotene die schuldig wordt bevonden, kan worden gesanctioneerd met de
schrapping.
In geval van recidive is de schrapping evenwel verplicht.

12.3.7.3.4

Sancties voor niet-aangeslotenen

Artikel B11.231
Voor een niet-aangesloten persoon die schuldig is aan een poging tot of een daad van
wedstrijdvervalsing wordt een weigering van aansluiting uitgesproken voor minimum drie jaar.
In geval van recidive is de door de bevoegde bondsinstantie uitgesproken weigering van
aansluiting steeds definitief.

12.3.8

Sancties bij schending meldingsplicht

Artikel B11.232
Een club die schuldig wordt bevonden aan een overtreding van de meldingsplicht, wordt
gesanctioneerd met een of meerdere van de volgende sancties:
- Een geldboete, met inachtneming van het maximum zoals voorzien is voor sancties
voor wedstrijdvervalsing in geval van eerste ploegen;
- Een schorsing;
- De schrapping.
Clubs kunnen bijkomend gesanctioneerd worden met een puntenhandicap van 1 tot 6 punten
in de lopende reguliere competitie of aan de start van het volgende seizoen indien de reguliere
competitie al gespeeld is.
Een aangeslotene die schuldig wordt bevonden aan een overtreding van de meldingsplicht,
wordt gesanctioneerd met een of meerdere van de sancties die voor aangeslotenen gelden bij
wedstrijdvervalsing.

12.3.9

Mededeling beslissing

Artikel B11.233
De KBVB is ertoe gehouden UEFA/FIFA te informeren inzake de door de bevoegde
bondsinstanties uitgesproken beslissingen genomen in het kader van wedstrijdvervalsing.
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12.4 DISCRIMINATIE
12.4.1

Verbod

Artikel B11.234
Elke club of aangeslotene onthoudt zich van elke vorm van discriminatie tegenover
aangeslotenen of derden op basis van één van de volgende of andere in België wettelijk
beschermde gronden:
1° nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst of afstamming;
2° geslacht, genderidentiteit of genderexpressie met inbegrip van de gelijkgestelde criteria
zwangerschap, bevalling, moederschap en geslachtsverandering;
3° leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische eigenschap,
sociale afkomst.
Elke schending van deze verbintenis kan worden gesanctioneerd zonder dat enig opzet vereist
is.
Worden geacht een schending van deze bepaling uit te maken:
1° alle verbale en non-verbale uitingen, die hetzij kwetsend of beledigend zijn ten aanzien van
een persoon of groep van personen;
2° anderen aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een persoon, een
groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens een (al dan niet vermeende)
eigenschap of kenmerk dat verband houdt met één of meerdere van de hogervermelde
discriminatoire gronden;
3° het in de installaties of op de terreinen van een club kenbaar maken van teksten, symbolen,
spreekkoren, gebaren, spandoeken of uitlatingen op welke wijze ook die uiting zijn of
aanleiding geven tot racisme, homofobie, xenofobie, of die in het algemeen discriminatie
uitmaken of kunnen uitlokken.

12.4.2

Melding aan de bond

Artikel B11.235
Eenieder die slachtoffer of getuige is van discriminatie die zich voordoet naar aanleiding van
een activiteit georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de bond of haar leden, wordt
verzocht daarvan melding te maken aan de bond via een speciaal daarvoor ingericht meldpunt.
Bondsofficials zijn hiertoe verplicht.

De gegevens van het meldpunt zijn beschikbaar via de website van de KBVB en
haar vleugels. Het bestaan van dit meldpunt doet geen afbreuk aan de mogelijkheid
om een melding te doen of een klacht in te dienen bij de politiediensten, UNIA, het
interfederaal gelijkenkansencentrum (www.unia.be) of een ander bevoegd officieel
centrum voor gelijkheid van kansen.
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Degene die via het meldpunt een geval van discriminatie meldt, maakt zich bij
voorkeur kenbaar op basis van zijn officiële identiteitsgegevens om verder onderzoek
mogelijk te maken. Er kan ook anoniem gemeld worden.
De mogelijkheid om te melden bestaat onverminderd het recht voor clubs en
aangeslotenen om een vordering in te stellen (zie Boek B, titel 11- Geschillen en
procedures, aanhangigmaking) dan wel om klacht in te dienen bij het Vlaams
Sporttribunaal ingeval van grensoverschrijdend gedrag voor aangeslotenen van
Voetbal Vlaanderen.
Teneinde de dader van discriminatie of racisme te identificeren, nemen het bondsparket en de
bevoegde disciplinaire instanties alle maatregelen die zij aangewezen achten.

12.4.3

Interventie via scheidsrechter of club

Artikel B11.236
Elke aangeslotene die op het wedstrijdblad is vermeld, die tijdens een wedstrijd slachtoffer of
getuige is van discriminatie, dient zowel de scheidsrechter als een vertegenwoordiger van de
club op wiens terrein de wedstrijd wordt georganiseerd, vatten met de vraag om passende
maatregelen te nemen.
Elke aangeslotene die niet op het wedstrijdblad is vermeld, of elke niet-aangeslotene, die
tijdens een wedstrijd slachtoffer of getuige is van discriminatie, kan een vertegenwoordiger
van de club op wiens terrein de wedstrijd wordt georganiseerd, vatten met de vraag om
passende maatregelen te nemen.
Indien de scheidsrechter wordt gevat, maakt deze daarvan melding in het
scheidsrechtersverslag. In voorkomend geval maakt de scheidsrechter toepassing van het
geldende protocol inzake discriminatie, dan wel van het stappenplan voor verbaal geweld,
discriminatie en wanordelijkheden buiten het speelveld (zie Boek B, Titel 6 – Wedstrijden).
Indien de club wordt gevat, doet die daarvan melding aan de scheidsrechter of, indien dit niet
meer mogelijk is, aan de bond.
Een scheidsrechter die verzuimt aan deze meldings- en interventieplicht, wordt voor deze
inbreuk gesanctioneerd door de bevoegde disciplinaire instanties.

12.4.4

Verplichtingen van clubs

Artikel B11.237
De clubs nemen de verbintenis tot niet-discriminatie waaronder de nultolerantie ten aanzien
van racisme op in hun statuten en huishoudelijk reglement ten aanzien van hun leden en in
hun reglement van inwendige orde ten aanzien van toeschouwers, medewerkers en andere
aanwezigen. De clubs zijn mede aansprakelijk voor de naleving ervan door deze personen.
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Clubs onthouden zich van en verbieden discriminerende boodschappen, zoals uitlatingen,
slogans, liederen en kwetsende spreekkoren zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd, ten
aanzien van alle personen waarover zij een bevoegdheid kunnen uitoefenen.
Clubs verbieden de toegang tot de stadions aan alle personen die via symbolen, tekeningen,
vlaggen en spandoeken of op enige andere wijze uiting geven aan een discriminerende
boodschap, nemen in het algemeen hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag tot interventie door
een aangeslotene of niet-aangeslotene, alle passende maatregelen ingeval van discriminatie.
De clubs zijn objectief aansprakelijk voor hun supporters.
Zie hoofdstuk 9. Betrekkingen tussen Clubs en Aangeslotenen (Boek B, Titel 11,
Procedures en Geschillen).
De clubs hebben de plicht om met alle mogelijke middelen de dader(s) te identificeren opdat
ten aanzien van hen maatregelen kunnen worden genomen.
Elke club die tekort komt aan deze verplichtingen, niet meewerkt aan de identificatie van
mogelijke daders van feiten van discriminatie, of waarvan de supporters inbreuken plegen op
het verbod tot discriminatie, kunnen worden gesanctioneerd met de in deze Titel 11 van het
Bondsreglement voorziene algemene disciplinaire sancties (zie oa artikel B11.140),
onverminderd de bijzondere sancties voorzien ingeval van ongeregeldheden bij onder meer
verbaal geweld (spreekkoren) (zie Boek B-Titel 11, 12.1 Ongeregeldheden-Stopzetting)
De bond beschikt over de mogelijkheid om een disciplinaire procedure wegens discriminatie
op te starten indien de club nalaat passende maatregelen te nemen lastens de betrokkenen

12.4.5

Sancties bij discriminatie

Artikel B11.238
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van alternatieve maatregelen, gelden ingeval
van inbreuken op de verbodsbepalingen inzake discriminatie, de volgende (al dan niet
cumulatieve) sancties.
De sanctionering van een aangeslotene of niet-aangeslotene, staat de sanctionering van een
club niet in de weg en vice versa. Het indienen van een klacht of vordering bij een andere
tuchtrechtelijke of strafrechtelijke instantie, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot
sanctionering door de bevoegde disciplinaire instantie van de bond, en is evenmin een grond
tot schorsing van deze procedure.

12.4.5.1 Clubs
In geval van discriminatie door een club, één van haar verantwoordelijke bestuursleden of de
gerechtigd correspondent, beslist de bevoegde disciplinaire instantie om wedstrijden met
gesloten deuren te doen spelen of wedstrijden op haar terreinen te verbieden, gedurende een
periode die het noodzakelijk acht.
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Bijkomend kan worden beslist om wedstrijden met gesloten deuren op een neutraal terrein te
doen spelen, wanneer er incidenten in de nabijheid of binnen de inrichtingen van de bezochte
club te vrezen zijn.
De sanctie om “met gesloten deuren te spelen” kan partieel worden opgelegd en daarbij
beperkt worden tot bepaalde tribunes en/of blokken die uitdrukkelijk en limitatief worden
aangeduid in de beslissing. Hetzelfde geldt voor het verbod om wedstrijden op haar terreinen
te verbieden, die kunnen beperkt worden tot één of meerdere ploegen.
De sanctie om “met gesloten deuren te spelen”, heeft betrekking op de officiële wedstrijden
(uitgezonderd bekerwedstrijden) die volgen op een termijn van 15 kalenderdagen die aanvangt
op de dag volgend op een definitieve beslissing.

12.4.5.2 Aangeslotene
De aangeslotene die zich schuldig maakt aan één of meerdere feiten van discriminatie die zich
voordoet naar aanleiding van een activiteit georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van
de bond of haar leden, wordt gesanctioneerd met één of meer van de volgende sancties, zelfs
indien de aangeslotene voor het feit reeds een gele of rode kaart heeft opgelopen:
1° een schorsing voor een periode van minstens 6 maanden tot maximaal 2 jaar, al dan
niet gedeeltelijk met uitstel;
Wanneer de aangeslotene echter op de dag van de feiten de leeftijd van 16 jaar niet bereikt
heeft, wordt deze periode bepaald op minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar. Wanneer de
aangeslotene een niet-spelend lid betreft, kan benevens de schorsing een geldboete worden
opgelegd.
Van de periode van schorsing wordt de eventuele periode van preventieve schorsing in
mindering gebracht. Voor de modaliteiten van een preventieve schorsing (zie artikel B11.203,
Titel 11- Geschillen en Procedures)
2e de schrapping indien het een geval van recidive betreft;
3e het definitief verlies van het recht om als bondsofficial of wedstrijdofficial te fungeren.

12.4.5.3 De niet-aangeslotene
De niet-aangesloten die zich schuldig maakt aan één of meerdere feiten van discriminatie die
zich voordoet naar aanleiding van een activiteit georganiseerd onder de verantwoordelijkheid
van de bond of haar leden, wordt gesanctioneerd met een weigering van aansluiting
uitgesproken voor minimum 6 maanden tot maximaal 2 jaar.
In geval van recidive is de door de bevoegde bondsinstantie uitgesproken weigering van
aansluiting steeds definitief.
Deze bepalingen laten de toepassing van de procedure inzake burgerrechtelijke
uitsluiting onverlet (Boek B, Titel 8- Supporters)
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12.5 OVERDRACHT VAN PATRIMONIUM
12.5.1

Sanctioneerbare overdracht

Artikel B11.239
De overdracht van patrimonium of het in stand houden van een onregelmatige overdracht van
patrimonium wordt gesanctioneerd wanneer de overnemende club of rechtspersoon niet
voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het bondsreglement.
De wijziging van de juridische vorm van de club alsook de niet-reglementaire fusie van clubs,
worden beschouwd als een sanctioneerbare overdracht indien de belangen van de
schuldeisers worden geschaad.

12.5.2

Procedure

Artikel B11.240
Het dossier wordt voor verder onderzoek overgemaakt aan:
1° het parket;
2° het Auditoraat voor de Licenties, indien het een club betreft die een licentie profvoetbal of
een licentie van nationale amateurclub of een licentie Super League Vrouwenvoetbal of
een licentie voor het Elite futsal heeft bekomen of een licentieaanvraag heeft ingediend;
3° De bondsadministratie wanneer het een wijziging van de juridische vorm van de club of de
niet- reglementaire fusie van clubs betreft.
Het dossier wordt, samen met het advies van bovenvermelde bondsinstanties, overgemaakt
aan de bevoegde disciplinaire instantie voor verdere afhandeling.
Het parket kan zich laten bijstaan door een onafhankelijke deskundige uit de Pool van
Specialisten.
Artikel B11.241
Alle proceduretermijnen voor de Controlecommissie, het Beroepscomité, de
Evocatiecommissie, de Licentiecommissie en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport worden
gehalveerd.

In geval van halvering van een oneven termijn wordt de termijn afgerond naar
beneden.
Artikel B11.242
De bevoegde disciplinaire instantie beslist of de overdracht al dan niet sanctioneerbaar is.

12.5.3

Sancties

Artikel B11.243
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Volgende sancties worden aan de schuldige club opgelegd op het einde van het seizoen:
1° de degradatie, namelijk de verwijzing naar de onmiddellijk lagere afdeling.
Voor de toepassing van de sanctie van degradatie in de volgende bijzondere gevallen
gelden volgende bijzondere regels:
- Indien, op het einde van het seizoen waarin de definitieve uitspraak plaatsheeft, de
club daalt op basis van haar resultaten, wordt ze veroordeeld tot een degradatie met
twee afdelingen in vergelijking met deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van gezegde
uitspraak.
- Indien, op het einde van het seizoen waarin de definitieve uitspraak plaatsheeft, de
club de promotie verwerft naar een hogere afdeling op basis van haar resultaten, wordt
de degradatie effectief door het automatisch verval van de sportief verworven promotie.
Het bovenstaande heeft evenwel niet tot gevolg dat de club wordt geacht het
kampioenschap als laatste te hebben beëindigd, noch in de afdeling waarin ze uitkwam op
het ogenblik van de definitieve uitspraak, noch in de afdeling waarnaar ze sportief had
dienen te promoveren.
2° een puntenhandicap bij aanvang van het kampioenschap in geval van degradatie.
De club die in de laagste categorie uitkomt en niet kan verwezen worden naar de lagere
afdeling, zal gesanctioneerd worden met een puntenhandicap van 9 punten om de
volgende competitie aan te vatten.
Deze sancties zijn niet cumuleerbaar met de degradatie ingevolge het niet-indienen van een
aanvraag of een weigering van de licentie.
Artikel B11.244
In geval van recidive binnen de vijf jaar wordt de club gesanctioneerd met de schrapping.
Artikel B11.245
Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde getreden is, wordt ze voor uitvoering
overgemaakt aan de administratie van de bond.

13 KOSTEN
13.1 INSCHRIJVINGSRECHT
Artikel B11.246
Op straffe van onontvankelijkheid wordt voor elke vordering en voor het aanwenden van een
rechtsmiddel een inschrijvingsrecht betaald als volgt :
- voor vorderingen en vrijwillige tussenkomsten: 40,00 EUR
- voor hogere beroepen en derdenverzet : 100,00 EUR
- voor evocatieverzoeken: 200,00 EUR

voor het parket of de bondsinstanties is het inschrijvingsrecht niet van toepassing.
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Artikel B11.247
Het inschrijvingsrecht voor een club wordt ambtshalve geboekt op het debet- van de rekeningcourant van de club. Hetzelfde geldt in geval de club de vordering of het verhaal van een
aangeslotene mee ondertekent of instelt.
Het inschrijvingsrecht moet, in de andere gevallen, op het credit van de rekening van de KBVB
staan binnen een termijn van zeven dagen vanaf de indiening van de vordering of de
betekening van het rechtsmiddel en uiterlijk op de dag voorafgaand aan de zitting. Na deze
termijn, wordt het dossier zonder gevolg geklasseerd wanneer blijkt dat het inschrijvingsrecht
niet werd voldaan.

13.2 DEELNAME IN DE ADMINISTRATIEVE KOSTEN
Artikel B11.248
Elke disciplinaire procedure in eerste aanleg, met inbegrip van de procedure voor minnelijke
schikking, geeft aanleiding tot een ambtshalve retributie van 7,60 EUR behalve bij nietveroordeling.

13.3 KOSTEN VAN HET GEDING
Artikel B11.249
Onder kosten van het geding wordt begrepen:
1° het inschrijvingsrecht;
3° de verplaatsingskosten van één afgevaardigde per club volgens het blokkensysteem;
4° de verplaatsingskosten van de partij die verplicht persoonlijk dient te verschijnen volgens
het blokkensysteem,
5° de kosten voor scheidsrechters die worden opgeroepen om toelichting te geven ingeval
van aanhangigmaking van rechtswege :
- verplaatsingsvergoeding volgens het blokkensysteem;
- een zittingsvergoeding zoals bepaald voor de leden van de bondsinstanties;
- het aantoonbaar loonverlies.
6° In geval van procedures wegens de bijzondere inbreuken, de kosten van de bond met
betrekking tot het onderzoek en de disciplinaire procedure, evenals de kosten van de bond
voor bijstand en vertegenwoordiging.
Artikel B11.250
Een partij wiens verschijning facultatief is, heeft geen recht op terugbetaling van de
verplaatsingskosten.
Artikel B11.251
De kosten van de comparanten voor de samenstelling van het persoonlijk dossier, voor
bijstand en vertegenwoordiging zijn niet begrepen in de gedingkosten en kunnen niet ten laste
van een andere partij of de bond gelegd worden.
Artikel B11.252
De kosten van het geding worden, al naargelang het geval, door het bevoegde disciplinair
orgaan ten laste gelegd van de partijen of van de bond :
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1° Ten laste van de partijen:
- Ingeval een disciplinaire sanctie wordt uitgesproken in eerste aanleg;
- Ingeval de disciplinaire sanctie na het aanwenden van verhaal niet volledig wordt
opgeheven in welk geval
het bevoegde disciplinair orgaan kan beslissen om de kosten van het geding te
verdelen over de verschillende partijen en/of de bond.
2° Ten laste van de bond:
- Ingeval de bondsactie onontvankelijk of ongegrond wordt verklaard;
- Ingeval de sanctie in graad van beroep volledig wordt opgeheven;
De kosten van het geding worden in het geval dat zaken voor verschillende bondsinstanties
zijn behandeld, gedragen door de partij die in laatste aanleg in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel B11.253
De kostennota's van de comparanten worden op het straffe van verval bij het bevoegde
disciplinair orgaan ingediend binnen de veertien dagen na de beslissing waarin uitspraak werd
gedaan over de kosten van het geding.
Artikel B11.254
De aangeslotene die weigert de kosten van het geding te betalen, wordt geschrapt. De
kosten kunnen desgevallend ten laste gelegd worden van de club van toewijzing of de club
van tijdelijke kwalificatie van de aangeslotene, indien geoordeeld wordt dat de club mede
aansprakelijk is voor de feiten waarvoor de aangeslotene werd gesanctioneerd.
Artikel B11.255
Ingeval de partij, die tot het betalen van de kosten van het geding verwezen is, redenen heeft
om aan te nemen dat er bedrog werd gepleegd, kan zij klacht indienen ten einde het disciplinair
orgaan, dat de zaak heeft beoordeeld, in de gelegenheid te stellen een onderzoek te openen
en gebeurlijk haar beslissing over de kosten van het geding te hervormen.

13.4 COMPENSATIE
LOONVERLIES

VAN

SCHEIDSRECHTERS

VOOR

Artikel B11.256
De terugbetaling van de verplaatsingskosten en zittingsvergoeding aan scheidsrechters en
leden van de bondsinstanties wordt onmiddellijk geregeld.
Artikel B11.257
Een scheidsrechter kan een compensatie vragen voor het loonverlies ingevolge de
aanwezigheid op een disciplinaire zitting op voorwaarde dat:
1° onmiddellijk na de ontvangst van hun oproeping de secretaris van het betrokken disciplinair
orgaan op de hoogte wordt gebracht van het loonverlies en deze oordeelt dat de oproeping
moet gehandhaafd worden;
2° afdoende bewijsstukken worden voorgebracht.
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13.5 BOETES IN GEVAL VAN NIET-GEGRONDE OF TERGENDE
EN ROEKELOZE VORDERING
Artikel B11.258
Een vordering voor de disciplinaire organen die niet gerechtvaardigd blijkt, brengt voor wie ze
inleidt de boetes met zich mee die worden opgelegd door het disciplinair orgaan dat de zaak
behandelt.

Deze boetes zijn :
1° Vordering :

Niet gegrond

provinciale afdelingen,
vrouwenclubs,
2de en 3de
provinciaal
futsal, VV/ACFF
recreatief
voetbal,
minivoetbal
en
aangeslotenen
-

Tergend

80,00 EUR

120,00 EUR

240,00 EUR

Niet gegrond

40,00 EUR

80,00 EUR

120,00 EUR

Tergend

160,00 EUR

320,00 EUR

480,00 EUR

afdeling profvoetbal 1A en 1B,
1ste nationale en nationaal
futsal

-

2° Hoger Beroep:

3° Vrijwillige tussenkomst van een derde/derdenverzet:
Niet gegrond

80,00 EUR

160,00 EUR

240,00 EUR

Tergend

320,00 EUR

640,00 EUR

960,00 EUR

Niet gegrond

80,00 EUR

160,00 EUR

240,00 EUR

Tergend

320,00 EUR

640,00 EUR

960,00 EUR

4° Evocatie

Deze boetes zijn niet cumulatief zodat alleen de hoogste boete wordt toegepast.
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13.6 BOEKING VAN DE BOETES EN SANCTIES
Artikel B11.259
De door de clubs, zelfs in eerste aanleg, opgelopen boetes worden door de financiële dienst
van de KBVB onmiddellijk op het debet geplaatst van de rekening-courant.
Wordt de boete na verhaal opgeheven of verminderd, dan wordt het verschil geheel of
gedeeltelijk gecrediteerd.
Artikel B11.260
De boetes opgelegd aan toegewezen aangeslotenen worden ambtshalve op het debet
geplaatst van de club van toewijzing of van tijdelijke kwalificatie, die ze dan op de betrokken
aangesloten kan verhalen;
Het voorgaande geldt niet in geval :
1° de aangeslotene de functie van trainer uitoefent en het disciplinair orgaan uitdrukkelijk
beslist om deze aan de aangeslotene persoonlijk op te leggen;
2° van boetes opgelegd aan een aangeslotene die een procedure voert tegen de club
waarvoor hij gekwalificeerd was op het ogenblik van de feiten die tot het geschil hebben
geleid.
3° van boetes voor daden van doping.
4° van boetes voor de speler die in de loop van hetzelfde seizoen een aansluitingsformulier
ondertekent bij meerdere clubs.
Tot de betaling van de boete is de aangeslotene voor geen enkele officiële wedstrijd
gekwalificeerd.
In geval van niet betaling van de boete kan de betrokkene geschrapt worden.
Artikel B11.261
De boetes opgelopen door de niet-toegewezen aangeslotenen zijn rechtstreeks aan de bond
betaalbaar op de opgegeven rekening.

13.7 BIJZONDERE FINANCIËLE SANCTIE
Artikel B11.262
Een beslissing van een disciplinair orgaan die een aanmaning inhoudt, in welke vorm ook, om
een verschuldigd bedrag te betalen brengt de inning van een heffing ten voordele van de KBVB
met zich mee.
Deze heffing wordt gevorderd van de verliezende partij en bedraagt 2% van de hoofdsom
(eventueel afgerond naar boven per schijven van 25,00 EUR) waarvoor deze partij als debiteur
erkend werd in laatste aanleg. Zij kan evenwel niet minder bedragen dan 12,50 EUR.
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14 ARBITRAGE
Artikel B11.263
Zonder afbreuk te doen aan de volheid van bevoegdheid van de KBVB en haar geledingen
over disciplinaire aangelegenheden en de geschillenbeslechting, gelden de volgende regels
inzake arbitrage.
Artikel B11.264
Onverminderd de bepalingen van dwingend recht en binnen de grenzen hiervan, verbinden de
clubs en aangeslotenen, door hun aansluiting, zich ertoe elk geschil dat voor arbitrage vatbaar
is conform de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage overeenkomstig de
bepalingen en de modaliteiten van het bondsreglement te laten beslechten door een
scheidsgerecht van de KBVB of haar geledingen. In dit opzicht geldt deze bepaling als een
arbitraal beding binnen de grenzen van de wet.

Ingevolge art. 410, §1, 11° Burgerlijk Wetboek, dient in geval van voogdij over een
minderjarige, de vrederechter de voogd een bijzondere machtiging te verlenen om een
arbitrage-overeenkomst te sluiten en op grond daarvan een geschil aan arbitrage te
onderwerpen.
Geschillen tussen clubs en derden of tussen clubs en niet-spelende aangeslotenen kunnen
aan arbitrage worden onderworpen mits de partijen de arbitrage door een scheidsgerecht van
de KBVB hebben aanvaard in een uitdrukkelijke arbitrageovereenkomst of in elk ander stuk
welke hen bindt en waarin een arbitraal beding is opgenomen.
Geschillen betreffende het beheer van een club worden in ieder geval onderworpen aan
arbitrage.

Geschillen betreffende arbeidsovereenkomsten (zoals van spelers of trainers)
kunnen slechts aan arbitrage worden onderworpen mits beide partijen de arbitrage
aanvaarden in een na het ontstaan van het geschil gesloten arbitrageovereenkomst.
Indien de arbitrage niet wordt aanvaardt, heeft de speler, trainer of de club het recht
het geschil voor te leggen aan de jurisdicties van gemeen recht.
Artikel B11.265
Een scheidsrechterscollege dat optreedt als scheidsgerecht wordt samengesteld in de schoot
van een Arbitragecommissie van de KBVB.
Artikel B11.266
In geval van een geschil, wordt op initiatief van de meest gerede partij het geschil bij de
bevoegde Arbitragecommissie van de KBVB aanhangig gemaakt.
De partij die het geschil door arbitrage wil beslecht zien, brengt zijn verzoek schriftelijk ter
kennis van de KBVB die het verzoek overmaakt aan de secretaris van de Arbitragecommissie.
Dit schriftelijk verzoek omvat:
- naam en voornaam of volledige maatschappelijke benaming en adres van de partijen;

Page 87 of 95

Boek B, Titel 11 – Geschillen en procedures

-

een uiteenzetting van de feiten;
het juiste voorwerp van de eis, zoals de gevorderde sommen of maatregelen van
andere aard.

Voor zover reeds een arbitrageovereenkomst bestaat, wordt een kopij van deze overeenkomst
bij het verzoek om arbitrage gevoegd. Indien het arbitraal beding voorkomt in statuten of
reglementen (andere dan het reglement van de KBVB) of andere bindende stukken wordt een
kopij van deze documenten bijgevoegd.
Er is een inschrijvingsrecht van toepassing.
Dit bedraagt: 40,00EUR
De bond vraagt aan de partijen, voor zover nog geen arbitrageovereenkomst bestaat tussen
de partijen, een arbitrageovereenkomst te ondertekenen naar het hiernavolgend model, dat
opgemaakt wordt in evenveel exemplaren als er partijen zijn met een afzonderlijk belang.
TYPE-OVEREENKOMST
Tussen ondergetekenden
Eiser:
Verweerder:
Wordt overeengekomen:
1° De ondergetekenden aanvaarden dat een college van drie scheidslieden, door hen
aangeduid onder de leden van de Arbitragecommissie hun geschil beslecht met als voorwerp
...;
2° Het scheidsgerecht beslist na de uiteenzettingen en de middelen van partijen te hebben
gehoord. Nochtans, wanneer een van de partijen niet verschijnt, mag het college de zaak
behandelen en uitspraak doen;
3° Zonder afbreuk te doen aan de eventuele vordering tot vernietiging op grond van de redenen
aangehaald in artikel 1704 van het Gerechtelijk Wetboek, doet het scheidsgerecht uitspraak
in laatste aanleg. Zijn uitspraak is uitvoerbaar op bondsvlak;
4° De arbitrage is onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 1676 tot 1722 van het
Gerechtelijk Wetboek en aan de voorschriften van het Bondsreglement;
5° De scheidslieden zijn voor het overige niet onderworpen aan enige procedureregel. Zij
dienen evenwel uitspraak te doen binnen de vier maanden na de datum van de ondertekening
van deze overeenkomst, tenzij partijen in de loop van het geding akkoord zijn met de
verlenging van deze termijn;
6° De ondergetekenden aanvaarden zonder voorbehoud de toepassing door het
scheidsgerecht van de bepalingen van het bondsreglement inzake bondsschulden.
Voor:
Voor:
Datum:
Datum:
Handtekening:
Handtekening:
Artikel B11.267
Met het oog op de samenstelling van het scheidsrechterscollege vraagt de bond aan de
partijen elk hun scheidsrechter te kiezen onder de leden van de Arbitragecommissie.
De scheidslieden moeten de taal waarin het geschil behandeld wordt grondig kennen.
Indien de partij die door een arbitragebeding is gebonden binnen de 10 werkdagen na daartoe
aangetekend te zijn uitgenodigd geen scheidsrechter heeft aangeduid, duidt de Voorzitter van
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de Arbitragecommissie, na vastgesteld te hebben dat er een arbitraal beding bestaat,
ambtshalve één scheidsrechter aan. Dit doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van het
scheidsgerecht te oordelen dat er geen geldige overeenkomst tot arbitrage werd afgesloten
of het geschil niet voor arbitrage vatbaar is.
Indien in een geschil meerdere eisers betrokken zijn of meerdere verweerders, dienen zij
overeen te komen omtrent de benoeming van één enkele arbiter. Bij gebreke aan
overeenstemming duidt de Voorzitter van de Arbitragecommissie voor deze verweerders of
deze eisers de scheidsrechter aan.
De scheidslieden kunnen worden gewraakt volgens de bepalingen betreffende de
rechtspleging in het bondsreglement.
De twee aangestelde scheidslieden kiezen onder de leden-juristen van de Arbitragecommissie
de Voorzitter van het scheidsrechterscollege.
Artikel B11.268
Eens in het bezit van het dossier stelt het scheidsrechterscollege een datum vast voor een
arbitrage binnen de maand. Het scheidsrechterscollege komt op de vastgestelde dag en uur
samen op de zetel van de KBVB; de partijen worden opgeroepen bij aangetekend schrijven.
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de overeenkomst tot arbitrage geschiedt de
arbitrage in de bondstaal (NL/FR) van de verwerende partij.
Als niettegenstaande het bestaan van een arbitrageovereenkomst één van de partijen weigert
deel te nemen aan de arbitrage of zijn deelname onthoudt, zal de arbitrage desalniettemin
doorgaan en is de beslissing ook ten opzichte van deze partij bindend.
Partijen kunnen persoonlijk verschijnen, zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
advocaat ingeschreven bij de Balie.
Bij geschillen inzake arbeidsovereenkomsten van speler of trainer, mogen deze zich laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een vakbondsafgevaardigde, behoorlijk geaccrediteerd
door een vertegenwoordigende vakbondsorganisatie zetelend bij het Nationaal Paritair Comité
voor de Sport.
Artikel B11.269
De scheidsrechterlijke uitspraak moet behoorlijk gemotiveerd worden en volgende gegevens
inhouden:
1° naam, voornamen, beroep en woonplaats van de scheidslieden;
2° namen en woonplaats van de partijen;
3° het onderwerp van het geschil;
4° de plaats waar het geschil is behandeld;
5° de plaats en datum van de uitspraak;
6° wanneer zij een betaling beveelt, wordt in voorkomend geval melding gemaakt van de
bepalingen inzake de inning van een heffing.
De scheidsrechterlijke uitspraak wordt, ondertekend door de scheidslieden, samen met de
besluiten van de partijen en het origineel van de arbitrageovereenkomst, door de Voorzitter
van het College neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank. De Voorzitter betekent bij
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aangetekend schrijven de uitspraak aan de betrokken partijen met vermelding van de datum
waarop deze neergelegd werd ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Artikel B11.270
Zonder afbreuk te doen aan het exequatur van de rechtbank, maakt de andere partij de zaak
aanhangig bij de bond, wanneer één van de partijen de scheidsrechterlijke beslissing niet
vrijwillig uitvoert. Die maant de in gebreke blijvende partij aan de uitspraak uit te voeren, onder
bedreiging van sancties gaande tot schrapping.

15 VERHAAL BIJ HET BELGISCH CENTRUM VOOR
ARBITRAGE EN MEDIATIE IN DE SPORTSECTOR (CSAR)
15.1 VOORWAARDEN EN MODALITEITEN
Artikel B11.271
Verhaal bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de sportsector is in het kader
van deze reglementering mogelijk tegen de beslissingen genomen in eerste aanleg door de
Licentiecommissie inzake aanvragen Europese licentie, licenties 1A, 1B, 1e nationale
gecombineerd met een aanvraag licentie 1B, inzake toezicht op de toekenningsvoorwaarden
Europese licentie, licenties 1A en licenties 1B en inzake mededeling van alle latere
gebeurtenissen en inzake “Financial Fair Play”.
Artikel B11.272
Het indienen van een verhaal bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de
sportsector tegen deze beslissingen genomen in eerste aanleg door de Licentiecommissie
schort de uitwerking van de getroffen beslissing op.
Artikel B11.273
Het verhaal wordt, op straffe van nietigheid, ingediend per e-mail en per aangetekend
schrijven, gericht aan het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de sportsector en
wordt gericht tegen alle partijen en de KBVB.
Dit verhaal kan enkel worden ingesteld door de volgende partijen :
-

de betrokken club;
het Auditoraat voor de Licenties :
een derde belanghebbende club, uitkomende in het profvoetbal 1A, 1B of 1e nationale
wat de afdelingen 1A en 1B betreft.

Ingeval van verhaal tegen beslissingen van de Licentiecommissie inzake financial fair-play,
kan het verhaal enkel worden ingesteld door volgende partijen:
-

de betrokken club;
het Auditoraat voor de Licenties :
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De beoordeling van de ontvankelijkheid van het verhaal behoort tot de bevoegdheid van het
scheidsgerecht.
Artikel B11.274
Het verhaal tegen deze beslissingen van het Licentiecomité, gericht aan het Belgisch Centrum
voor Arbitrage en Mediatie in de sportsector, moet worden ingediend binnen een termijn van
drie werkdagen te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing voor de
betrokken club, en binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de publicatie ervan voor de andere
partijen, en moet, op straffe van nietigheid, voldoen aan de vormvoorwaarden vereist voor een
klacht en moet de gegevens bevatten voorzien in het reglement van het Belgisch Centrum
voor Arbitrage en Mediatie in de sportsector.
Het scheidsgerecht is belast met de controle op de inachtneming van de voorziene termijnen.
Artikel B11.275
De partij die verhaal instelt moet, op straffe van onontvankelijkheid van haar verhaal, binnen
drie werkdagen te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing voor de
betrokken club, en binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de bekendmaking voor de andere
partijen, de helft van de arbitragekosten betalen, d.w.z. de helft van het forfaitaire bedrag
vermeld in Bijlage IV van het Reglement C-SAR.
Artikel B11.276
Binnen 48 uur na de kennisgeving van de aanvangsdatum van de arbitrage door het
secretariaat deelt de verweerder het secretariaat van het C-SAR in zijn antwoord de keuze
van de arbiter en een voorstel van conclusiekalender mee. Het antwoord moet ook de
gegevens bevatten zoals bepaald in het reglement C-SAR. De verweerder betaalt binnen
dezelfde termijn de helft van de arbitragekosten, d.w.z. de helft van het forfaitaire bedrag
vermeld in Bijlage IV van het reglement C-SAR.
Indien de verweerder dit bedrag evenwel niet betaalt, kan de partij die het verhaal heeft
ingediend, de volledige arbitragekosten betalen binnen 24 uur te rekenen vanaf de
kennisgeving door het secretariaat van het C-SAR-secretariaat dat de verweerder in gebreke
is gebleven te betalen.
Artikel B11.277
Enkel een belanghebbende derde club, uitkomend in het profvoetbal 1A, 1B of 1ste Nationale
Afdeling wat de afdelingen 1A en 1B betreft, kan verzoeken om tussen te komen. Het verzoek
tot tussenkomst moet worden gericht aan het secretariaat van C-SAR binnen drie werkdagen
te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing van de Licentiecommissie.
De beoordeling van de ontvankelijkheid van de tussenkomst behoort tot de bevoegdheid van
het scheidsgerecht.
Artikel B11.278
Van de voorziene termijnen kan niet worden afgeweken.
Artikel B11.279
Een verhaal tegen een voorlopige beslissing kan pas worden ingesteld vanaf de kennisgeving
van de eindbeslissing.
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Artikel B11.280
Het verhaal tegen een beslissing inzake het weigeren of toekennen van een licentie, wordt
door drie arbiters beslecht.
Elk van de partijen duidt in het verzoek tot arbitrage en in het antwoord daarop een arbiter aan.
Indien een partij op grond van een vermeend gebrek aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid
of op enige andere grond, bezwaar wenst te maken aangaande de identiteit van de door de
andere partij voorgestelde arbiter, stelt zij, op straffe van verval, de andere partij en het
Secretariaat van het C-SAR daarvan in kennis binnen 48 uur na ontvangst van de
kennisgeving van de voorgestelde benoeming door de andere partij.
Indien een partij nalaat een arbiter aan te wijzen of indien de arbiter niet wordt bevestigd,
benoemt het Benoemingscomité of de Voorzitter deze binnen 48 uur na ontvangst van het
antwoord op het verzoek tot arbitrage. De derde arbiter, die ambtshalve voorzitter van het
scheidsgerecht is, wordt door het Benoemingscomité of de Voorzitter benoemd binnen 48 uur
na ontvangst door het secretariaat van het C-SAR van het antwoord op het verzoek tot
arbitrage.
Artikel B11.281
Een verzoek tot wraking van een benoemde of bevestigde arbiter, gebaseerd op een
vermeend gebrek aan onafhankelijkheid, onpartijdigheid of enige andere grond, wordt
ingediend door toezending aan het secretariaat van het C-SAR van een schriftelijke verklaring
waarin de feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gebaseerd, worden gespecificeerd.
Dit verzoek moet, op straffe van onontvankelijkheid, door een partij worden ingediend hetzij
binnen 48 uur te rekenen vanaf de kennisgeving van de benoeming van de arbiter of van diens
bevestiging, hetzij binnen 48 uur nadat zij in kennis is gesteld van de feiten en omstandigheden
die zij tot staving van haar verzoek aanvoert en die haar niet eerder bekend konden zijn, indien
deze datum later valt dan de ontvangst van voornoemde kennisgeving.
Het secretariaat van het C-SAR nodigt de betrokken arbiter, de andere partijen en, in
voorkomend geval, de andere leden van het scheidsgerecht uit om hun opmerkingen
schriftelijk over te maken binnen een termijn die het vaststelt, rekening houdend met het
bijzonder dringende karakter van de licentiedossiers. Deze opmerkingen worden aan de
partijen en, in voorkomend geval, aan de arbiters meegedeeld. De partijen en, in voorkomend
geval, de arbiters kunnen hierop antwoorden binnen de door het secretariaat van het C-SAR
vastgestelde termijn, rekening houdend met het bijzonder dringende karakter van de
licentiedossiers. Het Wrakingscomité beslist zonder mogelijkheid tot beroep over het verzoek
tot wraking van een arbiter uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de bovengenoemde
opmerkingen.
Artikel B11.282
Het verhaal tegen een beslissing van de Licentiecommissie betreffende het toezicht op de
toekenningsvoorwaarden van de licentie 1A of 1B of betreffende de kennisgeving van latere
gebeurtenissen zal worden beslecht door één arbiter.
De partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de arbiter aanwijzen, respectievelijk in het
verzoekschrift en in het antwoord hierop. Indien de verweerder in zijn antwoord niet instemt
met de identiteit van de arbiter die wordt voorgesteld door de partij die het verhaal heeft
ingesteld, wordt de enige arbiter benoemd door het Benoemingscomité of de Voorzitter van
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het C-SAR binnen drie dagen na de ontvangst door het secretariaat van het C-SAR van het
antwoord. Indien het Benoemingscomité of de Voorzitter weigert de benoemde arbiter te
bevestigen, benoemt hij een arbiter binnen drie dagen na ontvangst door het secretariaat van
het C-SAR- van het antwoord.
Op verzoek van een partij kan het Benoemingscomité of de Voorzitter van het C-SAR evenwel
beslissen dat het verhaal wordt voorgelegd aan een scheidsgerecht van drie arbiters. In dat
geval duidt de partij die het verhaal heeft ingesteld een arbiter aan binnen 24 uur te rekenen
vanaf de kennisgeving van de beslissing van het Benoemingscomité of de Voorzitter van het
C-SAR en duidt de verweerder een arbiter aan binnen 24 uur te rekenen vanaf de kennisgeving
van de aanduiding van een arbiter door de andere partij. De derde arbiter, die ambtshalve
Voorzitter van het Scheidsgerecht is, wordt benoemd door het Benoemingscomité of de
Voorzitter van de C-SAR binnen 48 uur na ontvangst van de kennisgeving van de arbiter
aangeduid door de verweerder. In dat geval betalen de partijen binnen 48 uur na de
kennisgeving van het besluit van het Benoemingscomité of de Voorzitter van het C-SAR,
het forfaitaire bedrag voorzien in Bijlage IV van het reglement C-SAR ingeval van een
scheidsgerecht bestaande uit drie arbiters.
Artikel B11.283
Het Scheidsgerecht zetelend in graad van beroep herneemt de procedures in zijn geheel zowel
in rechte als in feiten en heeft volheid van rechtsmacht. Het Scheidsgerecht beoordeelt de
zaak met dezelfde beoordelingsbevoegdheid als de Licentiecommissie.
Artikel B11.284
In het kader van deze procedure zijn benevens de in dit onderdeel voorziene bepalingen, de
reglementen van het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de sportsector van toepassing, zoals
deze gelden op de dag van het aanwenden van dit rechtsmiddel.

15.2 BIJZONDERHEDEN INZAKE LICENTIEDOSSIERS
Artikel B11.285
Licentiedossiers (geschillen inzake licenties / verhaal tegen beslissingen genomen in eerste
aanleg) worden uit hun aard als bijzonder spoedeisend beschouwd. Het Scheidsgerecht
behandelt de zaak zo spoedig mogelijk zodat in licentiedossiers uiterlijk uitspraak kan worden
gedaan :
-

voor aanvragen voor 1A en 1B: op 22 mei
voor aanvragen voor 1e nationale gecombineerd met een aanvraag licentie 1B: op 22
mei
Inzake Financial Fair Play: op 1 april
Inzake Leefbaarheid binnen het Belgisch profvoetbal: op 1 april

Het scheidsgerecht legt, rekening houdend met het voorstel of de voorstellen van de partijen,
de bijzondere spoedeisendheid van de zaak en de termijn bepaald voor een beslissing, de
procedure (pleidooien en zitting) kalender vast.
Wanneer het Scheidsgerecht beslist om in eerste instantie alleen het dispositief van zijn
beslissing mee te delen, hebben de hierboven vermelde termijnen betrekking op de datum
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waarop het dispositief van de beslissing moet worden meegedeeld. De motivering van de
beslissing wordt door het Scheidsgerecht aan het secretariaat medegedeeld binnen een
termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de mededeling van het dispositief aan het
secretariaat.
Deze termijnen kunnen niet worden verlengd.
Artikel B11.286
Het Scheidsgerecht waakt erover dat het Auditoraat voor de Licenties in de procedure wordt
gehoord, zonder dat deze evenwel een van de KBVB te onderscheiden partij is.
Artikel B11.287
Licentiedossiers bevatten door hun aard vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De mogelijkheden
voor raadpleging door belanghebbende derden nadat zij verhaal hebben aangetekend of
vrijwillig zijn tussengekomen voor het C-SAR, zijn altijd beperkt tot de niet-vertrouwelijke delen
van het licentiedossier.

Zoals aangegeven door de betrokken club bij het indienen en invullen van het dossier.
De partijen maken aan het secretariaat van het C-SAR een afzonderlijk dossier toe met de
vertrouwelijk geachte documenten en stukken en een afzonderlijk dossier met de nietvertrouwelijk geachte documenten en stukken.
Artikel B11.288
Het scheidsgerecht gaat, zoals bepaald in de algemene licentievoorwaarden, na of nieuwe
schulden die zijn ontstaan sinds de zitting voor de Licentiecommissie door de club zijn betaald,
en houdt tevens rekening met eventuele nieuwe informatie, dit tot 3 werkdagen voor de
aanvang van de zitting waarop de zaak wordt behandeld.
Het Scheidsgerecht aanvaardt documenten of bewijsstukken waaruit blijkt dat de club aan de
licentievoorwaarden voldoet 3 werkdagen vóór de aanvang van de zitting van het
scheidsgerecht waarop de zaak zal worden behandeld, indien zij ten minste 24 uur vóór de
aanvang van de zitting waarop de zaak zal worden behandeld, zijn overgemaakt;
bewijsstukken die buiten deze termijn worden overgelegd, worden van rechtswege buiten
beschouwing gelaten.
De stukken worden via het door de KBVB voorziene digitaal systeem toegezonden aan het
Auditoraat voor de Licenties, die ze aan het Scheidsgerecht overmaakt, met een kopie aan het
secretariaat van het C-SAR. Het Auditoraat voor de licenties zendt ook een niet-vertrouwelijke
versie aan iedere belanghebbende derde die bij de procedure betrokken is.
Het digitaal systeem wordt 24 uur voor de zitting automatisch afgesloten.
Artikel B11.289
De arbitrageprocedure is vertrouwelijk. Arbitrale uitspraken gewezen overeenkomstig het
reglement C-SAR in licentiedossiers, worden echter door het secretariaat van het C-SAR
gepubliceerd op de website C-SAR.
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Artikel B11.290
Een partij kan binnen vijf dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de arbitrale uitspraak
bij het secretariaat een verzoek om interpretatie van een specifiek punt of een specifieke
passage van de uitspraak indienen.
Artikel B11.291
Indien het Scheidsgerecht ingevolge een verhaal beslist dat de club recht heeft op een licentie,
neemt de Licentiecommissie de administratieve afhandeling op zich.
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Boek B – Bijlage 1 Verzekeringen

1 VERZEKERINGEN
1.1 ALGEMENE PRINCIPES
Artikel 1
De bond is waarborgen overeengekomen bij de verzekeringsmaatschappij ARENA onder de
nummers:
- BA 1.116.531/A (leden), BA 1.116.531/B (niet-leden) en BA 1.116.531/C
(contractuelen);
- LO 1.116.530/A (leden), LO 1.116.530/B (niet-leden) en LO 1.116.530/C
(contractuelen).
Deze waarborgen zijn overeengekomen ter vergoeding van:
1° schade veroorzaakt aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid)
2° lichamelijke letsels (LO = lichamelijke ongevallen)
Artikel 2
Dit hoofdstuk regelt de toepassing van de polissen vermeld in bijlage (en hun latere
wijzigingen).

1.2 BEGUNSTIGDEN
Artikel 3
Elk aangesloten lid van de KBVB, en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten
die de bond en/of aangesloten clubs inrichten kunnen genieten van de tussenkomst van deze
waarborgen:
1° De bij de KBVB aangesloten spelers al dan niet onderworpen aan de sociale zekerheid in
hun hoedanigheid van speler, die als titularis of als invaller deelnemen aan een wedstrijd
of aan een training zoals bij dit reglement bedoeld. Nochtans komen betaalde
sportebeoefenaars, die conform hun statuut kunnen genieten van de verzekering tegen
arbeidsongevallen, niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten, noch
voor vergoedingen voor blijvende werkonbekwaamheid, noch voor vergoedingen voor
overlijden.
2° De scheidsrechters en andere bij de bond aangeslotenen, speciaal door de bond
afgevaardigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan voetbalwedstrijden
en trainingen.
3° De gelegenheidsscheidsrechters.
4° De leden van bondsinstanties die een bondsvergadering moeten bijwonen of een
bondszending moeten vervullen.
5° De niet-spelende aangeslotenen door de clubs afgevaardigd om officiële functies te
bekleden, op voorwaarde dat hun naam op het wedstrijdblad voorkomt.
6° De geneesheren, kinesitherapeuten, verzorgers en onbezoldigde trainers, op voorwaarde
dat zij aangesloten zijn bij de bond.
7° De stewards van een club, aangesloten bij de KBVB en geldig toegewezen aan een club,
die de ordediensten bijstaan ter gelegenheid van een wedstrijd.
8° De vrijwilligers, aangesloten bij de KBVB en toegewezen aan een club, die deze club
bijstaan in haar activiteiten binnen de ruimte van het stadion, met uitzondering van alle
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extrasportieve manifestaties. De sportactiviteiten moeten plaatshebben naar aanleiding
van wedstrijden en trainingen.

1.3 CRITERIA VAN TEGEMOETKOMING
1.3.1 Definitie van een ongeval
Artikel 4
Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden
van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer.

1.3.2 Aanvaarde gevolgen van een ongeval
Artikel 5
De volgende gevolgen worden aanvaard door de verzekeraar:
1° De letsels voortspruitend uit allerhande inspanningen, spit, lendenverrekking, pees- en
spierklap, krampen, pees- en spierscheuring en bloedvergiftiging wanneer zij voortspruit
uit een verwonding waarvoor de verzekeraar tussenkomt.
2° Letsels opgelopen in een niet-aangekondigde vriendschappelijke wedstrijd. In dit geval
echter wordt het bedrag van deze tussenkomst teruggevorderd via de rekening-courant
van de club die de niet-aangekondigde wedstrijd organiseerde.
3° Letsels opgelopen tijdens een training of wedstrijd bij een club waarvoor de speler niet
gekwalificeerd is, zonder toestemming van zijn club van toewijzing. In dit geval echter wordt
het bedrag van deze tussenkomst teruggevorderd via de rekening-courant van de club die
van de diensten van de speler heeft gebruik gemaakt.
4° De lichamelijke of materiële schade opgelopen door een scheidsrechter die een niet
aangekondigde vriendschappelijke wedstrijd leidt. In dat geval wordt het bedrag van de
tussenkomst teruggevorderd via de rekening-courant van de inrichtende club.
5° De slagen, de verwondingen, de lichamelijke en/of materiële schade als gevolg van
vechtpartijen of aanrandingen die voortvloeien uit de normale risico's van een wedstrijd,
met uitzondering van de schade die de aanrander zelf opgelopen heeft.
6° De ziektes en infecties die rechtstreeks voortvloeien uit een ongeval, bevriezing,
zonnesteek, plotselinge verdrinking.
7° Beten van dieren en steken van insecten en hun gevolgen.
8° Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut
hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk
ongeval. Deze uitbreiding is van toepassing voor de aangesloten leden, met uitzondering
van de betaalde sportbeoefenaars.
Zo het vaststaat dat de vroegere gezondheidstoestand van de gekwetste de verwonding
verergerd heeft of de vereiste behandeling heeft bemoeilijkt, kan er slechts een
tegemoetkoming zijn op grond van de normale evolutie der letsels bij een lichamelijk en
geestelijk gezond persoon.
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1.3.3 Niet-aanvaarde gevolgen van een ongeval
Artikel 6
De volgende gevolgen worden niet gedekt door de verzekeraar:
1° Verzwakking, verkoudheid, bloedaandrang, bloedbesmetting, vallende ziekte en andere
soortgelijke aandoeningen, alsook hun gevolgen.
2° De breuken of darmafsluitingen, ongeacht de oorzaken daarvan. Onder niet in aanmerking
komende breuken dient verstaan de breuk uit zwakte in de medische betekenis van het
woord en waarvan de oorzaken niet in het ongeval zelf te vinden zijn.
3° De gevolgen van een heelkundige ingreep die geen oorzakelijk verband houden met het
ongeval.
4° Aderspat of wonden aan door aderspat aangetast weefsels.
5° Tendinitis, pubalgie en andere letsels die niet posttraumatisch zijn.
6° Een ongeval veroorzaakt door een staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie van
minstens 0,5 gr./liter of onder invloed van drugs of andere bedwelmende middelen, tenzij
het slachtoffer de afwezigheid van een oorzakelijk verband bewijst.
7° De letsels, opgelopen door spelers die aan een wedstrijd of aan een training deelnemen,
die het gevolg zijn van het dragen van een bril. Evenwel worden letsels veroorzaakt door
en aan anderen door het dragen van een bril ten laste genomen binnen de perken van Art
26.
8° De letsels veroorzaakt door belijningsproducten die niet beantwoorden aan de
voorschriften van het bondsreglement.
9° De letsels of het overlijden ingevolge het gebruik van verplaatsbare doelen die niet
beantwoorden aan de voorschriften van het bondsreglement.

1.3.4 Plaats van het ongeval
Artikel 7
Het ongeval moet zich voordoen op het speelveld, in de zaal of de plaats van de organisatie,
in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg van de kleedkamers naar het speelveld
en omgekeerd.
Worden eveneens vergoed de ongevallen van alle leden die zich voordoen op de kortste weg
van de woonplaats naar de plaats van de organisatie en omgekeerd, doch enkel indien de weg
afgelegd wordt in de kortst mogelijke tijd, rekening houdend met het gebruikte vervoermiddel,
en voor zover deze leden geen vergoeding bekomen van een aansprakelijke derde of
verzekeraar.
De leden zijn niet gedekt op de weg van of naar de organisatie, indien bij de verplaatsing
gebruik gemaakt wordt van een motorfiets of van een bromfiets met meer dan 50 cc
cilinderinhoud.
De stewards kunnen genieten van een tussenkomst bij ongevallen, aanrandingen of incidenten
dewelke zich kunnen voordoen op de plaatsen waar zij zich dienen te bevinden met het oog
op de effectieve uitoefening van hun activiteit. Bovendien blijven Art. 25 en 26 betreffende de
terugbetaling en subrogatie onverminderd van toepassing.
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1.4 ADMINISTRATIEVE PROCEDURE
1.4.1 Melding van het ongeval
Artikel 8
Elk ongeval moet door een geneesheer vastgesteld worden en dient, op straffe van verval,
binnen de eenentwintig dagen na het ongeval bij de dienst “Ongevallen” van de KBVB gemeld
te worden door de gerechtigde correspondent van de club. Dit gebeurt, op straffe van
nietigheid, op een door de bond ter beschikking gesteld formulier.
De verklaring van een overlijden ingevolge een ongeval dient binnen de 24 uur te gebeuren.

1.4.2 Stavingsstukken
Artikel 9
De verzekeraar behoudt zich het recht voor het voorleggen van elk stavingstuk te eisen dat
het noodzakelijk oordeelt, zowel als bewijs van het bestaan van de schade als van de oorzaak
van het ontstaan ervan.
De stukken vereist voor de behandeling van het dossier van de aangeslotenen, worden aan
de dienst “Ongevallen” overgemaakt door de gerechtigde correspondent van de club.
In geval van overlijden behoudt de verzekeraar zich het recht voor zijn tegemoetkoming
afhankelijk te stellen van een autopsie.
Tenzij de club verzoekt om het dossier geopend te houden, worden alleen documenten en/of
aanvragen, betreffende medische kosten, gemaakt binnen de twee jaar volgend op de
ontvangst van de aangifte van het ongeval aan de KBVB, in aanmerking genomen. Een dossier
kan echter altijd open blijven of heropend worden:
- voor ongevallen die tandproblemen tot gevolg hadden;
- bij verwijdering van synthesemateriaal;
- in geval van klacht bij het gerecht of burgerlijke partijstelling;
- in ernstige gevallen op basis van bewijsstukken.
Het dossier blijft enkel m.b.t. zaken die een blijvende invaliditeit tot gevolg hebben geopend
tot de genezing van de letsels, over een termijn van 3 jaar vanaf de datum van het ongeval.

1.5 TEGEMOETKOMING
1.5.1 Mogelijke tegemoetkomingen
Artikel 10
Onder voorbehoud van de toepassing van Art. 25 en 26 kan de verzekeraar geheel of
gedeeltelijk de volgende tussenkomsten ten laste nemen:
1° Onkosten:
a) de dokters-, apothekers-, kliniek- en andere kosten van dezelfde aard;

Page 6 op 27

Boek B – Bijlage 1 Verzekeringen

b) de verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, na aftrek van
de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.
2° Compensatoire tegemoetkoming:
a) bij loon- of inkomstenderving ingevolge werkonbekwaamheid voortkomende van een
ongeval, zoals bepaald in dit reglement;
b) bij blijvende werkonbekwaamheid of overlijden.
3° Materiële schade: In geval van incidenten kan een tegemoetkoming worden toegekend
voor de materiële schade, met uitsluiting van de schade veroorzaakt aan een persoonlijk
voertuig door betrokkene gebruikt.
4° Kosten van onderzoek: Een eventuele tegemoetkoming kan bekomen worden tot
maximaal 2.480,00 EUR in de kosten en erelonen van onderzoek en expertises, van
verzoeningspogingen, van bijstand door advocaten, van procedures voor alle jurisdicties
met het oog op de terugvordering van de kosten en/of van de schade die ten laste blijft van
het slachtoffer, voor zover:
a) het gaat om vechtpartijen of aanrandingen gericht tegen een lid van een
bondsinstantie, een officiële of gelegenheidsscheidsrechter of assistent-scheidsrechter
die een werkelijke schade tot gevolg hadden, als dusdanig erkend door de bond;
b) de bond beslist een rechtsvordering in te leiden of verder te zetten, beroep aan te
tekenen, zich in cassatie te voorzien, enz.;
c) de betrokkene aanvaardt zijn zaak te laten pleiten door een door de bond aangestelde
advocaat.
De schikkingen betreffende subrogatie zijn van toepassing.
Een algemene vrijstelling van 12,10 EUR, jaarlijks geïndexeerd, is van toepassing per dossier.

1.5.2 Tegemoetkoming in de kosten
Artikel 11
De verzekeraar kan tegemoetkomingen verstrekken voor medische, farmaceutische,
ziekenhuis-, kine- en fysiotherapiekosten en andere van dezelfde aard. Hij komt echter volgens
de hieronder voorziene modaliteiten tegemoet in het verschil tussen het officieel barema van
de honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert uit de toepassing van de nomenclatuur van
de gezondheidszorgen in uitvoering van de wetgeving op de Z.I.V., enerzijds, en de
tussenkomst van de wetsverzekeraar (ziekenfonds), anderzijds.
Artikel 12
De tegemoetkoming in de onkosten voor kine/fysiotherapie wordt slechts uitgekeerd binnen
de volgende perken:
1° De voorafgaande toestemming van de verzekeraar is vereist. De tegemoetkoming wordt
uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelende geneesheer.
Zij mag evenwel niet vroeger aanvangen dan twee dagen voor de datum van ontvangst
van de aanvraag. In geval echter van breuk van een lidmaat of ligamentoplastie, verleent
de verzekeraar een tegemoetkoming met of zonder voorafgaande toestemming.
2° Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen wordt geen enkele
tegemoetkoming door de verzekeraar uitgekeerd.
3° De verzekeraar betaalt slechts één sessie kine/fysiotherapie per dag.
4° De verzekeraar is in geen geval verplicht zich te schikken naar het advies van het
ziekenfonds wat betreft het ten laste nemen van een behandeling.
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5° De maximale tegemoetkoming wat betreft het aantal verstrekkingen is beperkt tot 60
behandelingen per ongeval en per jaar, behoudens akkoord van de door de verzekeraar
aangeduide geneesheer.
Artikel 13
Voor kosten voor tandprothesen komt de verzekeraar tussen voor een maximaal bedrag van
150,00 EUR per vervangen tand, met een maximum van 600,00 EUR per ongeval. In de
gevallen waar de honoraria dit bedrag niet bereiken, is de tussenkomst beperkt tot het aan de
zorgenverstrekker betaalde bedrag.
Artikel 14
Voor kosten voor synthetische gipsen komt de verzekeraar tussen voor het bedrag dat, na
tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de gekwetste. Deze tegemoetkoming
is beperkt tot driemaal het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit type gips wordt
terugbetaald.
Artikel 15
Voor kosten voor implantatiematerialen tijdens een hospitalisatie (osteosynthesemateriaal,
weefsels van menselijke oorsprong en dergelijke) komt de verzekeraar tussen voor 90% van
het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de gekwetste. De
verzekeraar kan van de gekwetste een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van zijn
ziekenfonds (verplichte en vrije verzekering) blijkt.
Artikel 16
Voor hospitalisatiekosten (farmaceutische en andere) komt de verzekeraar tussen voor 50%
van de overblijvende kosten met betrekking tot de hospitalisatie, voor zover deze kosten niet
het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze
patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd
verstrekker.
Artikel 17
Wanneer de gekwetste onderworpen is aan de Z.I.V. zonder evenwel tussenkomst van zijn
ziekenfonds te genieten omdat hij in de wachttijd vertoeft, betaalt de verzekeraar op basis van
het officieel barema van de prestaties van de Z.I.V. alsmede in voorkomend geval op basis
van eventuele bijzondere bepalingen voorzien door huidig reglement.
Artikel 18
Wanneer de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, wordt het dossier niet in aanmerking genomen.

1.5.3 Regeling voor loon- en winstderving
Artikel 19
Bij loon- of winstderving wegens volledige werkonbekwaamheid keert de verzekeraar de
volgende vergoedingen uit:
1° Indien de gekwetste onderworpen is aan de Z.I.V. zonder tussenkomst te genieten van zijn
ziekenfonds, omdat hij in de wachttijd vertoeft: 30,00 EUR per dag vanaf de achtste dag
van deze werkonbekwaamheid tot het einde van de stage;
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2° Indien de gekwetste een speler is die in deze hoedanigheid onderworpen is aan de Sociale
Zekerheid: aan de club die de speler reeds vergoed heeft 16,25 EUR per dag vanaf de
8ste dag tot het hernemen van de sportactiviteit, zonder echter verder te gaan dan de
180ste dag die volgt op het ongeval.
Deze tegemoetkomingen worden pas toegekend onder voorbehoud van het voorleggen van
een bewijs van werkelijk loon- of inkomstenverlies.
Er wordt nooit een bedrag uitgekeerd aan het slachtoffer dat student of ambtenaar is of, in het
algemeen, aan een persoon die geen werkelijk loon- of inkomstenverlies lijdt.

1.5.4 Vergoeding bij overlijden
Artikel 20
Bij overlijden ten gevolge van een ongeval voorzien in dit reglement wordt de tegemoetkoming
van de verzekeraar als volgt bepaald:
1° indien de overledene ongehuwd was en geen kind ten laste had: 8.500,00 EUR;
2° indien de overledene gehuwd was, met of zonder kinderen ten laste, samenwonend,
echtgescheiden of weduwnaar (weduwe) met één of meerdere kinderen ten laste: 8.500,00
EUR vermeerderd met een forfaitair bedrag van 6.200,00 EUR per persoon ten laste
(echtgeno(o)t(e) of kind), waarbij het maximaal bedrag evenwel begrensd is op 37.200,00
EUR.
Er kan slechts een tegemoetkoming door de verzekeraar zijn indien het overlijden plaatsvindt
binnen een termijn van één jaar volgend op het ongeval, behalve ingeval de gekwetste
gedurende langere tijd geregeld onder geneeskundige behandeling is gebleven.

1.5.5 Vergoeding voor blijvende invaliditeit
Artikel 21
De verzekeraar komt tussen in gevallen van volledig of gedeeltelijk blijvende invaliditeit als
gevolg van een ongeval zoals voorzien in dit reglement.
1° Bij volledige blijvende invaliditeit wordt een bedrag van 49.600,00 EUR toegekend.
2° In geval van gedeeltelijk blijvende invaliditeit, wordt het toegekende bedrag als volgt
berekend:
- Voor een blijvende invaliditeit van 1% tot en met 25% op een basisbedrag van
35.000,00 EUR;
- Voor een blijvende invaliditeit van 26% tot en met 50% op een basisbedrag van
37.200,00 EUR;
- Voor een blijvende invaliditeit van 51% tot en met 79% op van een basisbedrag van
49.600,00 EUR;
- Een blijvende invaliditeit van 80% of meer wordt gelijkgesteld aan een volledige
blijvende invaliditeit.
Op straffe van verval moet elke aanvraag om vergoeding voor blijvende invaliditeit ingediend
worden binnen de zes maanden die volgen op de verzending van het consolidatieattest.

Page 9 op 27

Boek B – Bijlage 1 Verzekeringen

Bij het indienen van de aanvraag tot het bekomen van een vergoeding voor blijvende
invaliditeit, zal de geneesheer van het slachtoffer een voorstel doen betreffende de graad van
blijvende invaliditeit.
De verzekeraar kan dit voorstel aanvaarden, of een andere geneesheer aanduiden om
eveneens een voorstel te doen. Bij afwijkende resultaten, zal er een overleg dienen plaats te
vinden tussen beide geneesheren, om tot een consensus te komen.
Het feit de voetbalsport niet regelmatig te kunnen beoefenen, heeft geen invloed op de
schatting van de graad van de blijvende invaliditeit.
De verzekeraar betaalt de verzekerden de som voorzien in de bijzondere voorwaarden naar
verhouding van de graad van blijvende ongeschiktheid, vastgesteld in de Officiële Belgische
Schaal, zodra de consolidatie is ingetreden en uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval.

1.5.6 Stopzetting van de tegemoetkoming en genezingsattest
Artikel 22
De verzekeraar staakt elke tussenkomst voor de kosten gemaakt na het hernemen van de
sportactiviteit.
Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt de verzekeraar echter niet tussen in
een later ongeval indien niet medisch vaststaat dat het eerste ongeval geconsolideerd was op
het ogenblik van het volgende ongeval.

1.6 BETALINGEN
1.6.1 Wijze van betaling
Artikel 23
De tegemoetkomingen aan een scheidsrechter of lid van een bondsinstantie worden
rechtstreeks aan de betrokkene uitgekeerd.
De andere verzekerden worden uitbetaald via de club waaraan zij toegewezen zijn of waarvoor
zij diensten presteerden. Het bedrag wordt geboekt op de rekening-courant van de club. De
club is ertoe gehouden de vergoeding ontvangen van de verzekeraar, na aftrek van reeds
eventueel uitgekeerde voorschotten, over te maken aan de speler. In geval van niet-betaling
door de club van de vergoeding van de verzekeraar aan de speler, kunnen schikkingen
getroffen worden voor de rechtstreekse betaling aan de speler.
Bij overlijden wordt de tegemoetkoming uitgekeerd aan de rechthebbenden, al dan niet via
een notaris of een beheerder ad hoc.
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1.6.2 Betalingstermijn
Artikel 24
Principieel worden de bedragen globaal uitgekeerd bij het afsluiten van het dossier.
Bij ernstige gevallen en/of van lange duur kan de verzekeraar op verzoek van de club en na
overlegging van de noodzakelijke stavingstukken, provisionele tussenkomsten uitkeren.
De stavingstukken mogen ingestuurd worden zonder te wachten op de herneming van de
sportactiviteit, vanaf het ogenblik dat er minstens één maand werkonbekwaamheid is.
Nooit kunnen de toegekende bedragen intrest opbrengen in afwachting van hun uitbetaling.

1.6.3 Terugbetaling van de tegemoetkoming uitgekeerd door de
verzekeraar
Artikel 25
De verzekeraar kan de uitbetaalde bedragen terugvorderen van de verkrijger tot beloop van
maximaal het bedrag dat bekomen is van de aansprakelijke, van de sociale zekerheid of op
basis van de arbeidsongevallenverzekering.
De terugbetaling waarvan sprake hierboven moet gebeuren door overschrijving op de
aangegeven rekening binnen de 15 dagen na het verzoek van de verzekeraar. Bij ontstentenis
van uitvoering, wordt de betrokkene geschrapt van de bondslijsten indien hij zijn schuld niet
betaalt binnen de 8 dagen na de aanmaning die hem door de financiële dienst van de KBVB
betekend wordt. Deze sanctie wordt gepubliceerd in de bondsbladen en kan administratief
opgeheven worden conform de bepalingen van het bondsreglement.
Er moet geen terugbetaling gebeuren indien de tweede vergoeding verkregen werd in
uitvoering van een verzekeringscontract onderschreven ten gunste van de betrokkene en
waarin hij aangeduid is als begunstigde.

1.6.4 Subrogatie
Artikel 26
Wanneer de verzekeraar is overgegaan tot de uitkering van een tegemoetkoming aan de
rechthebbende, is hij gesubrogeerd in zijn rechten tegenover de derde aansprakelijke ten
belope van alle door de verzekeraar uitgekeerde vergoedingen, zowel deze met vergoedend
als deze met forfaitair karakter.

1.7 VERZEKERINGSPOLISSEN
Artikel 27
De hiernavolgende verzekeringspolissen werden afgesloten met ARENA.
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1.7.1 UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR
LEDEN EN NIET-LEDEN
Leden
Polissen
L.O.
B.A.

1.116.530 / A
1.116.531 / A

Niet-leden
Polissen
L.O.
1.116.530 / B
B.A.
1.116.531 / B

Verzekerde waarborgen en bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartfalen.
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen,
hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.
Deze uitbreiding is enkel van toepassing voor de aangesloten leden en wordt gewaarborgd via polis
1.116.530 / H.
Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan professionele sporters.
Overlijden

LEDEN

➢

ongehuwd, zonder kinderen ten laste

€ 8.500-

➢

gehuwd, (met of zonder kinderen ten laste), samenwonend,
echtgescheiden of weduwnaar/weduwe (met 1 of meerdere kinderen ten
laste)

€ 8.500-

vermeerderd met een forfaitair bedrag van per persoon
ten laste (echtgeno(o)t(e) of kind) waarbij het maximaal
bedrag evenwel begrensd is op

€ 6.200€ 37.200-

Blijvende Invaliditeit
➢
➢
➢

tot 25%
vanaf 26% tot 50%
vanaf 51%

Dagvergoeding

€ 35.000€ 37.200€ 49.600€ 30-

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loonverlies en
geen uitkering krachtens de wet op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde
som te overtreffen.
Behandelingskosten / Begrafeniskosten
➢

Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief

100% van dit tarief

➢

Kosten voor tandprothesen

€ 150- max./tand
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€ 600- max./ongeval
➢

Kosten voor implantatiematerialen

90% van het bedrag ten
laste na
mutualiteitstussenkomst

➢

Hospitalisatiekosten

50% van de niet
vergoede kosten ontstaan
buiten de wil van de
verzekerde

➢

Begrafeniskosten ten bedrage van maximum
voor leden jonger dan 5 jaar

€ 8.500-

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
▪ Duurtijd : 104 weken
▪ Vrijstelling : € 9,30- (cfr. speciale clausule indexatie)

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade

€ 625.000-

➢

Vrijstelling : € 125- per schadegeval
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor sportbeoefenaars
tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten.

Sportpromotie
Voor niet-leden die deelnemen aan de door de verzekeringsnemer ingerichte sportpromotionele
activiteiten wordt automatisch dekking verleend (basiswaarborgen) en dit zonder bijpremie.
Sport-nevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten
Bos- en strandspelen / bosloop en jogging worden automatisch gewaarborgd indien beoefend in
clubverband.
De beoefening van andere sporten en de inrichting van niet-sportactiviteiten (fuif, kwis, BBQ)
kunnen worden gewaarborgd bij uitbreiding mits betaling van de toepasselijke bijpremie.
Gelieve hierover de verzekeraar te raadplegen (arena@arena-nv.be).

1.7.2 UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR
CONTRACTUELEN
Polissen
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L.O.
B.A.

1.116.530 / C
1.116.531 / C

Speciale beschikkingen
Indien de gekwetste, conform zijn statuut, in aanmerking komt voor uitkeringen krachtens de
bepalingen inzake de wettelijke arbeidsongevallenverzekering, zal aan de betrokken club € 16,25- per
dag worden uitgekeerd vanaf de 8ste dag tot het hernemen van de sportactiviteit, zonder echter verder
te gaan dan de 180ste die volgt op het ongeval.

1.7.3 ALGEMENE VOORWAARDEN
INHOUDSTAFEL
Begrippen
Verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
▪
▪
▪

Doel van de verzekering
Verzekerde bedragen
Gevallen van niet-verzekering

Individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen
▪
▪

▪

Doel van de verzekering
Beschrijving van de waarborgen
o Overlijden
o Blijvende ongeschiktheid
o Tijdelijke ongeschiktheid
o Kosten van behandeling
Uitsluitingen

Administratieve voorwaarden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inwerkingtreding en duur van het contract
Premiebetaling
Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden
Beschrijving van het risico
Schadegevallen en rechtsvorderingen
Opzegging van het contract
Eigen recht van de benadeelde persoon
Indeplaatsstelling
Rechtspraak
Woonplaats
KlachtenBescherming van het privé-leven

BEGRIPPEN
Art. 1

Onder NEMER verstaat men: de sportfederatie die huidig contract onderschrijft.
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Onder MAATSCHAPPIJ verstaat men: de maatschappij vermeld in de bijzondere
voorwaarden.

Art. 2

Onder GEDEKTE ACTIVITEITEN verstaat men alle activiteiten van de nemer en zijn
clubs (beoefening, voorbereiding, organisatie, beheer, administratie ...).
Als de activiteiten door de verzekeringsnemer of door de bij hem aangesloten clubs in
het raam van de federale of clubactiviteiten georganiseerd worden, zijn in de
verzekering begrepen : kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere
wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen (verblijf
inbegrepen) en bijkomende activiteiten (feestelijkheden, feestmaal, vergaderingen,
spelen).
De waarborg is eveneens verworven voor de leden die actief deelnemen aan de
organisatie door de nemer of door haar aangesloten clubs van allerlei niet-sportieve
activiteiten waarbij het publiek betrokken wordt.
Bij uitbreiding wordt de waarborg eveneens verleend voor de schade :
▪
▪

Art. 3

die zich voordoet tijdens een verplaatsing die door de nemer in het kader van de
gedekte activiteiten wordt georganiseerd ;
die zich voordoet op het normale traject, zowel heen en terug, van de verzekerde
om zich van zijn verblijfplaats naar de plaats waar de gedekte activiteiten
plaatsgrijpen, te begeven.

Onder verzekerden verstaat men : de nemer, zijn aangesloten clubs en zijn leden.
De niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten die de nemer
en de bij hem aangesloten clubs organiseren.
De vrijwilligers niet-leden die hun medewerking verlenen aan de organisatie van de
verzekerde activiteiten (aansprakelijkheid – conform wet 03.07.2005).
Onder derden verstaat men alle andere personen dan de verzekeringsnemer en de bij
hem aangesloten clubs.

Art. 4

De verzekering is geldig in de hele wereld.

VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
DOEL VAN DE VERZEKERING
Art. 5

De maatschappij dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden,
krachtens de artikelen 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en
gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht, kan worden ten laste gelegd voor
lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden door het deelnemen aan
de gedekte activiteiten.

VERZEKERDE BEDRAGEN
Art. 6

De waarborg wordt toegestaan :
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▪
▪
▪

voor de schade die voortspruit uit lichamelijke letsels, tot het beloop van €
2.500.000- per slachtoffer en tot € 5.000.000- per schadegeval ;
voor de materiële schade, tot beloop van € 625.000- per schadegeval.
de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie voor de schade toegebracht
aan derden door haar vrijwilligers tijdens de verzekerde activiteiten (wet van
03.07.2005, haar wijzigingen en het K.B. van 19.12.2006) wordt gewaarborgd
overeenkomstig de bepalingen van art. 5, eerste en derde lid, van het K.B. tot
vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de
verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven.
o
o
o

Lichamelijke schade:
€ 12.394.700- per schadegeval
Stoffelijke schade:
€ 619.734- per schadegeval
Vrijstelling stoffelijke schade:
€ 123,95Deze vrijstelling is niet van toepassing voor leden-beoefenaars.

De verzekerde bedragen en de vrijstelling worden gekoppeld aan de evolutie van het
indexcijfer der consumptieprijzen, waarbij als basisindexcijfer dit van december 1983
wordt genomen, hetzij 119,64 (op basis 100 in 1981). Het indexcijfer van toepassing
bij schadegeval is dit dat de maand waarin het schadegeval zich voordeed,
voorafgaat;
De maatschappij betaalt, tot het beloop van de waarborg, de hoofdsom van de
verschuldigde vergoeding.
Naast de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, neemt de maatschappij ten laste :
▪

de reddingskosten mits zij met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt;

▪

de intresten die voortvloeien uit de in hoofdsom verschuldigde vergoeding;

▪

de kosten die voortvloeien uit burgerrechtelijke vorderingen evenals de erelonen
en kosten van advocaten en experts doch slechts in zover deze kosten zijn
gemaakt door de maatschappij of met haar toestemming of in geval van een
belangenconflict dat niet toe te schrijven is aan de verzekerde, in zover de kosten
niet op onredelijke wijze zijn gemaakt.

Deze intresten en kosten worden integraal door de maatschappij ten laste genomen
voor zover hun totaal en dat van de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, het totaal
verzekerde bedrag niet overschrijdt.
Boven het totaal verzekerd bedrag zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten,
onkosten en erelonen anderzijds, beperkt tot :
▪

€ 500.000- wanneer het totaal verzekerd bedrag lager is dan of gelijk is aan €
2.500.000- ;

▪

€ 500.000- + 20% van het gedeelte van het totaal verzekerd bedrag dat gelegen is
tussen € 2.500.000- en € 12.500.000- ;

▪

€ 2.500.000- + 10% van het gedeelte van het totaal verzekerd bedrag dat de €
12.500.000- overschrijdt, met een maximum van € 10.000.000-.
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Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen,
waarbij de basisindex deze van 11/1992 is, nl. 113,77 (basis van 1988 = 100).

GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING

Art. 7

Zijn van de waarborg uitgesloten :
a) De schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die wettelijk
verplicht verzekerd moet zijn.
b) De schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de verzekerde die de ouderdom van 16 jaar heeft bereikt en die ofwel opzettelijk
schade heeft veroorzaakt, ofwel in staat van dronkenschap of in een analoge staat te
wijten aan het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.
c) De materiële schade veroorzaakt door vuur, door een brand, een ontploffing of door
rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat in of overslaat van de gebouwen
waarvan de verzekerden eigenaar, huurder of bewoner zijn, met uitzondering evenwel
van de schade veroorzaakt in een hotel of een gelijkaardig logement, waar de
verzekerden tijdelijk of toevallig verblijven.
d) De schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen en aan de dieren
die de verzekerden onder hun hoede hebben. Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan
de bepalingen van art. 7 c).
e) De schade veroorzaakt door gebouwen in opbouw, wederopbouw of verbouwing.
f)

De schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg, van
motorboten en luchtvaartuigen.

g) De schade of de verzwaring van schade door elementen van nucleaire of radioactieve
oorsprong.
h) De schade die voortvloeit uit een grondverzakking en in het algemeen van elke
grondbeweging, ongeacht de oorsprong ervan.
i)

Alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn
schadelijke uiteigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat onder
eender welke vorm;

j)

De schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water,
of de atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze schade het
rechtstreeks gevolg is van een ongeval;

k) De gerechtelijke minnelijke, administratieve of economische boeten, dwangsommen
en de schadevergoedingen als strafmaatregel of afschrikkingsmiddel in sommige
buitenlandse rechtstelsels, evenals de gerechtskosten inzake strafvorderingen;
l)

De schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van
rechtspersonen betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van bestuurder;

m) Schade voortspruitend uit oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten.
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n) Schade ten gevolge van een daad van terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan :
een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke,
etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij
geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of
immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op
het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te
zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een
onderneming te belemmeren.

INDIVIDUELE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

DOEL VAN DE VERZEKERING

Art. 8

De maatschappij dekt de lichamelijke ongevallen overkomen aan de verzekerden
tijdens de deelname aan de gedekte activiteiten, voor zover:
▪
▪

de andere verzekerden niet burgerlijk aansprakelijk zijn ;
de verzekerden of hun rechthebbenden de burgerlijke aansprakelijkheid van de
andere verzekerden niet inroepen.

Onder ongeval dient te worden verstaan : een plotse gebeurtenis, waarvan de
oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel
of de dood veroorzaakt.
Worden met ongevallen gelijkgesteld :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks het gevolg zijn van een
ongeval, bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, hartfalen;
vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking ;
lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ten gevolge van het
redden van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen ;
letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een verzekerde ;
tetanus of miltvuur ;
beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen ;
de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en
plotseling manifesteren, inzonderheid hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke of
volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en
ontwrichtingen, lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is
aan een ziekelijke toestand van het slachtoffer, waarbij echter de pathologische
gevolgen, voortspruitend uit deze ziekelijke toestand, niet verzekerd zijn.

De dekking van het contract is eveneens verworven voor schade die de verzekerde
oploopt ten gevolge van een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd bij art. 2 van de
wet van 01.04.2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door
terrorisme.
De tussenkomst van de maatschappij is beperkt tot maximaal het verzekerde kapitaal
vastgelegd in het verzekeringscontract en geschiedt volgens de regelingsmodaliteiten
vermeld in de voornoemde wet.
Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging
van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of
door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de
economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk
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wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid
te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale
werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.
Indien de sportfederaties voor bepaalde sportactiviteiten eisen dat de deelnemers in
het bezit zijn van een bewijs van medische geschiktheid, dan behoudt de
maatschappij zich het recht dit bewijs op te vragen wanneer zich een schadegeval zou
voordoen.

BESCHRIJVING VAN DE WAARBORGEN

OVERLIJDEN
Art. 9

De maatschappij betaalt aan de erfgenamen van de verzekerden (behalve de Staat)
de som vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Bij overlijden van een kind dat de volle leeftijd van 5 jaar niet heeft bereikt,
beperkt de maatschappij haar tegemoetkoming tot de vergoeding van de werkelijke
begrafeniskosten, tot beloop van € 8.500-.
Er wordt geen dubbele vergoeding voorzien voor overlijden en blijvende
ongeschiktheid indien een overlijden voorvalt voor de consolidatie en dit
overlijden dezelfde of een andere oorzaak heeft dan deze van de eventuele blijvende
invaliditeit.

BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID

Art. 10

De maatschappij betaalt de verzekerden de som voorzien in de bijzondere
voorwaarden naar verhouding van de graad van blijvende ongeschiktheid, vastgesteld
in de Officiële Belgische Schaal, zodra de consolidatie is ingetreden en uiterlijk 3 jaar
nà het ongeval.
De letsels aan de ledematen of organen die reeds gebrekkig waren, worden vergoed
voor het verschil te maken tussen de staat nà en die vóór het ongeval.
De schatting van de letsels aan gezonde ledematen of organen, getroffen door het
ongeval, mag voor de maatschappij niet worden verhoogd door de gebrekkigheid van
andere ledematen of organen die niet door het ongeval zijn getroffen.
Geen enkele vergoeding is verschuldigd voor een persoon die ouder is dan 65 jaar op
het ogenblik van het ongeval.

TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID

Art. 11

De maatschappij betaalt de verzekerden gedurende 2 jaar een dagelijkse vergoeding
zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden, voor zover er wordt aangetoond dat er
enerzijds een verlies aan beroepsinkomsten bestaat en dat er anderzijds geen enkel
recht op vergoedingen krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering is.
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Voor de werknemers met een bediendenstatuut zal een wachttijd van 31 dagen in
acht genomen worden, voor de werknemers met een arbeidersstatuut een wachttijd
van 8 dagen.
De vergoeding wordt volledig uitgekeerd wanneer de verzekerden tot geen enkele
bezigheid in staat zijn.
Ze wordt naar verhouding verminderd, wanneer de verzekerden een deel van hun
bezigheden kunnen uitvoeren.
Er is geen enkele vergoeding verschuldigd aan de personen die ouder dan 65 jaar zijn
op het ogenblik van het ongeval, behalve voor zelfstandigen voor wie de waarborg
verworven blijft tot de leeftijd van 70 jaar.
Ze wordt bovendien beperkt tot het effectieve inkomstenverlies van de verzekerden ;
bijgevolg is er geen enkele vergoeding verschuldigd voor de verzekerden die op het
ogenblik van het ongeval over geen enkel eigen vermogen beschikken.

KOSTEN VAN BEHANDELING

Art. 12

De maatschappij betaalt de medische zorgen, in zoverre deze worden verstrekt
teneinde de genezing te bekomen, gedurende maximum 2 jaar na het ongeval.
De maatschappij vergoedt de geneeskundige verstrekkingen opgenomen in de
nomenclatuur van het RIZIV-tarief en waarvoor een tegemoetkoming is voorzien door
het ziekenfonds.
De maatschappij legt het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en
het tarief van het RIZIV.
Deze waarborg omvat tevens de terugbetaling van :
1) De kosten voor het vervoer van het slachtoffer, voor zover dit vervoer noodzakelijk
is voor de verzorging en het geschiedt met een vervoermiddel dat is aangepast
aan de aard en de ernst van de letsels. Deze kosten worden vergoed op dezelfde
wijze als die in verband met de arbeidsongevallen
2) De tandprothesekosten tot € 150- per tand, met een maximum van € 600- per
slachtoffer en per ongeval.
3) De synthetische gipsen ten belope van het bedrag dat, nà tussenkomst van de
ziekteverzekering, ten laste blijft van de gekwetste. Deze tegemoetkoming is
beperkt tot 3 X het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit type gips wordt
terugbetaald.
4) Implantatiematerialen (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke
oorsprong en dergelijke) tijdens een hospitalisatie ten bedrage van 90% van het
bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de
gekwetste. De maatschappij kan van de gekwetste een attest eisen waaruit de
precieze tussenkomst van zijn ziekenfonds (verplichte en vrije verzekering) blijkt.
5) Hospitalisatiekosten ten bedrage van 50% van de overblijvende kosten m.b.t. de
hospitalisatie, voor zover deze kosten niet het rechtstreeks of onrechtstreeks
gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een
supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker.
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Wordt evenwel niet vergoed de schade aan brillen, contactlenzen en beugels (o.a.
“blokjes”).
Voor alle in dit artikel vernoemde kosten wordt er een vrijstelling toegepast, zoals
bepaald in de bijzondere voorwaarden.

UITSLUITINGEN
Art. 13

Zijn van de waarborg uitgesloten :
a) Het ongeval of de gevolgen van een ongeval die als hoofdoorzaak een ernstige
vooraf bestaande minderwaardige fysische of psychologische toestand van de
verzekerden heeft. Deze toestand vormt tevens een tegenindicatie voor het
uitoefenen van de gedekte activiteiten.
b) Het ongeval dat door de verzekerden door één van volgende zware fouten : in
staat van dronkenschap of in een gelijkaardige staat, die voortkomt uit het gebruik
van andere producten dan alcoholische dranken, is veroorzaakt.
c) De schade veroorzaakt of verzwaard door elementen van nucleaire of
radioactieve oorsprong.
d) Het ongeval dat zich in België voordoet bij een overstroming, een aardbeving of
enige andere natuurramp.
e) Het ongeval dat zich voordoet :
o in een oorlog of oproer, met inbegrip van burgeroorlog op voorwaarde dat de
maatschappij het oorzakelijk verband bewijst tussen de omstandigheden en
de schade.
o tijdens oproer of alle gewelddaden van collectieve aard, die al dan niet
gepaard gaan met opstand tegen de overheid op voorwaarde dat de
maatschappij bewijst dat de verzekerde er actief aan deel genomen heeft.
f)

De schadegevallen waarvoor de verzekerden een vergoeding genieten in het
kader van de verzekering Arbeidsongevallen.

g) Het ongeval dat zich voordoet tijdens de laatste 4 maanden van een
zwangerschap of in de maand die volgt op de bevalling.
h) Het ongeval dat zich voordoet tijdens de beoefening van een verzekerde activiteit
waarvoor de sportbegeleiders en -monitors niet voldoen aan de wettelijke of
reglementaire vereiste kwalificaties.
i) Het ongeval dat voorvalt tijdens de hervatting van de verzekerde activiteiten tegen
het advies van de geneesheer of zonder zijn toestemming.
j) De medische kosten opgelopen na het hernemen van de sportactiviteiten.
k) Het ongeval dat zich voordoet naar aanleiding van weddenschappen, uitdagingen
of kennelijk roekeloze daden van de verzekerde, tenzij die daden werden gesteld
ter vrijwaring van personen, goederen of belangen
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l) Het ongeval dat het gevolg is van een twist, agressie of aanslag buiten de
sportieve sfeer, tenzij de verzekerde bewijst dat hij noch een aanstoker, noch een
dader was.
Art. 14

In het kader van huidig contract zal de vergoeding, verschuldigd op basis van de
waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, verminderd worden met het bedrag
verschuldigd krachtens de waarborg Individuele Verzekering tegen Lichamelijke
Ongevallen.

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

INWERKINGTREDING EN DUUR VAN HET CONTRACT
Art. 15

Het contract treedt in werking op datum die in de bijzondere voorwaarden is
opgegeven en na betaling van de premie.

Art. 16

De duur van het contract is een jaar. Aan het einde van de verzekeringsperiode wordt
het contract stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd, zolang het niet drie maanden vóór
de verstrijking van de lopende verzekeringstermijn door een van de partijen is
opgezegd.

PREMIEBETALING
Art. 17

Wijze van premiebetaling.
De premies, verhoogd met taksen en bijdragen, zijn een haalschuld.
Zij zijn betaalbaar tegen voorlegging van de kwijting of bij ontvangst van een
vervaldagbericht.
Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons wordt betaald, is de premiebetaling
bevrijdend wanneer ze wordt gedaan aan de verzekeringsproducent die in het bezit is
van de door ons opgemaakte kwijting of die is opgetreden bij de afsluiting of bij de
uitvoering van de overeenkomst.

Art. 18

Niet-betaling van de premie.
Niet-betaling van de premie op de vervaldag levert grond tot schorsing van de
dekking, tot opzegging van de overeenkomst, mits de schuldenaar in gebreke wordt
gesteld.
De ingebrekestelling geschiedt bij deurwaarders- exploot of bij een ter post
aangetekende brief. Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen
vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post
van de aangetekende brief.

Art. 19

De schorsing, de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de
voornoemde termijn van vijftien dagen. Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg
van de betaling van de achterstallige premies door de verzekeringsnemer, in
voorkomend geval vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan die
schorsing. Wanneer wij onze verplichtingen tot het verlenen van dekking geschorst
hebben, kunnen wij de overeenkomst opzeggen indien wij ons dat recht hebben
voorbehouden in de ingebrekestelling die u is gezonden. In dat geval wordt de
opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen
vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien wij ons in de ingebrekestelling de
mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen niet hebben voorbehouden, kan de
opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning is gedaan overeenkomstig
artikel 18 hiervoor. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht de
later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld
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zoals hiervoor bepaald. Ons recht wordt evenwel beperkt tot de premies voor de twee
opeenvolgende jaren.
WIJZIGING VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Art. 20

Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar tarief
wijzigt, past zij deze overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt
de nemer van deze aanpassing minstens 90 dagen voor die vervaldag in kennis. De
nemer mag evenwel de overeenkomst opzeggen binnen de 30 dagen na de
kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op
de volgende jaarlijkse vervaldag.
Na die termijn worden de nieuwe voorwaarden als aanvaard beschouwd.
De mogelijkheid tot opzegging, zoals bepaald in de 1ste alinea, bestaat niet wanneer
de wijziging van tarief of van verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene
aanpassing die is opgelegd door de bevoegde overheid en die, in haar uitvoering,
eenvormig is voor alle maatschappijen.
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepassing van artikel 16.

BESCHRIJVING VAN HET RISICO
Art. 21

1) De nemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende
omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de
maatschappij. Indien op sommige schriftelijke vragen van de maatschappij niet wordt
geantwoord en de maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten, kan zij zich,
behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen.
2) Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van
gegevens over het risico de maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is
de overeenkomst nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de
maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk
onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.
3) Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk
geschiedt, stelt de maatschappij, binnen de termijn van één maand te rekenen van de
dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist mee delen van gegevens kennis
heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij
kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringsnemer
wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van één maand te
rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de
maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen.
Niettemin kan de maatschappij, indien zij het bewijs levert dat zij het risico nooit zou
hebben verzekerd, de overeenkomst opzeggen binnen de termijn van één maand te
rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens
kennis heeft gekregen.
Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens u kan verweten worden
en indien een schadegeval zich voordoet alvorens de wijziging of opzegging van
kracht is geworden, zijn wij slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding
tussen de betaalde premie en de premie die u zou hebben moeten betalen indien u
het risico naar behoren had meegedeeld.
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Indien wij echter bij een schadegeval het bewijs leveren dat wij het risico, waarvan de
ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zouden hebben
verzekerd, wordt onze prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is
aan alle betaalde premies.
Art. 22

In de loop van de overeenkomst is de nemer verplicht, onder de voorwaarden van
artikel 21/1) de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden
aan te geven, die van die aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van
het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.
Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, zo verzwaard is dat de
maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan,
onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van
één maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft
gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerking tot de dag
van de verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de nemer wordt geweigerd
of indien, bij het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de maatschappij de
overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen.
Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval
zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van één
maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring.
Wanneer, in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich
voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de maatschappij, indien
die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere
voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van
de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft
gekregen.
Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen één
maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringsnemer, kan deze laatste
de overeenkomst opzeggen.

SCHADEGEVALLEN
Art. 23

Ieder schadegeval moet ons zo vlug mogelijk schriftelijk worden aangegeven en
uiterlijk 8 dagen nadat het gebeurd is, of, bij ontstentenis, zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval moeten
onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling aan de
verzekerde, aan ons overgemaakt worden.
De verzekeringsnemer moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van
het schadegeval te voorkomen en te beperken.
De verzekeringsnemer moet ons zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verstrekken
en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden
en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
De verzekeringsnemer moet alle andere verzekeringen melden die hetzelfde risico
dekken.

Art. 24

Indien de verzekeringsnemer een van de verplichtingen hierboven opgesomd niet
naleeft en hieruit een nadeel voor de maatschappij voortspruit, heeft deze het recht
een vermindering van haar uitkering op te eisen tot het beloop van het nadeel dat ze
heeft geleden, haar waarborg weigeren indien de niet-naleving van deze verplichting
voortkomt uit een bedrieglijk opzet.
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Art. 25

Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het geven van dekking is gehouden en
voor zover deze wordt ingeroepen, is zij verplicht zich achter de verzekerden te stellen
binnen de grenzen van de dekking.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en voor zover de belangen van de
maatschappij en van de verzekerden samenvallen, heeft de maatschappij het recht
om, in de plaats van de verzekerden, de vordering van de benadeelde te bestrijden.
De maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.
Die tussenkomsten van de maatschappij houden geen enkele erkenning in van
aansprakelijkheid vanwege de verzekerden en zij mogen hem geen nadeel
berokkenen.
De stappen, om op vriendschappelijke wijze tot een goede afloop van het
schadegeval te komen, behoren uitsluitend tot onze bevoegdheid.
Krachtens het contract treden wij in alle rechten en daden die de verzekerden kunnen
inroepen tegen de aansprakelijke derden van het schadegeval.
Op ons verzoek zijn de verzekerden gehouden deze indeplaatstreding per
afzonderlijke akte te herhalen en te bevestigen.
OPZEGGING VAN HET CONTRACT

Art. 26

De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen :
a) in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 18 ;
b) na iedere verklaring van schadegeval maar ten laatste drie maand na de betaling
van de vergoedingen of de weigering van tussenkomst;
c) wanneer nieuwe wettelijke bepalingen inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid
worden afgekondigd;
d) in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens
betreffende de omschrijving van het risico, in de loop van het contract.
e) in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van
gegevens betreffende de omschrijving van het risico bij het sluiten van het
contract zoals bepaald in artikel 21 en, in geval van verzwaring van het risico
zoals bepaald in artikel 22.

Art. 27

De nemer kan de overeenkomst opzeggen :
a) na het zich voordoen van een schadegeval, maar ten laatste één maand na de
kennisgeving door ons van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de
schadevergoeding;
b) in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of van het tarief
overeenkomstig artikel 20;
c) in geval van vermindering van het risico zoals bepaald in artikel 22;
d) in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van de toelating van
de maatschappij;
e) wanneer tussen de sluitingsdatum en de aanvangsdatum een periode van meer
dan één jaar loopt.

Art. 28

Tenzij anders is bedongen in het contract of in de wet op de
landverzekeringsovereenkomst, geschiedt de opzegging bij een ter post
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
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De opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van én
maand te rekenen vanaf de dag die volgt op de betekening of de datum van het
ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die
volgt op zijn afgifte ter post.
De opzegging van het contract door ons na het zich voordoen van een schadegeval
wordt van kracht bij de betekening ervan, wanneer u of de verzekerde één van zijn
verplichtingen ontstaan door het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling
ons te misleiden.
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van
kracht worden van de opzegging wordt door ons terugbetaald binnen een termijn van
15 dagen te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging.
Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de
verzekeringsprestaties is de bovenvermelde bepaling alleen van toepassing op het
gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding staat tot die
vermindering.
EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE PERSOON
Art. 29

Krachtens onderhavig contract wordt er een bepaling voorzien ten behoeve van
benadeelde derden gelijkvormig artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek.
De nietigverklaringen, uitzonderingen en rechtsverval, met name de vrijstelling, die
ingeroepen kunnen worden tegen de verzekerden blijven aan de benadeelde derden
tegenstelbaar.

INDEPLAATSSTELLING
Art. 30

Wij kunnen ons, voor zover wij volgens de wet op het verzekeringscontract de
prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen, het recht van verhaal tegen u
voorbehouden en, indien gegrond, tegen de verzekerde die niet de
verzekeringsnemer is.
Wij zijn verplicht, op straffe van verval van ons recht van verhaal, u of, indien nodig de
verzekerde indien andere dan u, kennis te geven van ons voornemen om verhaal uit
te oefenen zodra wij op de hoogte zijn van de feiten die deze beslissing rechtvaardigt.

RECHTSPRAAK
Art. 31

Alle geschillen tussen partijen ressorteren onder de exclusieve bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken.

WOONPLAATS
Art. 32

De woonplaats van de partijen wordt van rechtswege gekozen: de onze op onze
maatschappelijke zetel, deze van u op uw adres aangeduid in de bijzondere
voorwaarden.
Bij adreswijziging verbindt u er zich toe ons onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.
Indien u dit nalaat, zal iedere mededeling gestuurd aan de laatst officieel gekende
woonplaats, beschouwd worden als geldig door ons gedaan.

KLACHTEN
Art. 33

Indien U klachten hebt, bel of schrijf ons. Wij zullen alles in het werk stellen om U te
helpen. U kunt overigens ook met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de
verzekeringen - Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax : 02/547.59.75 /
info@ombudsman.as of bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en
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Assurantiewezen (afgekort FMSA) - Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, fax:
02/220.59.30 / cob@cbfa.be .

BESCHERMING VAN HET PRIVE-LEVEN
Art. 34

Met betrekking tot de wet van 08.12.1992, inzake de bescherming van het privéleven,
worden de personen waarvan de gegevens met persoonlijk
karakter hernomen
worden in één of meerder bewerkingen van de maatschappij over volgende punten
geïnformeerd.
De personen worden slechts opgenomen in het bestand van de maatschappij voor
zover dit nodig blijkt voor het normale beheer van de dossiers.
De verzekerden kunnen, na bewijs van hun identiteit en mits betaling van een
vergoeding, vastgelegd bij KB van 07.09.1993, vragen dat de gegevens die op hen
betrekking hebben, hen worden medegedeeld en zij kunnen ook de rechtzetting
daarvan vragen, door contact op te nemen met de NV ARENA, Tweekerkenstraat 14
te 1000 Brussel, die houder is van het bestand.
Zij kunnen tevens het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer raadplegen. (Ministerie van Justitie - Poelaertplein 3 te
1000 Brussel).
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MODALITEITEN TOT TUSSENKOMST IN DE STOFFELIJKE
SCHADE AAN AUTOVOERTUIGEN (VAN LEDEN VAN DE
BONDSINSTANTIES EN VAN SCHEIDSRECHTERS IN
OFFICIËLE OPDRACHT)
1. VOORWERP EN OMVANG VAN DE TUSSENKOMST
De KBVB verleent op vrijwillige basis tussenkomst aan de rechthebbende voor de stoffelijke
schade opgelopen aan zijn autovoertuig bij het uitvoeren van een officiële opdracht of activiteit
in dienst van de KBVB/Voetbal Vlaanderen/ACFF en op de kortste weg van of naar de plaats
van die opdracht of activiteit.
Vergoeding voor lichamelijke schade is in het kader van deze reglementering uitgesloten.
Komen eveneens niet in aanmerking voor enige vergoeding: verplaatsingen naar
vergaderingen of andere opdrachten, die geen officieel karakter dragen.
De rechthebbenden zijn, op voorwaarde dat ze niet in loondienst zijn van de KBVB, de leden
van de bondsinstanties, de prospectoren, het onderwijzend personeel van de trainersschool,
de leden van de medische en paramedische staf, evenals de scheidsrechters. Indien een club,
op basis van het bondsreglement of krachtens een beslissing van een bondsinstantie,
verantwoordelijk gesteld wordt voor de opgelopen schade, komt de KBVB niet tussen.
In principe komt alleen het voertuig, ingeschreven op naam van de rechthebbende in
aanmerking. In uitzonderlijke omstandigheden en na grondig onderzoek, kunnen eveneens in
aanmerking worden genomen voor een eventuele terugbetaling:
-

het voertuig waarvan de rechthebbende al dan niet de gewoonlijke bestuurder is, maar dat
staat ingeschreven op naam van een andere persoon, welke evenwel onder hetzelfde dak
verblijft als de rechthebbende;

-

het voertuig waarvan de rechthebbende de gewoonlijke bestuurder is, op voorwaarde dat
het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor privédoeleinden toegelaten werd door de
eigenaar of door de firma die het leasingcontract heeft afgesloten;

-

het door de garagehouder uitgeleende voertuig in afwachting van de beëindiging van
herstellingen aan het voertuig van de rechthebbende.

Materiële schade aan een motorfiets of een bromfiets met meer dan 50 cc cilinderinhoud is
niet gedekt.
Wanneer de verantwoordelijkheid van een derde voor de opgelopen schade vaststaat of kan
ingeroepen worden, kan geen vergoeding worden bekomen, behalve indien de derde
insolvabel is of indien geen recuperatie bij de verantwoordelijke derde mogelijk is.
De KBVB wijst elke verantwoordelijkheid af, uit welke hoofde ook, voor elk ongeval, dat voor
vergoeding in aanmerking wordt genomen. Hij verklaart, zowel in eigen naam als in naam van
ieder van zijn aangeslotenen, geen enkele verbintenis of verplichting aan te gaan, op eender
welke wijze, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks of op grond van een feitelijke verbintenis,
van bepalingen ten gunste van derden of van enig verzekerings- of ander contract.

Page 3 op 5

Boek B, Bijlage 2 – Tussenkomst in de stoffelijke schade

2. ONGEVALLEN
Zo mogelijk moet de schadelijder de feiten laten vaststellen door een aanwezige
bondsafgevaardigde of bij ontstentenis, door één of beide clubafgevaardigden.
Elk feit, dat aanleiding gegeven heeft tot de schade, moet binnen 10 dagen na de feiten
aangegeven worden bij de politie.
De schadelijder moet de feiten onmiddellijk ter kennis brengen van de KBVB en achteraf een
volledige en gedetailleerde aangifte indienen op een door de dienst “Ongevallen” ter
beschikking gesteld aangifteformulier. Dit formulier moet zorgvuldig worden ingevuld, met
vermelding van het juiste relaas van het ongeval, de schets van de plaats, de eventuele
getuigen, enz. In elk geval moeten één of meerdere foto's van het beschadigd voertuig worden
bijgevoegd.
Een laattijdig aangegeven schadefeit of een onvolledig of verkeerd ingevulde aangifte kan
aanleiding geven tot het afwijzen van elke tussenkomst vanwege de KBVB. Indien een
onderzoek uitwijst dat het ongeval zich heeft voorgedaan op een andere dan de kortste weg
van de woonplaats van de rechthebbende naar de plaats van de opdracht of dat het feit zich
heeft voorgedaan buiten de normale tijdsnormen vóór of na de opdracht, kan elke aanvraag
tot vergoeding worden afgewezen.
De schadelijder moet op het eerste verzoek alle documenten overmaken of inlichtingen
doorgeven, die nodig zijn voor het vormen van een juist oordeel over de feiten of het vaststellen
van de schade. Hij moet de KBVB de toelating verlenen om inlichtingen in te winnen bij zijn
verzekeringsmaatschappij of bij andere instanties, die betrokken zijn bij dit ongeval.

3. SCHADEVERGOEDING
Voor elk schadegeval wordt er een franchise ten laste gelegd van de rechthebbende, gelijk
aan 10 % van het schadebedrag, met een minimum van 375,00 EUR. De maximale vergoeding
per ongeval en per jaar bedraagt 7.500,00 EUR.
Schade wegens glasbreuk wordt niet vergoed.
De rechthebbende, die geniet van een eigen schadeverzekering, waarvoor hij zelf de
jaarpremie betaald heeft, kan een vergoeding bekomen die niet hoger mag liggen dan het
werkelijk bedrag van de schade, of van het bedrag dat na tussenkomst van de verzekeraar
van de eigen schade ten laste blijft van de schadelijder, echter met een maximum van 750
EUR per ongeval. In dat geval wordt geen enkele vrijstelling door de KBVB toegepast.

4. SCHATTING VAN DE SCHADE
De schadelijder moet samen met het aangifteformulier een gedetailleerd en becijferd bestek
overmaken, ten einde de KBVB toe te laten een expertise te gelasten.
Het schadebedrag wordt vastgesteld op basis van het expertiseverslag opgemaakt in opdracht
van de KBVB of op basis van het verslag opgemaakt ten behoeve van de schadelijder, indien
er in opdracht van zijn verzekeringsmaatschappij of van deze van de verantwoordelijke derde
een expertise werd gelast.
De schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan de werkelijke waarde van het voertuig, zoals
vastgesteld in de uitgave van "Eurotaks-aankoop" van de maand die aan de datum van het
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ongeval voorafgaat. Ze wordt uitbetaald op basis van een officiële en voor voldaan
ondertekende factuur van de herstellingskosten.
De BTW wordt alleen terugbetaald voor het niet verhaalbaar gedeelte en op basis van een
ondertekende BTW-verklaring.

5. UITSLUITINGEN
De KBVB verleent geen tussenkomst in navolgende gevallen:
-

diefstal van voorwerpen die in de auto achtergelaten werden;

-

in geval van fraude, valse verklaringen of moedwillige verzwijging van verzwarende
omstandigheden;

-

indien het beschadigde voertuig niet voorzien is van het wettelijk verplicht
schouwingsbewijs;

-

wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon
die niet voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wetgeving en
reglementeringen om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een persoon die de vereiste
minimumleeftijd niet bereikt heeft, door een persoon die geen rijbewijs heeft of door een
persoon die van het recht tot sturen vervallen verklaard is;

-

wanneer het ongeval opzettelijk werd veroorzaakt of te wijten is aan een zware fout in
hoofde van de rechthebbende of aan één van de navolgende feiten:
•

wanneer het schadegeval zich voordoet terwijl het reglementair of contractueel
toegelaten aantal vervoerde personen is overschreden;

•

wanneer de schadelijder ten overstaan van een verantwoordelijke derde een
schriftelijke belofte van verantwoordelijkheid of betaling gedaan heeft;

•

wanneer het ongeval laattijdig is aangegeven, waardoor de KBVB in zijn rechten
benadeeld is geworden;

•

wanneer het ongeval gebeurd is op een ogenblik dat de rechthebbende reed instaat
van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een hiermee vergelijkbare toestand
veroorzaakt door het gebruik van andere dan alcoholische producten welke zijn manier
van rijden nadelig kunnen beïnvloeden;

•

indien de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de
schadelijder vervallen is, wegens niet betaling van de premie.

6. VERHAAL
De KBVB is, tot beloop van de door hem betaalde sommen, gesubrogeerd in de rechten en
vorderingen van de rechthebbende tegen iedereen die voor de schade aansprakelijk is.
Indien na uitbetaling van de vastgestelde vergoedingen, zou blijken dat de uitbetaling
gebaseerd is op valse verklaringen, verzwijgingen of verkeerde inlichtingen, heeft de KBVB
het recht alle uitbetaalde vergoedingen terug te vorderen van de schadelijder. In dit geval kan
de betrokkene verwezen worden naar een bevoegde bondsinstantie voor het opleggen van
een geëigende sanctie.
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Artikel G.1
Het basisreglement is van toepassing op deze discipline.
Specifieke bepalingen, aanvullingen, verduidelijkingen zijn weergegeven in de modaliteiten
van deze bijlage.

1 KBVB
1.1 STICHTING
Artikel G.2
De KBVB organiseert het G-voetbal, dat zich richt tot personen met een verstandelijke, fysieke,
zintuiglijke of psychische beperking.

2 DE BONDSINSTANTIES
2.1 DE PROVINCIALE COMITES
Artikel G.3
De organisatie van het G-voetbal is in handen van het Provinciaal Comité, dat zich daartoe
kan laten bijstaan door een stuurgroep “G-voetbal”, waarin onder meer een aantal leden van
het Provinciaal Comité zetelen.

2.2 DE PROVINCIALE BUREAUS ARBITRAGE
Artikel G.4
De Provinciale Bureaus Arbitrage duiden de scheidsrechters aan voor het leiden van de
wedstrijden van het G-voetbal.

3 DE CLUBS
3.1 STAMNUMMER
Artikel G.5
De club die G-voetbal aanbiedt moet over een KBVB stamnummer beschikken. Een club kan
zich uitsluitend richten op personen met een beperking en G-voetbal maar maakt bij voorkeur
deel uit van een reguliere clubwerking (inclusie).

4 DE SCHEIDSRECHTERS
4.1 CATEGORIEËN
Artikel G.6
De scheidsrechters die aangeduid worden om wedstrijden van het G-voetbal te leiden dienen
een specifieke opleiding te hebben genoten.

Page 3 op 12

Boek B, Bijlage 3 – Voetbal G

5 DE KWALIFICATIE VAN DE SPELERS
5.1 BASISVOORWAARDEN
Artikel G.7
Een speler is slechts speelgerechtigd voor officiële wedstrijden van de recreatieve Gvoetbalcompetitie indien hij/zij als G-voetballer geregistreerd is via de aansluitingsprocedure.

5.2 NIVEAU VAN DE SPELERS
Artikel G.8
De recreatieve G-voetbalcompetitie wordt ingedeeld in 4 niveaucodes volgens onderstaande
definiëring:
-

-

-

Niveau 1: G-voetballers met minimale voetbaltechnische, fysieke en inzichtelijke
beperkingen. Dit niveau leunt aan bij dit van spelers uit het reguliere voetbal.
Niveau 2: G-voetballers met matige voetbaltechnische, fysieke en inzichtelijke
beperkingen. Ze begrijpen de spelregels en kunnen deze tijdens de wedstrijd zonder
externe hulp toepassen.
Niveau 3: G-voetballers met ernstige voetbaltechnische, fysieke en inzichtelijke
beperkingen (beginnende G-voetballers of spelers die hier aan hun plafond zitten). Ze
begrijpen de spelregels maar ze hebben geregeld bijsturing nodig in het toepassen
hiervan tijdens de wedstrijden.
Niveau 4: G-voetballers die de minimale vaardigheden en vereisten die nodig zijn voor
het G-voetbal nog niet bezitten. Ze hebben eveneens moeite met het begrijpen en het
toepassen van de spelregels. Op dit niveau staat spelvreugde centraal.

6 DE REGELS VAN HET VOETBALSPEL
6.1 HET SPEELVELD VOOR HET G-VOETBAL
Artikel G.9
Het speelveld voor G-voetbal 11 tegen 11:
De wedstrijden worden gespeeld op een volledig voetbalterrein met officiële afmetingen en
met officiële doelen.
Artikel G.10
Het speelveld voor G-voetbal 8 tegen 8:
De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld, met als
afmetingen 50/70 meter bij 35/50 meter.
Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze
wedstrijden, en waarbij de afmetingen binnen deze richtlijnen vallen.
De binnenafmetingen van de doelen zijn 5 meter x 2 meter. De doelen dienen stevig
vastgehecht te worden in de grond.
Het doelgebied bedraagt (een fictieve zone van) 8 meter x 20 meter.
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Artikel G.11
Het speelveld voor G-voetbal 5 tegen 5:
De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld, met als
afmetingen 35/50 meter bij 25/35 meter.
Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze
wedstrijden, en waarbij de afmetingen 35 meter bij 25 meter zijn.
De binnenafmetingen van de doelen zijn 5 x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht te
worden in de grond.
Het doelgebied bedraagt (een fictieve zone van) 8 meter x 12 meter of is een fictieve zone in
een straal van 8 meter van het midden van het doel.

6.2 BAL
Artikel G.12
Bal nummer 5 wordt gebruikt bij niveau 1,2,3,4 en Teens (U16).
Artikel G.13
Bal nummer 4 wordt gebruikt bij Kids (U13).

6.3 VERVANGING VAN SPELERS
Artikel G.14
Het digitale wedstrijdblad is van toepassing. Het aantal toegelaten spelers op dit wedstrijdblad
is:
-

5 tegen 5: 10 spelers ;
8 tegen 8: 12 spelers ;
11 tegen 11: 16 spelers.

Artikel G.15
Doorlopende wissels zijn van toepassing
Artikel G.16
Vervangingen zijn onbeperkt en de spelers kunnen na hun vervanging weer ingezet worden.
Een vervanging kan doorgevoerd worden als de bal uit het spel is.
De coach moet een teken geven aan de scheidsrechter of aan de lijnrechter om aan te geven
dat hij een vervanging wil doorvoeren. Een wisselspeler kan slechts inkomen als de
scheidsrechter de toestemming heeft gegeven door teken te doen.

6.4 UITRUSTING VAN DE SPELERS
Artikel G.17
Iedere ploeg heeft twee uitrustingen die verschillen van kleur. In geval dat beide ploegen in
dezelfde kleur spelen zal de thuisploeg van uitrusting wisselen.
Artikel G.18
Beenbeschermers zijn verplicht.
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Artikel G.19
Metalen studs zijn niet toegelaten.
Artikel G.20
Het dragen van horloges, halskettingen, armbanden en piercings is niet toegelaten.

6.5 NUMMERING VAN DE SPELERS
Artikel G.21
De uitrusting moet voorzien zijn van rugnummers.

6.6 DUUR VAN DE WEDSTRIJDEN - RUST
Artikel G.22
De duur van de wedstrijden is afhankelijk van de categorie:
5v5

8v8

11v11

Niveau 1

2 x 30’

Niveau 2

2 x 30’

Niveau 3

2 x 30’

2 x 35’

Niveau 4

2 x 30’

2 x 30’

U16 (Teens)

2 x 30’

2 x 30’

U13 (Kids)

2 x 20’

6.7 BIJZONDERHEDEN VOOR DE G-VOETBAL
Artikel G.23
Indien de algemene regel van toepassing is, wordt er in dit artikel geen melding van gemaakt.
Als de bijzondere voorschriften beschreven worden in een ander artikel van dit hoofdstuk,
worden ze eveneens hier niet vermeld.
Artikel G.24
Elk team bestaat uit een aantal veldspelers en een doelverdediger.

Minimum #
spelers

5-tal

8-tal

11-tal

4

6

7

Artikel G.25
Bij niveau 4 en kids (U13) mag de trainer of een begeleider onder bepaalde voorwaarden
passief meespelen. Hij mag echter niet spelbepalend zijn, d.w.z. hij mag geen invloed hebben
op het resultaat wel op de kwaliteit van het spel, hij probeert alle spelers te betrekken in de
wedstrijd. De begeleider moet meer coachen dan meespelen.
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Er wordt steeds voor de wedstrijd afgesproken met de scheidsrechter en de trainer van de
tegenpartij indien er een begeleider meespeelt.
Indien de rol van deze begeleider te bepalend wordt voor het niveau van de ploeg, bvb. het
verschil in doelpunten wordt te groot, heeft de scheidsrechter het recht om de begeleider te
vragen om het spel te verlaten.
Artikel G.26
De buitenspelregel wordt niet toegepast.
Artikel G.27
Bij 5v5 en 8v8 G-voetbal worden vrije trappen steeds onrechtstreeks genomen. De
tegenstrevers staan op minimum 5 meter afstand.
Artikel G.28
Bij een vrije trap in 5v5 en 8v8, toegekend aan de verdedigende partij binnen haar eigen
doelgebied, zal de doelverdediger de bal in het spel brengen door hem uit de handen
rechtstreeks buiten het doelgebied te gooien.
Artikel G.29
De strafschop wordt genomen vanaf het 7-meterpunt in de 5v5 en 8v8 format.
Bij het 11v11 format wordt deze genomen vanaf het officiële 11-meter punt.
Artikel G.30
Als de bal, laatst aangeraakt door een tegenstrever, de doellijn overschrijdt en er geen geldig
doelpunt is gescoord, moet de doelverdediger vanuit zijn doelgebied de bal terug in het spel
brengen door hem rechtstreeks buiten het doelgebied te gooien.
De bal is in het spel vanaf het moment dat hij het doelgebied verlaten heeft. Deze regel geldt
eveneens als de keeper de bal met de handen opgevangen heeft terwijl hij nog in het spel
was.
Artikel G.31
Indien de doelverdediger na een doelworp of in de loop van het spel de bal uit zijn doelgebied
gooit, mag de bal niet verder dan de middenlijn gegooid worden, tenzij hij voorafgaandelijk de
grond of een speler heeft geraakt.
Indien een inbreuk gebeurt, zal er een onrechtstreekse vrije trap toegekend worden aan de
tegenstrevers vanaf eender welk punt op de middenlijn.
Artikel G.32
Indien de doelverdediger tijdens het uitwerpen eender welke speler die zich nog in het
doelgebied bevindt raakt, wordt de worp hernomen.
In het 11v11 format worden reguliere doeltrappen genomen.
Artikel G.33
Als de bal volledig over de zijlijn gaat, moet hij terug in het spel getrapt worden vanaf de plaats
waar hij de lijn overschreed. Dit gebeurt door een speler van de tegenpartij waarvan een speler
laatst de bal raakte. De bal moet stilliggen op de lijn voor hij getrapt wordt. De bal is terug in
het spel als hij een volledige omwenteling voorwaarts gemaakt heeft.
De tegenstrevers moeten op het moment van de intrap 5 meter van de bal verwijderd staan.
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Men kan niet rechtstreeks scoren via een intrap.
Artikel G.34
Na intrap van een medespeler mag de doelverdediger de bal niet met de handen spelen voor
een andere speler de bal heeft geraakt. Bij inbreuk tegen deze regel zal er een indirecte vrije
schop toegekend worden aan de tegenstrevers op de plaats van de overtreding, maar op
minstens 5 meter van de doellijn.
De keeper mag een terugspeelbal niet met de handen nemen. Bij inbreuk tegen deze
maatregel zal er een indirecte vrije schop toegekend worden aan de tegenstrevers op de plaats
van de overtreding, maar op minstens op 5 meter van de doellijn.
In het 11v11 format worden reguliere inworpen genomen.
Artikel G.35
Bij het nemen van de hoekschop staan de tegenstrevers op 5 meter.

7 DE WEDSTRIJDEN
7.1 MOGELIJKE FORMATS PER CATEGORIE
Artikel G.36
De mogelijke formats per categorie zijn :
5x5
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
U16 (Teens)
U13 (Kids)

X
X
X

8x8
X
X
X
X
X

11x11
X

7.2 HET WEDSTRIJDBLAD
Artikel G.37
Het digitaal wedstrijdblad is van toepassing of kan vervangen worden door een wedstrijdblad
bepaald door de provinciale stuurgroep G-voetbal.
Artikel G.38
Het wedstrijdblad wordt vóór iedere wedstrijd door beide ploegen ingevuld. De scheidsrechter
controleert de namen van de spelers van beide ploegen.

7.3 DE BEGELEIDING VAN DE G-PLOEG : AFGEVAARDIGDEBEGELEIDER EN TRAINER
Artikel G.39
De begeleiders moeten voldoende affiniteit hebben met de doelgroep en indien mogelijk
ervaring hebben in de omgang met sporters met een handicap. Daarnaast is het hebben van
een voetbalachtergrond wenselijk.
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Artikel G.40
Het begeleiden van de sporters tijdens een wedstrijd vereist in vele gevallen een actieve
houding in de vorm van het geven van aanwijzingen met betrekking tot het spel. Ook zal/kan
in overleg met de scheidsrechters assistentie worden verleend bij de uitvoering van de
spelregelgeving.
Artikel G.41
Alle spelers op het wedstrijdblad moeten zoveel mogelijk deelnemen aan de wedstrijd.
Plezierbeleving blijft altijd voorop staan, onafhankelijk van het niveau waarop gespeeld wordt.
Artikel G.42
Deze is de contactpersoon tussen de trainers, spelers en supporters. Is de steun en toeverlaat
voor de spelers.
Hij zorgt samen met o.a. de coach voor FAIR PLAY voor, tijdens en na de wedstrijd.
Artikel G.43
De trainer draagt fair play eveneens hoog in zijn vaandel. Hij begeleidt de G-voetballers op
een sportieve wijze en met voldoende voetbaltechnisch inzicht bij de trainingen, tornooien en
wedstrijden.
Hij zorgt voor een sportieve sfeer voor, tijdens en na de wedstrijden en heeft steeds respect
voor de scheidsrechter, toeschouwers, eigen spelers en de tegenstanders.
Hij is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.
Hij heeft kennis van de problematiek van een voetballer met een handicap, m.a.w. hij deelt zijn
spelers in eer en geweten in volgens de verschillende bekwaamheidsniveaus: 1, 2, 3, 4.
Hij kent de reglementen en de principes van G-voetbal.
De trainer hanteert het gezegde: deelnemen is belangrijker dan winnen; bij G-voetbal is het
resultaat altijd ondergeschikt aan de spelvreugde. Hij zorgt ervoor dat alle spelers meedoen
tijdens de wedstrijdduur van de wedstrijd.
Wanneer een speler onsportief gedrag vertoont tijdens de wedstrijd, wordt deze speler
gedurende enkele minuten vervangen.
Artikel G.44
De trainer wordt bij voorkeur bijgestaan door een hulptrainer of begeleider; deze zorgt o.a.
voor de vervangingen, kalmeert spelers die hun zelfcontrole verliezen, etc.
Artikel G.45
Indien het niveau van zijn ploeg te hoog is t.o.v. de tegenstander, dan vervangt hij zijn beste
speler (indien voldoende reservespelers) om zo een evenwichtiger niveau te verkrijgen.

7.4 INTREDE OP HET TERREIN – EINDE VAN DE WEDSTRIJD
Artikel G.46
De spelers gaan, samen met de scheidsrechter, in twee rijen het plein op, stellen zich op één
lijn, groeten het publiek en geven de tegenstrever een hand.
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Artikel G.47
Na de wedstrijd verzamelen de ploegen in de middencirkel en schudden opnieuw de handen
van de tegenstrever en van de scheidsrechter.

8 DE KAMPIOENSCHAPPEN
8.1 NIVEAUREEKSEN – LEEFTIJD VAN DE SPELERS
Artikel G.48
Vanaf de leeftijd van tenvolle 8 jaar tot op de dag voorafgaand aan de dertiende verjaardag,
kan men deelnemen aan wedstrijden U13.
Artikel G.49
Vanaf de leeftijd van tenvolle 13 jaar kan men deelnemen aan de G-competitie.
Artikel G.50
Er wordt een recreatieve competitie aangeboden voor volwassenen niveau 1, 2, 3, 4, U16
(teens) en U13 (kids), en dit zonder klassement en volgende onderstaande leeftijdsgrenzen:
Categorie
Niveau 1, 2, 3, 4

Leeftijd
13 jaar zijn op de dag van de wedstrijd

U16 (Teens)

13 jaar zijn op de dag van de wedstrijd en
geen 15 jaar op 1 januari voorafgaand

U13 (Kids)

8 jaar zijn op de dag van de wedstrijd en
geen 12 jaar op 1 januari voorafgaand

Spelers van een lager niveau zijn eveneens speelgerechtigd op een hoger niveau.

8.2 UNIFIED FOOTBALL
Artikel G.51
In Unified voetbal spelen spelers met en zonder beperking samen in een ploeg en dit tegen
andere Unified voetbalploegen.
Artikel G.52
Zowel in 8v8 als in 11v11 kan er Unified gespeeld worden.
Artikel G.53
Unified voetbal wordt bij voorkeur gespeeld op niveau 1.
Artikel G.54
De spelers zonder beperking worden partners genoemd. De spelers met beperking worden Gvoetballers genoemd.
Artikel G.55
In 8v8 staan er altijd 4 G-voetballers en 4 partners op het speelveld.
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Artikel G.56
In 11v11 staan er altijd 6 G-voetballers en 5 partners op het speelveld.
Artikel G.57
G-voetballers worden gewisseld door G-voetballers en partners worden gewisseld door
partners.
Artikel G.58
Het voetbaltechnisch (skills) niveau van de G-voetballers moet aanleunen tegen dit van de
partners. Alle spelers (G-voetballers en partners) moeten het gevoel hebben dat ze bijdragen
tot het succes van het team.
Artikel G.59
De coach is geen partner en is niet speelgerechtigd. De coach neemt dezelfde coachingautoriteit aan t.a.v. Partners als t.a.v. de G-voetballers.
Artikel G.60
De partner verbindt er zich toe om niet te domineren (niet zijn eigen spelers en/of de
tegenspelers).
Artikel G.61
Er zijn geen speciale spelregels voor de partners. Partners mogen ook doelman zijn.
Artikel G.62
In het geval van strafschoppen (tornooien) wisselen G-voetballers en partners zich af. Het is
de G-voetballer die aan de reeks van 5 strafschoppen begint.

8.3 SAMENSTELLING VAN DE REEKSEN
Artikel G.63
Het niveau van de totale ploeg wordt in rekening gebracht voor de definitieve reeksindeling.
Artikel G.64
De niveaubepaling van de reeksen en teams gebeurd als volgt:
-

De club geeft elk team bij inschrijving een eigen niveaucode 1, 2, 3 of 4.
De provinciale stuurgroep G-voetbal screent de niveaucodes van elk team.
De prestaties van het laatst afgewerkte seizoensdeel worden in rekening genomen.
Een definitieve reeks/niveau wordt toegewezen door de provinciale stuurgroep Gvoetbal.

Artikel G.65
Voor aanvang van het seizoen kan de provinciale stuurgroep G-voetbal een extra
screeningstornooi inrichten ter bepaling van het niveau van de teams.

8.4 UITSTEL VAN WEDSTRIJDEN
Artikel G.66
Bij afgelastingen van wedstrijden worden de richtlijnen van de KBVB/Voetbal Vlaanderen
gevolgd.
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9 GELE EN RODE KAARTEN
9.1 SANCTIES OP HET TERREIN
Artikel G.67
De speler die in dezelfde wedstrijd 2 gele kaarten ontvangt, of rechtstreeks een rode kaart,
dient het terrein te verlaten, en mag verder niet meer ingezet worden.
Hij mag na 5 minuten wel vervangen worden door een andere speler. Dit kan enkel na toelating
van de scheidsrechter en als de bal buiten is.
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INDICATIEVE TABEL PROFVOETBAL VOOR SPELERS, OFFICIALS EN LEDEN VAN DE TECHNISCHE
EN MEDISCHE STAFF
N°

Type overtreding
Algemeen

Voorstel minnelijke schikking en/of beslissing ter zitting
A. Per wedstrijd schorsing wordt tevens een effectieve boete opgelegd:
1A eerste ploegen : € 1.000,00 per effectieve wedstrijd schorsing en € 500,00 per wedstrijd schorsing met uitstel
1B eerste ploegen : € 500,00 per effectieve wedstrijd schorsing en € 250,00 per wedstrijd schorsing met uitstel
1A reserven : € 250,00 per effectieve wedstrijd schorsing en € 125,00 per wedstrijd schorsing met uitstel
1B reserven : € 125,00 per effectieve wedstrijd schorsing en € 62,50 per wedstrijd schorsing met uitstel

B. ingeval meerdere kwalificaties mogelijk zijn van het type overtreding, dient de ‘zwaarste overtreding’ weerhouden te
worden)
C. De bevoegde instantie kan, omwille van de specificiteit van de zaak, mits uitdrukkelijke motivering afwijken van de vork
(zoals doch niet uitsluitend in geval van recidive, het oplopen van een zware blessure, ….)

1

Een doelpunt/doelkans verhinderen

Uitsluiting voldoende t.e.m. 2 wedstrijden schorsing

2

Brutale fout

2 t.e.m. 5 wedstrijden schorsing

3

Fysiek wangedrag
Duw
trap, slag, (kop)stoot
….

2 t.e.m. 8 wedstrijden schorsing

4

Verbaal of non-verbaal wangedrag
A. beledigingen en/of obsceniteiten
B. bedreigingen en/of intimidatie
C. spuwen in de richting van of op iemand

A. 1 t.e.m. 4 wedstrijden schorsing
B. 2 t.e.m. 6 wedstrijden schorsing
C. 2 t.e.m. 6 wedstrijden schorsing
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5

Verbaal/non-verbaal/fysiek wangedrag
t.a.v. een wedstrijdofficial
A. beledigingen en/of obsceniteiten
B. bedreigingen en/of intimidatie
C. Spuwen in de richting van of op
iemand
D. duw, trap, slag of (kop)stoot

A.
B.
C.
D.

2 wedstrijden schorsing t.e.m. schorsing van datum tot datum
3 t.e.m. 6 wedstrijden schorsing t.e.m. schorsing van datum tot datum
3 t.e.m. 6 wedstrijden schorsing t.e.m. schorsing van datum tot datum
3 wedstrijden schorsing t.e.m. schorsing van datum tot datum

6

Ongepaste houding na uitsluiting

1 t.e.m. 3 wedstrijden schorsing bovenop de sanctie voor de feiten die de uitsluiting met zich meebrachten

7

Ander wangedrag

uitsluiting voldoende tot en met een schorsing van datum tot datum.

INDICATIEVE TABEL PROFVOETBAL VOOR CLUBS
N°

Type overtreding
Algemeen

Voorstel minnelijke schikking en/of beslissing ter zitting
A. Ingeval meerdere kwalificaties mogelijk zijn van het type overtreding, dient de zwaarste overtreding weerhouden te worden.
B. De bevoegde instantie kan, omwille van de specificiteit van de zaak, mits uitdrukkelijke motivering afwijken van de vork (zoals doch
niet uitsluitend in geval van recidive, ….)

1

Wangedrag en/of incidenten

Boete tot € 5.000,00 + eventuele sanctie zoals voorzien in het Bondsreglement

2

Wangedrag t.a.v. een wedstrijdofficial

Boete tot € 5.000,00 + eventuele sanctie zoals voorzien in het Bondsreglement

Boek B, Bijlage 4 – Indicatieve tabellen

INDICATIEVE TABEL AMATEURNIVEAUS (DISCIPLINAIRE SANCTIES), OOK GELDIG VOOR CLUBS
VAN VOETBAL VLAANDEREN HIERBIJ BETROKKEN.
Toepassing op volgende amateurniveaus: 1ste nationale, nationaal vrouwenvoetbal, nationaal futsal.
N°

Sub-n°

Type fout

Sanctie

SPELERS – WISSELSPELERS – GEWISSELDE SPELERS

A1

Een doelkans verhinderen door handspel, lichte duw
of trekfout aan het shirt, of andere lichte
overtredingen
1

tijdens de 1e helft

Uitsl. voldoende

2

tijdens de 2de helft

1

Een doelkans verhinderen door een foutieve tackle of
onbesuisde overtreding
Brutale fout op een tegenstrever – gevallen waar de
bal binnen spelbereik is

1

1

Opzettelijke trap die geen blessure veroorzaakt

3

2

Opzettelijke trap die een blessure veroorzaakt en een
vervanging noodzakelijk maakt
Slag met de hand die geen blessure
veroorzaakt
Slag met de hand die een blessure veroorzaakt

4

A2
A3

A4

A5

1

2

2
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2
A6

A7

A8

1

Vuistslag die geen blessure veroorzaakt

3

2

Vuistslag die een blessure veroorzaakt

4

3

6

1

Vuistslag in het aangezicht die een blessure
veroorzaakt
Elleboogstoot die geen blessure veroorzaakt

2

Elleboogstoot die een blessure veroorzaakt

4

3

Elleboogstoot in het aangezicht die een blessure
veroorzaakt
Poging tot kopstoot

6

1
2
3

A9

1
2

A10

1
2

A11

1
2
3
4

A12

A13

3

Kopstoot die geen blessure
veroorzaakt
Kopstoot die een blessure
veroorzaakt
Spuwen naar ieder ander persoon dan de (assistent)scheidsrechter
Spuwen op ieder ander persoon dan de (assistent)scheidsrechter
Een voorwerp (bal, modder, aarde, een fles, etc.) gooien
naar ieder ander persoon dan de (assistent-)scheidsrechter
Een voorwerp (bal, modder, aarde, een fles, etc.) gooien
op ieder ander persoon dan de (assistent-)scheidsrechter
Opzettelijke duw aan
Een scheidsrechter en/of assistentscheidsrechter
Een official
Een speler
Een toeschouwer (iemand uit het
publiek)
(Poging tot) slaan/trappen m.b.t. een scheidsrechter
en/of assistent-scheidsrechter

Spuwen

3

3
4
6
3
6
2
3
Oproeping
2
1
3
Oproeping
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1

naar een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

Oproeping

2

op een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

Oproeping

1

Misplaatste uitlatingen of herhaaldelijke kritiek
t.a.v. een (assistent-) scheidsrechter

2

2

t.a.v. een andere persoon

2

A14

A15

Verbale bedreigingen
1

t.a.v. een (assistent-) scheidsrechter

4

2

t.a.v. een andere persoon

2

A16

Obscene gebaren, gedragingen of uitlatingen
1

t.a.v. een (assistent-) scheidsrechter

3

2

t.a.v. een andere persoon

2

A17

Fysieke bedreigingen of intimidatie t.a.v.
1

Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

5

2

Iedere andere persoon

2

A18

Discriminatie of racisme

Oproeping voor de Nationale
Kamer in de strijd tegen
discriminatie en racisme.

A19

Een voorwerp (bal, modder, aarde, een fles, etc.) gooien

A20

1

naar een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

Oproeping

2

op een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

Oproeping

Ongepaste houding na de uitsluiting

1
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A21

Schade aan de installaties

Oproeping

A22

Aan de scheidsrechter vragen het wedstrijdblad te vervalsen (bv. : Intrekking van een kaart)

Oproeping

PERSONEN IN DE NEUTRALE EN/OF TECHNISCHE ZONE
B1

1 + boete €50 (recidive zelfde
seizoen x 2)

1

Ongepaste houding of kritiek

2

Beledigingen

3 + boete €100 (recidive zelfde
seizoen x 2)

B2

Het terrein betreden zonder toelating van de scheidsrechter

1 + €25

B3

Obscene gebaren of gedragingen

6 + €80

B4

Fysieke bedreigingen of intimidatie t.a.v.
1

Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

Oproeping

2

Iedere andere persoon

Oproeping

B5

Discriminatie of racisme

Oproeping voor de Nationale
Kamer in de strijd tegen
discriminatie en racisme.

B6

Opzettelijke duw m.b.t.
1

Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

Oproeping

2

Iedere andere persoon

6 + €80
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B7

Poging tot slaan/trappen m.b.t.
1
2

B8

Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Iedere andere persoon

Oproeping
6 + €80

Spuwen
NAAR

1

Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

Oproeping

2

Iedere andere persoon

4 + €75
Oproeping

3

OP
Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

4

Ieder ander persoon

B9

8 + €100

Brutaliteit(en) of slag(en)
1

op een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter

Oproeping

2

op iedere andere persoon

8 + €100

B10

Gebreken m.b.t. het uitoefenen van de functie
Voorbeelden : de scheidsrechter niet begeleiden, de scheidsrechtersvergoeding laattijdig uitbetalen,
etc.

3 + €50

B11

Vragen om het wedstrijdblad en/of het scheidsrechtersverslag te vervalsen

Oproeping

B12

Aanzetten van de spelers vragen het terrein vroegtijdig te verlaten (terugtrekken van de ploeg)

Oproeping

B13

Ongepaste houding na de uitsluiting

B1 + 2

CLUBS
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C1

Houding toeschouwers : ongepast gedrag : beledigingen, kritiek,…

Boetes nat. : € 37,5 (jeugd) en € 75
(1e ploeg)

C2

Houding toeschouwers : laakbaar gedrag : bedreigingen, het gooien van voorwerpen, vechtpartij(en),
spuwen,…
Incidenten die het goede verloop van de wedstrijd verstoren (vb.: supporters op het terrein,
rookbommen,…)

Oproeping

C4

Discriminatie of racisme

Oproeping voor de Nationale
Kamer in de strijd tegen
discriminatie en racisme.

C5

Gebrek aan organisatie : gebrek aan warm water, vuile of niet-verwarmde kleedkamers, geen drank
voor de scheidsrechter,…

Boete nat. = boete prov. x 2

C6

Algemene houding van de ploeg

Blaam + boete €50 (jeugd), €100
(1e ploeg)

C7

Wedstrijd vroegtijdig stopgezet

Oproeping

C8

Schade aan installaties

Oproeping

C9

Trainer niet opgenomen in de trainerslijst of in de staff

Art. 332.32

C3

Oproeping

INDICATIEVE TABEL (DISCIPLINAIRE SANCTIES) VOETBAL VLAANDEREN
Toepassing : vanaf het niveau 2de klasse Amateur en lager (dit geldt dus ook op het niveau van de
verschillende Provinciale Comités binnen Voetbal Vlaanderen)

Nr

Subnr

Type fout

Sanctie

SPELERS – WISSELSPELERS – GEWISSELDE SPELERS

A1

1
2
A2

1
2

A4

A5

3
4
1
2
1
2

A6

1
2
3

A7

1
2
3

A8

1
2
3

Een doelkans verhinderen door handspel, lichte
duw of trekfout aan het shirt, andere lichte overtredingen of een foutieve tackle
tijdens de 1e helft
tijdens de 2de helft
Brutale fout op een tegenstrever – gevallen waar
de bal binnen spelbereik is (incl. een doelkans
verhinderen door een onbesuisde overtreding)
- zonder het veroorzaken van een zware blessure
- waarbij een zware blessure wordt veroorzaakt
Gevallen waarbij de bal niet binnen spelbereik is
- zonder het veroorzaken van een zware blessure
- waarbij een zware blessure wordt veroorzaakt
Opzettelijke trap die geen blessure veroorzaakt
Opzettelijke trap die een blessure veroorzaakt en
een vervanging noodzakelijk maakt
Slag met de hand en/of arm die geen blessure
veroorzaakt
Slag met de hand en/of arm die een blessure
veroorzaakt
Vuistslag die geen blessure veroorzaakt
Vuistslag die een blessure veroorzaakt
Vuistslag in het aangezicht die een blessure
veroorzaakt
Elleboogstoot die geen blessure veroorzaakt
Elleboogstoot die een blessure veroorzaakt
Elleboogstoot in het aangezicht die een blessure
veroorzaakt
Poging tot kopstoot
Kopstoot die geen blessure veroorzaakt
Kopstoot die een blessure veroorzaakt
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uitsl. voldoende
1

2
Oproeping

3
Oproeping
3
4
2
3
3
4
6
3
4
6
3
4
6

A9
1
2
A10
1
2
A11
1
2
3
4
5
A13
1
2
A14
1
2
A15
1
2
A16
1
2
A17
1
2
A18

A19
1
2

Spuwen
- naar ieder ander persoon dan de (assistent-)
scheidsrechter
- op ieder ander persoon dan de (assistent-)
scheidsrechter
Een voorwerp (bal, modder, aarde, een fles, etc.)
gooien
- naar ieder ander persoon dan de (assistent-)
scheidsrechter
- op ieder ander persoon dan de (assistent-)
scheidsrechter
Opzettelijke duw aan
Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Een official
Een speler
Een toeschouwer (iemand uit het publiek)
(Poging tot) slaan/trappen m.b.t. een scheidsrechter
en/of assistent-scheidsrechter
Spuwen
naar een scheidsrechter en/of assistentscheidsrechter
op een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Misplaatste uitlatingen of herhaaldelijke kritiek
t.a.v. een (assistent-) scheidsrechter
t.a.v. een andere persoon
Verbale bedreigingen
t.a.v. een (assistent-) scheidsrechter
t.a.v. een andere persoon
Obscene gebaren, gedragingen of uitlatingen
t.a.v. een (assistent-) scheidsrechter
t.a.v. een andere persoon
Fysieke bedreigingen of intimidatie t.a.v.
Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Iedere andere persoon
Discriminatie of racisme

Een voorwerp (bal, modder, aarde, een fles, etc.)
gooien
naar een scheidsrechter en/of assistentscheidsrechter
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3
6

2
3

Oproeping
2
1
3
Oproeping

Oproeping
Oproeping

2
2
4
2
3
2
5
2
Oproeping voor de
Nationale Kamer in
de strijd tegen
discriminatie en
racisme

Oproeping
Oproeping

op een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Ongepaste houding na de uitsluiting
Schade aan de installaties
Aan de scheidsrechter vragen het wedstrijdblad te
vervalsen (bv. : Intrekking van een kaart)

A20
A21
A22

1
Oproeping
Oproeping

PERSONEN IN DE NEUTRALE EN/OF
TECHNISCHE ZONE
Nr
B1

Subnr Type fout
1

Ongepaste houding of kritiek

Sanctie
1 + boete €25
(2 inbreuk 2 + boete
€50)
e

2

Beledigingen

2 + boete €50
(2 inbreuk 4 + boete
€100)
1 + €25
e

B2
B3
B4
1
2
B5

B6

Het terrein betreden zonder toelating van de
scheidsrechter
Obscene gebaren of gedragingen
Fysieke bedreigingen of intimidatie t.a.v.
Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Iedere andere persoon
Discriminatie of racisme

4 + €80
Oproeping
Oproeping
Oproeping voor de
Nationale Kamer in
de strijd tegen
discriminatie en
racisme

1
2

Opzettelijke duw m.b.t.
Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Iedere andere persoon

Oproeping
4 + €80

1
2

Poging tot slaan/trappen m.b.t.
Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Iedere andere persoon

Oproeping
4 + €80

1
2

Spuwen
NAAR
Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Iedere andere persoon

Oproeping
4 + €75

B7

B8

OP
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3
4

Een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
Ieder ander persoon

Oproeping
8 + €100

1
2

Brutaliteit(en) of slag(en)
op een scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter
op iedere andere persoon

Oproeping
8 + €100

B9

B10

B11
B12
B13

Gebreken m.b.t. het uitoefenen van de functie
Voorbeelden : de scheidsrechter niet begeleiden, de
scheidsrechtersvergoeding laattijdig uitbetalen, etc.
Vragen om het wedstrijdblad en/of het
scheidsrechtersverslag te vervalsen
Aanzetten van de spelers vragen het terrein
vroegtijdig te verlaten (terugtrekken van de ploeg)
Ongepaste houding na de uitsluiting

2 + €50
Oproeping
Oproeping
B1 + 1

CLUBS
Nr

Subnr Type fout

C1

Houding toeschouwers : ongepast gedrag :
beledigingen, kritiek, …

C2

Houding toeschouwers : laakbaar gedrag :
bedreigingen, het gooien van voorwerpen,
vechtpartij(en), spuwen, …
Incidenten die het goede verloop van de wedstrijd
verstoren (vb.: supporters op het terrein,
rookbommen, …)
Discriminatie of racisme

C3

C4

C5

Gebrek aan organisatie : gebrek aan warm water,
vuile of niet-verwarmde kleedkamers, geen drank
voor de scheidsrechter, …

C6

Algemene houding van de ploeg

C7

Wedstrijd vroegtijdig stopgezet
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Sanctie
Boetes:
€50 (jeugd),
€100 (1e ploeg)
Oproeping

Oproeping

Oproeping voor de
Nationale Kamer in
de strijd tegen
discriminatie en
racisme
Blaam +
Boete (prov.)
€25 (jeugd) of
€50 (1e ploeg)
Blaam + boete
€50 (jeugd),
€100 (1e ploeg)
Oproeping

C8
C9

Schade aan installaties
Trainer niet opgenomen in de trainerslijst of in de
staff
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Oproeping
Art. 332.32

Laws
of the Game

22/23
1

2

3

The International Football Association Board
Münstergasse 9, 8001 Zurich, Switzerland
T: +41 (0)44 245 1886, F: +41 (0)44 245 1887
www.theifab.com
This booklet may not be reproduced or translated in whole or in part in any manner
without the permission of The International Football Association Board.
Effective from 1st July 2022

4

Laws
of the Game

2022/23
5

Contents

6

About the Laws

9

Notes and modifications

16

Notes on the Laws of the Game

17

General modifications

20

Guidelines for temporary dismissals (sin bins)

22

Guidelines for return substitutes

26

Laws of the Game 2022/23

29

1

The Field of Play

31

2

The Ball

41

3

The Players

45

4

The Players’ Equipment

53

5

The Referee

59

6

The Other Match Officials

69

7

The Duration of the Match

77

8

The Start and Restart of Play

81

9

The Ball in and out of Play

85

10 Determining the Outcome of a Match

87

11 Offside

93

12 Fouls and Misconduct

97

13 Free Kicks

113

14 The Penalty Kick

117

15 The Throw-in

123

16 The Goal Kick

127

17 The Corner Kick

131

Video assistant referee (VAR) protocol

134

FIFA Quality Programme

144

Law changes 2022/23

148

Outline summary of Law changes

149

Details of all Law changes

150

Glossary

156

Football bodies

157

Football terms

158

Referee terms

168

Practical guidelines for match officials

170

Introduction

171

Positioning, movement and teamwork

172

Body language, communication and whistle

186

Other advice

192

L aw s o f t he Ga m e 20 2 2 /2 3 | C ontents

7

8

About
the Laws
9

10

The philosophy and spirit
of the Laws
 ootball is the greatest sport on earth. It is played on every continent, in every
F
country and at many different levels. The fact that the Laws of the Game are the
same for all football throughout the world, from the FIFA World Cup™ through
to a game between young children in a remote village, is a considerable
strength which must continue to be harnessed for the good of football
everywhere.
 ootball must have Laws which keep the game fair – this is a crucial foundation
F
of the ‘beautiful game’ and a vital feature of the ‘spirit’ of the game. The best
matches are those where the referee is rarely needed because the players play
with respect for each other, the match officials and the Laws.
 ootball’s Laws are relatively simple compared to most other team sports, but
F
as many situations are subjective and match officials are human, some
decisions will inevitably be wrong or cause debate and discussion. For some
people, this discussion is part of the game’s enjoyment and attraction but,
whether decisions are right or wrong, the ‘spirit’ of the game requires that
referees’ decisions must always be respected. All those in authority, especially
coaches and team captains, have a clear responsibility to the game to respect
the match officials and their decisions.

 he Laws cannot deal with every possible situation, so where there is no direct
T
provision in the Laws, The IFAB expects the referee to make a decision within
the ‘spirit’ of the game and the Laws – this often involves asking the question,
‘what would football want/expect?’
 he Laws must also contribute to the safety and welfare of players and it is
T
The IFAB’s responsibility to react quickly and appropriately to support the
game’s participants, through the Laws, when the need arises. For example, a
temporary amendment to Law 3 was introduced in response to the COVID-19
L aw s o f t he Ga m e 20 2 2 /2 3 | About the L aws

11

pandemic to give top competitions the option of increasing the maximum
number of substitutions for each team from three to five. That amendment has
now become part of the Laws of the Game 2022/23. Trials are also continuing
with additional ‘concussion substitutes’ so that teams can prioritise the welfare
of a player who has an actual or suspected concussion without suffering a
numerical disadvantage.
 ccidents inevitably occur, but the Laws aim to help make the game as safe as
A
possible, balancing player welfare and sporting fairness. This requires referees
to use the Laws to deal strongly with those players whose actions are too
aggressive or dangerous. The Laws embody the unacceptability of unsafe play
in their disciplinary phrases, such as ‘reckless challenge’ and ‘endangering the
safety of an opponent’ or ‘using excessive force’.

12
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Managing changes
to the Laws
 ootball must remain attractive and enjoyable for players, match officials and
F
coaches, as well as spectators, fans and administrators, regardless of age,
gender, race, religion, culture, ethnicity, sexual orientation or disability.

 herefore, for a Law to be changed, The IFAB and all its bodies that are
T
involved in the decision-making process must be convinced that the change
will benefit the game; this sometimes means that the potential change needs to
be tested.
 or every proposed change, the focus is on fairness, integrity, respect, safety,
F
the enjoyment of participants and spectators and, where appropriate, using
technology to enhance the game.

 he IFAB will continue to engage with the global football community so that
T
changes to the Laws benefit football at all levels and in every corner of the
world, and so that the integrity of the game, the Laws and the match officials is
respected, valued and protected.

14

The future
 he IFAB will carry on its work with its advisory panels and its extensive
T
consultation efforts, with a continued focus on player welfare, feedback from
the ‘concussion substitute’ trial and making the game fairer and more
attractive to take part in and watch.

 he IFAB greatly enjoys engaging with people throughout the world and we are
T
always very pleased to receive suggestions or questions relating to the Laws of
the Game. Indeed, many recent Law changes have originated from suggestions
from people from many different parts of the world.
 e hope to engage more easily and extensively in the future, so please check
W
for details on our website: www.theifab.com.
Please continue to send your suggestions, ideas and questions to:
lawenquiries@theifab.com.
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Notes and
modifications

Notes on the Laws
of the Game
Official languages
The IFAB publishes the Laws of the Game in English, French, German
and Spanish. If there is any divergence in the wording, the English text is
authoritative.

Other languages
 ational FAs which translate the Laws of the Game can obtain the layout
N
template for the 2022/23 edition of the Laws from The IFAB by contacting:
info@theifab.com.
 ational FAs which produce a translated version of the Laws of the Game
N
using this format are invited to send a copy to The IFAB (stating clearly on
the front cover that it is that national FA’s official translation) so it can be
posted on The IFAB’s website for use by others.

Measurements
If there is any divergence between metric and imperial units, the metric units
are authoritative.
Applying the Laws
The same Laws apply in every match in every confederation, country,
town and village and, apart from the modifications permitted by The IFAB
(see ‘General modifications’), the Laws must not be modified or changed,
except with the permission of The IFAB.
 hose who are educating match officials and other participants should
T
emphasise that:

• r eferees should apply the Laws within the ‘spirit’ of the game to help
produce fair and safe matches
L aw s o f t he Ga m e 20 2 2 /2 3 | Notes and m odifications
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• e veryone must respect the match officials and their decisions, remembering
and respecting that referees are human and will make mistakes
 layers have a major responsibility for the image of the game and the team
P
captain should play an important role in helping to ensure that the Laws and
referees’ decisions are respected.

Key
 he main Law changes are underlined in yellow and highlighted in the margin.
T
Editorial changes are underlined.
YC = yellow card (caution); RC = red card (sending-off ).
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General modifications

The
universality of the Laws of the Game means that the game is essentially
the same in every part of the world and at every level. As well as creating a
‘fair’ and safe environment in which the game is played, the Laws should also
promote participation and enjoyment.

 istorically, The IFAB has allowed national football associations (FAs) some
H
flexibility to modify the ‘organisational’ Laws for specific categories of football.
However, The IFAB strongly believes that national FAs should be able to modify
some aspects of the way football is organised if it will benefit football in their
own country.

 ow the game is played and refereed should be the same on every football field
H
in the world, from the FIFA World Cup™ final to the smallest village. However,
the needs of a country’s domestic football should determine how long the game
lasts, how many people can take part and how some unfair behaviour is
punished.
 ll national FAs (and confederations and FIFA) have the option to modify all or
A
some of the following organisational areas of the Laws of the Game for football
for which they are responsible:
For all levels of the game:

• t he number of substitutions each team is permitted to use up to a maximum
of five*, except in youth football, where the maximum will be determined by
the national association, confederation or FIFA
* See also Law 3 for the conditions that apply to matches that go to extra time
and details on the restriction on substitution opportunities.
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For youth, veterans, disability and grassroots football:
•
•
•
•

size of the field of play
size, weight and material of the ball
width between the goalposts and height of the crossbar from the ground
duration of the two (equal) halves of the game (and two equal halves of
extra time)
• the use of return substitutes
• the use of temporary dismissals (sin bins) for some/all cautions (YCs)

I n addition, to allow national FAs further flexibility to benefit and develop their
domestic football, the following changes relating to ‘categories’ of football are
permitted:
• n
 ational FAs, confederations and FIFA have the flexibility to decide the age
restrictions for youth and veterans football
• each national FA will determine which competitions at the lowest levels of
football are designated as ‘grassroots’ football
Permission for other modifications

 ational FAs have the option to approve different modifications for different
N
competitions – there is no requirement to apply them universally or to apply
them all. However, no other modifications are allowed without the permission of
The IFAB.

 ational FAs are asked to inform The IFAB of their use of these modifications,
N
and at which levels, as this information, and especially the reason(s) why the
modifications are being used, may identify development ideas or strategies
which The IFAB can share to assist the development of football in other
national FAs.
 he IFAB would also be very interested to hear about other potential
T
modifications to the Laws of the Game which could increase participation,
make football more attractive and promote its worldwide development.
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Guidelines for temporary
dismissals (sin bins)
The 131st AGM of The IFAB held in London on 3rd March 2017 approved the use
of temporary dismissals (sin bins) for all or some cautions/yellow cards (YCs)
in youth, veterans, disability and grassroots football, subject to the approval of
the competition’s national FA, confederation or FIFA, whichever is appropriate.
Reference to temporary dismissals is found in:
 aw 5 – The Referee (Powers and duties):
L
Disciplinary action
 he referee has the power to show yellow or red cards and, where competition
T
rules permit, temporarily dismiss a player, from entering the field at the start
of the match until after the match has ended, including during the half-time
interval, extra time and kicks from the penalty mark.

 temporary dismissal is when a player commits a cautionable (YC) offence and
A
is punished by an immediate ‘suspension’ from participating in the next part of
that match. The philosophy is that an ‘instant punishment’ can have a
significant and immediate positive influence on the behaviour of the offending
player and, potentially, the player’s team.
 he national FA, confederation or FIFA should approve (for publication in
T
the competition rules) a temporary dismissal protocol within the following
guidelines:
Players only

• T
 emporary dismissals apply to all players (including goalkeepers) but not for
cautionable offences (YCs) committed by a substitute or substituted player
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Referee’s signal
• T
 he referee will indicate a temporary dismissal by showing a yellow card
(YC) and then clearly pointing with both arms to the temporary dismissal
area (usually the player’s technical area)
The temporary dismissal period

• The length of the temporary dismissal is the same for all offences
• The length of the temporary dismissal should be between 10–15% of the
total playing time (e.g. 10 minutes in a 90-minute match; 8 minutes in an
80-minute match)
• The temporary dismissal period begins when play restarts after the player
has left the field of play
• The referee should include in the temporary dismissal period any time ‘lost’
for a stoppage for which ‘additional time’ will be allowed at the end of the
half (e.g. substitution, injury etc...)
• Competitions must decide who will help the referee time the dismissal
period – it could be the responsibility of a delegate, 4th official or neutral
assistant referee; conversely it could be a team official
• Once the temporary dismissal period has been completed, the player can
return from the touchline with the referee’s permission, which can be given
while the ball is in play
• The referee has the final decision as to when the player can return
• A temporarily dismissed player cannot be substituted until the end of the
temporary dismissal period (but not if the team has used all its permitted
substitutes)
• If a temporary dismissal period has not been completed at the end of
the first half (or the end of the second half when extra time is to be played)
the remaining part of the temporary dismissal period is served from the start
of the second half (start of extra time)
• A player who is still serving a temporary dismissal at the end of the match is
permitted to take part in kicks from the penalty mark (penalties)
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Temporary dismissal area
• A
 temporarily dismissed player should remain within the technical area
(where one exists) or with the team’s coach/technical staff, unless ‘warming
up’ (under the same conditions as a substitute)
Offences during a temporary dismissal

• A
 temporarily dismissed player who commits a cautionable (YC) or
sending-off (RC) offence during their temporary dismissal period will take
no further part in the match and may not be replaced or substituted
Further disciplinary action

• C
 ompetitions/national FAs will decide if temporary dismissals must be
reported to the appropriate authorities and whether any further disciplinary
action may be taken e.g. suspension for accumulating a number of temporary
dismissals, as with cautions (YCs)
Temporary dismissal systems

A competition may use one of the following temporary dismissal systems:
• System A – for all cautions (YCs)
• System B – for some but not all cautions (YCs)

System A – temporary dismissal for all cautions (YCs)
• All cautions (YCs) are punished with a temporary dismissal
• A player who receives a second caution (YC) in the same match:

• w
 ill receive a second temporary dismissal and then takes no further part
in the match
• may be replaced by a substitute at the end of the second temporary
dismissal period if the player’s team has not used its maximum number
of substitutes (this is because the team has already been ‘punished’ by
playing without that player for 2 x temporary dismissal periods)
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System B – temporary dismissal for some but not all cautions (YCs)*
• A
 pre-defined list of cautionable (YC) offences will be punished by a
temporary dismissal
• All other cautionable offences are punished with a caution (YC)
• A player who has been temporarily dismissed and then receives a caution
(YC) continues playing
• A player who has received a caution (YC) and then receives a temporary
dismissal can continue playing after the end of the temporary
dismissal period
• A player who receives a second temporary dismissal in the same match will
serve the temporary dismissal and then takes no further part in the match.
The player may be replaced by a substitute at the end of the second
temporary dismissal period if the player’s team has not used its maximum
number of substitutes but a player who has also received a non-temporary
dismissal caution (YC) may not be replaced or substituted
• A player who receives a second caution (YC) in the same match will be sent
off and takes no further part in the match and may not be replaced/
substituted
* Some competitions may find it valuable to use temporary dismissals only for
cautions (YCs) for offences relating to ‘inappropriate’ behaviour, e.g.
•
•
•
•

Simulation
Deliberately delaying the opposing team’s restart of the match
Dissent or verbal comments or gestures
Stopping or interfering with a promising attack by holding, pulling, pushing
or handball
• Kicker illegally feinting at a penalty kick
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Guidelines for
return substitutes
 ollowing approval at the 131st AGM of The IFAB held in London on 3rd March
F
2017 the Laws of the Game now permit the use of return substitutes in youth,
veterans, disability and grassroots football, subject to the approval of the
competition’s national FA, confederation or FIFA, whichever is appropriate.
Reference to return substitutions is found in:

 aw 3 – The Players (Number of substitutions):
L
Return substitutions
• T
 he use of return substitutions is only permitted in youth, veterans,
disability and grassroots football, subject to the agreement of the national
football association, confederation or FIFA.

 ‘return substitute’ is a player who has already played in the match and has
A
been substituted (a substituted player) and later in the match returns to play
by replacing another player.

 part from the dispensation for a substituted player to return to play in the
A
match, all other provisions of Law 3 and the Laws of the Game apply to return
substitutes. In particular, the substitution procedure outlined in Law 3
must be followed.

26
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1

Law

The Field of Play
1. Field surface
The field of play must be a wholly natural or, if competition rules permit,
a wholly artificial playing surface except where competition rules permit an
integrated combination of artificial and natural materials (hybrid system).
The colour of artificial surfaces must be green.

 here artificial surfaces are used in competition matches between
W
representative teams of national football associations affiliated to FIFA or
international club competition matches, the surface must meet the
requirements of the FIFA Quality Programme for Football Turf, unless special
dispensation is given by The IFAB.

2. Field markings
The field of play must be rectangular and marked with continuous lines which
must not be dangerous; artificial playing surface material may be used for the
field markings on natural fields if it is not dangerous. These lines belong to the
areas of which they are boundaries.
 nly the lines indicated in Law 1 are to be marked on the field of play. Where
O
artificial surfaces are used, other lines are permitted provided they are a
different colour and clearly distinguishable from the football lines.
 he two longer boundary lines are touchlines. The two shorter lines are
T
goal lines.

 he field of play is divided into two halves by a halfway line, which joins the
T
midpoints of the two touchlines.

 he centre mark is at the midpoint of the halfway line. A circle with a radius
T
of 9.15 m (10 yds) is marked around it.
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corner area

corner flagpost (compulsory)

min. 45 m (50 yds) / max. 90 m (100 yds)

goal line

7.32 m (8 yds)
goal area
penalty mark

min. 90 m (100 yds) / max. 120 m (130 yds)

penalty area

flagpost (optional)

penalty arc

radius
9.15 m
(10 yds)
centre mark

halfway line

9.15 m
(10 yds)
optional
mark
16.5 m
(18 yds)
16.5 m (18 yds)

5.5 m 11 m
(6 yds) (12 yds)
5.5 m (6 yds)

9.15 m (10 yds)

touchline

centre circle

9.15 m (10 yds)

radius 1 m (1 yd)

• M
 easurements are from the outside of the lines as the lines are part
of the area they enclose.
• The penalty mark is measured from the centre of the mark to the back edge
of the goal line.
32


Marks
may be made off the field of play 9.15 m (10 yds) from the corner arc
at right angles to the goal lines and the touchlines.
 ll lines must be of the same width, which must not be more than 12 cm
A
(5 ins). The goal lines must be of the same width as the goalposts and the
crossbar.

 player who makes unauthorised marks on the field of play must be cautioned
A
for unsporting behaviour. If the referee notices this being done during
the match, the player is cautioned when the ball next goes out of play.

3. Dimensions
The touchline must be longer than the goal line.
• Length (touchline):
minimum
90 m (100 yds)
maximum 120 m (130 yds)

• L
 ength (goal line):
minimum 45 m (50 yds)
maximum 90 m (100 yds)

 ompetitions may determine the length of the goal line and touchline within
C
the above dimensions.

4. Dimensions for international matches
• Length (touchline):
minimum 100 m (110 yds)
maximum 110 m (120 yds)

• L
 ength (goal line):
minimum 64 m (70 yds)
maximum 75 m (80 yds)

 ompetitions may determine the length of the goal line and touchline within
C
the above dimensions.
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5. The goal area
Two lines are drawn at right angles to the goal line, 5.5 m (6 yds) from the
inside of each goalpost. These lines extend into the field of play for 5.5 m
(6 yds) and are joined by a line drawn parallel with the goal line. The area
bounded by these lines and the goal line is the goal area.

6. The penalty area
Two lines are drawn at right angles to the goal line, 16.5 m (18 yds) from the
inside of each goalpost. These lines extend into the field of play for 16.5 m
(18 yds) and are joined by a line drawn parallel with the goal line. The area
bounded by these lines and the goal line is the penalty area.
 ithin each penalty area, a penalty mark is made 11 m (12 yds) from the
W
midpoint between the goalposts.

 n arc of a circle with a radius of 9.15 m (10 yds) from the centre of each
A
penalty mark is drawn outside the penalty area.

7. The corner area
The corner area is defined by a quarter circle with a radius of 1 m (1 yd) from
each corner flagpost drawn inside the field of play.
Corner flagpost is compulsory
Flagpost to be not less than 1.5 m (5 ft) high,
with a non-pointed top

corner area
radius 1 m (1 yd)
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Lines to be not more
than 12 cm (5 ins) wide

8. Flagposts
A flagpost, at least 1.5 m (5 ft) high, with a non-pointed top and a flag must
be placed at each corner.
 lagposts may be placed at each end of the halfway line, at least 1 m (1 yd)
F
outside the touchline.

9. The technical area
The technical area relates to matches played in stadiums with a designated
sitting area for team officials, substitutes and substituted players as outlined
below:

• t he technical area should only extend 1 m (1 yd) on either side of the
designated seated area and up to a distance of 1 m (1 yd) from the touchline
• markings should be used to define the area
• the number of persons permitted to occupy the technical area is defined by
the competition rules
• the occupants of the technical area:
• a re identified before the start of the match in accordance with the
competition rules
• must behave in a responsible manner
• must remain within its confines except in special circumstances, e.g.
a physiotherapist/doctor entering the field of play, with the referee’s
permission, to assess an injured player

• o
 nly one person at a time is authorised to convey tactical instructions from
the technical area
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10. Goals
A goal must be placed on the centre of each goal line.

 goal consists of two vertical posts equidistant from the corner flagposts
A
and joined at the top by a horizontal crossbar. The goalposts and crossbar must
be made of approved material and must not be dangerous. The goalposts and
crossbar of both goals must be the same shape, which must be square,
rectangular, round, elliptical or a hybrid of these options.
I t is recommended that all goals used in an official competition organised
under the auspices of FIFA or confederations meet the requirements of the
FIFA Quality Programme for Football Goals.

 he distance between the inside of the posts is 7.32 m (8 yds) and the distance
T
from the lower edge of the crossbar to the ground is 2.44 m (8 ft).
 he position of the goalposts in relation to the goal line must be in accordance
T
with the graphics.
 he goalposts and the crossbar must be white and have the same width and
T
depth, which must not exceed 12 cm (5 ins).

I f the crossbar becomes displaced or broken, play is stopped until it has been
repaired or replaced in position. Play is restarted with a dropped ball. If it
cannot be repaired the match must be abandoned. A rope or any flexible or
dangerous material may not replace the crossbar.
 ets may be attached to the goals and the ground behind the goal; they must
N
be properly supported and must not interfere with the goalkeeper.
Safety
Goals (including portable goals) must be firmly secured to the ground.

11. Goal line technology (GLT)
GLT systems may be used to verify whether a goal has been scored to support
the referee’s decision.
The use of GLT must be stipulated in the competition rules.
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2.44 m (8 ft)
7.32

m (8

yd s

)

 he position of the goalposts
T
in relation to the goal line must be in
accordance with the graphics below.

7.32 m

7.32 m

7.32 m

7.32 m
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Principles of GLT
GLT applies solely to the goal line and is only used to determine whether a goal
has been scored.
 he indication of whether a goal has been scored must be immediate and
T
automatically confirmed within one second by the GLT system only to the
match officials (via the referee’s watch, by vibration and visual signal); it may
also be sent to the video operation room (VOR).

Requirements and specifications of GLT
If GLT is used in competition matches, the competition organisers must ensure
that the system (including any potentially permitted modifications to the goal
frame or technology in the ball) meets the requirements of the FIFA Quality
Programme for GLT.
 here GLT is used, the referee must test the technology’s functionality before
W
the match as set out in the Testing Manual. If the technology does not function
in accordance with the Testing Manual, the referee must not use the GLT
system and must report this to the appropriate authorities.

12. Commercial advertising
No form of commercial advertising, whether real or virtual, is permitted on
the field of play, on the ground within the area enclosed by the goal nets, the
technical area or the referee review area (RRA), or on the ground within 1 m
(1 yd) of the boundary lines from the time the teams enter the field of play until
they have left it at half-time and from the time the teams re-enter the field of
play until the end of the match. Advertising is not permitted on the goals, nets,
flagposts or their flags and no extraneous equipment (cameras, microphones,
etc.) may be attached to these items.
In addition, upright advertising must be at least:

• 1 m (1 yd) from the touchlines
• the same distance from the goal line as the depth of the goal net
• 1 m (1 yd) from the goal net
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13. Logos and emblems
The reproduction, whether real or virtual, of representative logos or emblems
of FIFA, confederations, national football associations, competitions, clubs or
other bodies is forbidden on the field of play, the goal nets and the areas they
enclose, the goals, and the flagposts during playing time. They are permitted on
the flags on the flagposts.
14. Video assistant referees (VARs)
In matches using VARs there must be a video operation room (VOR) and
at least one referee review area (RRA).

Video operation room (VOR)
The VOR is where the video assistant referee (VAR), assistant VAR (AVAR)
and replay operator (RO) work; it may be in/close to the stadium or at a more
distant location. Only authorised persons are permitted to enter the VOR or
communicate with the VAR, AVAR and RO during the match.

 player, substitute, substituted player or team official who enters the VOR will
A
be sent off.
Referee review area (RRA)
In matches using VARs there must be at least one RRA where the referee
undertakes an ‘on-field review’ (OFR). The RRA must be:
• in a visible location outside the field of play
• clearly marked

 player, substitute, substituted player or team official who enters the RRA will
A
be cautioned.
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2
Law

The Ball
1. Qualities and measurements
All balls must be:
•
•
•
•
•

spherical
made of suitable material
of a circumference of between 68 cm (27 ins) and 70 cm (28 ins)
between 410 g (14 oz) and 450 g (16 oz) in weight at the start of the match
of a pressure equal to 0.6–1.1 atmosphere (600 –1,100 g/cm2) at sea level
(8.5 lbs/sq in –15.6 lbs/sq in)

 ll balls used in matches played in an official competition organised under the
A
auspices of FIFA or confederations must meet the requirements and bear one
of the marks of the FIFA Quality Programme for Footballs.
 ach mark indicates that the ball has been officially tested and meets the
E
specific technical requirements for that mark which are additional to the
minimum specifications stipulated in Law 2 and must be approved by The
IFAB.

 ational FA competitions may require the use of balls bearing one of these
N
marks.

I n matches played in an official competition organised under the auspices
of FIFA, confederations or national FAs, no form of commercial advertising is
permitted on the ball, except for the logo/emblem of the competition, the
competition organiser and the authorised manufacturer’s trademark. The
competition regulations may restrict the size and number of such markings.
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2. Replacement of a defective ball
If the ball becomes defective:
• play is stopped and
• restarted with a dropped ball

I f the ball becomes defective at a kick-off, goal kick, corner kick, free kick,
penalty kick or throw-in, the restart is retaken.

I f the ball becomes defective during a penalty kick or kicks from the penalty
mark as it moves forward and before it touches a player, crossbar or goalposts
the penalty kick is retaken.
 he ball may not be changed during the match without the referee’s
T
permission.

3. Additional balls
Additional balls which meet the requirements of Law 2 may be placed around
the field of play and their use is under the referee’s control.
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3
Law

The Players
1. Number of players
A match is played by two teams, each with a maximum of eleven players;
one must be the goalkeeper. A match may not start or continue if either team
has fewer than seven players.

I f a team has fewer than seven players because one or more players has
deliberately left the field of play, the referee is not obliged to stop play and
the advantage may be played, but the match must not resume after the ball has
gone out of play if a team does not have the minimum number of seven players.
I f the competition rules state that all players and substitutes must be named
before kick-off and a team starts a match with fewer than eleven players,
only the players and substitutes named on the team list may take part in the
match upon their arrival.

2. Number of substitutions
Official competitions
The number of substitutes, up to a maximum of five, which may be used in
any match played in an official competition will be determined by FIFA,
the confederation or the national football association. For men's and women's
competitions involving the 1st teams of clubs in the top division or senior ‘A’
international teams where competition rules permit a maximum of five
substitutes to be used, each team:
• has a maximum of three substitution opportunities*
• may additionally make substitutions at half-time

* Where both teams make a substitution at the same time, this will count as a
used substitution opportunity for both teams. Multiple substitutions (and
requests) by a team during the same stoppage in play count as one used
substitution opportunity.
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Extra time
• I f a team has not used the maximum number of substitutes and/or
substitution opportunities, any unused substitutes and substitution
opportunities may be used in extra time
• Where competition rules permit teams to use one additional substitute in
extra time, each team will have one additional substitution opportunity
• Substitutions may also be made in the period between full-time and the start
of extra time, and at half-time in extra time – these do not count as used
substitution opportunities
The competition rules must state:

• how many substitutes may be named, from three to a maximum of fifteen
• whether one additional substitute may be used when a match goes into extra
time (whether or not the team has already used the full number of permitted
substitutes)

Other matches
In senior 'A' international team matches, a maximum of fifteen substitutes may
be named of which a maximum of six may be used.
I n all other matches, a greater number of substitutes may be used provided
that:
• the teams reach agreement on a maximum number
• the referee is informed before the match

I f the referee is not informed, or if no agreement is reached before the match,
each team is allowed a maximum of six substitutes.

Return substitutions
The use of return substitutions is only permitted in youth, veterans, disability
and grassroots football, subject to the agreement of the national football
association, confederation or FIFA.

3. Substitution procedure
The names of the substitutes must be given to the referee before the start of the
match. Any substitute not named by this time may not take part in the match.
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To replace a player with a substitute, the following must be observed:
• the referee must be informed before any substitution is made
• the player being substituted:

• r eceives the referee’s permission to leave the field of play, unless already
off the field, and must leave by the nearest point on the boundary line
unless the referee indicates that the player may leave directly and
immediately at the halfway line or another point (e.g. for safety/security
or injury)
• must go immediately to the technical area or dressing room and takes no
further part in the match, except where return substitutions are permitted

• if a player who is to be substituted refuses to leave, play continues
The substitute only enters:
•
•
•
•

during a stoppage in play
at the halfway line
after the player being replaced has left
after receiving a signal from the referee

 he substitution is completed when a substitute enters the field of play;
T
from that moment, the replaced player becomes a substituted player and
the substitute becomes a player and can take any restart.

 substituted players and substitutes are subject to the referee’s authority,
All
whether they play or not.

4. Changing the goalkeeper
Any of the players may change places with the goalkeeper if:
• the referee is informed before the change is made
• the change is made during a stoppage in play

5. Offences and sanctions
If a named substitute starts a match instead of a named player and the
referee is not informed of this change:
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•
•
•
•
•

the referee allows the named substitute to continue playing
no disciplinary action may be taken against the named substitute
the named player can become a named substitute
the number of substitutions is not reduced
the referee reports the incident to the appropriate authorities

I f a substitution is made during the half-time interval or before extra time,
the procedure must be completed before the match restarts. If the referee is
not informed, the named substitute may continue to play, no disciplinary
action is taken and the matter is reported to the appropriate authorities.
I f a player changes places with the goalkeeper without the referee’s
permission, the referee:

• allows play to continue
• cautions both players when the ball is next out of play but not if the change
occurred during half-time (including half-time of extra time) or the period
between the end of the match and the start of extra time and/or kicks from
the penalty mark
For any other offences:

• the players are cautioned
• play is restarted with an indirect free kick, from the position of the ball when
play was stopped

6. Players and substitutes sent off
A player who is sent off:

• b
 efore submission of the team list cannot be named on the team list in
any capacity
• after being named on the team list and before kick-off may be replaced by a
named substitute, who cannot be replaced; the number of substitutions the
team can make is not reduced
• after the kick-off cannot be replaced
 named substitute who is sent off before or after the kick-off may not be
A
replaced.
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7. Extra persons on the field of play
The coach and other officials named on the team list (with the exception of
players or substitutes) are team officials. Anyone not named on the team list as
a player, substitute or team official is an outside agent.
I f a team official, substitute, substituted or sent-off player or outside agent
enters the field of play, the referee must:
• only stop play if there is interference with play
• have the person removed when play stops
• take appropriate disciplinary action
If play is stopped and the interference was by:

• a team official, substitute, substituted or sent-off player, play restarts with a
direct free kick or penalty kick
• an outside agent, play restarts with a dropped ball

I f a ball is going into the goal and the interference does not prevent a defending
player playing the ball, the goal is awarded if the ball enters the goal (even if
contact was made with the ball) unless the interference was by the attacking
team.

8. Player outside the field of play
If a player who requires the referee’s permission to re-enter the field of play
re-enters without the referee’s permission, the referee must:
• s top play (not immediately if the player does not interfere with play
or a match official or if the advantage can be applied)
• caution the player for entering the field of play without permission
If the referee stops play, it must be restarted:

• w
 ith a direct free kick from the position of the interference
• with an indirect free kick from the position of the ball when play was
stopped if there was no interference

 player who crosses a boundary line as part of a playing movement does
A
not commit an offence.
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9. Goal scored with an extra person on the field of play
If, after a goal is scored, the referee realises, before play restarts, that an extra
person was on the field of play when the goal was scored:
• the referee must disallow the goal if the extra person was:

• a player, substitute, substituted player, sent-off player or team official of
the team that scored the goal; play is restarted with a direct free kick from
the position of the extra person
• an outside agent who interfered with play unless a goal results as outlined
above in ‘Extra persons on the field of play’; play is restarted with a
dropped ball

• the referee must allow the goal if the extra person was:

• a player, substitute, substituted player, sent-off player or team official of
the team that conceded the goal
• an outside agent who did not interfere with play

I n all cases, the referee must have the extra person removed from the field
of play.

I f, after a goal is scored and play has restarted, the referee realises an extra
person was on the field of play when the goal was scored, the goal cannot be
disallowed. If the extra person is still on the field the referee must:
• stop play
• have the extra person removed
• restart with a dropped ball or free kick as appropriate

The referee must report the incident to the appropriate authorities.

10. Team captain
The team captain has no special status or privileges but has a degree of
responsibility for the behaviour of the team.
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4
Law

The Players’ Equipment
1. Safety
A player must not use equipment or wear anything that is dangerous.

 ll items of jewellery (necklaces, rings, bracelets, earrings, leather bands,
A
rubber bands, etc.) are forbidden and must be removed. Using tape to cover
jewellery is not permitted.

 he players must be inspected before the start of the match and substitutes
T
before they enter the field of play. If a player is wearing or using unauthorised/
dangerous equipment or jewellery, the referee must order the player to:

• remove the item
• leave the field of play at the next stoppage if the player is unable or unwilling
to comply
A player who refuses to comply or wears the item again must be cautioned.

2. Compulsory equipment
The compulsory equipment of a player comprises the following separate items:

• a shirt with sleeves
• shorts
• socks – tape or any material applied or worn externally must be the same
colour as that part of the sock it is applied to or covers
• shinguards – these must be made of a suitable material to provide reasonable
protection and covered by the socks
• footwear
Goalkeepers may wear tracksuit bottoms.
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 player whose footwear or shinguard is lost accidentally must replace it as
A
soon as possible and no later than when the ball next goes out of play;
if before doing so the player plays the ball and/or scores a goal, the goal is
awarded.

3. Colours

• T
 he two teams must wear colours that distinguish them from each other
and the match officials
• Each goalkeeper must wear colours that are distinguishable from the other
players and the match officials
• If the two goalkeepers’ shirts are the same colour and neither has another
shirt, the referee allows the match to be played
Undershirts must be:

• a single colour which is the same colour as the main colour of the shirt sleeve
or

• a pattern/colours which exactly replicate(s) the shirt sleeve

 ndershorts/tights must be the same colour as the main colour of the shorts or
U
the lowest part of the shorts – players of the same team must wear the same
colour.

4. Other equipment
Non-dangerous protective equipment, for example headgear, facemasks
and knee and arm protectors made of soft, lightweight padded material is
permitted, as are goalkeepers’ caps and sports spectacles.
Head covers
Where head covers (excluding goalkeepers’ caps) are worn, they must:

• b
 e black or the same main colour as the shirt (provided that the players of
the same team wear the same colour)
• be in keeping with the professional appearance of the player’s equipment
• not be attached to the shirt
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• n
 ot be dangerous to the player wearing it or any other player (e.g. opening/
closing mechanism around neck)
• not have any part(s) extending out from the surface (protruding elements)

Electronic communication
Players (including substitutes/substituted and sent-off players) are not
permitted to wear or use any form of electronic or communication equipment
(except where EPTS is allowed). The use of any form of electronic
communication by team officials is permitted where it directly relates to player
welfare or safety or for tactical/coaching reasons but only small, mobile,
handheld equipment (e.g. microphone, headphone, earpiece, mobile phone/
smartphone, smartwatch, tablet, laptop) may be used. A team official who uses
unauthorised equipment or who behaves in an inappropriate manner as a
result of the use of electronic or communication equipment will be sent off.
Electronic performance and tracking systems (EPTS)
Where wearable technology (WT) as part of electronic performance and
tracking systems (EPTS) is used in matches played in an official competition
organised under the auspices of FIFA, confederations or national football
associations, the competition organiser must ensure that the technology
attached to the players’ equipment is not dangerous and meets the
requirements for wearable EPTS under the FIFA Quality Programme for EPTS.

Where
EPTS are provided by the match or competition organiser, it is the
responsibility of that match or competition organiser to ensure that the
information and data transmitted from EPTS to the technical area during
matches played in an official competition are reliable and accurate.


The
FIFA Quality Programme for EPTS supports competition organisers with
the approval process of reliable and accurate electronic performance and
tracking systems.

5. Slogans, statements, images and advertising
Equipment must not have any political, religious or personal slogans, statements
or images. Players must not reveal undergarments that show political, religious,
personal slogans, statements or images, or advertising other than the
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manufacturer's logo. For any offence the player and/or the team will be
sanctioned by the competition organiser, national football association
or by FIFA.
Principles

• L
 aw 4 applies to all equipment (including clothing) worn by players,
substitutes and substituted players; its principles also apply to all team
officials in the technical area
• The following are (usually) permitted:

• t he player’s number, name, team crest/logo, initiative slogans/emblems
promoting the game of football, respect and integrity as well as any
advertising permitted by competition rules or national FA, confederation
or FIFA regulations
• the facts of a match: teams, date, competition/event, venue

• P
 ermitted slogans, statements or images should be confined to the shirt front
and/or armband
• In some cases, the slogan, statement or image might only appear on the
captain’s armband
Interpreting the Law
When interpreting whether a slogan, statement or image is permissible, note
should be taken of Law 12 (Fouls and Misconduct), which requires the referee
to take action against a player who is guilty of:

• using offensive, insulting or abusive language and/or action(s)
• acting in a provocative, derisory or inflammatory way

 ny slogan, statement or image which falls into any of these categories is
A
not permitted.

 hilst ‘religious’ and ‘personal’ are relatively easily defined, ‘political’ is
W
less clear but slogans, statements or images related to the following are not
permitted:
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• a ny person(s), living or dead (unless part of the official competition name)
• any local, regional, national or international political party/organisation/
group, etc.
• any local, regional or national government or any of its departments,
offices or functions
• any organisation which is discriminatory
• any organisation whose aims/actions are likely to offend a notable
number of people
• any specific political act/event
 hen commemorating a significant national or international event, the
W
sensibilities of the opposing team (including its supporters) and the general
public should be carefully considered.

 ompetition rules may contain further restrictions/limitations, particularly
C
in relation to the size, number and position of permitted slogans, statements
and images. It is recommended that disputes relating to slogans, statements or
images be resolved prior to a match/competition taking place.

6. Offences and sanctions
For any offence, play need not be stopped and the player:

• is instructed by the referee to leave the field of play to correct the equipment
• leaves when play stops, unless the equipment has already been corrected
A player who leaves the field of play to correct or change equipment must:

• h
 ave the equipment checked by a match official before being allowed to
re-enter
• only re-enter with the referee’s permission (which may be given during play)
 player who enters without permission must be cautioned, and if play is
A
stopped to issue the caution, an indirect free kick is awarded from the position
of the ball when play was stopped, unless there was interference, in which case
a direct free kick (or penalty kick) is awarded from the position of the
interference.
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5
Law

The Referee
1. The authority of the referee
Each match is controlled by a referee who has full authority to enforce
the Laws of the Game in connection with the match.

2. Decisions of the referee
Decisions will be made to the best of the referee's ability according to the Laws
of the Game and the ‘spirit of the game’ and will be based on the opinion of the
referee, who has the discretion to take appropriate action within the
framework of the Laws of the Game.

 he decisions of the referee regarding facts connected with play, including
T
whether or not a goal is scored and the result of the match, are final. The
decisions of the referee, and all other match officials, must always be respected.
 he referee may not change a restart decision on realising that it is incorrect or
T
on the advice of another match official if play has restarted or the referee has
signalled the end of the first or second half (including extra time) and left the
field of play or abandoned the match. However, if at the end of the half, the
referee leaves the field of play to go to the referee review area (RRA) or to
instruct the players to return to the field of play, this does not prevent a
decision being changed for an incident which occurred before the end of the
half.
 xcept as outlined in Law 12.3 and the VAR protocol, a disciplinary sanction
E
may only be issued after play has restarted if another match official had
identified and attempted to communicate the offence to the referee before play
restarted; the restart associated with the sanction does not apply.
I f a referee is incapacitated, play may continue under the supervision of the
other match officials until the ball is next out of play.
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3. Powers and duties
The referee:

• enforces the Laws of the Game
• controls the match in cooperation with the other match officials
• acts as timekeeper, keeps a record of the match and provides the appropriate
authorities with a match report, including information on disciplinary action
and any other incidents that occurred before, during or after the match
• supervises and/or indicates the restart of play
Advantage

• a llows play to continue when an offence occurs and the non-offending team
will benefit from the advantage, and penalises the offence if the anticipated
advantage does not ensue at that time or within a few seconds
Disciplinary action

• p
 unishes the more serious offence, in terms of sanction, restart, physical
severity and tactical impact, when more than one offence occurs
at the same time
• takes disciplinary action against players guilty of cautionable and
sending-off offences
• has the authority to take disciplinary action from entering the field of play
for the pre-match inspection until leaving the field of play after the match
ends (including kicks from the penalty mark). If, before entering the field of
play at the start of the match, a player commits a sending-off offence, the
referee has the authority to prevent the player taking part in the match
(see Law 3.6); the referee will report any other misconduct
• has the power to show yellow or red cards and, where competition rules
permit, temporarily dismiss a player, from entering the field of play at the
start of the match until after the match has ended, including during the
half-time interval, extra time and kicks from the penalty mark
• takes action against team officials who fail to act in a responsible manner
and warns or shows a yellow card for a caution or a red card for a
sending-off from the field of play and its immediate surrounds, including the
technical area; if the offender cannot be identified, the senior coach present
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in the technical area will receive the sanction. A medical team official who
commits a sending-off offence may remain if the team has no other medical
person available, and act if a player needs medical attention
• acts on the advice of other match officials regarding incidents that the
referee has not seen
Injuries

• a llows play to continue until the ball is out of play if a player is only
slightly injured
• stops play if a player is seriously injured and ensures that the player is
removed from the field of play. An injured player may not be treated on the
field of play and may only re-enter after play has restarted; if the ball is in
play, re-entry must be from the touchline but if the ball is out of play, it may
be from any boundary line. Exceptions to the requirement to leave the field
of play are only when:
•
•
•
•
•

a goalkeeper is injured
a goalkeeper and an outfield player have collided and need attention
players from the same team have collided and need attention
a severe injury has occurred
a player is injured as the result of a physical offence for which
the opponent is cautioned or sent off (e.g. reckless or serious foul
challenge), if the assessment/treatment is completed quickly
• a penalty kick has been awarded and the injured player will be the kicker

• e nsures that any player bleeding leaves the field of play. The player may
only re-enter on receiving a signal from the referee, who must be satisfied
that the bleeding has stopped and there is no blood on the equipment
• if the referee has authorised the doctors and/or stretcher bearers to enter
the field of play, the player must leave on a stretcher or on foot. A player who
does not comply must be cautioned for unsporting behaviour
• if the referee has decided to caution or send off a player who is injured and
has to leave the field of play for treatment, the card must be shown before
the player leaves
• if play has not been stopped for another reason, or if an injury suffered by
a player is not the result of an offence, play is restarted with a dropped ball
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Outside interference
• s tops, suspends or abandons the match for any offences or because of
outside interference e.g. if:

• the floodlights are inadequate
• an object thrown by a spectator hits a match official, a player or team
official, the referee may allow the match to continue, or stop, suspend or
abandon it depending on the severity of the incident
• a spectator blows a whistle which interferes with play – play is stopped
and restarted with a dropped ball
• an extra ball, other object or animal enters the field of play during the
match, the referee must:

– s top play (and restart with a dropped ball) only if it interferes with play
– unless the ball is going into the goal and the interference does not
prevent a defending player playing the ball; the goal is awarded if the
ball enters the goal (even if contact was made with the ball) unless the
interference was by the attacking team
– allow play to continue if it does not interfere with play and have it
removed at the earliest possible opportunity

• allows no unauthorised persons to enter the field of play

4. Video assistant referee (VAR)
The use of video assistant referees (VARs) is only permitted where the match/
competition organiser has fulfilled all Implementation Assistance and Approval
Programme (IAAP) requirements as set out in FIFA's IAAP documents, and has
received written permission from FIFA.

 he referee may be assisted by a video assistant referee (VAR) only in the event
T
of a ‘clear and obvious error’ or ‘serious missed incident’ in relation to:
•
•
•
•
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goal/no goal
penalty/no penalty
direct red card (not second caution)
mistaken identity when the referee cautions or sends off the wrong player of
the offending team

 he assistance from the video assistant referee (VAR) will relate to using
T
replay(s) of the incident. The referee will make the final decision which may be
based solely on the information from the VAR and/or the referee reviewing the
replay footage directly (‘on-field review’).
 xcept for a ‘serious missed incident’, the referee (and where relevant other
E
‘on-field’ match officials) must always make a decision (including a decision
not to penalise a potential offence); this decision does not change unless it is a
‘clear and obvious error’.
 eviews after play has restarted
R
If play has stopped and restarted, the referee may only undertake a ‘review’,
and take the appropriate disciplinary sanction, for mistaken identity or for a
potential sending-off offence relating to violent conduct, spitting, biting or
extremely offensive, insulting and/or abusive action(s).

5. Referee’s equipment
Compulsory equipment
Referees must have the following equipment:
•
•
•
•

Whistle(s)
Watch(es)
Red and yellow cards
Notebook (or other means of keeping a record of the match)

Other equipment
Referees may be permitted to use:

• E
 quipment for communicating with other match officials – buzzer/beep
flags, headsets etc.
• EPTS or other fitness monitoring equipment
 eferees and other ‘on-field’ match officials are prohibited from wearing
R
jewellery or any other electronic equipment, including cameras.
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OFFSIDE
6. Referee signals
Refer to graphics for approved referee signals.

Penalty kick

GOAL KICK

Indirect free kick
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PENALTY KICK

Direct free kick
FREE
KICK

CK

OFFSIDE
OFFSIDE
Advantage (1)

Advantage (2)

Corner kick

Goal kick

CORNERKICK
KICK
CORNER
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GOALKICK
KICK
GOAL
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extended

Red and yellow card

Check: finger to ear,
Review
– TVextende
Signal
Check
finger
other –
hand/arm
extendedto ear, other hand/arm
Review: ‘TV signal’
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7. Liability of match officials
A referee or other match official is not held liable for:

• any kind of injury suffered by a player, official or spectator
• any damage to property of any kind
• any other loss suffered by any individual, club, company, association or other
body, which is due or which may be due to any decision taken under the
terms of the Laws of the Game or in respect of the normal procedures
required to hold, play and control a match
Such decisions may include a decision:

• t hat the condition of the field of play or its surrounds or that the weather
conditions are such as to allow or not to allow a match to take place
• to abandon a match for whatever reason
• as to the suitability of the field equipment and ball used during a match
• to stop or not to stop a match due to spectator interference or any problem
in spectator areas
• to stop or not to stop play to allow an injured player to be removed from the
field of play for treatment
• to require an injured player to be removed from the field of play for
treatment
• to allow or not to allow a player to wear certain clothing or equipment
• where the referee has the authority, to allow or not to allow any persons
(including team or stadium officials, security officers, photographers or
other media representatives) to be present in the vicinity of the field of play
• any other decision taken in accordance with the Laws of the Game or in
conformity with their duties under the terms of FIFA, confederation, national
football association or competition rules or regulations under which the
match is played
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6
Law

The Other
Match Officials
 ther match officials (two assistant referees, fourth official, two additional
O
assistant referees, reserve assistant referee, video assistant referee (VAR) and
at least one assistant VAR (AVAR)) may be appointed to matches. They will
assist the referee in controlling the match in accordance with the Laws of the
Game but the final decision will always be taken by the referee.

 he referee, assistant referees, fourth official, additional assistant referees and
T
reserve assistant referee are the ‘on-field’ match officials.
 he VAR and AVAR are the ‘video’ match officials (VMOs) and assist the referee
T
in accordance with the Laws of the Game and the VAR protocol.
 he match officials operate under the direction of the referee. In the event
T
of undue interference or improper conduct, the referee will relieve them of
their duties and make a report to the appropriate authorities.

 ith the exception of the reserve assistant referee, the ‘on-field’ match officials
W
assist the referee with offences when they have a clearer view than the referee
and they must submit a report to the appropriate authorities on any serious
misconduct or other incident that occurred out of the view of the referee and
the other match officials. They must advise the referee and other match
officials of any report being made.
 he ‘on-field’ match officials assist the referee with inspecting the field of play,
T
the balls and players’ equipment (including if problems have been resolved)
and maintaining records of time, goals, misconduct etc.

 ompetition rules must state clearly who replaces a match official who is
C
unable to start or continue and any associated changes. In particular, it must
be clear whether, if the referee is unable to start or continue, the fourth official
or the senior assistant referee or senior additional assistant referee takes over.
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1. Assistant referees
They indicate when:

• t he whole of the ball leaves the field of play and which team is entitled
to a corner kick, goal kick or throw-in
• a player in an offside position may be penalised
• a substitution is requested
• at penalty kicks, the goalkeeper moves off the goal line before the ball is
kicked and if the ball crosses the line; if additional assistant referees have
been appointed, the assistant referee takes a position in line with the penalty
mark
 he assistant referee’s assistance also includes monitoring the substitution
T
procedure.
 he assistant referee may enter the field of play to help control the 9.15m
T
(10 yards) distance.

2. Fourth official
The fourth official’s assistance also includes:
•
•
•
•
•

supervising the substitution procedure
checking a player’s/substitute’s equipment
the re-entry of a player following a signal/approval from the referee
supervising the replacement balls
indicating the minimum amount of additional time the referee intends
to play at the end of each half (including extra time)
• informing the referee of irresponsible behaviour by any technical area
occupant
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3. Additional assistant referees
The additional assistant referees may indicate:

• w
 hen the whole of the ball passes over the goal line, including when
a goal is scored
• which team is entitled to a corner kick or goal kick
• whether, at penalty kicks, the goalkeeper moves off the goal line before
the ball is kicked and if the ball crosses the line

4. Reserve assistant referee
The only duty of a reserve assistant referee is to replace an assistant referee
or fourth official who is unable to continue.

5. Video match officials
A video assistant referee (VAR) is a match official who may assist the referee to
make a decision using replay footage only for a ‘clear and obvious error’ or
‘serious missed incident’ relating to a goal/no goal, penalty/no penalty, direct
red card (not a second caution) or a case of mistaken identity when the referee
cautions or sends off the wrong player of the offending team.
 n assistant video assistant referee (AVAR) is a match official who helps the
A
VAR primarily by:

• w
 atching the television footage while the VAR is busy with a ‘check’ or
a ‘review’
• keeping a record of VAR-related incidents and any communication or
technology problems
• assisting the VAR’s communication with the referee, especially
communicating with the referee when the VAR is undertaking a ‘check’/
‘review’, e.g. to tell the referee to ‘stop play’ or ‘delay the restart’ etc.
• recording the time ‘lost’ when play is delayed for a ‘check’ or a ‘review’
• communicating information about a VAR-related decision to relevant parties
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6. Assistant referee signals
Refer to graphics for approved
assistant referee signals.

Substitution
1

1

2

CORNER

2

Free kick for attacking team

FREE KICK
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Free kick for defending team

Throw-in for attacking team

Throw-in for defending team

Corner kick
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Goal kick
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1

OFFSIDE

Offside

2b

GOAL KICK

Offside in the
middle of the field
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2a

Offside on the
near side of the field

2c

PENALTY KICK

Offside on the
far side of the field

7. Additional assistant referee signals

Goal
(unless the ball has very clearly
passed over the goal line)
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7
Law

The Duration of
the Match
1. Periods of play
A match lasts for two equal halves of 45 minutes, which may only be reduced
if agreed between the referee and the two teams before the start of the match
and if in accordance with competition rules.

2. Half-time interval
Players are entitled to an interval at half-time, not exceeding 15 minutes;
a short drinks break (which should not exceed one minute) is permitted at the
interval of half-time in extra time. Competition rules must state the duration of
the half-time interval and it may be altered only with the referee’s permission.
3. Allowance for time lost
Allowance is made by the referee in each half for all playing time lost in that
half through:
•
•
•
•
•

substitutions
assessment and/or removal of injured players
wasting time
disciplinary sanctions
medical stoppages permitted by competition rules, e.g. ‘drinks’ breaks
(which should not exceed one minute) and ‘cooling’ breaks (ninety seconds
to three minutes)
• delays relating to VAR ‘checks’ and ‘reviews’
• any other cause, including any significant delay to a restart
(e.g. goal celebrations)
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 he fourth official indicates the minimum additional time decided by the
T
referee at the end of the final minute of each half. The additional time may be
increased by the referee but not reduced.

 he referee must not compensate for a timekeeping error during the first half
T
by changing the length of the second half.

4. Penalty kick
If a penalty kick has to be taken or retaken, the half is extended until the
penalty kick is completed.

5. Abandoned match
An abandoned match is replayed unless the competition rules or organisers
determine otherwise.
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8
Law

The Start and
Restart of Play
 kick-off starts both halves of a match, both halves of extra time and restarts
A
play after a goal has been scored. Free kicks (direct or indirect), penalty kicks,
throw-ins, goal kicks and corner kicks are other restarts (see Laws 13–17).
A dropped ball is the restart when the referee stops play and the Law does not
require one of the above restarts.
I f an offence occurs when the ball is not in play, this does not change how
play is restarted.

1. Kick-off
Procedure

• t he referee tosses a coin and the team that wins the toss decides which goal
to attack in the first half or to take the kick-off
• depending on the above, their opponents take the kick-off or decide which
goal to attack in the first half
• the team that decided which goal to attack in the first half takes the kick-off
to start the second half
• for the second half, the teams change ends and attack the opposite goals
• after a team scores a goal, the kick-off is taken by their opponents
For every kick-off:

• a ll players, except the player taking the kick-off, must be in their own half
of the field of play
• the opponents of the team taking the kick-off must be at least 9.15 m
(10 yds) from the ball until it is in play
• the ball must be stationary on the centre mark
• the referee gives a signal
• the ball is in play when it is kicked and clearly moves
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• a goal may be scored directly against the opponents from the kick-off; if the
ball directly enters the kicker’s goal, a corner kick is awarded to the opponents

Offences and sanctions
If the player taking the kick-off touches the ball again before it has touched
another player, an indirect free kick, or for a handball offence, a direct free kick,
is awarded.
In the event of any other kick-off procedure offence, the kick-off is retaken.

2. Dropped ball
Procedure

• T
 he ball is dropped for the defending team goalkeeper in their penalty area
if, when play was stopped:
• the ball was in the penalty area or
• the last touch of the ball was in the penalty area

• I n all other cases, the referee drops the ball for one player of the team that
last touched the ball at the position where it last touched a player, an outside
agent or, as outlined in Law 9.1, a match official
• All other players (of both teams) must remain at least 4 m (4.5 yds) from the
ball until it is in play
The ball is in play when it touches the ground.
Offences and sanctions
The ball is dropped again if it:

• touches a player before it touches the ground
• leaves the field of play after it touches the ground, without touching a player
I f a dropped ball enters the goal without touching at least two players, play is
restarted with:
• a goal kick if it enters the opponents’ goal
• a corner kick if it enters the team’s goal
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9
Law

The Ball in and
out of Play
1. Ball out of play
The ball is out of play when:

• i t has wholly passed over the goal line or touchline on the ground or
in the air
• play has been stopped by the referee
• it touches a match official, remains on the field of play and:
• a team starts a promising attack or
• the ball goes directly into the goal or
• the team in possession of the ball changes

In all these cases, play is restarted with a dropped ball.

2. Ball in play
The ball is in play at all other times when it touches a match official and when
it rebounds off a goalpost, crossbar or corner flagpost and remains on the field
of play.
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10

Law

Determining the
Outcome of a Match
1. Goal scored
A goal is scored when the whole of the ball passes over the goal line, between
the goalposts and under the crossbar, provided that no offence has been
committed by the team scoring the goal.

I f the goalkeeper throws the ball directly into the opponents’ goal, a goal kick is
awarded.
I f a referee signals a goal before the ball has passed wholly over the goal line,
play is restarted with a dropped ball.

2. Winning team
The team scoring the greater number of goals is the winner. If both teams score
no goals or an equal number of goals, the match is drawn.
 hen competition rules require a winning team after a drawn match or
W
home-and-away tie, the only permitted procedures to determine the winning
team are:
• away goals rule
• two equal periods of extra time not exceeding 15 minutes each
• kicks from the penalty mark
A combination of the above procedures may be used.

3. Kicks from the penalty mark
Kicks from the penalty mark are taken after the match has ended and unless
otherwise stated, the relevant Laws of the Game apply. A player who has been
sent off during the match is not permitted to take part; warnings and cautions
issued during the match are not carried forward into kicks from the penalty
mark.
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Goal
No goal

No goal

goal
line
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Goal

goal
line

Procedure
Before kicks from the penalty mark start
• U
 nless there are other considerations (e.g. ground conditions, safety etc.),
the referee tosses a coin to decide the goal at which the kicks will be taken,
which may only be changed for safety reasons or if the goal or playing
surface becomes unusable
• The referee tosses a coin again, and the team that wins the toss decides
whether to take the first or second kick
• With the exception of a substitute for a goalkeeper who is unable to continue,
only players who are on the field of play or are temporarily off the field of
play (injury, adjusting equipment etc.) at the end of the match are eligible to
take kicks
• Each team is responsible for selecting from the eligible players the order in
which they will take the kicks. The referee is not informed of the order
• If at the end of the match and before or during the kicks one team has a
greater number of players than its opponents, it must reduce its numbers to
the same number as its opponents and the referee must be informed of the
name and number of each player excluded. Any excluded player is not eligible
to take part in the kicks (except as outlined below)
• A goalkeeper who is unable to continue before or during the kicks may be
replaced by a player excluded to equalise the number of players or, if their
team has not used its maximum permitted number of substitutes, a named
substitute, but the replaced goalkeeper takes no further part and may not
take a kick
• If the goalkeeper has already taken a kick, the replacement may not take a
kick until the next round of kicks
During kicks from the penalty mark

• O
 nly eligible players and match officials are permitted to remain on the field
of play
• All eligible players, except the player taking the kick and the two
goalkeepers, must remain within the centre circle
• The goalkeeper of the kicker must remain on the field of play, outside the
penalty area, on the goal line where it meets the penalty area boundary line
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• A
 n eligible player may change places with the goalkeeper
• The kick is completed when the ball stops moving, goes out of play or the
referee stops play for any offence; the kicker may not play the ball a second time
• The referee keeps a record of the kicks
• If the goalkeeper commits an offence and, as a result, the kick is retaken,
the goalkeeper is warned for the first offence and cautioned for any
subsequent offence(s)
• If the kicker is penalised for an offence committed after the referee has
signalled for the kick to be taken, that kick is recorded as missed and the
kicker is cautioned
• If both the goalkeeper and the kicker commit an offence at the same time,
the kick is recorded as missed and the kicker is cautioned
Subject to the conditions explained below, both teams take five kicks

• The kicks are taken alternately by the teams
• Each kick is taken by a different player, and all eligible players must take a
kick before any player can take a second kick
• If, before both teams have taken five kicks, one has scored more goals than the
other could score, even if it were to complete its five kicks, no more kicks are taken
• If, after both teams have taken five kicks, the scores are level, kicks continue
until one team has scored a goal more than the other from the same number
of kicks
• The above principle continues for any subsequent sequence of kicks but a
team may change the order of kickers
• Kicks from the penalty mark must not be delayed for a player who leaves the
field of play. The player’s kick will be forfeited (not scored) if the player does
not return in time to take a kick
Substitutions and sendings-off during kicks from the penalty mark

• A
 player, substitute, substituted player or team official may be cautioned or sent off
• A goalkeeper who is sent off must be replaced by an eligible player
• A player other than the goalkeeper who is unable to continue may not
be replaced
• The referee must not abandon the match if a team is reduced to fewer than
seven players
90
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11

Law

Offside
1. Offside position
It is not an offence to be in an offside position.
A player is in an offside position if:

• a ny part of the head, body or feet is in the opponents’ half (excluding the
halfway line) and
• any part of the head, body or feet is nearer to the opponents’ goal line than
both the ball and the second-last opponent

The hands and arms of all players, including the goalkeepers, are not
considered. For the purposes of determining offside, the upper boundary of the
arm is in line with the bottom of the armpit.
A player is not in an offside position if level with the:
• second-last opponent or
• last two opponents

2. Offside offence
A player in an offside position at the moment the ball is played or touched*
by a team-mate is only penalised on becoming involved in active play by:
• i nterfering with play by playing or touching a ball passed or touched by
a team-mate or
• interfering with an opponent by:

• p
 reventing an opponent from playing or being able to play the ball by
clearly obstructing the opponent’s line of vision or
• challenging an opponent for the ball or

*The first point of contact of the ‘play’ or ‘touch’ of the ball should be used.
L aw s o f t he Ga m e 20 2 2 /2 3 | L aw 1 1 | Of fside

93

or

• c learly attempting to play a ball which is close when this action impacts
on an opponent or
• making an obvious action which clearly impacts on the ability of an
opponent to play the ball

• g aining an advantage by playing the ball or interfering with an opponent
when it has:

• r ebounded or been deflected off the goalpost, crossbar, match official or
an opponent
• been deliberately saved by any opponent

 player in an offside position receiving the ball from an opponent who
A
deliberately plays the ball, including by deliberate handball, is not considered
to have gained an advantage, unless it was a deliberate save by any opponent.

 ‘save’ is when a player stops, or attempts to stop, a ball which is going into or
A
very close to the goal with any part of the body except the hands/arms (unless
the goalkeeper within the penalty area).
In situations where:

• a player moving from, or standing in, an offside position is in the way of an
opponent and interferes with the movement of the opponent towards the ball,
this is an offside offence if it impacts on the ability of the opponent to play or
challenge for the ball; if the player moves into the way of an opponent and
impedes the opponent’s progress (e.g. blocks the opponent), the offence
should be penalised under Law 12
• a player in an offside position is moving towards the ball with the intention of
playing the ball and is fouled before playing or attempting to play the ball,
or challenging an opponent for the ball, the foul is penalised as it has occurred
before the offside offence
• an offence is committed against a player in an offside position who is already
playing or attempting to play the ball, or challenging an opponent for the ball,
the offside offence is penalised as it has occurred before the foul challenge
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3. No offence
There is no offside offence if a player receives the ball directly from:
• a goal kick
• a throw-in
• a corner kick

4. Offences and sanctions
If an offside offence occurs, the referee awards an indirect free kick where the
offence occurred, including if it is in the player’s own half of the field of play.

 defending player who leaves the field of play without the referee’s
A
permission shall be considered to be on the goal line or touchline for the
purposes of offside until the next stoppage in play or until the defending team
has played the ball towards the halfway line and it is outside its penalty area. If
the player left the field of play deliberately, the player must be cautioned when
the ball is next out of play.

 n attacking player may step or stay off the field of play not to be involved in
A
active play. If the player re-enters from the goal line and becomes involved in
play before the next stoppage in play or the defending team has played the
ball towards the halfway line and it is outside its penalty area, the player
shall be considered to be positioned on the goal line for the purposes of offside.
A player who deliberately leaves the field of play and re-enters without the
referee’s permission and is not penalised for offside and gains an advantage
must be cautioned.
I f an attacking player remains stationary between the goalposts and inside
the goal as the ball enters the goal, a goal must be awarded unless the player
commits an offside offence or a Law 12 offence, in which case play is restarted
with an indirect or direct free kick.
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12

Law

Fouls and Misconduct
 irect and indirect free kicks and penalty kicks can only be awarded for
D
offences committed when the ball is in play.

1. Direct free kick
A direct free kick is awarded if a player commits any of the following
offences against an opponent in a manner considered by the referee to be
careless, reckless or using excessive force:
•
•
•
•
•
•
•

charges
jumps at
kicks or attempts to kick
pushes
strikes or attempts to strike (including head-butt)
tackles or challenges
trips or attempts to trip

If an offence involves contact, it is penalised by a direct free kick.

• C
 areless is when a player shows a lack of attention or consideration when
making a challenge or acts without precaution. No disciplinary sanction
is needed
• Reckless is when a player acts with disregard to the danger to,
or consequences for, an opponent and must be cautioned
• Using excessive force is when a player exceeds the necessary use of force
and/or endangers the safety of an opponent and must be sent off
 direct free kick is awarded if a player commits any of the following
A
offences:

• a handball offence (except for the goalkeeper within their penalty area)
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•
•
•
•

holds an opponent
impedes an opponent with contact
bites or spits at someone on the team lists or a match official
throws an object at the ball, an opponent or a match official, or makes
contact with the ball with a held object

See also offences in Law 3.

Handling the ball
For the purposes of determining handball offences, the upper boundary of
the arm is in line with the bottom of the armpit. Not every touch of a
player’s hand/arm with the ball is an offence.
It is an offence if a player:

• d
 eliberately touches the ball with their hand/arm, for example moving the
hand/arm towards the ball
• touches the ball with their hand/arm when it has made their body
unnaturally bigger. A player is considered to have made their body
unnaturally bigger when the position of their hand/arm is not a consequence
of, or justifiable by, the player’s body movement for that specific situation. By
having their hand/arm in such a position, the player takes a risk of their
hand/arm being hit by the ball and being penalised
• scores in the opponents’ goal:
• d
 irectly from their hand/arm, even if accidental, including by the
goalkeeper
• immediately after the ball has touched their hand/arm, even if accidental

 he goalkeeper has the same restrictions on handling the ball as any other
T
player outside the penalty area. If the goalkeeper handles the ball inside their
penalty area when not permitted to do so, an indirect free kick is awarded but
there is no disciplinary sanction. However, if the offence is playing the ball a
second time (with or without the hand/arm) after a restart before it touches
another player, the goalkeeper must be sanctioned if the offence stops a
promising attack or denies an opponent or the opposing team a goal or an
obvious goal-scoring opportunity.
98

No handball
Handball
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No handball
Handball

Handball
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2. Indirect free kick
An indirect free kick is awarded if a player:

• plays in a dangerous manner
• impedes the progress of an opponent without any contact being made
• is guilty of dissent, using offensive, insulting or abusive language and/or
action(s) or other verbal offences
• prevents the goalkeeper from releasing the ball from the hands or kicks
or attempts to kick the ball when the goalkeeper is in the process of
releasing it
• initiates a deliberate trick for the ball to be passed (including from a free
kick or goal kick) to the goalkeeper with the head, chest, knee etc. to
circumvent the Law, whether or not the goalkeeper touches the ball with
the hands; the goalkeeper is penalised if responsible for initiating the
deliberate trick
• commits any other offence, not mentioned in the Laws, for which play is
stopped to caution or send off a player
 n indirect free kick is awarded if a goalkeeper, inside their penalty area,
A
commits any of the following offences:

• c ontrols the ball with the hand/arm for more than six seconds before releasing
it
• touches the ball with the hand/arm after releasing it and before it has touched
another player
• touches the ball with the hand/arm, unless the goalkeeper has clearly kicked
or attempted to kick the ball to release it into play, after:
• it has been deliberately kicked to the goalkeeper by a team-mate
• receiving it directly from a throw-in taken by a team-mate

A goalkeeper is considered to be in control of the ball with the hand(s) when:
• t he ball is between the hands or between the hand and any surface
(e.g. ground, own body) or by touching it with any part of the hands
or arms, except if the ball rebounds from the goalkeeper or the goalkeeper
has made a save
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• holding the ball in the outstretched open hand
• bouncing it on the ground or throwing it in the air

 goalkeeper cannot be challenged by an opponent when in control of
A
the ball with the hand(s).

Playing in a dangerous manner
Playing in a dangerous manner is any action that, while trying to play the
ball, threatens injury to someone (including the player themself ) and includes
preventing a nearby opponent from playing the ball for fear of injury.
 scissors or bicycle kick is permissible provided that it is not dangerous to
A
an opponent.

Impeding the progress of an opponent without contact
Impeding the progress of an opponent means moving into the opponent’s path
to obstruct, block, slow down or force a change of direction when the ball is not
within playing distance of either player.
 ll players have a right to their position on the field of play; being in the way
A
of an opponent is not the same as moving into the way of an opponent.

 player may shield the ball by taking a position between an opponent and the
A
ball if the ball is within playing distance and the opponent is not held off with
the arms or body. If the ball is within playing distance, the player may be fairly
charged by an opponent.

3. Disciplinary action
The referee has the authority to take disciplinary action from entering the field
of play for the pre-match inspection until leaving the field of play after the
match ends (including kicks from the penalty mark).
I f, before entering the field of play at the start of the match, a player or team
official commits a sending-off offence, the referee has the authority to prevent
the player or team official taking part in the match (see Law 3.6); the referee
will report any other misconduct.
 player or team official who commits a cautionable or sending-off offence,
A
either on or off the field of play, is disciplined according to the offence.
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 he yellow card communicates a caution and the red card communicates a
T
sending-off.

 nly a player, substitute, substituted player or team official may be shown the
O
red or yellow card.
Players, substitutes and substituted players

Delaying the restart of play to show a card
Once the referee has decided to caution or send off a player, play must not be
restarted until the sanction has been administered, unless the non-offending
team takes a quick free kick, has a clear goal-scoring opportunity and the
referee has not started the disciplinary sanction procedure. The sanction is
administered at the next stoppage; if the offence was denying the opposing
team an obvious goal-scoring opportunity, the player is cautioned; if the offence
interfered with or stopped a promising attack, the player is not cautioned.
Advantage
If the referee plays the advantage for an offence for which a caution/
sending-off would have been issued had play been stopped, this caution/
sending-off must be issued when the ball is next out of play. However, if the
offence was denying the opposing team an obvious goal-scoring opportunity,
the player is cautioned for unsporting behaviour; if the offence was interfering
with or stopping a promising attack, the player is not cautioned.
 dvantage should not be applied in situations involving serious foul play,
A
violent conduct or a second cautionable offence unless there is a clear
opportunity to score a goal. The referee must send off the player when the ball
is next out of play, but if the player plays the ball or challenges/interferes with
an opponent, the referee will stop play, send off the player and restart with an
indirect free kick, unless the player committed a more serious offence.
I f a defender starts holding an attacker outside the penalty area and continues
holding inside the penalty area, the referee must award a penalty kick.
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Cautionable offences
A player is cautioned if guilty of:

• delaying the restart of play
• dissent by word or action
• entering, re-entering or deliberately leaving the field of play without the
referee’s permission
• failing to respect the required distance when play is restarted with a
dropped ball, corner kick, free kick or throw-in
• persistent offences (no specific number or pattern of offences constitutes
'persistent')
• unsporting behaviour
• entering the referee review area (RRA)
• excessively using the ‘review’ (TV screen) signal
A substitute or substituted player is cautioned if guilty of:
•
•
•
•
•
•

delaying the restart of play
dissent by word or action
entering or re-entering the field of play without the referee’s permission
unsporting behaviour
entering the referee review area (RRA)
excessively using the ‘review’ (TV screen) signal

 here two separate cautionable offences are committed (even in close
W
proximity), they should result in two cautions, for example if a player enters
the field of play without the required permission and commits a reckless tackle
or stops a promising attack with a foul/handball, etc.
Cautions for unsporting behaviour
There are different circumstances when a player must be cautioned for
unsporting behaviour, including if a player:

• a ttempts to deceive the referee, e.g. by feigning injury or pretending to have
been fouled (simulation)
• changes places with the goalkeeper during play or without the referee’s
permission (see Law 3)
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• commits in a reckless manner a direct free kick offence
• handles the ball to interfere with or stop a promising attack
• commits any other offence which interferes with or stops a promising attack,
except where the referee awards a penalty kick for an offence which was an
attempt to play the ball
• denies an opponent an obvious goal-scoring opportunity by an offence which
was an attempt to play the ball and the referee awards a penalty kick
• handles the ball in an attempt to score a goal (whether or not the attempt is
successful) or in an unsuccessful attempt to prevent a goal
• makes unauthorised marks on the field of play
• plays the ball when leaving the field of play after being given permission
to leave
• shows a lack of respect for the game
• initiates a deliberate trick for the ball to be passed (including from a free
kick or goal kick) to the goalkeeper with the head, chest, knee etc. to
circumvent the Law, whether or not the goalkeeper touches the ball with the
hands; the goalkeeper is cautioned if responsible for initiating the deliberate
trick
• verbally distracts an opponent during play or at a restart
Celebration of a goal
Players can celebrate when a goal is scored, but the celebration must not be
excessive; choreographed celebrations are not encouraged and must not cause
excessive time-wasting.
 eaving the field of play to celebrate a goal is not a cautionable offence but
L
players should return as soon as possible.
A player must be cautioned, even if the goal is disallowed, for:

• c limbing onto a perimeter fence and/or approaching the spectators in
a manner which causes safety and/or security issues
• acting in a provocative, derisory or inflammatory way
• covering the head or face with a mask or other similar item
• removing the shirt or covering the head with the shirt
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Delaying the restart of play
Referees must caution players who delay the restart of play by:
•
•
•
•

appearing to take a throw-in but suddenly leaving it to a team-mate to take
delaying leaving the field of play when being substituted
excessively delaying a restart
kicking or carrying the ball away, or provoking a confrontation by
deliberately touching the ball after the referee has stopped play
• taking a free kick from the wrong position to force a retake
Sending-off offences
A player, substitute or substituted player who commits any of the following
offences is sent off:

• d
 enying the opposing team a goal or an obvious goal-scoring opportunity by
a handball offence (except a goalkeeper within their penalty area)
• denying a goal or an obvious goal-scoring opportunity to an opponent whose
overall movement is towards the offender’s goal by an offence punishable by
a free kick (unless as outlined below)
• serious foul play
• biting or spitting at someone
• violent conduct
• using offensive, insulting or abusive language and/or action(s)
• receiving a second caution in the same match
• entering the video operation room (VOR)
 player, substitute or substituted player who has been sent off must leave the
A
vicinity of the field of play and the technical area.

Denying a goal or an obvious goal-scoring opportunity (DOGSO)
Where a player commits an offence against an opponent within their own
penalty area which denies an opponent an obvious goal-scoring opportunity
and the referee awards a penalty kick, the offender is cautioned if the offence
was an attempt to play the ball; in all other circumstances (e.g. holding, pulling,
pushing, no possibility to play the ball etc.) the offending player must be sent off.
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 here a player denies the opposing team a goal or an obvious goal-scoring
W
opportunity by a handball offence, the player is sent off wherever the offence
occurs (except a goalkeeper within their penalty area).

 player, sent-off player, substitute or substituted player who enters the field of
A
play without the required referee’s permission and interferes with play or an
opponent and denies the opposing team a goal or an obvious goal-scoring
opportunity is guilty of a sending-off offence.
The following must be considered:
•
•
•
•

distance between the offence and the goal
general direction of the play
likelihood of keeping or gaining control of the ball
location and number of defenders

Serious foul play
A tackle or challenge that endangers the safety of an opponent or uses
excessive force or brutality must be sanctioned as serious foul play.

 ny player who lunges at an opponent in challenging for the ball from the
A
front, from the side or from behind using one or both legs, with excessive force
or endangers the safety of an opponent is guilty of serious foul play.
Violent conduct
Violent conduct is when a player uses or attempts to use excessive force or
brutality against an opponent when not challenging for the ball, or against a
team-mate, team official, match official, spectator or any other person,
regardless of whether contact is made.

I n addition, a player who, when not challenging for the ball, deliberately
strikes an opponent or any other person on the head or face with the hand or
arm, is guilty of violent conduct unless the force used was negligible.
Team officials
Where an offence is committed and the offender cannot be identified, the
senior team coach present in the technical area will receive the sanction.
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Warning
The following offences should usually result in a warning; repeated or blatant
offences should result in a caution or sending-off:

• entering the field of play in a respectful/non-confrontational manner
• failing to cooperate with a match official e.g. ignoring an instruction/request
from an assistant referee or the fourth official
• minor/low-level disagreement (by word or action) with a decision
• occasionally leaving the confines of the technical area without committing
another offence
Caution
Caution offences include (but are not limited to):

• clearly/persistently not respecting the confines of their team’s technical area
• delaying the restart of play by their team
• deliberately entering the technical area of the opposing team
(non-confrontational)
• dissent by word or action including:

•
•
•
•
•
•

• throwing/kicking drinks bottles or other objects
• action(s) which show(s) a clear lack of respect for the match official(s)
e.g. sarcastic clapping

entering the referee review area (RRA)
excessively/persistently gesturing for a red or yellow card
excessively showing the ‘TV signal’ for a VAR ‘review’
acting in a provocative or inflammatory manner
persistent unacceptable behaviour (including repeated warning offences)
showing a lack of respect for the game

Sending-off
Sending-off offences include (but are not limited to):

• d
 elaying the restart of play by the opposing team e.g. holding onto the ball,
kicking the ball away, obstructing the movement of a player
• deliberately leaving the technical area to:
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• show dissent towards, or remonstrate with, a match official
• act in a provocative or inflammatory manner

• entering the opposing technical area in an aggressive or confrontational manner
• deliberately throwing/kicking an object onto the field of play
• entering the field of play to:
• confront a match official (including at half-time and full-time)
• interfere with play, an opposing player or a match official

• entering the video operation room (VOR)
• physical or aggressive behaviour (including spitting or biting) towards an
opposing player, substitute, team official, match official, spectator or any
other person (e.g. ball boy/girl, security or competition official etc.)
• receiving a second caution in the same match
• using offensive, insulting or abusive language and/or action(s)
• using unauthorised electronic or communication equipment and/or
behaving in an inappropriate manner as a result of using electronic or
communication equipment
• violent conduct
Offences where an object (or the ball) is thrown
In all cases, the referee takes the appropriate disciplinary action:

• reckless – caution the offender for unsporting behaviour
• using excessive force – send off the offender for violent conduct

4. Restart of play after fouls and misconduct
If the ball is out of play, play is restarted according to the previous decision.
If the ball is in play and a player commits a physical offence inside the field of
play against:
• an opponent – an indirect or direct free kick or penalty kick
• a team-mate, substitute, substituted or sent-off player, team official or a
match official – a direct free kick or penalty kick
All verbal offences are penalised with an indirect free kick.
108

I f the referee stops play for an offence committed by a player, inside or outside
the field of play, against an outside agent, play is restarted with a dropped ball,
unless an indirect free kick is awarded for leaving the field of play without the
referee's permission; the indirect free kick is taken from the point on the
boundary line where the player left the field of play.
If, when the ball is in play:

• a player commits an offence against a match official or an opposing player,
substitute, substituted or sent-off player, or team official outside the field of
play or
• a substitute, substituted or sent-off player, or team official commits an
offence against, or interferes with, an opposing player or a match official
outside the field of play,
 lay is restarted with a free kick on the boundary line nearest to where the
p
offence/interference occurred; for direct free kick offences, a penalty kick is
awarded if this is within the offender’s penalty area.

I f an offence is committed outside the field of play by a player against a player,
substitute, substituted player or team official of their own team, play is
restarted with an indirect free kick on the boundary line closest to where the
offence occurred.
I f a player makes contact with the ball with an object (boot, shinguard etc.)
held in the hand, play is restarted with a direct free kick (or penalty kick).

I f a player who is on or off the field of play throws or kicks an object (other
than the match ball) at an opposing player, or throws or kicks an object
(including a ball) at an opposing substitute, substituted or sent-off player, team
official, or a match official or the match ball, play is restarted with a direct free
kick from the position where the object struck or would have struck the person
or the ball. If this position is off the field of play, the free kick is taken on the
nearest point on the boundary line; a penalty kick is awarded if this is within
the offender’s penalty area.
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I f a substitute, substituted or sent-off player, player temporarily off the field of
play or team official throws or kicks an object onto the field of play and it
interferes with play, an opponent or match official, play is restarted with a
direct free kick (or penalty kick) where the object interfered with play or
struck or would have struck the opponent, match official or the ball.

110
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13

Law

Free Kicks
1. Types of free kick
Direct and indirect free kicks are awarded to the opposing team of a player,
substitute, substituted or sent-off player, or team official guilty of an offence.

Indirect free kick signal
The referee indicates an indirect free kick by raising the arm above the head;
this signal is maintained until the kick has been taken and the ball touches
another player, goes out of play or it is clear that a goal cannot be scored
directly.

 n indirect free kick must be retaken if the referee fails to signal that the kick is
A
indirect and the ball is kicked directly into the goal.
Ball enters the goal

• i f a direct free kick is kicked directly into the opponents’ goal,
a goal is awarded
• if an indirect free kick is kicked directly into the opponents’ goal,
a goal kick is awarded
• if a direct or indirect free kick is kicked directly into the team’s own goal,
a corner kick is awarded

2. Procedure
All free kicks are taken from the place where the offence occurred, except:

• i ndirect free kicks to the attacking team for an offence inside the opponents’
goal area are taken from the nearest point on the goal area line which runs
parallel to the goal line
• free kicks to the defending team in their goal area may be taken from
anywhere in that area
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• f ree kicks for offences involving a player entering, re-entering or leaving
the field of play without permission are taken from the position of the ball
when play was stopped. However, if a player commits an offence off the field
of play, play is restarted with a free kick taken on the boundary line nearest
to where the offence occurred; for direct free kick offences, a penalty kick is
awarded if this is within the offender’s penalty area
• where the Law designates another position (see Laws 3, 11, 12)
The ball:

• m
 ust be stationary and the kicker must not touch the ball again until it has
touched another player
• is in play when it is kicked and clearly moves
Until the ball is in play, all opponents must remain:

• a t least 9.15 m (10 yds) from the ball, unless they are on their own goal line
between the goalposts
• outside the penalty area for free kicks inside the opponents’ penalty area
 here three or more defending team players form a ‘wall’, all attacking team
W
players must remain at least 1 m (1 yd) from the ‘wall’ until the ball is in play.
 free kick can be taken by lifting the ball with a foot or both feet
A
simultaneously.

 einting to take a free kick to confuse opponents is permitted as part of
F
football.

I f a player, while correctly taking a free kick, deliberately kicks the ball at
an opponent in order to play the ball again but not in a careless or reckless
manner or using excessive force, the referee allows play to continue.
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3. Offences and sanctions
If, when a free kick is taken, an opponent is closer to the ball than the required
distance, the kick is retaken unless the advantage can be applied; but if a player
takes a free kick quickly and an opponent who is less than 9.15 m (10 yds) from
the ball intercepts it, the referee allows play to continue. However, an opponent
who deliberately prevents a free kick being taken quickly must be cautioned
for delaying the restart of play.
I f, when a free kick is taken, an attacking team player is less than 1 m (1 yd)
from a ‘wall’ formed by three or more defending team players, an indirect free
kick is awarded.

I f, when a free kick is taken by the defending team inside its penalty area, any
opponents are inside the penalty area because they did not have time to leave,
the referee allows play to continue. If an opponent who is in the penalty area
when the free kick is taken, or enters the penalty area before the ball is in play,
touches or challenges for the ball before it is in play, the free kick is retaken.
I f, after the ball is in play, the kicker touches the ball again before it has
touched another player, an indirect free kick is awarded; if the kicker commits
a handball offence:

• a direct free kick is awarded
• a penalty kick is awarded if the offence occurred inside the kicker’s penalty
area unless the kicker was the goalkeeper in which case an indirect free kick
is awarded
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14

Law

The Penalty Kick
 penalty kick is awarded if a player commits a direct free kick offence inside
A
their penalty area or off the field as part of play as outlined in Laws 12 and 13.
A goal may be scored directly from a penalty kick.

1. Procedure
The ball must be stationary on the penalty mark and the goalposts, crossbar
and goal net must not be moving.
The player taking the penalty kick must be clearly identified.

 he defending goalkeeper must remain on the goal line, facing the kicker,
T
between the goalposts, without touching the goalposts, crossbar or goal net,
until the ball has been kicked.
The players other than the kicker and goalkeeper must be:
•
•
•
•

at least 9.15 m (10 yds) from the penalty mark
behind the penalty mark
inside the field of play
outside the penalty area

 fter the players have taken positions in accordance with this Law, the referee
A
signals for the penalty kick to be taken.
 he player taking the penalty kick must kick the ball forward; backheeling is
T
permitted provided the ball moves forward.
 hen the ball is kicked, the defending goalkeeper must have at least part of
W
one foot touching, in line with, or behind, the goal line.
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The ball is in play when it is kicked and clearly moves.

The kicker must not play the ball again until it has touched another player.

 he penalty kick is completed when the ball stops moving, goes out of play or
T
the referee stops play for any offence.

 dditional time is allowed for a penalty kick to be taken and completed at the
A
end of each half of the match or extra time. When additional time is allowed,
the penalty kick is completed when, after the kick has been taken, the ball
stops moving, goes out of play, is played by any player (including the kicker)
other than the defending goalkeeper, or the referee stops play for an offence by
the kicker or the kicker’s team. If a defending team player (including the
goalkeeper) commits an offence and the penalty is missed/saved, the penalty
is retaken.

2. Offences and sanctions
Once the referee has signalled for a penalty kick to be taken, the kick must be
taken; if it is not taken, the referee may take disciplinary action before
signalling again for the kick to be taken.
If, before the ball is in play, one of the following occurs:

• the player taking the penalty kick or a team-mate offends:

• if the ball enters the goal, the kick is retaken
• if the ball does not enter the goal, the referee stops play and restarts with
an indirect free kick
except for the following when play will be stopped and restarted with an
indirect free kick, regardless of whether or not a goal is scored:

• a penalty kick is kicked backwards
• a team-mate of the identified kicker takes the kick; the referee cautions
the player who took the kick
• feinting to kick the ball once the kicker has completed the run-up (feinting
in the run-up is permitted); the referee cautions the kicker
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• the goalkeeper offends:

• if the ball enters the goal, a goal is awarded
• if the ball misses the goal or rebounds from the crossbar or goalpost(s),
the kick is only retaken if the goalkeeper’s offence clearly impacted on the
kicker
• if the ball is prevented from entering the goal by the goalkeeper, the kick is
retaken

	If the goalkeeper’s offence results in the kick being retaken, the goalkeeper
is warned for the first offence in the game and cautioned for any subsequent
offence(s) in the game
• a team-mate of the goalkeeper offends:

• if the ball enters the goal, a goal is awarded
• if the ball does not enter the goal, the kick is retaken

• a player of both teams offends, the kick is retaken unless a player commits
a more serious offence (e.g. ‘illegal’ feinting)
• both the goalkeeper and the kicker commit an offence at the same time, the
kicker is cautioned and play restarts with an indirect free kick to the
defending team
If, after the penalty kick has been taken:

• the kicker touches the ball again before it has touched another player:

• an indirect free kick (or direct free kick for a handball offence) is awarded

• the ball is touched by an outside agent as it moves forward:

• t he kick is retaken unless the ball is going into the goal and the interference
does not prevent the goalkeeper or a defending player playing the ball, in
which case the goal is awarded if the ball enters the goal (even if contact was
made with the ball) unless the interference was by the attacking team

• t he ball rebounds into the field of play from the goalkeeper, the crossbar or
the goalposts and is then touched by an outside agent:
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• the referee stops play
• play is restarted with a dropped ball at the position where it touched the
outside agent

3. Summary table

Outcome of the penalty kick
Goal

No Goal

Encroachment
by attacking player

Penalty is retaken

Indirect free kick

Encroachment
by defending player

Goal

Penalty is retaken

Encroachment by
defending and attacking
player

Penalty is retaken

Penalty is retaken

Offence
by goalkeeper

Goal

Not saved: penalty is not
retaken (unless kicker is
clearly impacted)
Saved: penalty is retaken
and warning for goalkeeper;
caution for any further
offence(s)

Goalkeeper and kicker
offend at the same time

Indirect free kick and
caution for kicker

Indirect free kick and
caution for kicker

Ball kicked
backwards

Indirect free kick

Indirect free kick

‘Illegal’ feinting

Indirect free kick and
caution for kicker

Indirect free kick and
caution for kicker

Wrong kicker

Indirect free kick and
caution for wrong kicker

Indirect free kick and
caution for wrong kicker
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Law

The Throw-in
 throw-in is awarded to the opponents of the player who last touched the
A
ball when the whole of the ball passes over the touchline, on the ground or
in the air.
A goal cannot be scored directly from a throw-in:

• if the ball enters the opponents’ goal – a goal kick is awarded
• if the ball enters the thrower’s goal – a corner kick is awarded

1. Procedure
At the moment of delivering the ball, the thrower must:

• stand facing the field of play
• have part of each foot on the touchline or on the ground outside the
touchline
• throw the ball with both hands from behind and over the head from
the point where it left the field of play

 ll opponents must stand at least 2 m (2 yds) from the point on the touchline
A
where the throw-in is to be taken.
 he ball is in play when it enters the field of play. If the ball touches the
T
ground before entering, the throw-in is retaken by the same team from the
same position. If the throw-in is not taken correctly, it is retaken by the
opposing team.

I f a player, while correctly taking a throw-in, deliberately throws the ball at an
opponent in order to play the ball again but not in a careless or a reckless
manner or using excessive force, the referee allows play to continue.
The thrower must not touch the ball again until it has touched another player.
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2. Offences and sanctions
If, after the ball is in play, the thrower touches the ball again before it has
touched another player, an indirect free kick is awarded; if the thrower
commits a handball offence:

• a direct free kick is awarded
• a penalty kick is awarded if the offence occurred inside the thrower’s penalty
area unless the ball was handled by the defending team’s goalkeeper, in
which case an indirect free kick is awarded
 n opponent who unfairly distracts or impedes the thrower (including moving
A
closer than 2 m (2 yds) to the place where the throw-in is to be taken) is
cautioned for unsporting behaviour, and if the throw-in has been taken, an
indirect free kick is awarded.
For any other offence, the throw-in is taken by a player of the opposing team.
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Law

The Goal Kick
 goal kick is awarded when the whole of the ball passes over the goal line,
A
on the ground or in the air, having last touched a player of the attacking team,
and a goal is not scored.
 goal may be scored directly from a goal kick, but only against the opposing
A
team; if the ball directly enters the kicker’s goal, a corner kick is awarded to
the opponents.

1. Procedure

• The ball must be stationary and is kicked from any point within the goal
area by a player of the defending team
• The ball is in play when it is kicked and clearly moves
• Opponents must be outside the penalty area until the ball is in play

2. Offences and sanctions
If, after the ball is in play, the kicker touches the ball again before it has
touched another player, an indirect free kick is awarded; if the kicker commits
a handball offence:

• a direct free kick is awarded
• a penalty kick is awarded if the offence occurred inside the kicker’s penalty
area, unless the kicker was the goalkeeper, in which case an indirect free kick
is awarded
I f, when a goal kick is taken, any opponents are inside the penalty area because
they did not have time to leave, the referee allows play to continue. If an
opponent who is in the penalty area when the goal kick is taken, or enters the
penalty area before the ball is in play, touches or challenges for the ball before
it is in play, the goal kick is retaken.
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I f a player enters the penalty area before the ball is in play and fouls or is
fouled by an opponent, the goal kick is retaken and the offender may be
cautioned or sent off, depending on the offence.
For any other offence, the kick is retaken.
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Law

The Corner Kick
 corner kick is awarded when the whole of the ball passes over the goal line,
A
on the ground or in the air, having last touched a player of the defending team,
and a goal is not scored.

 goal may be scored directly from a corner kick, but only against the opposing
A
team; if the ball directly enters the kicker’s goal, a corner kick is awarded to
the opponents.

1. Procedure

• T
 he ball must be placed in the corner area nearest to the point where the
ball passed over the goal line
• The ball must be stationary and is kicked by a player of the attacking team
• The ball is in play when it is kicked and clearly moves; it does not need to
leave the corner area
• The corner flagpost must not be moved
• Opponents must remain at least 9.15 m (10 yds) from the corner arc until
the ball is in play

2. Offences and sanctions
If, after the ball is in play, the kicker touches the ball again before it has
touched another player, an indirect free kick is awarded; if the kicker commits
a handball offence:

• a direct free kick is awarded
• a penalty kick is awarded if the offence occurred inside the kicker’s penalty
area, unless the kicker was the goalkeeper, in which case an indirect free kick
is awarded
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I f a player, while correctly taking a corner kick, deliberately kicks the ball at an
opponent in order to play the ball again but not in a careless or reckless
manner or using excessive force, the referee allows play to continue.
For any other offence, the kick is retaken.
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Video
assistant
referee (VAR)
protocol

Protocol –
principles, practicalities
and procedures
 he VAR protocol, as far as possible, conforms to the principles and philosophy
T
of the Laws of the Game.

1.

 he use of video assistant referees (VARs) is only permitted where the match/
T
competition organiser has fulfilled all the Implementation Assistance and
Approval Programme (IAAP) requirements as set out in FIFA's IAAP documents,
and has received written permission from FIFA.
Principles
 he use of VARs in football matches is based on a number of principles, all of
T
which must apply in every match using VARs.
1. A
 video assistant referee (VAR) is a match official, with independent
access to match footage, who may assist the referee only in the event of a
‘clear and obvious error’ or ‘serious missed incident’ in relation to:
a. Goal/no goal

b. Penalty/no penalty
c. Direct red card (not second yellow card/caution)

d. Mistaken identity (when the referee cautions or sends off the
wrong player of the offending team)

2. T
 he referee must always make a decision, i.e. the referee is not permitted to
give ‘no decision’ and then use the VAR to make the decision; a decision to
allow play to continue after an alleged offence can be reviewed.
3. The original decision given by the referee will not be changed unless
the video review clearly shows that the decision was a 'clear and
obvious error'.
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4. O
 nly the referee can initiate a ‘review’; the VAR (and other match officials)
can only recommend a ‘review’ to the referee.
5. The final decision is always taken by the referee, either based on
information from the VAR or after the referee has undertaken an ‘on-field
review’ (OFR).
6. There is no time limit for the review process as accuracy is more important
than speed.
7. The players and team officials must not surround the referee or attempt to
influence if a decision is reviewed, the review process or the final decision.
8. The referee must remain ‘visible’ during the review process to ensure
transparency.
9. If play continues after an incident which is then reviewed, any disciplinary
action taken/required during the post-incident period is not cancelled,
even if the original decision is changed (except a caution/sending-off for
stopping or interfering with a promising attack or DOGSO).
10. If play has stopped and been restarted, the referee may not undertake a
‘review’ except for a case of mistaken identity or for a potential sending-off
offence relating to violent conduct, spitting, biting or extremely offensive,
insulting and/or abusive action(s).
11. The period of play before and after an incident that can be reviewed is
determined by the Laws of the Game and VAR protocol.
12. As the VAR will automatically ‘check’ every situation/decision, there is no
need for coaches or players to request a ‘review’.

2. Reviewable match-changing decisions/incidents
The referee may receive assistance from the VAR only in relation to four
categories of match-changing decisions/incidents. In all these situations, the
VAR is only used after the referee has made a (first/original) decision
(including allowing play to continue), or if a serious incident is missed/not
seen by the match officials.
 he referee’s original decision will not be changed unless there was a ‘clear
T
and obvious error’ (this includes any decision made by the referee based on
information from another match official e.g. offside).
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 he categories of decision/incident which may be reviewed in the event of a
T
potential ‘clear and obvious error’ or ‘serious missed incident’ are:
a. Goal/no goal

• a ttacking team offence in the build-up to or scoring of the goal
(handball, foul, offside etc.)
• ball out of play prior to the goal
• goal/no goal decisions
• offence by goalkeeper and/or kicker at the taking of a penalty kick or
encroachment by an attacker or defender who becomes directly
involved in play if the penalty kick rebounds from the goalpost,
crossbar or goalkeeper

b. Penalty kick/no penalty kick

• a ttacking team offence in the build-up to the penalty incident
(handball, foul, offside etc.)
• ball out of play prior to the incident
• location of offence (inside or outside the penalty area)
• penalty kick incorrectly awarded
• penalty kick offence not penalised

c. Direct red cards (not second yellow card/caution)

•
•
•
•

DOGSO (especially position of offence and positions of other players)
serious foul play (or reckless challenge)
violent conduct, biting or spitting at another person
using offensive, insulting or abusive action(s)

d. Mistaken identity (red or yellow card)

I f the referee penalises an offence and then gives the wrong player from
the offending (penalised) team a yellow or red card, the identity of the
offender can be reviewed; the actual offence itself cannot be reviewed
unless it relates to a goal, penalty incident or direct red card.
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3. Practicalities
Use of VARs during a match involves the following practical arrangements:

• T
 he VAR watches the match in the video operation room (VOR) assisted by
an assistant VAR (AVAR) and replay operator (RO)
• Depending on the number of camera angles (and other considerations) there
may be more than one AVAR or RO
• Only authorised persons are allowed to enter the VOR or communicate with
the VAR/AVAR/RO during the match
• The VAR has independent access to, and replay control of, TV broadcast
footage
• The VAR is connected to the communication system being used by the match
officials and can hear everything they say; the VAR can only speak to the
referee by pushing a button (to avoid the referee being distracted by
conversations in the VOR)
• If the VAR is busy with a ‘check’ or a ‘review’, the AVAR may speak to the
referee, especially if the game needs to be stopped or to ensure play does
not restart
• If the referee decides to view the replay footage, the VAR will select the best
angle/replay speed; the referee can request other/additional angles/speeds

4. Procedures
Original decision

• T
 he referee and other match officials must always make an initial decision
(including any disciplinary action) as if there was no VAR (except for a
‘missed’ incident)
• The referee and other match officials are not permitted to give ‘no decision’
as this will lead to ‘weak/indecisive’ officiating, too many ‘reviews’ and
significant problems if there is a technology failure
• The referee is the only person who can make the final decision; the VAR has
the same status as the other match officials and can only assist the referee
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• D
 elaying the flag/whistle for an offence is only permissible in a very clear
attacking situation when a player is about to score a goal or has a clear run
into/towards the opponents’ penalty area
• If an assistant referee delays a flag for an offence, the assistant referee must
raise the flag if the attacking team scores a goal, is awarded a penalty kick,
free kick, corner kick or throw-in, or retains possession of the ball after the
initial attack has ended; in all other situations, the assistant referee should
decide whether or not to raise the flag, depending on the requirements of the
game
Check

• T
 he VAR automatically ‘checks’ the TV camera footage for every potential
or actual goal, penalty or direct red card decision/incident, or a case of
mistaken identity, using different camera angles and replay speeds
• The VAR can ‘check’ the footage in normal speed and/or in slow motion but,
in general, slow-motion replays should only be used for facts, e.g. position of
offence/player, point of contact for physical offences and handball, ball out of
play (including goal/no goal); normal speed should be used for the ‘intensity’
of an offence or to decide if it was a handball offence
• If the ‘check’ does not indicate a ‘clear and obvious error’ or ‘serious missed
incident’, there is usually no need for the VAR to communicate with the
referee – this is a ‘silent check’; however, it sometimes helps the referee/
assistant referee to manage the players/match if the VAR confirms that no
‘clear and obvious error’ or ‘serious missed incident’ occurred
• If the restart of play needs to be delayed for a ‘check’, the referee will signal
this by clearly holding a finger to the earpiece/headset and extending the
other hand/arm; this signal must be maintained until the ‘check’ is complete
as it announces that the referee is receiving information (which may be from
the VAR or another match official)
• If the ‘check’ indicates a probable ‘clear and obvious error’ or ‘serious missed
incident’, the VAR will communicate this information to the referee, who will
then decide whether or not to initiate a ‘review’
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Review
• T
 he referee can initiate a ‘review’ for a potential ‘clear and obvious error’ or
‘serious missed incident’ when:
• the VAR (or another match official) recommends a ‘review’
• the referee suspects that something serious has been ‘missed’

• If play has already stopped, the referee delays the restart 
• If play has not already stopped, the referee stops play when the ball is next in
a neutral zone/situation (usually when neither team is in an attacking move)
and shows the ‘TV signal’
• The VAR describes to the referee what can be seen on the TV replay(s) and
the referee then:

• s hows the ‘TV signal’ (if not already shown) and goes to the referee review
area to view replay footage – ‘on-field review’ (OFR) – before making a
final decision. The other match officials will not review the footage unless,
in exceptional circumstances, asked to do so by the referee
or
• makes a final decision based on the referee’s own perception and the
information from the VAR, and, where appropriate, input from other match
officials – ‘VAR-only review’

• A
 t the end of both review processes, the referee must show the ‘TV signal’
immediately followed by the final decision
• For subjective decisions, e.g. intensity of a foul challenge, interference at
offside, handball considerations, an ‘on-field review’ (OFR) is appropriate
• For factual decisions, e.g. position of an offence or player (offside), point of
contact (handball/foul), location (inside or outside the penalty area), ball out
of play etc. a ‘VAR-only review’ is usually appropriate but an ‘on-field review’
(OFR) can be used for a factual decision if it will help manage the players/
match or ‘sell’ the decision (e.g. a crucial match-deciding decision late in the
game)
• The referee can request different cameras angles/replay speeds but, in
general, slow-motion replays should only be used for facts, e.g. position of
offence/player, point of contact for physical offences and handball, ball out of
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•

•
•
•

play (including goal/no goal); normal speed should be used for the ‘intensity’
of an offence or to decide if it was a handball offence
For decisions/incidents relating to goals, penalty/no penalty and red cards
for denying an obvious goal-scoring opportunity (DOGSO), it may be
necessary to review the attacking phase of play which led directly to the
decision/incident; this may include how the attacking team gained
possession of the ball in open play
The Laws of the Game do not allow restart decisions (corner kicks, throw-ins
etc.) to be changed once play has restarted, so they cannot be reviewed
If play has stopped and restarted, the referee may only undertake a ‘review’,
and take the appropriate disciplinary sanction, for a case of mistaken
identity or for a potential sending-off offence relating to violent conduct,
spitting, biting or extremely offensive, insulting and/or abusive action(s)
The review process should be completed as efficiently as possible, but the
accuracy of the final decision is more important than speed. For this reason,
and because some situations are complex with several reviewable decisions/
incidents, there is no maximum time limit for the review process

Final decision

• W
 hen the review process is completed, the referee must show the ‘TV signal’
and communicate the final decision
• The referee will then take/change/rescind any disciplinary action (where
appropriate) and restart play in accordance with the Laws of the Game
Players, substitutes and team officials

• A
 s the VAR will automatically ‘check’ every situation/incident, there is no
need for coaches or players to request a ‘check’ or ‘review’
• Players, substitutes and team officials must not attempt to influence
or interfere with the review process, including when the final decision is
communicated
• During the review process, players should remain on the field of play;
substitutes and team officials should remain off the field of play
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• A
 player/substitute/substituted player/team official who excessively shows
the ‘TV signal’ or enters the RRA will be cautioned
• A player/substitute/substituted player/team official who enters the VOR will
be sent off
Match validity
In principle, a match is not invalidated because of:
•
•
•
•

 alfunction(s) of the VAR technology (as for goal line technology (GLT))
m
wrong decision(s) involving the VAR (as the VAR is a match official)
decision(s) not to review an incident
review(s) of a non-reviewable situation/decision

Incapacitated VAR, AVAR or replay operator
Law 6 – The Other Match Officials stipulates: ‘Competition rules must state
clearly who replaces a match official who is unable to start or continue and any
associated changes.’ In matches using VARs, this also applies to replay
operators.
 s special training and qualifications are needed to be a video match official
A
(VMO)/replay operator, the following principles must be included in
competition rules:

• A
 VAR, AVAR or replay operator who is unable to start or continue may only
be replaced by someone who is qualified for that role
• If no qualified replacement can be found for the VAR or replay operator,* the
match must be played/continue without the use of VARs
• If no qualified replacement can be found for the AVAR,* the match must be
played/continue without the use of VARs unless, in exceptional
circumstances, both teams agree in writing that the match may be played/
continue with only the VAR and replay operator
*This does not apply where there is more than one AVAR/replay operator.
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FIFA Quality
Programme

FIFA Quality
Programme
 he FIFA Quality Programme sets criteria, based on well-founded research, for
T
products, playing surfaces and technologies used in the game of football. In
addition to mandatory quality requirements in some fields of application,
uniform recommendations are offered in other areas, on the basis of which
competition organisers can further specify their own regulations.
I ndependent testing institutes verify the functionality of the products, playing
surfaces and technologies in accordance with the respective standard. The
institutes conducting these tests are subject to the approval of FIFA. The
following quality marks identify those products, playing surfaces and
technologies tested and certified to the prevailing requirements:

FIFA Basic*
The test requirements for this standard are designed to identify products that
fulfil basic performance, accuracy, safety and durability criteria for football.
The focus is on setting minimum standards while ensuring affordability for use
at all levels of the game.

FIFA Quality
The test requirements emphasise the durability and safety of these products,
playing surfaces and technologies more than for the FIFA Basic standard. Basic
performance and accuracy criteria are tested, but the main focus is on ensuring
extensive use.
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FIFA Quality Pro
The emphasis of the test requirements is on first-class performance, accuracy
and safety. Products, playing surfaces and technologies with this quality mark
are designed for optimal performance and use at the highest level.


For more information on the FIFA Quality Programme, the
individual standards and the certified products, playing surfaces
and technologies, visit
https://www.fifa.com/technical/football-technology.

* FIFA Basic is replacing the International Match Standard (IMS). Footballs and
playing surfaces tested to this previous standard remain eligible for use until
their certification expires.
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Law
changes

2022/23

Outline summary
of Law changes
Law 3 – The Players
• The temporary amendment giving ‘top’ competitions the option of allowing
teams to use up to five substitutes (with limited substitution opportunities)
becomes part of Law 3
• Competition rules may now allow a maximum of fifteen substitutes to be
named
Law 8 – The Start and Restart of Play
• Clarification that the referee tosses the coin to determine the ‘ends’ and
kick-off

Law 10 – Determining the Outcome of a Match
• Clarification that a team official may be cautioned or sent off during kicks
from the penalty mark

Law 12 – Fouls and Misconduct
• Clarification about handball offences by the goalkeeper in their own penalty
area
Law 12 – Fouls and Misconduct
• Clarification about the position of a free kick awarded when a player leaves
the field of play without the referee’s permission and then commits an
offence against an outside agent

Law 14 – The Penalty Kick
• Clarification about the position of the goalkeeper before and when a penalty
kick is taken
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Details of
all Law changes
 he following are the changes to the Laws of the Game for the 2022/23 edition.
T
For each change, the new/amended/additional wording is given, together with
the old wording, where appropriate – followed by an explanation of the change.
Law 3 – The Players: additional substitutes for top competitions (p. 45)
2. Number of substitutions
Amended text
Official competitions
The number of substitutes, up to a maximum of five, which may be used in
any match played in an official competition will be determined by FIFA, the
confederation or the national football association. except
For men’s and women’s competitions involving the 1st teams of clubs in the
top division or senior ‘A’ international teams where the maximum is three
substitutes competition rules permit a maximum of five substitutes to be
used, each team:
• has a maximum of three substitution opportunities*
• may additionally make substitutions at half-time
*Where both teams make a substitution at the same time, this will count as a
used substitution opportunity for both teams. Multiple substitutions (and
requests) by a team during the same stoppage in play count as one used
substitution opportunity.
Extra time
• If a team has not used the maximum number of substitutes and/or
substitution opportunities, any unused substitutes and substitution
opportunities may be used in extra time
• Where competition rules permit teams to use one additional substitute in
extra time, each team will have one additional substitution opportunity
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• S ubstitutions may also be made in the period between full-time and the start
of extra time, and at half-time in extra time – these do not count as used
substitution opportunities
The competition rules must state:
• how many substitutes may be named, from three to a maximum of twelve fifteen
• whether one additional substitute may be used when a match goes into extra
time (whether or not the team has already used the full number of permitted
substitutes)
Other matches
• In national senior ‘A’ international team matches, a maximum of twelve fifteen
substitutes may be named of which a maximum of six may be used.
(…)
See also changes to the ‘General modifications’ section relating to the number of
substitutions (p. 20).
Explanation
 he temporary amendment to Law 3 giving competitions involving the 1st teams
T
of clubs in the top division or ‘A’ international teams the option of allowing
teams to use up to five substitutes in a match (with a limit on substitution
opportunities) now becomes part of Law 3.
In addition, competition rules may now allow a maximum of fifteen substitutes
to be named.
Law 8 – The Start and Restart of Play: referee tosses a coin (p. 81)
1. Kick-off
Amended text
Procedure
• the referee tosses a coin and the team that wins the toss of a coin decides (…)
Explanation

The toss of a coin to determine the ‘ends’ and kick-off is the responsibility of the
referee and the wording should be consistent with Law 10.
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Law 10 – Determining the Outcome of a Match: team officials (p. 90)
3. Kicks from the penalty mark
Amended text
Substitutions and sendings-off during kicks from the penalty mark
• A player, substitute, or substituted player or team official may be cautioned or
sent off
Explanation

Confirmation that a team official may be cautioned or sent off during kicks from
the penalty mark.
Law 12 – Fouls and Misconduct: goalkeeper handball (p. 106)
3. Disciplinary action
Denying a goal or an obvious goal-scoring opportunity (DOGSO)
Additional text
Where a player denies the opposing team a goal or an obvious goal-scoring
opportunity by a handball offence, the player is sent off wherever the offence
occurs (except a goalkeeper within their penalty area).
Explanation

The reference to handball offences in the DOGSO section of Law 12 could be
misinterpreted as meaning that a goalkeeper can be sent off for a handball
offence in their own penalty area, so the ‘caveat’ used in the ‘Sending-off
offences’ section of Law 12 has been added.
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Law 12 – Fouls and Misconduct: leaving the field of play to commit an offence
against an outside agent (p. 109)
4. Restart of play after fouls and misconduct
Amended text
(…)
If the referee stops play for an offence committed by a player, inside or outside
the field of play, against an outside agent, play is restarted with a dropped ball
unless a an indirect free kick is awarded for leaving the field of play without the
referee’s permission; the indirect free kick is taken from the point on the
boundary line where the player left the field of play.

Explanation

The Law is clear that a free kick cannot be given for an offence against an outside
agent. However, if a player leaves the field of play without the referee’s
permission and then commits such an offence while the ball is in play, an
indirect free kick is awarded for the offence of leaving the field of play without
the referee’s permission at the point on the boundary line where the player left
the field of play.
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Law 14 – The Penalty Kick: position of the goalkeeper (p. 117)
1. Procedure
Amended text
(…) When the ball is kicked, the defending goalkeeper must have at least part of
one foot touching, or in line with, or behind, the goal line.
Explanation

Previously, the goalkeeper was required to have part of at least one foot on/above
the goal line at the moment when a penalty kick (or kick from the penalty mark)
was taken. Consequently, if the goalkeeper had one foot in front of the goal line
and one behind it, this was technically an offence even though no unfair
advantage is gained. The text has been amended to avoid such a position being
penalised.
Explanation of this amendment should emphasise that the ‘spirit’ of the Law
requires the goalkeeper to have both feet on/above the line until the moment
when the kick is taken, i.e. the goalkeeper may not stand behind (or in front of )
the goal line.
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Glossary

 he Glossary contains words/phrases which need clarification or explanation
T
beyond the detail in the Laws and/or which are not always easily translated
into other languages.

Football bodies
The IFAB – The International Football Association Board
Body composed of the four British FAs and FIFA which is responsible for the
Laws of the Game worldwide. In principle, changes to the Laws may only be
approved at the Annual General Meeting usually held in February or March
FIFA – Fédération Internationale de Football Association
The governing body responsible for football throughout the world

Confederation
 ody responsible for football in a continent. The six confederations are AFC
B
(Asia), CAF (Africa), Concacaf (North, Central America and Caribbean),
CONMEBOL (South America), OFC (Oceania) and UEFA (Europe)
National football association
Body responsible for football in a country
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Football terms
A
Abandon
To end/terminate a match before the scheduled finish

Additional time
Time allowed at the end of each half for time ‘lost’ because of substitutions,
injuries, disciplinary action, goal celebrations etc.

Advantage
The referee allows play to continue when an offence has occurred if this benefits
the non-offending team
Assessment of injured player
Quick examination of an injury, usually by a medical person, to see if the player
requires treatment

Away goals rule
Method of deciding a match/tie when both teams have scored the same number
of goals; goals scored away from home count double
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B
Brutality
An act which is savage, ruthless or deliberately violent

C
Caution
Disciplinary sanction which results in a report to a disciplinary authority;
indicated by showing a yellow card; two cautions in a match result in a player or
team official being sent off
Challenge
An action when a player competes/contests with an opponent for the ball

Charge (an opponent)
Physical challenge against an opponent, usually using the shoulder and upper
arm (which is kept close to the body)

‘Cooling’ break
In the interests of player welfare and safety, competition rules may allow, in
certain weather conditions (high humidity and temperatures), ‘cooling’ breaks
(usually ninety seconds to three minutes) to allow the body’s temperature to
fall; these are different from ‘drinks’ breaks
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D
Deceive
Act to mislead/trick the referee into giving an incorrect decision/disciplinary
sanction which benefits the deceiver and/or their team
Deliberate
An action which the player intended/meant to make; it is not a ‘reflex’ or
unintended reaction

Direct free kick
A free kick from which a goal can be scored by kicking the ball directly into the
opponents’ goal without having to touch another player
Discretion
Judgment used by a referee or other match official when making a decision

Dissent
Public protest or disagreement (verbal and/or physical) with a match official’s
decision; punishable by a caution (yellow card)
Distract
Disturb, confuse or draw attention (usually unfairly)

‘Drinks’ break
Competition rules may allow ‘drinks’ breaks (of no more than one minute) for
players to rehydrate; these are different from ‘cooling’ breaks

Dropped ball
A method of restarting play – the referee drops the ball for one player of the
team that last touched the ball (except in the penalty area where the ball is
dropped for the goalkeeper); the ball is in play when it touches the ground
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E
Electronic performance and tracking system (EPTS)
System which records and analyses data about the physical and physiological
performance of a player
Endanger the safety of an opponent
Put an opponent at danger or risk (of injury)
Excessive force
Using more force/energy than is necessary

Extra time
A method of trying to decide the outcome of a match involving two equal
additional periods of play not exceeding 15 minutes each

F
Feinting
An action which attempts to confuse an opponent. The Laws define permitted
and ‘illegal’ feinting

Field of play (pitch)
The playing area confined by the touchlines and goal lines and goal nets where
used
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G
Goal line technology (GLT)
Electronic system which immediately informs the referee when a goal has
been scored i.e. the ball has wholly passed over the goal line in the goal
(see Law 1 for details)

H
Holding offence
A holding offence occurs only when a player’s contact with an opponent’s body
or equipment impedes the opponent’s movement
Hybrid system
A combination of artificial and natural materials to create a playing surface
which requires sunlight, water, air circulation and mowing

I
Impede
To delay, block or prevent an opponent’s action or movement

Indirect free kick
A free kick from which a goal can only be scored if another player (of any team)
touches the ball after it has been kicked
Intercept
To prevent a ball reaching its intended destination
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K
Kick
The ball is kicked when a player makes contact with it with the foot and/or the
ankle
Kicks from the penalty mark
Method of deciding the result of a match by each team alternately taking kicks
until one team has scored one more goal and both teams have taken the same
number of kicks (unless during the first 5 kicks for each team, one team could
not equal the other team’s score even if they scored from all their remaining
kicks)

N
Negligible
Insignificant, minimal

O
Offence
An action which breaks/violates the Laws of the Game

Offensive, insulting or abusive language/action(s)
Verbal or physical behaviour which is rude, hurtful, disrespectful; punishable
by a sending-off (red card)

Outside agent
Any animal, object or structure, etc., as well as any person who is not a match
official or on the team list (players, substitutes and team officials)
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P
Penalise
To punish, usually by stopping play and awarding a free kick or penalty kick to
the opposing team (see also Advantage)

Play
Action by a player which makes contact with the ball

Playing distance
Distance to the ball which allows a player to touch the ball by extending the
foot/leg or jumping or, for goalkeepers, jumping with arms extended. Distance
depends on the physical size of the player

Q
Quick free kick
A free kick taken (with the referee’s permission) very quickly after play
was stopped

R
Reckless
Any action (usually a tackle or challenge) by a player which disregards (ignores)
the danger to, or consequences for, the opponent
Restart
Any method of resuming play after it has been stopped
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Restart position
A player’s position at a restart is determined by the position of their feet or any
part of their body which is touching the ground, except as outlined in Law 11
– Offside

S
Sanction
Disciplinary action taken by the referee

Save
An action by a player to stop or attempt to stop the ball when it is going into
or very close to the goal using any part of the body except the hands/arms
(unless a goalkeeper within their own penalty area)

Sending-off
Disciplinary action when a player is required to leave the field for the remainder
of the match having committed a sending-off offence (indicated by a red card); if
the match has started the player cannot be replaced.
A team official may also be sent off.
Serious foul play
A tackle or challenge for the ball that endangers the safety of an opponent or
uses excessive force or brutality; punishable by a sending-off (red card)
Signal
Physical indication from the referee or any match official; usually involves
movement of the hand or arm or flag, or use of the whistle (referee only)
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Simulation
An action which creates a wrong/false impression that something has occurred
when it has not (see also Deceive); committed by a player to gain an unfair
advantage
Spirit of the game
The main/essential principles/ethos of football as a sport but also within a
particular match (see Law 5)

Suspend
To stop a match for a period of time with the intention of eventually restarting
play e.g. due to fog, heavy rain, thunderstorm, serious injury

T
Tackle
A challenge for the ball with the foot (on the ground or in the air)

Team list
Official team document usually listing the players, substitutes and team officials
Team official
Any non-player listed on the official team list e.g. coach, physiotherapist, doctor
(see Technical staff )
Technical area
Defined area (in stadiums) for the team officials which includes seating
(see Law 1 for details)

Technical staff
Official non-playing team members listed on the official team list e.g. coach,
physiotherapist, doctor (see Team official)
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Temporary dismissal
A temporary suspension from the next part of the match for a player guilty of
some/all cautionable offences (depending on competition rules)

U
Undue interference
Action/influence which is unnecessary

Unsporting behaviour
Unfair action/behaviour; punishable by a caution

V
Violent conduct
An action, which is not a challenge for the ball, which uses or attempts to use
excessive force or brutality against an opponent or when a player deliberately
strikes someone on the head or face unless the force used is negligible
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Referee terms
Match official(s)
General term for person or persons responsible for controlling a football match
on behalf of a football association and/or competition under whose jurisdiction
the match is played
Referee
 he main match official for a match who operates on the field of play. Other
T
match officials operate under the referee’s control and direction. The referee is
the final/ultimate decision-maker
Other match officials
‘On-field’ match officials
Competitions may appoint other match officials to assist the referee:

• Assistant referee
A match official with a flag positioned on one half of each touchline to assist
the referee particularly with offside situations and goal kick/corner kick/
throw-in decisions

• Fourth official
A match official with responsibility for assisting the referee with both on-field
and off-field matters, including overseeing the technical area, controlling
substitutes etc.
• Additional assistant referee (AAR)
A match official positioned on the goal line to assist the referee particularly
with situations in/around the penalty area and goal/no-goal decisions
• Reserve assistant referee
Assistant referee who will replace an assistant (and, if competition rules
permit, a fourth official and/or AAR) who is unable to continue
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‘Video’ match officials (VMOs)
These are the VAR and AVAR who assist the referee in accordance with the
Laws of the Game and the VAR protocol

• Video assistant referee (VAR)
A current or former referee appointed to assist the referee by communicating
information from replay footage only in relation to a ‘clear and obvious error’
or ‘serious missed incident’ in one of the reviewable categories
• Assistant video assistant referee (AVAR)
A current or former referee/assistant referee appointed to assist the video
assistant referee (VAR)
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Practical
guidelines
for match
officials

Introduction
 hese guidelines contain practical advice for match officials which
T
supplements the information in the Laws of the Game section.

 eference is made in Law 5 to referees operating within the framework of the
R
Laws of the Game and the ‘spirit of the game’. Referees are expected to use
common sense and to apply the ‘spirit of the game’ when applying the Laws of
the Game, especially when making decisions relating to whether a match takes
place and/or continues.
 his is especially true for the lower levels of football where it may not always
T
be possible for the Law to be strictly applied. For example, unless there are
safety issues, the referee should allow a game to start/continue if:
• one or more corner flags are missing
• there is a minor inaccuracy with the markings on the field of play such as
the corner area, centre circle etc.
• the goalposts/crossbar are not white

I n such cases, the referee should, with the agreement of the teams, play/
continue the match and must submit a report to the appropriate authorities.
Key:

• AR = assistant referee
• AAR = additional assistant referee
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Positioning, movement
and teamwork
1. General positioning and movement
The best position is one from which the referee can make the correct
decision. All recommendations about positioning must be adjusted using
specific information about the teams, the players and events in the match.
 he positions recommended in the graphics are basic guidelines. The
T
recommended positions are areas within which the referee is likely to be
most effective. These areas may be larger, smaller or differently shaped
depending on the exact match circumstances.
Recommendations:

• The play should be between the referee and the lead AR
• The lead AR should be in the referee’s field of vision so the referee should
usually use a wide diagonal system
• Staying towards the outside of the play makes it easier to keep play and
the lead AR in the referee’s field of vision
• The referee should be close enough to see play without interfering with
play
• ‘What needs to be seen’ is not always in the vicinity of the ball. The referee
should also pay attention to:
• player confrontations off the ball
• possible offences in the area towards which play is moving
• offences occurring after the ball is played away
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Additional assistant referee no. 2

Assistant referee no. 2

Referee

Assistant referee no. 1
Additional assistant referee no. 1
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Positioning of assistant referees and additional assistant referees
The AR must be in line with the second-last defender or the ball if it is nearer
to the goal line than the second-last defender. The AR must always face the
field of play, even when running. Side-to-side movement should be used for
short distances. This is especially important when judging offside as it gives
the AR a better line of vision.

 he AAR position is behind the goal line except where it is necessary to move
T
onto the goal line to judge a goal/no goal situation. The AAR is not allowed to
enter the field of play unless there are exceptional circumstances.

(GK)
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Goalkeeper

Defender

Attacker

Referee

Assistant
referee

Additional
assistant referee

2.	Positioning and teamwork
Consultation
When dealing with disciplinary issues, eye contact and a basic discreet hand
signal from the AR to the referee may be sufficient. When direct consultation
is required, the AR may advance 2–3 metres onto the field of play if necessary.
When talking, the referee and AR should both face the field of play to avoid
being heard by others and to observe the players and field of play.
Corner kick
The AR’s position for a corner kick is behind the corner flag in line with the
goal line but the AR must not interfere with the player taking the corner kick
and must check that the ball is properly placed in the corner area.

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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Free kick
The AR’s position for a free kick must be in line with the second-last defender
to check the offside line. However, the AR must be ready to follow the ball
by moving down the touchline towards the corner flag if there is a direct shot
on goal.
(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee

176

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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Goal/no goal
When a goal has been scored and there is no doubt about the decision, the
referee and assistant referee must make eye contact and the assistant referee
must then move quickly 25–30 metres along the touchline towards the halfway
line without raising the flag.
 hen a goal has been scored but the ball appears still to be in play, the
W
assistant referee must first raise the flag to attract the referee’s attention then
continue with the normal goal procedure of running quickly 25–30 metres
along the touchline towards the halfway line.

 n occasions when the whole of the ball does not cross the goal line and
O
play continues as normal because a goal has not been scored, the referee must
make eye contact with the assistant referee and if necessary give a discreet
hand signal.
(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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Goal kick
T he AR must first check if the ball is inside the goal area. If the ball is not
placed correctly, the AR must not move from the position and must make eye
contact with the referee and raise the flag. Once the ball is placed correctly
inside the goal area, the AR must take a position to check the offside line.
 owever, if there is an AAR, the AR should take up a position in line with the
H
offside line and the AAR must be positioned at the intersection of the goal
line and the goal area, and check if the ball is placed inside the goal area.
If the ball is not placed correctly, the AAR must communicate this to the
referee.

(GK)
1

2

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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Goalkeeper releasing the ball
The AR must take a position in line with the edge of the penalty area and check
that the goalkeeper does not handle the ball outside the penalty area. Once the
goalkeeper has released the ball, the AR must take a position to check the
offside line.

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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Kick-off
The ARs must be in line with the second-last defender.

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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Kicks from the penalty mark
One AR must be positioned at the intersection of the goal line and the goal area.
The other AR must be situated in the centre circle to control the players. If there
are AARs, they must be positioned at each intersection of the goal line and the goal
area, to the right and left of the goal respectively, except where GLT is in use when
only one AAR is required. In this case, AAR2 and AR1 should monitor the players in
No AAR
the centre
circle and AR2 and the fourth official should monitor the technical areas.
(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

(GK)

No AAR

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker

AARs

Referee

AARs

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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Penalty kick
The AR must be positioned at the intersection of the goal line and
the penalty area.
(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee

 here there are AARs, the AAR must be positioned at the intersection of the
W
goal line and the goal area and the AR is positioned in line with the penalty
mark (which is the offside line).
(GK)

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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Mass confrontation
In situations of mass confrontation, the nearest AR may enter the field of play
to assist the referee. The other AR must observe and record details of the
incident. The fourth official should remain in the vicinity of the technical areas.
Required distance
When a free kick is awarded very close to the AR, the AR may enter the field
of play (usually at the request of the referee) to help ensure that the players
are positioned 9.15 m (10 yds) from the ball. In this case, the referee must wait
until the AR is back in position before restarting play.
Substitution
If there is no fourth official, the AR moves to the halfway line to assist with the
substitution procedure; the referee must wait until the AR is back in position
before restarting play.
I f there is a fourth official, the AR does not need to move to the halfway line
as the fourth official carries out the substitution procedure unless there are
several substitutions at the same time, in which case the AR moves to the
halfway line to assist the fourth official.
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Body language,
communication
and whistle
1. Referees
Body language
Body language is a tool that the referee uses to:
• help control the match
• show authority and self-control

Body language is not an explanation of a decision.
Signals
See Law 5 for diagrams of signals
Whistle
The whistle is needed to:

• start play (first and second half of normal play and extra time), after a goal
• stop play:
• for a free kick or penalty kick
• if the match is suspended or abandoned
• at the end of each half

• restart play for:

• free kicks when the appropriate distance is required
• penalty kicks

• restart play after it has been stopped for a:
• caution or sending-off
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• injury
• substitution

The whistle is NOT needed to:
• stop play for a clear:

• goal kick, corner kick, throw-in or goal

• restart play from:

• most free kicks, and a goal kick, corner kick, throw-in or dropped ball

 whistle which is used too frequently/unnecessarily will have less impact
A
when it is needed.

I f the referee wants the player(s) to wait for the whistle before restarting play
(e.g. when ensuring that defending players are 9.15m (10 yd) from the ball at a
free kick) the referee must clearly inform the attacking player(s) to wait for the
whistle.
I f the referee blows the whistle in error and play stops, play is restarted with a
dropped ball.

2. Assistant referees
Beep signal
The beep signal system is an additional signal which is only used to gain the
referee’s attention. Situations when the signal beep may be useful include:
• offside
• offences (outside the view of the referee)
• throw-in, corner kick, goal kick or goal (tight decisions)

Electronic communication system
Where an electronic communication system is used, the referee will advise the
ARs as to when it may be appropriate to use the communication system with,
or instead of, a physical signal.
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Flag technique
The AR’s flag must always be unfurled and visible to the referee. This usually
means the flag is carried in the hand closest to the referee. When making a
signal, the AR stops running, faces the field of play, makes eye contact with the
referee and raises the flag with a deliberate (not hasty or exaggerated) motion.
The flag should be like an extension of the arm. The ARs must raise the flag
using the hand that will be used for the next signal. If circumstances change
and the other hand must be used, the AR should move the flag to the opposite
hand below the waist. If the AR signals that the ball is out of play, the signal
must be maintained until the referee acknowledges it.
I f the AR signals for a sending-off offence and the signal is not seen
immediately:

• i f play has been stopped, the restart may be changed in accordance with the
Laws (free kick, penalty kick, etc.)
• if play has restarted, the referee may still take disciplinary action but not
penalise the offence with a free kick or penalty kick
Gestures
As a general rule, the AR should not use obvious hand signals. However, in
some instances, a discreet hand signal may assist the referee. The hand signal
should have a clear meaning which should have been agreed in the pre-match
discussion.
Signals
See Law 6 for diagrams of signals

Corner kick/goal kick
When the ball wholly passes over the goal line, the AR raises the flag with the
right hand (better line of vision) to inform the referee that the ball is out of
play and then if it is:
• n
 ear to the AR – indicate whether it is a goal kick or a corner kick
• far from the AR – make eye contact and follow the referee’s decision

 hen the ball clearly passes over the goal line, the AR does not need to raise
W
the flag to indicate that the ball has left the field of play. If the goal kick or
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corner kick decision is obvious, it is not necessary to give a signal, especially
when the referee gives a signal.
Fouls
The AR must raise the flag when a foul or misconduct is committed in the
immediate vicinity or out of the referee’s vision. In all other situations,
the AR must wait and offer an opinion if it is required and then inform the
referee of what was seen and heard, and which players were involved.
Before signalling for an offence, the AR must determine that:

• t he offence was out of the referee’s view or the referee’s view was obstructed
• the referee would not have applied the advantage
When an offence occurs which requires a signal from the AR, the AR must:

• r aise the flag with the same hand that will also be used for the remainder of
the signal – this gives the referee a clear indication as to who will be awarded
the free kick
• make eye contact with the referee
• give the flag a slight wave back and forth (avoiding any excessive or
aggressive movement)
 he AR must use the ‘wait and see technique’ to allow play to continue and not
T
raise the flag when the team against which an offence has been committed will
benefit from the advantage; it is therefore very important for the AR to make
eye contact with the referee.

Fouls inside the penalty area
When a foul is committed by a defender inside the penalty area out of the
vision of the referee, especially if near to the AR’s position, the AR must first
make eye contact with the referee to see where the referee is positioned and
what action has been taken. If the referee has not taken any action, the AR must
signal with the flag, use the electronic beep signal and then visibly move down
the touchline towards the corner flag.
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Fouls outside the penalty area
When a foul is committed by a defender outside the penalty area (near the
boundary of the penalty area), the AR should make eye contact with the
referee, to see the referee’s position and what action has been taken, and signal
with the flag if necessary. In counter-attack situations, the AR should be able
to give information such as whether or not a foul has been committed and
whether a foul was committed inside or outside the penalty area, and what
disciplinary action should be taken. The AR should make a clear movement
along the touchline towards the halfway line to indicate when the offence took
place outside the penalty area.
Goal – no goal
When it is clear that the ball has wholly passed over the goal line in the goal,
the AR must make eye contact with the referee without giving any additional
signal.

 hen a goal has been scored but it is not clear whether the ball has passed
W
over the line, the AR must first raise the flag to attract the referee’s attention
and then confirm the goal.

Offside
The first action of the AR for an offside decision is to raise the flag (using the
right hand, giving the AR a better line of vision) and then, if the referee stops
play, use the flag to indicate the area of the field of play in which the offence
occurred. If the flag is not immediately seen by the referee, the AR must
maintain the signal until it has been acknowledged or the ball is clearly in the
control of the defending team.

Penalty kick
If the goalkeeper blatantly moves off the goal line before the ball is kicked and
prevents a goal from being scored, the AR should indicate the encroachment
according to the pre-match instructions from the referee.
Substitution
Once the AR has been informed (by the fourth official or team official) that a
substitution is requested, the AR must signal this to the referee at the next
stoppage.
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Throw-in
When the ball wholly passes over the touchline:

• n
 ear to the AR – a direct signal should be made to indicate the direction of
the throw-in
• far from the AR and the throw-in decision is an obvious one – the AR must
make a direct signal to indicate the direction of the throw-in
• far from the AR and the AR is in doubt about the direction of the throw-in
– the AR must raise the flag to inform the referee that the ball is out of play,
make eye contact with the referee and follow the referee’s signal

3. Additional assistant referees
The AARs use a radio communication system (not flags) to communicate with
the referee. If the radio communication system fails to work, the AARs will use
an electronic signal beep flagstick. AARs do not usually use obvious hand
signals but, in some instances, a discreet hand signal may give valuable support
to the referee. The hand signal should have a clear meaning and such signals
should be agreed in the pre-match discussion.
 he AAR, having assessed that the ball has wholly passed over the goal line
T
within the goal, must:

• i mmediately inform the referee via the communication system that a goal
should be awarded
• make a clear signal with the left arm perpendicular to the goal line pointing
towards the centre of the field (flagstick in the left hand is also required).
This signal is not required when the ball has very clearly passed over the
goal line
The referee will make the final decision.
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Other advice
1. Advantage
The referee may play advantage whenever an offence occurs but should
consider the following in deciding whether to apply the advantage or stop
play:
• t he severity of the offence – if the offence warrants a sending-off, the
referee must stop play and send off the player unless there is a clear
opportunity to score a goal
• the position where the offence was committed – the closer to the
opponent’s goal, the more effective the advantage can be
• the chances of an immediate, promising attack
• the atmosphere of the match

2. Allowance for time lost
Many stoppages in play are entirely natural (e.g. throw-ins, goal kicks).
An allowance is made only when delays are excessive.

3. Holding an opponent
Referees are reminded to make an early intervention and to deal firmly with
holding offences, especially inside the penalty area at corner kicks and free
kicks. To deal with these situations:
• t he referee must warn any player holding an opponent before the ball
is in play
• caution the player if the holding continues before the ball is in play
• award a direct free kick or penalty kick and caution the player if it
happens once the ball is in play
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4. Offside
Interfering with play
(A)

1
Offside
offence

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (A), not interfering with an opponent, touches
the ball. The assistant referee must raise the flag when the player touches
the ball.

Interfering with play
(A)

2
Not offside
offence

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (A), not interfering with an opponent, does not
touch the ball. The player did not touch the ball, so cannot be penalised.
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Interfering with play
(GK)

3
Not offside
offence

(A)
Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker

(B)

Referee
Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (A) runs towards the ball and a team-mate in
an onside position (B) also runs towards the ball and plays it. (A) did not touch
the ball, so cannot be penalised.

Interfering with play
(GK)

4
Offside
offence

(A)
Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

A player in an offside position (A) may be penalised before playing or touching
the ball, if, in the opinion of the referee, no other team-mate in an onside position
has the opportunity to play the ball.
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Interfering with play
(GK)

5
Goal kick

(2)

(1)
Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (1) runs towards the ball and does not touch
the ball. The assistant referee must signal ‘goal kick’.

Interfering with an opponent
(GK)

6
Offside
offence

(A)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (A) is clearly obstructing the goalkeeper’s line
of vision. The player must be penalised for preventing an opponent from playing or
being able to play the ball.
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Interfering with an opponent
(GK)

7
Not offside
offence

(A)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (A) is not clearly obstructing the goalkeeper’s
line of vision or challenging an opponent for the ball.

Interfering with an opponent
(GK)

8
Not offside
offence
Corner kick

(A)

Goalkeeper (GK)

(B)

Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (A) runs towards the ball but does not prevent
the opponent from playing or being able to play the ball.
(A) is not challenging an opponent (B) for the ball.
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Interfering with an opponent
(GK)

9
Offside
offence
(A)

(B)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (A) runs towards the ball, preventing the
opponent (B) from playing or being able to play the ball by challenging the
opponent for the ball. (A) is challenging an opponent (B) for the ball.

Gaining advantage
(GK)

10
Offside
offence

(B)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player

(A)

Movement of the ball

An attacker in an offside position (B) is penalised for playing or touching the
ball that rebounds, is deflected or is played from a deliberate save by the
goalkeeper, having been in an offside position when the ball was last touched or
is played by a team-mate.
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Gaining advantage
(C)

11

(B)

(GK)

Offside
offence

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee

(A)

Movement of the player
Movement of the ball

An attacker in an offside position (B) is penalised for playing or touching the
ball that rebounds or is deflected from a deliberate save by a player from the
defending team (C), having been in an offside position when the ball was last
touched or is played by a team-mate.
Gaining advantage
(GK)

12
Not offside
offence

(C)

(B)
Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player

(A)

Movement of the ball

The shot by a team-mate (A) rebounds from the goalkeeper, (B) is in an onside
position and plays the ball, (C) in an offside position is not penalised because
the player did not gain an advantage from being in that position because the player
did not touch the ball.
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Gaining advantage
(GK)

13
Offside
offence

(B)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker

(A)

Referee
Movement of the player
Movement of the ball

The shot by a team-mate (A) rebounds off or is deflected by an opponent to
attacker (B), who is penalised for playing or touching the ball having previously
been in an offside position.

Gaining advantage
(GK)

14
Not offside
offence

(B2)

(C)
Goalkeeper (GK)
Defender

(B1)

Attacker
Referee

(A)

Movement of the player
Movement of the ball

An attacker (C) is in an offside position, not interfering with an opponent, when a
team-mate (A) passes the ball to player (B1) in an onside position who runs
towards the opponents’ goal and passes the ball (B2) to team-mate (C).
Attacker (C) was in an onside position when the ball was passed, so cannot be
penalised.
L aw s o f t he Ga m e 20 2 2 /2 3 | P ractical guidelines for m atch of fi cia l s

199

5. Injuries
The safety of the players is of paramount importance and the referee should
facilitate the work of the medical personnel, especially in the case of a serious
injury and/or an assessment of a head injury. This will include respecting and
assisting with agreed assessment/treatment protocols.

6. Treatment/assessment after a caution/sending-off
Previously, an injured player who received medical attention on the field of
play had to leave before the restart. This can be unfair if an opponent caused
the injury as the offending team has a numerical advantage when play restarts.
 owever, this requirement was introduced because players often unsportingly
H
used an injury to delay the restart for tactical reasons.
 s a balance between these two unfair situations, The IFAB has decided that
A
only for a physical offence where the opponent is cautioned or sent off, an
injured player can be quickly assessed/treated and then remain on the field of
play.
I n principle, the delay should not be any longer than currently occurs when a
medical person(s) comes onto the field to assess an injury. The difference is
that the point at which the referee used to require the medical person(s) and
the player to leave is now the point at which the medical staff leave but the
player can remain.
 o ensure the injured player does not use/extend the delay unfairly, referees
T
are advised to:

• b
 e aware of the match situation and any potential tactical reason to delay the
restart
• inform the injured player that if medical treatment is required it must be
quick
• signal for the medical person(s) (not the stretchers) and, if possible, remind
them to be quick
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When the referee decides play should restart, either:

• t he medical person(s) leaves and the player remains or
• the player leaves for further assessment/treatment (stretcher signal may be
necessary)
 s a general guide, the restart should not be delayed for more than about
A
20–25 seconds beyond the point when everyone was ready for play to restart,
except in the case of a serious injury and/or an assessment of a head injury.
The referee must make full allowance for the stoppage.
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