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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

-

* In Voetbal Vlaanderen-provincies:
provinciale herenkampioenschappen, en hun reserven;
provinciale kampioenschappen voor vrouwen seniores;
interprovinciale,
provinciale
en
gewestelijke
jeugdkampioenschappen 11/11;
interprovinciale, provinciale en gewestelijke 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.
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Voor het profvoetbal en het amateurvoetbal worden respectievelijk nadere regels
bepaald in de desbetreffende Boeken P, A en V.
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
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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.
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.

2.3 DEELNAME
Artikel B7.8
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 VV/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. A/V
Voor de kampioenschappen van de provinciale afdelingen en het recreatief voetbal Voetbal
Vlaanderen (seniores en jeugdploegen) 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.
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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. A/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.
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.
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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 KBVB de samenstelling van de reeksen bij
de Elite jeugd 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 KBVB
volgens de regels vastgelegd door de Pro League voor wat het profvoetbal 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.
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.
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De bevoegde instantie beslist over het te geven gevolg, met inachtneming der
noodwendigheden van de kalender.
De bevoegde bondsinstantie 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
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 de provinciale
algemene vergaderingen 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.
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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° tenminste veertien dagen op voorhand indien het een officiële avondwedstrijd betreft.
In dat geval is ook het akkoord van de bezoekende club vereist;
2° vóór het opmaken van de kalender als het een wedstrijd betreft die na 14.30 uur
gespeeld wordt tijdens de winterperiode.
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.
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.
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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 KBVB 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 de bezoekende club naar vrije keuze een nieuwe datum en uur voor aan
de bevoegde instantie, die hierover soeverein oordeelt.
Bij verplaatste of te herspelen wedstrijden van eerste ploegen van de provinciale
afdelingen of het recreatief voetbal Voetbal Vlaanderen, 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.
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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:
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.
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 42.

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 twee ploegen na de twee wedstrijden een gelijk aantal doelpunten gescoord hebben,
zijn de doelpunten gescoord op verplaatsing doorslaggevend.
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Indien de stand ondanks deze regel, nog gelijk blijft, wordt de tweede wedstrijd verlengd met
tweemaal vijftien minuten.
Indien het aantal gescoorde doelpunten in deze verlengingen gelijk is, dan is het op
verplaatsing gescoorde doelpuntenaantal doorslaggevend en duidt het de bezoekende ploeg
aan als winnaar.
Indien in de verlengingen geen enkel doelpunt wordt aangetekend, 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
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.
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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 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
Wanneer een club met twee 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 ingeschreven eerste ploegen die algemeen forfait geeft met haar B-ploeg
mag het daaropvolgende seizoen geen B-ploeg opstellen.
Artikel B7.32
In geval van een algemeen forfait of ontslag van vrouwenclubs kan de desbetreffende ploeg
zich het volgende seizoen enkel in de laagste provinciale afdeling inschrijven.
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.
Indien een vrouwenclub of vrouwenafdeling met een A-ploeg en met een B-ploeg, en/of een
C-ploeg in de reguliere competitie besluit om:
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-

-

haar A-ploeg uit competitie te nemen, ervoor ontslag te geven en niet in te schrijven,
zal haar B-ploeg het statuut van A-ploeg overnemen. Deze ploeg blijft echter spelen in
de afdeling waar zij gepositioneerd is.
haar A-ploeg of B-ploeg uit competitie te nemen, ervoor ontslag te geven en niet in te
schrijven, zal haar C- ploeg het statuut van B-ploeg overnemen. Deze ploeg blijft echter
spelen in de afdeling waar zij gepositioneerd is.

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.
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:
4° Indien een eerste ploeg van een herenclub of herenafdeling van het amateurvoetbal
drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen 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
(Provinciaal Comité, Sportcomité) zal, na de club te hebben opgeroepen en gehoord,
de sancties inzake forfait toepassen op de betrokken ploeg.
5° Indien een vrouwenclub of vrouwenafdeling drie keer achtereenvolgens of vijf keer
in de loop van het seizoen forfait verklaart voor haar A-ploeg, haar B-ploeg of Cploeg, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de
betrokken ploeg.
6° 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
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regionale reserven amateurs betwist, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen
forfait gegeven voor de betrokken ploeg.
7°

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.

8°

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 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 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.
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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.

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
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

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.
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-

Forfait
verklaard
door
de
bezoekende
club

Club die een forfaitaire
bondsbijdrage betaalt

-

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

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
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° afwezigheid op het reglementaire uur;
2° een onvoldoende aantal spelers;
3° het verlaten van het speelveld of weigeren te spelen;
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4° 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.
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.
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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.

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
De provinciale modaliteiten, die het begin van een eindronde op geen enkele wijze mogen
vertragen, kunnen, in afwijking van artikel 42 hierboven, bepalen dat de ploeg die de meeste
punten over alle wedstrijden behaalt, als eerste in haar afdeling of, in voorkomend geval,
in haar reeks wordt 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.
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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).

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°
a)
b)
c)

Wat betreft de eindrangschikking worden:
alle uitslagen van de door haar gespeelde wedstrijden geannuleerd;
de punten die behaald werden tegen deze club niet toegekend;
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
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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 (overgangsbepaling seizoen 2019-2020: 30 juni te lezen als 2 augustus).
Artikel B7.48
Iedere club respecteert de rangschikking van de competities.
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 (overgangsbepaling seizoen 2019-2020: 30 juni te
lezen als 2 augustus).
In geval van degradatie wegens wedstrijdvervalsing, overdracht van patrimonium of het nietbekomen van de vereiste licentie wordt eerst 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 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 wedstrijden tot gevolg hebben.

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
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De vrijkomende plaatsen worden toegewezen op basis van de rangschikking van de
eindronde van respectievelijk de 2de en 3de afdeling VV/ACFF.
2° Vrijkomende plaats(en) in 3de afdeling VV/ACFF
a) Wanneer er in de 3de afdeling VV/ACFF plaatsen vrijkomen, als gevolg van
bijkomende stijgers uit deze afdeling, worden de aldus vrijgekomen plaatsen
toegekend volgens de rangschikking van de interprovinciale eindronde.
Overgangsbepaling 2020-2021
Wanneer er in de 3de afdeling ACFF plaatsen vrijkomen, als gevolg van bijkomende
stijgers uit deze afdeling, worden de aldus vrijgekomen plaatsen toegekend op
basis van de overgangsbepalingen vermeld in Boek A, Titel 7.

b) Wanneer er echter in 3de afdeling VV/ACFF een plaats vrijkomt niet te wijten aan
bijkomende stijgers uit 3de afdeling VV/ACFFen eventueel na toepassing van punt
a) en met uitsluiting van deze vermeld voor wat betreft de 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.
c) Wanneer er echter in 3de afdeling VV/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.
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:
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Aantal wedstrijden gespeeld in de reeks met het grootst aantal ploegen .
Aantal wedstrijden gespeeld in de betrokken reeks van diezelfde afdeling
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.
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
Op nationaal en regionaal vlak van het amateurvoetbal worden de volgende eindronden
georganiseerd:
1° een “eindronde 1ste nationale”;
2° eindronden “stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen/ACFF”;
3° eindronden “dalen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen/ACFF”;
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4°
5°
6°
7°

eindronden “stijgen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen/ACFF”;
eindronden “dalen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen/ACFF”;
Interprovinciale eindronden Voetbal Vlaanderen/ACFF;
Provinciale eindronden Voetbal Vlaanderen/ACFF.

De minicompetitie die de stijger van de 1ste nationale naar het profvoetbal 1B aanduidt,
wordt “play-offs” genoemd.

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.

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
KBVB.
2° “Beker van België voor Vrouwen”;
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3° “Beker van België U21 profvoetbal”.

De modaliteiten worden bepaald door de Pro League en de kalender wordt beheerd
door de Kalendermanager KBVB.
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 hun provinciaal comité 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 Provinciaal Secretariaat, uiterlijk op 10
juni, dat deze weigeringen dan uiterlijk op 15 juni zal overmaken aan de KBVB.

3.2.2 Organisatie
Artikel B7.55
Bepalingen geldig voor het seizoen 2020-2021
In afwijking van onderstaand schema:
nemen deel aan Speeldag 3: 80 overblijvende clubs; 16 clubs 1ste nationale; Lierse
K.
nemen deel aan Speeldag 5: 24 overblijvende clubs; alle clubs uit het profvoetbal
1B, met uitzondering van iedere club die aantreedt met een U23-elftal en Lierse K.;
de verliezende club van de finalewedstrijd 1B van het seizoen 2019-2020; de laatst
gerangschikte club van de competitie 1A van het seizoen 2019-2020.
Nemen deel aan de 1/16de finales: de 16 overblijvende clubs; de 15 hoogst
gerangschikte clubs van de competitie 1A van het seizoen 2019-2020; de winnaar
van de finalewedstrijd 1B van het seizoen 2019-2020.
De 1/2e finales worden betwist in 1 enkele wedstrijd met rechtstreekse
uitschakeling. Bij gelijke stand na de wedstrijd worden eerst verlengingen gespeeld,
eventueel gevolgd door een strafschoppenserie.
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De andere bepalingen van het schema blijven onverlet van toepassing.

De volgende organisatieprincipes worden in acht genomen:
Deelnemers

Bepalingen
geldig voor
het seizoen
2020-2021:
Voorronde
Speeldag 1

Speeldag 2

4 clubs van provinciale
afdeling Luxemburg
160 clubs uit provinciale
afdelingen (1)
64 clubs 3de afdeling
VV/ACFF
ingedeeld in 8 geografische
groepen

Rechtstreekse
uitschakeling

Onmiddellijk
strafschoppenserie

finale

2 finalisten

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 2020-2021:
158 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

1/16de
finales
1/8 finales
1/4 finales
1/2 finales

Speeldag 4
Speeldag 5

Scheiding
ploegen

Bepalingen geldig voor het
seizoen 2020-2021:

Bepalingen geldig voor het
seizoen 2020-2021:
111 overblijvende clubs
49 clubs 2de afdeling
VV/ACFF
80 overblijvende clubs
16 clubs 1ste nationale
48 overblijvende clubs
24 overblijvende clubs
8 clubs profvoetbal 1B
16 overblijvende clubs
16 clubs profvoetbal 1A
16 overblijvende clubs
8 overblijvende clubs
4 overblijvende clubs

Speeldag 3

Rechtstreekse
uitschakeling
of heen en
terug

Eerst
verlengingen,
eventueel
gevolgd
door
strafschoppenserie
Heen- en terugwedstrijden
1 wedstrijd

Zie
artikel
B7.25
Verlengingen
en
eventueel
strafschoppenserie

Koning
Boudewijnstadion,
behoudens
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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.
Onverminderd alle andere reglementsbepalingen ter zake geldt onderstaande
overgangsbepaling tijdens het seizoen 2020-2021, voor wat betreft de eerste 5 speeldagen
Indien de thuisclub de wedstrijd niet kan organiseren op het eigen terrein omwille van een beslissing
van de bevoegde autoriteiten, dan zal de wedstrijd automatisch plaatsvinden op het terrein van de
tegenstrever.
Indien ook de tegenstrever de wedstrijd niet kan organiseren op het eigen terrein, en er niet uiterlijk
vier dagen voor de wedstrijddatum kan uitgeweken worden naar een neutraal terrein dat aan alle
reglementaire voorwaarden voldoet, zal een loting worden georganiseerd door het Competitions
Department van de KBVB teneinde de ploeg aan te duiden die zich rechtstreeks plaatst voor de
volgende ronde van de Beker van België.
(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
Bepalingen geldig voor het seizoen 2020-2021:
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
8 clubs voor de provincie Luxemburg + 2 Luxemburgse clubs uit de voorronde
(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 KBVB ervoor dat beide ploegen op verschillende
tijdstippen hun wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion.
loting voor heen- en terugwedstrijden: de Kalendermanager KBVB zorgt er voor dat beide ploegen op
verschillende tijdstippen hun wedstrijden kunnen afwerken in hun wedstrijdstadion.
(4) Op speeldag 5, 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;
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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.
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
KBVB.
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
KBVB.
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
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Europese clubs. Indien dit niet mogelijk is, wordt het Europees ticket dat is gereserveerd voor
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.

3.2.5 Audiovisuele uitzending
Artikel B7.72
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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.

Page 32 of 37

Boek B, Titel 7 - Competities

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)
(einde uiterlijk 3
weken voor start
competitie 2de
afdeling
VV/ACFF)

Eerste ronde
(2 weken voor
start competitie
2de afdeling
VV/ACFF)
Tweede ronde
(1 week voor
start competitie
2de afdeling
VV/ACFF)
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
56
ploegen
overblijven (1)(2)
56 ploegen uit
voorronde(s) (2)

28 overblijvende
clubs +
28 ploegen van
2de nationale
afdeling (2)
28 overblijvende
clubs
+ 16 clubs 1ste
nationale (3)
22 overblijvende
clubs (3) + 10
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 kwartfinales vinden de wedstrijden op zaterdag of op woensdag plaats conform de
kalender vastgesteld door de KBVB.
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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