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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.  
 
Artikel B11.5  
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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: 
 
 

 Bijstand door Vertegenwoordiging door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangeslotenen, 
andere dan 
clubs of 
scheidsrechters 
 

- 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 
geschil inzake een 
arbeidsovereenkomst van speler 
of trainer. 

- 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 niet-
disciplinaire procedures, wanneer 
het een minderjarige 
aangeslotene betreft, en mits 
toelating van de instantie 
waarvoor hij moet verschijnen, 
wegens bijzondere 
omstandigheden 
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Clubs 

 
 
 
 
een advocaat 

- 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. 

 

 
Scheidsrechters 
 

 
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.  
 

3 MINNELIJKE SCHIKKING 
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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 
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. 
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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. 
 
 
 

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: 
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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;  
 

Art. P 
Voor de eerste ploegen van het profvoetbal geldt dit enkel voor de rechtstreekse uitsluiting 
(rode kaart); 
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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. 
 

- 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 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. 
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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. 
 
 

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.  
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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 

- 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. 

spel- en andere feiten in het 
kader van de wedstrijd (met 
uitzondering van de van 
rechtswege aanhangigmaking 
en/of feiten van discriminatie) 

- 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 
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. 

- kwalificatie van spelers - 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. 
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- 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. 

- de toewijzing van de speler - binnen de veertien dagen na de datum waarop de benadeelde club 
kennis kon krijgen van de toewijzing aan een andere club; 

- 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) 

- vóór 17 mei van het lopende seizoen. 

- de weigering  of validatie van 
een transfer of heraansluiting 
wegens bijzondere 
omstandigheden 

- binnen de veertien dagen na de publicatie van de weigering of de 
validatie; 

- het voeren van 
transferonderhandelingen 

- 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. 

- opleidingsvergoedingen 
ACFF 

- uiterlijk op 31 maart van het seizoen waarin de opleidingsvergoeding 
moet worden betaald. 

- de betwisting door een 
toegewezen aangeslotene 
van een disciplinaire 
beslissing van een club 

- binnen de veertien dagen na de datum van de aangetekende 
betekening van de beslissing. 

- de daden van 
wedstrijdvervalsing 

- binnen een periode van acht jaar, vanaf 1 juli volgend op het seizoen 
waarin de poging of daad van wedstrijdvervalsing gepleegd werd. 

- dopingdelicten  - acht jaar vanaf de dag volgend op die waarop kennis werd verkregen 
van het dopingdelict. 

- financiële aangelegenheden 
in bekerwedstrijden 

- 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. 
 
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.  
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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.  
 
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. 
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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; 
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  
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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: 
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.  
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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. 
 
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. 
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 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.  
 

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  
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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.  
 

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 niet-
ontvankelijkheid van dit verzoek, alsook de vragen van de Evocatiecommissie 
beantwoorden; 
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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. 
 

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  
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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 BASIS VAN EEN 
SCHEIDSRECHTERVERSLAG 

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; 
- 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.  
 

 De wrakingsprocedure is ook van toepassing op de arbiters van de arbitrage-
instanties van de KBVB. 

 
Artikel B11.61  
Leden van disciplinaire instanties kunnen, met betrekking tot hun functies, worden gewraakt 
om dezelfde redenen als de rechters of de arbiters zoals omschreven in het Gerechtelijk 
Wetboek.  
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 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. 
 
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  
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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  
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.  
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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 
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  
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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.  
 
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 - verzet, 

- hoger beroep* 
- verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de 

Sport* 
Buitengewone rechtsmiddelen - 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  
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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.  
 
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 
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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 
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 e-
mailadres. 
 

 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.  
 

mailto:griffie@rbfa.be
mailto:griffie@rbfa.be
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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. 
 
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  
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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: 
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. 
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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  
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. 
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- 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;  

- 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 BEHANDELING VOOR DE 
LICENTIECOMMISSIE 

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  
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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.  
 
 
 

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; 
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- 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.  
 

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: 
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- 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.  

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, 
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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. 
 
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.  
 

http://www.bas-cbas.be/
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 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.  
 
 
 
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; 
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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 
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 
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belangen van de opsteller, heeft de hoedanigheid van deze laatste geen invloed op de 
bepaling van de bevoegde rechtsmacht. 
 
 
 

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%. 
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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. 
 

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. 
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  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 
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. 



Boek B, Titel 11 – Geschillen en procedures 

 
   Page 44 of 93 

 
De betrokken aangeslotene wordt dan beschouwd als geschorst door de club waaraan hij is 
toegewezen. 
 
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: 
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- de schorsingen van aangeslotenen in het kader van de gele en rode kaarten;  
- 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.  
 
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.   
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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; 
2° binnen welke termijn de betrokkene de alternatieve maatregel moet realiseren.  
 
 
 
Artikel B11.144  
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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 
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. 
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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 
- 4de 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 
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. 
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 Bepaling geldig voor seizoen 2021-2022 : Clubs die het geannuleerde seizoen 2020-
2021 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 
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 
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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 leeftijdscategorie. 
 
Indien een club meerdere ploegen heeft in dezelfde leeftijdscategorie en die club een ploeg 
waarin haar geschorste speler uitkwam niet meer in lijn brengt, dan heeft de (resterende) 
schorsing uitwerking vanaf de eerstvolgende speeldag van de A-ploeg. 
 
Indien de club waarvoor de speler gekwalificeerd is geen ploeg (meer) in lijn brengt in zijn 
leeftijdscategorie, 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. 
 
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.  
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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.   

 
 

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. 
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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.  
 
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. 
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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.  
 
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.  
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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.  
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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), 
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- 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.  
 

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: 
 

 Gele kaart Rode kaart 
Alle ploegen behalve jeugd 2,50 EUR 5,00 EUR 
Jeugd Geen retributie 5,00 EUR 

 
2° Voor de vriendschappelijke wedstrijden: 
 

 Gele kaart Rode kaart 
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Profvoetbal 1A 25,00 EUR 50,00 EUR 
Profvoetbal 1B 15,00 EUR 30,00 EUR 
1ste nationale 
Super League Vrouwenvoetbal 

10,00 EUR 20,00 EUR 

2de en 3de afdeling VV/ACFF 
Eerste ploeg nationale 
vrouwenafdelingen 

7,50 EUR 15,00 EUR 

Eerste ploeg provinciale 
afdelingen 

5,00 EUR 10,00 EUR 

Reserven 
Recreatief voetbal 

2,50 EUR 5,00 EUR 

Jeugd 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. 
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.  
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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 

Profvoetbal: 
 
De betrokkene wordt 
geschorst: 
- voor één wedstrijd zodra hij 

5 gele kaarten heeft 
opgelopen 

- voor twee wedstrijden 
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.  

Amateurvoetbal: 
 
De betrokkene wordt geschorst 
voor één wedstrijd zodra hij een 
reeks van 3 gele kaarten heeft 
opgelopen in wedstrijden van het 
kampioenschap van eerste 
ploegen 
 

Wedstrijden van: 
- een eindronde (profvoetbal 

en amateurvoetbal) 
- de play-offs van de 1ste 

nationale en de Super 
League Vrouwenvoetbal 

- 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 betrokkene wordt geschorst voor één wedstrijd zodra hij een 
reeks van 2 gele kaarten heeft opgelopen. 
. 
 

- de Beker van België heren 
vanaf speeldag 5 

- de Beker van België 
vrouwen vanaf de 1/16de 
finales 

- de play-offs in het 
Profvoetbal 

De betrokkene wordt geschorst voor één wedstrijd zodra hij een 
reeks van 3 gele kaarten heeft opgelopen.  

Kampioenschapswedstrijden 
(veteranen), reserven en jeugd 

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.  
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11.6.3  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 
 
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; 
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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- 
Wedstrijden van eerste 
ploegen 

Profvoetbal: 
 
De schorsing slaat op de eerstvolgende 
wedstrijd van het kampioenschap van 
de eerste ploeg die volgt op de 
wedstrijd van het kampioenschap 
waarin de betrokkene het voorwerp was 
van zijn vijfde gele kaart in 
verschillende wedstrijden of van twee 
gele kaarten in de loop van eenzelfde 
wedstrijd.  

Amateurvoetbal: 
 
De schorsing slaat op de eerstvolgende 
wedstrijd van het kampioenschap van de 
eerste ploeg die volgt op de wedstrijd van 
het kampioenschap waarin de betrokkene 
het voorwerp was van zijn derde gele kaart 
in verschillende wedstrijden of van twee 
gele kaarten in de loop van eenzelfde 
wedstrijd. 

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 

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.  
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Beker van België vanaf 
speeldag 5 
Play-offs in het 
profvoetbal 

De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van de Beker van Belgie,  de play-
offs van de eerste ploeg van de betrokken club die volgt op de wedstrijd van de play-
offs 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.  
 

Kampioenschaps- 
wedstrijden  
(veteranen), reserven 
en jeugd 
 

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): 

  
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  

   
Eerste ploeg 
A  

  
Eerste ploeg 
A  

  
Eerste ploeg 
A  

Pas Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd 
na 2 bijkomende gele kaarten opgelopen in de eerste ploeg A. 
Hij is bij schorsing 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   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 
A  

Geen schorsing. Dit geldt eveneens in de volgende gevallen  :  
  

• 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 gele 
kaart 

2de gele 
kaart 

3de gele 
kaart 

Gevolg voor de aangeslotene 

 
Eerste 
ploeg A 

 
Eerste ploeg 
A 

 
Eerste ploeg 
A 

Geschorst voor de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de 
eerste ploeg A. Hij is hierdoor eveneens geschorst voor de 
eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van elke andere ploeg, 
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waarvoor hij gekwalificeerd is, die de dag van de schorsing of de zes 
erop volgende dagen gespeeld worden.  

 
Eerste 
ploeg B 

 
Eerste ploeg 
A 

 
Eerste ploeg 
B 

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.. 

Eerste 
ploeg A 

Reserven Eerste ploeg 
B 

Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking “jeugd & reserven” 
en “eerste ploegen”. 

 
Eerste 
ploeg B 

 
Eerste ploeg 
B 

 
Eerste ploeg 
A 

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 gele 
kaart 

2de gele 
kaart 

3de gele 
kaart 

Gevolg voor de aangeslotene 

 
U21 

 
Prov. U17 

 
Reserven A 

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. (*). 

 
Nat. U21 

 
Prov. U17 

 
U21 

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. (*) 

Nat. U17 Reserven B Eerste ploeg Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking “jeugd & reserven” en 
“eerste ploegen”. 

 
 
Prov. U17 

 
 
Gew. U17 A 

 
 
Gew. U17 B 

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. (*) 

 
Prov. U17 
club A 

 
Gew. U17 
club B 

 
U21 
club C 

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 gele 
kaart 

2de gele kaart 3de gele kaart Gevolg voor de aangeslotene 

 
reserven 

 
Veteranen 

 
reserven 

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. 

Veteranen Reserven Eerste ploeg Nog niet geschorst, want afzonderlijke boeking “veteranen, jeugd & 
reserven” en “eerste ploegen”. 

 
 

2° Schorsing in andere wedstrijden, na schorsing voor gele kaarten in 
kampioenschapswedstrijden 
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Dag Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di 
Wed- 
strijd 
van 

 
1 

     
U21 

 
Res 

 
1 

  
Be-
ker 

 
1 

  
U21 

 
Res 

 
1 

  

 Gele kaart 
aanleiding 
tot 
schorsing 

      Schor- 
sing 
gaat in 

      
 
 
 

Pe- 
riode 
voor- 
bij 

  

Spelen 
of 
niet? 

      
J 

 
J 

 
N 

  
J 

 
J 

  
N 

 
N 

 
J 

  

        Wedstrijd op zondag wordt uitgesteld of heeft niet plaats 
         

 
 

  Schor- 
sing 
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 

 
 
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.  
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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  de Play-offs (of 
finalewedstrijd heen en 
terug in 1B) 

de Beker van België 

 
 
 
Prof-
voetbal 

Bij schorsing ten gevolge van 
vijf gele kaarten of twee gele 
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. 
 

Bij schorsing ten gevolge 
van drie gele kaarten of 
twee gele kaarten in de 
laatste wedstrijd:  
geen overdracht.  

Bij schorsing ten gevolge 
van drie gele kaarten of 
twee gele kaarten al dan 
niet in eenzelfde 
wedstrijd:  
Geen overdracht. 
 

Amateur- 
voetbal 

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 Club amateurvoetbal 

 
 
 
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. 

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. 

 
 
Club 
amateur- 
Voetbal 

1) gele kaarten tellen verder. 
 
2) Bij schorsing ten gevolge van drie 
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. 
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11.7.2  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 TIJDENS 
VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN 

Artikel B11.194  
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.  
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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). 
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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; 
- 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. 
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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.  
 

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 
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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.  
 
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. 
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Artikel B11.215  
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 
 
Artikel B11.223  
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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.  
 

http://www.unia.be/
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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  
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.  
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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.  
 
 
Artikel B11.247   
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Het inschrijvingsrecht voor een club wordt ambtshalve geboekt op het debet- van de rekening-
courant 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 niet-
veroordeling.  
 

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 :  
 
1° Ten laste van de partijen: 

- Ingeval een disciplinaire sanctie wordt uitgesproken in eerste aanleg;  
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- 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 VAN SCHEIDSRECHTERS VOOR 
LOONVERLIES 

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. 
 

13.5 BOETES IN GEVAL VAN NIET-GEGRONDE OF TERGENDE 
EN ROEKELOZE VORDERING 

Artikel B11.258  
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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 : 
 
 provinciale afdelingen, 

vrouwenclubs, 
provinciaal futsal, 
recreatief voetbal, 
minivoetbal en 
aangeslotenen 

 
2de en 3de afdeling 
VV/ACFF 

 
profvoetbal 1A en 1B, 
1ste nationale en nationaal 
futsal 

Niet gegrond - - - 

Tergend 80,00 EUR 120,00 EUR 240,00 EUR 

 
2° Hoger Beroep: 
 
Niet gegrond 40,00 EUR 80,00 EUR 120,00 EUR 

Tergend 160,00 EUR 320,00 EUR 480,00 EUR 

 
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 

 
4° Evocatie 
 
Niet gegrond 80,00 EUR 160,00 EUR 240,00 EUR 

Tergend 320,00 EUR 640,00 EUR 960,00 EUR 

 

 Deze boetes zijn niet cumulatief zodat alleen de hoogste boete wordt toegepast. 
 

 

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.  
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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. 
 
 
 

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 
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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;  
- 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 
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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 
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.  
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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 
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. 
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15 VERHAAL BIJ HET BELGISCH CENTRUM VOOR 
ARBITRAGE EN MEDIATIE IN DE SPORTSECTOR (C-
SAR)  

 

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 gericht aan het Belgisch 
Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de sportsector en wordt gericht tegen de KBVB en voor 
zover van toepassing, alle partijen.  
 
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 :  

 
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 (www.c-sar.be). 



Boek B, Titel 11 – Geschillen en procedures 

 
   Page 89 of 93 

 
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, binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de datum vanaf de publicatie ervan 
voor een partij - andere dan de betrokken club - die verhaal instelt en binnen twee 
kalenderdagen te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de arbitrage voor de andere partijen, 
zijn deelname in de arbitragekosten betalen, d.w.z. de helft van het forfaitaire bedrag vermeld 
in Bijlage I van het Reglement C-SAR. 
 

De arbitrage vangt aan op de dag waarop het secretariaat van C-SAR zowel het verzoek 
tot arbitrage met bijlagen als betalingsbewijs heeft ontvangen. 
 
Artikel B11.276  
De verweerder stelt het secretariaat van het C-SAR per e-mail zo spoedig mogelijk in kennis 
van zijn keuze van de arbiter en van een voorstel van procedure-agenda en zitting uiterlijk in 
zijn antwoord binnen de twee kalenderdagen te rekenen van de kennisgeving van 
aanvangsdatum van de arbitrage door het secretariaat. Het antwoord moet ook de gegevens 
bevatten zoals bepaald in het reglement C-SAR. De verweerder betaalt binnen dezelfde 
termijn zijn deelname aan de arbitragekosten, d.w.z. de helft van het forfaitaire bedrag vermeld 
in Bijlage I 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 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 in het 
kader van een verhaal tegen een beslissing van de Licentiecommissie inzake de toekenning 
van een licentie. Het verzoek tot tussenkomst moet worden gericht aan het secretariaat van 
C-SAR binnen twee kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving aanvangsdatum van 
de arbitrage. De tussenkomende partij betaalt binnen dezelfde termijn zijn deelname aan de 
arbitragekosten. 
  
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. 
 
Het Auditoraat voor de Licenties staat in kopie van alle uitwisselingen. 
 
Artikel B11.279 
Een verhaal tegen een voorlopige beslissing kan pas worden ingesteld vanaf de kennisgeving 
van de eindbeslissing. 
 
Artikel B11.280  
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Het verhaal tegen een beslissing inzake het weigeren of toekennen van een licentie, het 
verhaal tegen een beslissing waarbij een sanctie wordt opgelegd in het kader van Financial 
Fait Play of een geschil inzake licenties (andere dan het verhaal voorzien in artikel 15.2 
reglement C-SAR) wordt door drie arbiters beslecht. 
Elk van de partijen duidt in het verzoek tot arbitrage of verhaal 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 voor zover mogelijk binnen twee 
kalenderdagen na ontvangst van het antwoord op het verzoek tot arbitrage of verhaal. De 
derde arbiter, die ambtshalve voorzitter van het scheidsgerecht is, wordt door het 
Benoemingscomité of de Voorzitter benoemd voor zover mogelijk binnen twee kalenderdagen 
na ontvangst door het secretariaat van het C-SAR van het antwoord op het verzoek tot 
arbitrage of verhaal. Wanneer één van de leden van het Scheidsgerecht een bedrijfsrevisor 
dient te zijn, kunnen de partijen een bedrijfsrevisor die de opleiding niet heeft gevolgd als 
arbiter aanwijzen, indien de lijst van arbiters die de door het C-SAR of door een door het C-
SAR erkende opleidingsorganisatie georganiseerde opleiding hebben gevolgd, de aanstelling 
van een bedrijfsrevisor met de vereiste beschikbaarheid niet toelaat.  
  
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 kalenderdagen na ontvangst van de 
bovengenoemde opmerkingen. 
 
Artikel B11.283  
Het verhaal tegen een beslissing van de Licentiecommissie betreffende het toezicht op de 
toekenningsvoorwaarden van de licentie 1A of 1B, betreffende de kennisgeving van latere 
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gebeurtenissen aan de toekenning van de licentie 1A of 1B of het verhaal tegen de verplichting 
tot betaling van een retributie ingeval van laattijdig of onvolledig indienen van het dossier 
Financial Fair Play, 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 
het C-SAR binnen drie kalenderdagen na de ontvangst door het secretariaat van het C-SAR 
van het antwoord inzake het verzoek tot arbitrage of verhaal. Indien het Benoemingscomité of 
de Voorzitter weigert de benoemde arbiter te bevestigen, benoemt hij een arbiter binnen drie 
kalenderdagen na ontvangst door het secretariaat van het C-SAR- van het antwoord inzake 
het verzoek tot arbitrage of verhaal.  
  
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 I van het reglement C-SAR ingeval van een 
scheidsgerecht bestaande uit drie arbiters. Wanneer het scheidsgerecht uit drie arbiters 
bestaat en één van de leden van het Scheidsgerecht een bedrijfsrevisor dient te zijn, kunnen 
de partijen een bedrijfsrevisor die de opleiding niet heeft gevolgd als arbiter aanwijzen, indien 
de lijst van arbiters die de door het C-SAR of door een door het C-SAR erkende 
opleidingsorganisatie georganiseerde opleiding hebben gevolgd, de aanstelling van een 
bedrijfsrevisor met de vereiste beschikbaarheid niet toelaat.  
  
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. 
 
De zittingen zijn openbaar indien een partij daarom verzoekt.  
 
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 
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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 
procedurekalender (conclusies, stukken en zitting) 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 
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, die verslag uitbrengt, 
in voorkomend geval ook schriftelijk, 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 geven duidelijk aan welke stukken als vertrouwelijk worden beschouwd en welke 
stukken als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. 
 
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 tot op drie werkdagen 
voor de zitting waarop de zaak wordt behandeld, door de club zijn betaald, en houdt tevens 
rekening met eventuele nieuwe informatie, voor zover deze informatie uiterlijk 24 uren voor 
de zitting werd toegezonden via het digitaal systeem aan het Auditoraat voor de Licenties. 
  
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; 
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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. 
 
Artikel B11.290 
Een partij kan binnen vijf kalenderdagen 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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