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1 LIDMAATSCHAP 

1.1  AANSLUITING 

Artikel B4.1  

Een speler wordt lid van de KBVB en de vleugel van zijn club (Voetbal Vlaanderen of ACFF) 

via een aanvraag tot aansluiting.  

 

Artikel B4.2  

De aanvraag tot aansluiting is gericht aan de KBVB en geschiedt met akkoord van de club 

waarvoor de speler wenst uit te komen.  

 

Artikel B4.3  

De aansluiting is definitief van zodra de KBVB de aansluiting heeft aanvaard en geregistreerd. 

Deze aanvaarding en registratie geldt mede namens de vleugel.  

 

 Een speler is lid van de KBVB en lid van een vleugel (hetzij Voetbal Vlaanderen 

hetzij ACFF) volgens de affiliatie van zijn club. Er bestaat een apart register voor 

Voetbal Vlaanderen en ACFF.  

 

 In overeenstemming met artikel 5.1 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van spelers heeft de KBVB een elektronisch spelersregistratiesysteem dat aan 

elke speler een FIFA ID toekent wanneer hij voor het eerst wordt geregistreerd. Met 

uitzondering van spelers die deelnemen aan vriendschappelijke wedstrijden tijdens een 

proefperiode, mogen alleen elektronisch geregistreerde spelers met een FIFA ID deelnemen 

aan het georganiseerde voetbal. De registratie van een speler, of zijn aanvaarding van een 

proefperiode, houdt in dat hij ermee instemt de statuten en reglementen van de FIFA, de UEFA 

en de KBVB na te leven. 

 

Artikel B4.4  

Bij zijn aansluiting wordt de speler aan zijn club toegewezen.  

 

 In het kader van eventuele opleidingsvergoedingen die niet onder de FIFA Clearing 

House Regulations vallen, kan de KBVB aan de huidige club van toewijzing een 

spelerspaspoort afleveren voor de bij haar aangesloten spelers.     

 

Dit document vermeldt elke club waaraan de speler is toegewezen geweest sinds 

het kalenderjaar van zijn 12e verjaardag. 

 

Wat betreft eventuele opleidingsvergoedingen die onder de FIFA Clearing House Regulations 

vallen, wordt een Electronic Player Passport (EPP) gegenereerd. Het EPP is een elektronisch 

document met alle informatie over het lidmaatschap van een speler tijdens zijn loopbaan, met 

inbegrip van de betrokken voetbalbond(en), zijn status (amateur of betaalde sportbeoefenaar), 

het type inschrijving (permanent of uitgeleend) en de betrokken club(s) - met inbegrip van zijn 

opleidingscategorie(ën) - sinds het kalenderjaar van zijn 12ème verjaardag. Het EPP wordt 
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gegenereerd conform FIFA Clearing House Regulations. De KBVB zorgt ervoor dat, voor zover 

mogelijk, betrouwbare, accurate en volledige registratie-informatie over de betrokken speler 

aan de FIFA ter beschikking wordt gesteld via de FIFA Connect-interface, wanneer de FIFA 

via deze interface daarom verzoekt. 

 Deze bepaling steunt op artikel 7 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de 

Transfers van Spelers.  

Artikel B4.5  

Een speler kan slechts aan één club toegewezen zijn per voetbaldiscipline, met uitzondering 

van de mogelijke bijkomende toewijzing aan een club van het recreatief voetbal.  

 

 Deze bepaling steunt op artikel 5.3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van Spelers.  

  

Artikel B4.6  

Een speler wordt aangesloten als amateur of als betaalde sportbeoefenaar. Een ander statuut 

wordt niet erkend. 

 

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

Transfers van Spelers.  

 

1.2 FORMALITEITEN 

Artikel B4.7  

De aanvraag tot aansluiting gebeurt volgens de inhoudelijke en vormelijke voorwaarden die 

door de KBVB zijn vastgesteld.  

 

 De aanvraag tot aansluiting wordt via het toepasselijke digitale platform 

aangemaakt en ingediend, voorzien van alle vereiste toestemmingen. De aansluiting 

wordt geregistreerd op datum van de ontvangst op de KBVB van alle vereiste 

toestemmingen en documenten.  

 

Artikel B4.8  

De aanvraag tot aansluiting vermeldt in ieder geval de naam van de speler, het geslacht, de 

geboortedatum en de nationaliteit op dezelfde wijze zoals deze vermeld zijn op de officiële 

identiteitsdocumenten van de betrokkene, alsmede zijn officiële verblijfsgegevens en zijn 

elektronische contactgegevens.  

 

Voor de toepassing van het bondsreglement wordt de speler geacht woonstkeuze te hebben 

gedaan bij de gerechtigd correspondent van zijn club. 

 

Wie enkel identiteitsbewijzen kan voorleggen waarop alleen een geboortejaar voorkomt, wordt 

vermoed op 1 januari van het vermelde jaar geboren te zijn.  
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Artikel B4.9  

De registratie van de aansluiting wordt gemeld aan de club en de speler. 

 

Artikel B4.10  

Indien meerdere aansluitingsdocumenten of aanvragen tot aansluiting voor eenzelfde speler 

ingediend worden, wordt prioriteit verleend aan de door alle betrokken partijen onderschreven 

aanvraag die als eerste kan worden geregistreerd. In geval van betwisting is het laatste voor 

de registratie van de aansluiting vereiste akkoord doorslaggevend. 

 

Artikel B4.11  

Zodra de gerechtigde correspondent van de club kennis krijgt van het feit dat gegevens van 

de aangeslotene fouten bevat, brengt hij onmiddellijk de KBVB op de hoogte van de verschillen 

door het voorleggen van een fotokopie van een officieel identiteitsbewijs of van een attest, 

afgeleverd door een hiertoe bevoegde administratieve overheid, dat de juiste 

identiteitsgegevens van de aangeslotene bevestigt.  

 

Artikel B4.12  

Spelers die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) 

leggen bij hun aanvraag tot aansluiting een geldige nationale identiteitskaart of internationaal 

paspoort voor. 

 

Spelers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

(EER) leggen bij hun aanvraag tot aansluiting een geldige verblijfstitel voor, afgeleverd door 

een hiertoe bevoegde administratieve overheid van een lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte.  

 

 Als geldige verblijfstitel wordt onder meer aanvaard: een attest van inschrijving in 

het vreemdelingenregister in België.  

 

Artikel B4.13  

Voor spelers die (nog) geen wettelijk verblijf hebben in België maakt de KBVB de aansluiting 

voorwaardelijk aan het invullen van een bijzondere vragenlijst en het overleggen van vereiste 

bijkomende documenten.  

 

Artikel B4.14  

De aansluiting, waarvoor een internationaal transfercertificaat (ITC) is vereist, wordt slechts 

geregistreerd op de datum waarop de KBVB: 

1° aan de buitenlandse bond de ontvangst bevestigt van het door hem via het digitaal platform 

FIFA TMS afgeleverde ITC ; of 

2° de voorlopige registratie van de speler, conform de FIFA-reglementering, doorvoert bij 

gebrek aan antwoord van de buitenlandse bond; of 

3° de voorlopige registratie van de speler bevestigt op basis van een vervangende beslissing 

van FIFA.  

 

 Indien de speler die wenst aan te sluiten nooit deel heeft uitgemaakt van een buitenlandse 

club, moet geen internationaal transfercertificaat worden bekomen. Indien de speler die wenst 

aan te sluiten nog bij een buitenlandse club geregistreerd is, dan wel ooit in het buitenland in 
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het voetbal actief is geweest – ook al is hij inmiddels niet langer geregistreerd bij een 

buitenlandse club –, moet hij een internationaal transfercertificaat bekomen om te kunnen 

aansluiten. Een internationaal transfercertificaat is niet vereist voor minderjarigen jonger dan 

10 jaar.  

 
Artikel B4.15  

 Voor elke speler geldt er een individuele bondsbijdrage. Het bedrag en de wijze van 

betaling worden vastgelegd door de KBVB.  

 

 De individuele bondsbijdrage wordt geboekt op de rekening courant van de club 

waaraan de speler is toegewezen. Voor de speler die aansluit bij een nieuwe club die 

aanvaard wordt in de periode van 1 januari tot 30 juni, is deze bijdrage pas verschuldigd 

vanaf 1 juli van het seizoen volgend op deze aanvaarding. 

 

1.3 BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN 

Artikel B4.16  

In principe is een eerste internationale aansluiting of transfer van een speler alleen toegestaan 

als de speler ten minste 18 jaar oud is. 

 

De volgende vijf uitzonderingen zijn van toepassing: 

 

a) hetzij de ouders van de speler hun verblijfplaats hebben genomen in België om 

redenen die geen verband houden met het voetbal ; 
 

 Een document “samenstelling gezin” en een geldige verblijfsvergunning zijn 

daartoe een geschikt bewijs, samen met een deugdelijk ingevuld en ondertekend 

document “Ouderlijke Verklaring”.  
 

b) hetzij de minderjarige speler 16 tot 18 jaar oud is en het voorwerp uitmaakt van een 

internationale transfer binnen de Europese Unie (EU) dan wel binnen de Europese 

Economische Ruimte (EER). 

In dat geval dient de nieuwe Belgische club volgende verplichtingen na te komen: 

i. de club dient aan de minderjarige speler een gepaste voetbalopleiding en/of -

vorming te verstrekken welke conform is aan de hoogste nationale standaard (zie 

art. 4 van Annex 4 bij het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de Transfers 

van Spelers) ; en 

ii. bovenop een voetbalopleiding en/of -vorming is de club er tevens toe gehouden 

aan de minderjarige speler een academische, schoolse en/of beroepsopleiding te 

waarborgen, en/of een opleiding die de minderjarige speler zal toelaten om een 

ander beroep uit te oefenen van zodra hij niet langer als betaald sportbeoefenaar 

actief zal zijn ; en 

iii. de club dient alles in het werk te stellen teneinde aan de minderjarige speler een 

optimale omkadering te bieden (optimale huisvesting bij een gastgezin of in het 

opleidingscentrum van de club, het ter beschikking stellen van een begeleider 

binnen de club, etc.) ; en 
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iv. op het ogenblik van de aansluiting van een dergelijke minderjarige speler, dient de 

club aan de KBVB de bewijzen aan te leveren dat de club ertoe in staat is om de 

voormelde bepalingen en verplichtingen na te leven; 

c) hetzij de minderjarige speler in het buitenland woont op maximum 50 km van een grens 

van het betrokken land met België en zijn nieuwe Belgische club zich op maximum 50 

km bevindt van deze landsgrens. Daarbovenop mag de totale afstand tussen de 

woonplaats van de minderjarige speler en de exploitatiezetel van de Belgische club 

slechts maximaal 100 km bedragen ; 

d) hetzij de minderjarige speler - ten minste tijdelijk - verblijfsrecht heeft in België en/of 

door België erkend wordt als een kwetsbaar persoon die bescherming nodig heeft 

nadat hij zijn land van herkomst (of vorig gastland) om humanitaire redenen is 

ontvlucht, zonder zijn ouders, om een van de volgende redenen:  

 
i. zijn leven of vrijheid wordt bedreigd wegens religie, etniciteit, nationaliteit, 

sociale groep of politieke overtuiging; of  
 

ii. andere omstandigheden waarin zijn voortbestaan ernstig wordt bedreigd.  
 

Indien de minderjarige speler formeel is erkend als vluchteling of beschermd persoon, 
kan hij worden ingeschreven bij een prof- of amateurclub. Er zijn geen beperkingen op 
het aantal volgende binnenlandse transfers dat de minderjarige kan doen voordat hij 
18 jaar wordt.  
 
Indien de minderjarige door de Belgische autoriteiten formeel als asielzoeker of 
kwetsbaar persoon is erkend, kan hij overeenkomstig het bovenstaande alleen worden 
geregistreerd bij een amateurclub. De minderjarige kan het voorwerp uitmaken van een 
daaropvolgende nationale transfer, maar mag niet bij een profclub worden 
geregistreerd voordat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; 

e) hetzij de minderjarige speler student is en zich tijdelijk zonder zijn ouders naar België 

begeeft om academische redenen in het kader van een uitwisselingsprogramma. In dat 

geval mag de duur van de aansluiting van de minderjarige speler bij zijn nieuwe 

Belgische club – tot zijn 18de verjaardag of tot het einde van het 

uitwisselingsprogramma – één jaar niet overschrijden. De nieuwe Belgische club mag 

geen club zijn uit het profvoetbal, noch een nationale amateurclub zijn, en mag tevens 

ook geen enkele juridische, financiële of feitelijke band hebben met dergelijke 

voormelde clubs. 

 

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op een eerste aansluiting bij de KBVB 
van elke minderjarige speler die niet de Belgische nationaliteit heeft en die niet ononderbroken 
in België heeft gewoond gedurende ten minste de laatste vijf jaar. 
 
Wanneer een minderjarige speler ten minste 10 jaar oud is, is een goedkeuring vereist van de 
Players’ Status Chamber van het FIFA Football Tribunal wanneer het gaat om:  
 

- zijn internationale transfer;  
 

- zijn eerste aansluiting; of 
 

- zijn eerste aansluiting wanneer de minderjarige speler niet de Belgische nationaliteit 
heeft na ten minste de laatste vijf jaar onafgebroken in België te hebben gewoond. 
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De goedkeuring wordt gevraagd vóór de aanvraag van het ITC en/of de registratie van 

voormelde aansluiting door de KBVB.  

 

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

- heeft een zorgplicht ten aanzien van de minderjarige speler; 
 

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

 
- moet ervoor zorgen dat de minderjarige speler de kans krijgt een academische 

opleiding te volgen (volgens de hoogste nationale normen) die hem in staat stelt een 
carrière buiten het voetbal na te streven. 

 
De procedures betreffende de aanvragen bij het FIFA Football Tribunal met betrekking tot het 

in dit artikel genoemde onderwerp zijn opgenomen in de procedureregels van het FIFA 

Football Tribunal. 

 

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

Transfers van Spelers. 

 

1.4 UITZONDERLIJKE REGULARISATIE OF ANNULATIE VAN 

DE (HER)AANSLUITING 

Artikel B4.17  

In uitzonderlijke omstandigheden kan een (her)aansluiting geregulariseerd of geannuleerd 

worden door de daartoe bevoegde bondsinstantie. 

 De aanvraag kan via het toepasselijke digitale platform worden ingediend.  

 

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

- een club van het profvoetbal voor een speler die wenst gekwalificeerd te zijn en/of 
gekwalificeerd is voor een officiële wedstrijd van een eerste elftal, beloften of 
reserven van de club ; of  
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- een club van het amateurvoetbal voor een speler  die wenst gekwalificeerd te zijn 
en/of gekwalificeerd is voor een officiële wedstrijd van een eerste elftal van de club 
in de eindronde van de 1ste nationale ; of 

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

 

Elke aanvraag moet, met redenen omkleed, gezamenlijk door de speler en de club van 
toewijzing ingediend worden via het toepasselijke digitale platform of per aangetekend 
schrijven, en dit binnen de veertien dagen volgend op de kennisname van de vergissing of 
van de uitzonderlijke omstandigheid welke wordt ingeroepen, doch ten laatste op 15 maart 
van het lopende seizoen. 
 

Het onderzoek van een aanvraag tot regularisatie of annulatie geeft aanleiding tot de 
volgende retributie, die op het debet van de rekening-courant van de vragende club wordt 
geboekt: 

- 500,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1A; 
- 400,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1B. 

 

Art. A/V 
In uitzonderlijke omstandigheden kan een aansluiting van een speler, die niet vermeld wordt 
in artikel 17 P, geregulariseerd of geannuleerd worden door de Hoge Raad.  
 
Elke aanvraag moet, met redenen omkleed, gezamenlijk door de speler en de club van 
toewijzing ingediend worden via het toepasselijke digitale platform of per aangetekend 
schrijven, en dit binnen de veertien dagen volgend op de kennisname van de vergissing of 
van de uitzonderlijke omstandigheid welke wordt ingeroepen, doch ten laatste op 15 maart 
van het lopende seizoen. 
 
Het onderzoek van een aanvraag tot regularisatie of annulatie geeft aanleiding tot de 
volgende retributie, die op het debet van de rekening-courant van de vragende club wordt 
geboekt: 

- 300,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 1ste nationale ; 
- 250,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 2de afdeling VV/ACFF; 
- 200,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 3de afdeling VV/ACFF; 
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in provinciale afdelingen; 
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in vrouwenafdelingen; 
- 50,00 EUR wanneer de clubs uitkomen in het minivoetbal of het recreatief voetbal. 

 

1.5 RECHTEN EN PLICHTEN 

Artikel B4.18  

Alleen bij de KBVB aangesloten spelers zijn gerechtigd om aan wedstrijden van het door de 

KBVB of zijn vleugels georganiseerde voetbal deel te nemen. 

 

Elke speler is ertoe gehouden om het bondsreglement na te leven. Door zijn aansluiting 

verbindt hij er zich toe het bepaalde in de statuten en reglementen van de FIFA en de UEFA 

na te leven.  
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 Deze bepaling steunt op artikel 5 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de 

Transfers van Spelers. 

  

Artikel B4.19   

In het bijzonder zijn spelers ertoe gebonden: 

1° zich te onthouden van daden die schade kunnen berokkenen aan de bond, zijn clubs of 

zijn aangeslotenen; 

2° de integriteit van de scheidsrechters, de bondsinstanties of hun leden niet in twijfel te 

trekken, door publieke verklaringen zoals doch niet beperkt tot verklaringen in de media of 

in berichten die via de sociale media verspreid worden; 

3° onder voorbehoud van de uitoefening van het reglementair recht van verhaal, de door de 

bondsinstanties genomen beslissingen na te leven. Zij ontslaan de bond en de leden van 

de bondsinstanties van elke aansprakelijkheid voor de gevolgen die daar voor hen uit 

voortvloeien; 

4° niet deel te nemen aan trainingen van een andere club dan deze waaraan ze zijn 

toegewezen of voor dewelke ze gekwalificeerd zijn, tenzij toelating van de betrokken 

club(s); 

5° de toepasselijke dopingreglementen na te leven; 

6° zich te onthouden van elke daad of poging tot wedstrijdvervalsing en onverwijld elke daad 

of poging tot wedstrijdvervalsing aan de KBVB te melden.  

7° niet deel te nemen aan weddenschappen, met als doel zich te verrijken, op de wedstrijden 

van de clubs van hun afdeling of andere wedstrijden waarbij hun club belang heeft. 

 

Spelers houden zich ook aan de reglementen die gelden voor de door de bond of de 

geconventioneerde groeperingen georganiseerde of gepatroneerde activiteiten.  

 

Artikel B4.20  

Alle met het bondsreglement strijdige bedingen zijn van rechtswege nietig voor zover zij ertoe 

strekken de rechten van de speler te beperken of zijn verplichtingen te verzwaren. 

 

1.6 EINDE VAN DE AANSLUITING 

1.6.1 Algemeen 

Artikel B4.21  

De aansluiting eindigt in de volgende gevallen: 

1° de ontslagname van de amateur; 

2° de desaffectatie van de amateur op initiatief van de club ; 

3° de ontslagname of de schrapping van de club van de speler; 

4° de schrapping van de speler; 

5° het eindigen van het contract van de betaalde sportbeoefenaar; 

6° de internationale transfer van de speler naar het buitenland; 

7° het overlijden van de speler.  

 

Artikel B4.22  

Het einde van het lidmaatschap van de KBVB betekent ook het einde van het lidmaatschap 

van de vleugel.  
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1.6.2  Ontslagname van de amateur 

Artikel B4.23  

Het ontslag is een eenzijdige rechtshandeling waarbij de amateur zijn wil te kennen geeft zijn 

lidmaatschap te beëindigen.  

 

Artikel B4.24  

Het ontslag bij de KBVB heeft tevens betrekking op het lidmaatschap bij een vleugel.  

Het ontslag heeft betrekking op alle entiteiten, tenzij de speler meldt tot welke 

voetbaldiscipline(s) het ontslag beperkt wordt. 

 

Artikel B4.25  

De kennisgeving van het ontslag geschiedt schriftelijk, via het toepasselijke digitale platform 

of via een aan de KBVB en de betrokken club van toewijzing gericht aangetekend schrijven.  

  

 Voor wat de clubs betreft behorende tot de Franse Gemeenschap of de Duitstalige 

Gemeenschap, zijn bepalingen inzake opleidingsvergoedingen van toepassing.  

 

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

- wordt gevolgd door een toewijzing aan een andere club die tot een van de 
bovengenoemde gemeenschappen behoort, of 

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

 
van een speler jonger dan 25 vóór 1 januari van het lopende seizoen, zal de nieuwe 
club een opleidingsvergoeding betalen aan de club(s) van de Franse of Duitstalige 
Gemeenschap die de speler heeft (hebben) opgeleid tijdens de opleidingsperiode 
vanaf het ogenblik dat de speler is ingeschreven op het officiële wedstrijdblad van een 
eerste ploeg. 

 

Art. A 
De opleidingsperiode begint met de aansluiting bij de KBVB, op voorwaarde dat deze 
plaatsvindt vóór 1 januari van het seizoen, en eindigt : 
 

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

 

Art. A 
 

1° Spelers : 
De opleidingsvergoeding, die jaarlijks wordt geïndexeerd, bedraagt : 

97,40 euro per opleidingsseizoen voor spelers van U6 tot en met U11; 
201,30 EUR per opleidingsseizoen voor spelers van U12 tot en met U17; 
396,20 euro per opleidingsseizoen voor spelers van U18 tot en met U21. 
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2° Speelsters : 
De opleidingsvergoeding, die jaarlijks wordt geïndexeerd, bedraagt 

71,40 EUR per opleidingsseizoen voor speelsters van U6 tot en met U11; 
155,90 EUR per opleidingsseizoen voor speelsters van U12 tot en met U17; 
298,80 EUR per opleidingsseizoen voor speelsters van U18 tot en met U20. 
 

Deze opleidingsvergoeding wordt berekend naar rato van het aantal 
opleidingsseizoenen dat de speler sinds de eventuele betaling van de vorige opleiding 
bij zijn opleidingsclub(s) heeft doorgebracht.  
 
Per opleidingsseizoen is slechts één opleidingsvergoeding verschuldigd.  
 
Een club heeft geen recht op een opleidingsvergoeding voor een speler die zij heeft 
gedesaffecteerd. 
 
De KBVB zorgt voor de boekhouding via de lopende rekening van de betrokken clubs. 
De administratieve kosten komen ten laste van de speler die ontslag heeft genomen. 

 
Sancties 

 

 De club zal de ontvangen vergoeding terugbetalen aan de persoon die ze 

heeft betaald. Bovendien moet de club een boete betalen van 15% van deze 

vergoeding bij een eerste overtreding, 30% bij een tweede overtreding en 50% 

bij een derde overtreding. 

 

Artikel B4.26  

Indien een amateur ontslag neemt om zijn decretale vrijheid te bekomen, dient dit op straffe 

van verval te gebeuren in de periode van 1 april tot 30 april.  

In dit geval heeft het ontslag uitwerking op 1 juli erop volgend.  

 

  Elke amateur van een club behorende tot de Vlaamse Gemeenschap heeft 

het recht om jaarlijks het lidmaatschap bij zijn club te beëindigen. Dit gebeurt door een 

tussen 1 april en 30 april gedane kennisgeving aan de club van toewijzing en aan de 

KBVB. Zie: artikel 3, §1 van het Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut 

van de niet-professionele sportbeoefenaar en het Ministerieel besluit van 22 juni 2000 

tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen de niet-

professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat 

de KBVB betreft.  

 

  Elke amateur van een club behorende tot de Franse Gemeenschap of de 

Duitstalige Gemeenschap heeft het recht om jaarlijks het lidmaatschap bij zijn club te 

beëindigen. Dit gebeurt door een tussen 1 april en 30 april gedane kennisgeving aan 

de opgezegde club en aan de KBVB. Zie: artikel 16, Decreet van 3 mei 2019 met 

betrekking tot de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap (“Décret 

du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française”).  
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Artikel B4.27  

De KBVB registreert het ontslag en bevestigt deze registratie aan de betrokken vleugel, de 

betrokken speler en zijn club van toewijzing en desgevallend de club waarvoor hij tijdelijk 

gekwalificeerd is.  

 

Artikel B4.28  

De speler die ontslag neemt, wordt op de bondsrepertoria van de KBVB behouden tot 30 

maanden na diens laatste officiële wedstrijd. 

 

 Deze bepaling steunt op artikel 4 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de 

Transfers van Spelers. 

 

Artikel B4.29  

De amateurspeler blijft speelgerechtigd tot 30 juni voor de club waarvoor hij gekwalificeerd is 

op de datum van zijn ontslagname.  

 

1.6.3 Desaffectatie van de amateur op initiatief van de club 

Artikel B4.30  

Indien de club heeft besloten het lidmaatschap van een bij haar aangesloten amateur te 

beëindigen, betekent zij haar beslissing aan de KBVB volgens de wijze die de KBVB voorziet.  

 

 Deze betekening gebeurt via het toepasselijke digitale platform, behalve in de 

maanden juli en augustus.  

 

Artikel B4.31  

De registratie van de betekening heeft de desaffectatie van de speler tot gevolg. Door de 

desaffectatie wordt het lidmaatschap van de KBVB en de vleugel beëindigd. 

De desaffectatie van een tijdelijk getransfereerde speler heeft pas uitwerking bij het verstrijken 

van de transfer. 

 

Artikel B4.32  

Wanneer een desaffectatie per vergissing aan de bond werd betekend, laat de club de 

gedesaffecteerde aangeslotene een nieuw aansluitingsdocument ondertekenen. Na de 

reglementaire wachttijd, volgend op de boeking van de aansluiting, mag hij opnieuw met zijn 

club spelen zonder beperking wat de kwalificatie betreft. 

 

2 WIJZIGING VAN CLUB 

2.1 HERAANSLUITING 

Artikel B4.33  

Na beëindiging van het lidmaatschap bij de KBVB kan een speler heraansluiten onder de 

volgende voorwaarden.  
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Heraansluiting bij de laatste club van toewijzing volgt de normale regels van de aansluiting. In 

het hierna volgend onderdeel wordt de situatie geregeld waarin een speler een heraansluiting 

beoogt bij een andere club dan deze waaraan hij was toegewezen op het einde van zijn 

voorgaande aansluiting. 

 

 Ingeval van beëindiging van het contract van betaalde sportbeoefenaar in gemeen 

overleg om onmiddellijk het statuut van amateurspeler bij de club van toewijzing aan te nemen, 

volstaat de betekening ervan aan de KBVB om de aansluiting niet te beëindigen (zie tevens 

art. B4.87). 

 

Artikel B4.34  

Een (eerder) aangesloten betaalde sportbeoefenaar kan slechts ten vroegste als amateur 

heraansluiten 30 dagen na zijn laatste officiële wedstrijd als betaalde sportbeoefenaar.  

 

 Deze bepaling steunt op artikel 3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de 

Transfers van Spelers.  

 

Artikel B4.35  

Het verwerven van amateurstatus nadat men (eerder) aangesloten was als betaalde 

sportbeoefenaar geeft, onder de voorwaarden bepaald in de FIFA reglementen, geen 

aanleiding tot een opleidingsvergoeding of een door de FIFA reglementen voorziene 

contractbreukvergoeding aan de vorige club van toewijzing.  

 

 Deze bepalingen steunen op artikel 3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van Spelers.  

 

Artikel B4.36  

Naargelang de situatie van beëindiging van het lidmaatschap, gelden bovendien de volgende 

voorwaarden:  

 

1° Voor amateurs: 

 
Situatie 
 
 

Heraansluiting Gevolgen voor 
speelgerechtigdheid in 1e 
ploeg (officiële wedstrijden) 

Bijzonderheden 

Na ontslag buiten de 
vrijheidsregeling 
 

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

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

 
De speler die in de loop van 
hetzelfde seizoen voor meer dan 
één club zijn akkoord geeft met zijn 
aansluiting en/of heraansluiting als 
amateur kan gesanctioneerd 
worden met een boete van, 
naargelang de club van toewijzing 
respectievelijk in hogere of 
provinciale afdelingen uitkomt:  
- 500,00 EUR tot 1.500,00 EUR.  
- teruggebracht naar 300,00 

EUR tot 500,00 EUR als de 
speler niet gekwalificeerd is om 
in de eerste ploeg te spelen; 
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Speler pas speelgerechtigd 

voor 1ste ploeg vanaf het 

daaropvolgende seizoen 

 
 

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

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

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

augustus; 
 
- van 4 januari tot 31 

januari: 
- indien een contract 

van betaalde 
sportbeoefenaar 
(minstens tot einde 
lopende seizoen) met 
club uit hogere 
afdelingen van het 
amateurvoetbal of uit 
profvoetbal aan de 
KBVB is betekend; of 

- indien het de 
heraansluiting van 
een speelster betreft 

 
Zoniet,  
Speelgerechtigd voor 1ste 

ploeg van zodra de 
volgende toegestane 
periode is geopend 

Na ontslag op grond 
van de 
vrijheidsregeling 

Heraansluiting met 
toewijzing aan een 
club vanaf 15 mei 
 

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

augustus 
 
- van 4 januari tot 31 

januari: 
- indien een contract 

van betaalde 
sportbeoefenaar 
(minstens tot einde 
lopende seizoen) met 
club uit hogere 
afdelingen van het 
amateurvoetbal of uit 
profvoetbal aan de 
KBVB is betekend; of 

- indien het de 
heraansluiting van 
een speelster betreft 

- van 15 mei tot 31 
december indien de club 
of de ploeg tot het futsal 
behoort. 

 
Zoniet,  

idem 
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speelgerechtigd voor 1ste ploeg 
van zodra 

de volgende toegestane 
periode is geopend 
 
De speelbeperking hierboven, 
geldt niet in het recreatief futsal 
en het minivoetbal. 

Na desaffectatie 
 

Heraansluiting met 
toewijzing aan een 
andere club 

Speler is niet speelgerechtigd 
voor 1ste ploeg nieuwe club tot 
aanvang van het nieuwe 
seizoen, behalve indien de 
desaffectatie is gebeurd als 
gevolg van het feit dat de op het 
hoogste niveau spelende 
eerste ploeg van de club 
waaraan de speler was 
toegewezen:  
1° volledig of in hoofdorde 

inactief is;  
2° algemeen forfait heeft 

verklaard;  
3° definitief geschorst is van 

sportactiviteiten;  
4° verplicht is deel te nemen 

aan een 
reservecompetitie. 

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

Idem 

Ontslag of schrapping 
van een club 
 

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

Geen speelbeperkingen  idem 

Na schrapping van de 
speler 

Heraansluiting na het 
verstrijken van het 
heraansluitingsverbod 

Geen speelbeperkingen idem 

 

 

 

2° voor betaalde sportbeoefenaars:  

 
Situatie 
 
 

Heraansluiting Gevolgen voor 
speelgerechtigdheid in 1e 
ploeg (officiële 
wedstrijden) 

Bijzonderheden 

Verstrijken contract 
einde seizoen 
 

Heraansluiting met 
toewijzing aan een club 
vanaf 1 juli 

Speler is speelgerechtigd 
indien aansluiting 
geregistreerd is uiterlijk op 15 
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 maart van het lopende 
seizoen 
 
Zoniet, 
Speelgerechtigd voor 1e 
ploeg vanaf het nieuwe 
seizoen  

Beëindiging contract 
in gemeen overleg 
 

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

• Betekening beëindiging 
IN transferperiode*: 
onmiddellijk 
speelgerechtigd 
 

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

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

 
Zoniet, 
Speelgerechtigd voor 1e 
ploeg vanaf het nieuwe 
seizoen  

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

Eenzijdige verbreking 
contract door speler 
 

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

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

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

Ontslagname door 
speler om dringende 
reden 
 

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

• éénzijdige beëindiging 
van het contract door de 
speler wegens 
dringende reden welke 
niet betwist wordt door 
de oude club: 
onmiddellijk 
speelgerechtigd 
 

• éénzijdige beëindiging 
van het contract door de 
speler wegens 

Een gemotiveerde aanvraag daartoe 
wordt ingediend, op straffe van 
nietigheid, hetzij door de speler en 
de kandidaat-aanwervende club, 
hetzij op gezamenlijk verzoek van 
zijn oude club en de club waaraan de 
speler wenst toegewezen te worden 
na heraansluiting, bij aangetekend 
schrijven te richten aan de KBVB; 
op straffe van verval uiterlijk op 15 
maart van het lopende seizoen 
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dringende reden welke 
betwist wordt door de 
oude club: pas 
speelgerechtigd na 
validatie door de 
Arbitragecommissie voor 
de Betaalde 
Sportbeoefenaar ** 

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

 
Zoniet, 
Speelgerechtigd voor 1e 
ploeg vanaf het nieuwe 
seizoen 

Eenzijdige verbreking 
door de club 
 

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

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

 

Ontslag om dringende 
reden 
door de club 
 

Speler kan aansluiten 
vanaf betekening van 
het bewijs van 
beëindiging 
 

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

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

Ontslag of schrapping 
van een club 
 

Speler kan aansluiten 
bij andere club 

Geen speelbeperkingen  
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Vanaf publicatie door de 
KBVB in het bondsblad 
(doch ten vroegste 
vanaf 15 juni indien 
ontslagnemende club 
aangeeft de lopende 
competitie af te werken) 

*transferperiode = 15 juni tot 6 september en 4 januari tot 31 januari. 
**Bij een heraansluiting na éénzijdige verbreking van het contract door de speler wegens dringende reden betwist door 
de oude club, kan, zonder afbreuk te doen aan de schikkingen van het gemeen recht inzake beëindiging van 
arbeidsovereenkomsten, op vraag van de speler en de aanwervende club, of op gezamenlijk verzoek van zijn oude club 
en de club waarbij hij heraangesloten wordt, zijn speelgerechtigdheid worden gevalideerd door de Arbitragecommissie 
voor de Betaalde Sportbeoefenaar. Indien de oude club dit verzoekt, is de nieuwe club verplicht om een gezamenlijk 
verzoek in te leiden, onverminderd het recht van de speler om zich in de zaak te voegen.  
  
Elke aanvraag dient, met redenen omkleed, ingediend worden: 
- op straffe van nietigheid ingeleid door hetzij de speler en de aanwervende club, hetzij door de twee clubs via het 

toepasselijke digitale platform of bij aangetekend schrijven te richten aan de KBVB; 
- op straffe van verval ten laatste op 15 maart van het lopende seizoen. 
 

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

 

Artikel B4.37  

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

 

2.2 TRANSFERS 

Artikel B4.38  

Een speler kan een verandering van toewijzing of een tijdelijke kwalificatie voor een andere 

club bekomen door het realiseren van een transfer. 

 

 De transfer kan tijdelijk of definitief zijn.  

 

 Conform het bepaalde in artikel 10 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van Spelers is een tijdelijke transfer (ook uitlenen van een speler genoemd) 

onderworpen aan dezelfde regels als die van de definitieve transfer.  

 

Artikel B4.39  

Er zijn drie soorten transfers: 



Boek B, Titel 4 - Spelers 

 

 
   Page 20 of 61 

1° de gewone transfer: een nationale transfer die tot stand komt van zodra de toestemming 

van de betrokken clubs en de speler deugdelijk geregistreerd zijn; 

2° de administratieve transfer: een nationale transfer die tot stand komt met de toestemming 

van de speler en de beoogde nieuwe club, zonder de toestemming van zijn club waaraan 

hij is toegewezen en desgevallend de club waarvoor hij tijdelijk is gekwalificeerd, of door 

tussenkomst van de KBVB;  

3° de internationale transfer: een transfer waarbij een (gewezen) speler van een club 

aangesloten bij een door FIFA erkende buitenlandse voetbalbond overgaat naar een bij de 

KBVB aangesloten club of omgekeerd.  

 

Artikel B4.40  

Transfers vinden binnen welbepaalde periodes plaats.  

  

2.2.1 Formaliteiten 
 
Artikel B4.41  

De KBVB legt de vorm en nadere inhoud van de aanvraag tot transfer vast alsook de wijze 

van indiening.  

 

Artikel B4.42  

De aanvraag tot transfer vermeldt in ieder geval de naam van de speler, het geslacht, de 

geboortedatum en de nationaliteit op dezelfde wijze zoals deze vermeld zijn op de officiële 

identiteitsdocumenten van de betrokkene, alsmede zijn officiële verblijfsgegevens en zijn 

elektronische contactgegevens.  

 

Artikel B4.43  

De registratie van de transfer wordt gemeld aan de club en de speler, of een houder van het 

ouderlijk gezag in geval de aanvraag ingediend werd op het ogenblik dat de speler minderjarig 

was.  

 

Artikel B4.44  

Indien meerdere transferdocumenten of aanvragen voor eenzelfde speler ingediend worden, 

wordt prioriteit verleend aan de door alle betrokken partijen onderschreven aanvraag die als 

eerste kan worden geregistreerd. In geval van betwisting is de registratie van het laatste 

akkoord doorslaggevend.  

 

Artikel B4.45  

 Voor elke transfer in het competitief voetbal wordt een administratiekost aangerekend 

van 12,50 EUR ten laste van de nieuwe club, behoudens in geval van een tijdelijke transfer 

van een speler jonger dan 16 jaar op 1 januari van het kalenderjaar waarin de transfer tot stand 

komt.  

 

2.2.2 Gewone transfer 
 

Artikel B4.46  

Voor gewone transfers gelden de volgende voorwaarden : 
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 Met profvoetbal worden de reeksen 1A en 1B bedoeld. U23-teams die deelnemen 

aan de kampioenschappen van profvoetbal 1B en de hogere afdelingen van het 

amateurvoetbal volgen de regels zoals specifiek bepaald voor die afdelingen. 

 
Periode Amateurvoetbal Profvoetbal 

Provinciale afdelingen Hogere amateurafdelingen  

 

 

15 juni tot 

31 augustus 

 

15 juni 

tot 

6 september 

 

Spelers kunnen het voorwerp uitmaken van een transfer. Er zijn geen speelbeperkingen. 

De transfers die gerealiseerd worden vóór 1 juli worden geacht geregistreerd te zijn op 1 juli erop volgend 

en gelden als eerste transfer van het nieuwe seizoen. 

De speler mag niet 

deelnemen aan officiële 

wedstrijden van de eerste 

ploeg in een competitie 

waaraan hij met een andere 

club heeft deelgenomen 

tijdens het nieuwe seizoen. 

 

 

 
1 september 
tot 
31 december 
 

7 
september 
tot 
31 december 
 

Amateurs kunnen het voorwerp uitmaken van een transfer. In dat geval is de speler niet speelgerechtigd 

voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg. 

De speelster is 

speelgerechtigd voor officiële 

wedstrijden van de 

provinciale afdelingen vanaf 

1 januari op voorwaarde dat 

voldaan is aan de algemene 

en specifieke 

kwalificatievoorwaarden. 

Een speler die een transfer bekomt naar een club van de hogere 

afdelingen van het amateurvoetbal of naar een club van het profvoetbal 

is speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg A 

vanaf 1 januari op voorwaarde dat zijn contract als betaalde 

sportbeoefenaar (minstens tot het einde van het lopende seizoen) met 

de aanwervende club op datum van de wedstrijd aan de KBVB is 

betekend. 

Overgangsbe

paling 

seizoen 2022-

2023: 

1 januari tot 14 

juni 

Amateurs kunnen het voorwerp uitmaken van een transfer. In dat geval is de speler niet speelgerechtigd 

voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg. 
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4 januari tot 

31 januari 

 

 Spelers komende van een club van de 

hogere amateurafdelingen of van een 

club van het profvoetbal kunnen het 

voorwerp uitmaken van een transfer 

naar een club van de hogere 

amateurafdelingen. 

In deze gevallen is de speler slechts 

speelgerechtigd voor officiële 

wedstrijden van de eerste ploeg nadat 

zijn contract als betaalde 

sportbeoefenaar (minstens tot het 

einde van het lopende seizoen) met de 

aanwervende club aan de KBVB is 

betekend. 

Spelers komende van gelijk 

welke club kunnen het 

voorwerp uitmaken van een 

transfer naar een club van het 

profvoetbal. 

In deze gevallen is de speler 

slechts speelgerechtigd voor 

officiële wedstrijden van de 

eerste ploeg nadat zijn contract 

als betaalde sportbeoefenaar 

(minstens tot het einde van het 

lopende seizoen) met de 

aanwervende club aan de 

KBVB is betekend. 

Speelsters komende van gelijk welke club kunnen het voorwerp uitmaken 

van een transfer naar een club die uitkomt in de Super League voor zover 

haar contract als betaalde sportbeoefenaar (minstens tot het einde van 

het lopende seizoen) met de aanwervende club aan de KBVB is 

betekend. 

 De speelster is tijdens het lopende seizoen niet speelgerechtigd 

voor officiële wedstrijden van eerste ploegen in andere afdelingen van de 

club.  

 

2.2.3 Tijdelijke transfer 
 
Artikel B4.47  

Een tijdelijke transfer van een betaalde sportbeoefenaar (terbeschikkingstelling) geschiedt 

steeds op basis van een schriftelijk akkoord tussen de speler en de betrokken clubs waarin 

expliciet de modaliteiten van de terbeschikkingstelling worden vermeld en, in het bijzonder, de 

duurtijd en de financiële voorwaarden. 

 

Voor tijdelijke internationale transfers geldt daarenboven het volgende: 

 

De betaalde sportbeoefenaar en de nieuwe club ondertekenen een overeenkomst voor de 

duur van de tijdelijke internationale transfer. Deze overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk dat de 

betaalde sportbeoefenaar het voorwerp uitmaakt van een tijdelijke internationale transfer. 

 

Tijdens de overeengekomen duurtijd van de tijdelijke internationale transfer worden de 

contractuele verplichtingen tussen de betaalde sportbeoefenaar en de voormalige club 

opgeschort, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

 Deze bepalingen steunen op artikel 10.1.a),b),c) van het FIFA Reglement betreffende het 

Statuut en de Transfers van Spelers. 

 

Artikel B4.48  

Geen enkele club mag tijdens eenzelfde seizoen meer dan drie spelers ter beschikking stellen 

van een deelnemer aan eenzelfde kampioenschap, onder de vorm van een tijdelijke transfer. 
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De reeksen 1A en 1B van het kampioenschap van het profvoetbal worden ten dien einde 

beschouwd als éénzelfde kampioenschap.  

 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 

Een club mag op om het even welk moment van het seizoen niet meer dan 8 tijdelijk naar 

buitenlandse clubs getransfereerde betaalde sportbeoefenaars tellen (uitgaand) en niet 

beschikken over meer dan 8 tijdelijk vanuit buitenlandse clubs getransfereerde betaalde 

sportbeoefenaars (inkomend). 

 

Overgangsbepaling seizoen 2023-2024 

Een club mag op om het even welk moment van het seizoen niet meer dan 7 tijdelijk naar 

buitenlandse clubs getransfereerde betaalde sportbeoefenaars tellen (uitgaand) en niet 

beschikken over meer dan 7 tijdelijk vanuit buitenlandse clubs getransfereerde betaalde 

sportbeoefenaars (inkomend). 

 

Een club mag op om het even welk moment van het seizoen niet meer dan 6 tijdelijk naar 

buitenlandse clubs getransfereerde betaalde sportbeoefenaars tellen (uitgaand) en niet 

beschikken over meer dan 6 tijdelijk vanuit buitenlandse clubs getransfereerde betaalde 

sportbeoefenaars (inkomend). 

 

  Bovenvermelde beperking is niet van toepassing bij een tijdelijke 

internationale transfer van een speler die: 

- de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt voor het einde van het lopende 

seizoen van de voormalige club ; en 

- beschouwd wordt als ‘club-trained’ bij de voormalige club zoals gedefinieerd 

in Boek B, Titel 1, Reglementair Kader. 

 

Een club mag op om het even welk moment van het seizoen, ongeacht hun leeftijd of “club-

trained”-statuut, niet meer dan 3 tijdelijk naar dezelfde buitenlandse club getransfereerde 

betaalde sportbeoefenaars tellen (uitgaand) en niet beschikken  over meer dan 3 tijdelijk vanuit 

dezelfde buitenlandse club getransfereerde betaalde sportbeoefenaars (inkomend). 

 

 Deze bepalingen steunen op artikels 10.6 t.e.m. 10.9 van het FIFA Reglement betreffende 
het Statuut en de  Transfers van Spelers. 
 

Artikel B4.49  

Een tijdelijk getransfereerde amateurspeler kan vanuit zijn tijdelijke club slechts een andere 

tijdelijke transfer realiseren mits het schriftelijk akkoord van de club van toewijzing.  

 

Voor tijdelijke internationale transfers geldt daarenboven het volgende: 

 

Een tijdelijk internationaal getransfereerde betaalde sportbeoefenaar kan vanuit zijn tijdelijke 

club geen andere tijdelijke of definitieve nationale of internationale transfer realiseren. 

 

 Deze bepaling steunt op artikel 10.1 (f) van het FIFA Reglement betreffende het Statuut 

en de Transfers van Spelers. 
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Artikel B4.50  

Een tijdelijke transfer verstrijkt altijd op 30 juni, datum waarop de speler van rechtswege 

terugkeert naar zijn club van toewijzing, doch dit met uitzondering van de tijdelijke 

internationale transfer waarbij de speler niet automatisch van rechtswege terugkeert. Voor het 

indienen van een nieuwe transfer, wordt hij echter geacht administratief teruggekeerd te zijn 

op 1 juni.  

 

De duur van de tijdelijke transfer mag de duur van het contract als betaalde sportbeoefenaar 

met zijn club van toewijzing niet overschrijden.  

 

Art. P 
De tijdelijk getransfereerde speler is niet gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van de 
eerste ploeg tegen zijn club van toewijzing indien zijn salaris gedeeltelijk of volledig wordt 
betaald door de club van oorsprong. Van deze regel kan niet worden afgeweken. 
 
Indien echter de aanwervende club waarnaar de speler tijdelijk is getransfereerd alle 
aflossingen van het contract van de speler gedurende de periode van de tijdelijke transfer 
op zich neemt, kan geen enkele contractuele clausule het opstellen van de speler beperken. 
 
De aanwervende club die beweert het salaris van de speler integraal te betalen dient dit op 
te nemen in de overeenkomst van de tijdelijke transfer en vooraf te bewijzen aan de 
Licentiecommissie. De beslissing van deze is vatbaar voor verhaal enkel bij het BAS, en 
enkel op initiatief van de club van oorsprong of van de aanwervende club. 

 
Voor tijdelijke internationale transfers geldt het volgende: 

 

Een tijdelijke internationale transfer kan worden overeengekomen voor een minimale duurtijd 

van de periode tussen twee transferperiodes en een maximale duurtijd van één jaar. De 

einddatum moet vallen binnen een van de transferperiodes van de federatie van de voormalige 

club. Elke clausule die een langere duurtijd van de tijdelijke transfer voorziet, wordt als nietig 

beschouwd. 

 

De duurtijd van een tijdelijke internationale transfer kan verlengd worden met inachtname van 

de bovenvermelde minimale en maximale duurtijd, mits schriftelijke toestemming van de 

betaalde sportbeoefenaar. 

 

Tijdelijke internationale transfers met een duurtijd van meer dan één jaar die dateren van vóór 

de inwerkingtreding van deze bepalingen, blijven van toepassing tot de contractueel voorziene 

einddatum. 

 

 Deze bepalingen steunen op artikels 10.1 (d) en e)) en 10.2 van het FIFA Reglement 

betreffende het Statuut en de Transfers van Spelers. 

 
Artikel B4.51  

Een tijdelijk getransfereerde speler kan van statuut veranderen zonder het akkoord van de 

club van toewijzing. De wijziging geldt enkel voor de duur van de tijdelijke transfer.  
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Artikel B4.52  

Indien bij het verstrijken van de tijdelijke transfer, de club van toewijzing van de speler of de 

speler geen deel meer uitmaken van de bond, kan de speler zich vanaf 1 juli opnieuw 

aansluiten met toewijzing aan een club van zijn keuze. 

 

Artikel B4.53  

Wanneer een tijdelijke transfer vóór het verstrijken van de gestelde termijn in 

gemeenschappelijk overleg tussen de betrokken partijen beëindigd wordt, keert de speler 

onmiddellijk terug naar zijn club van toewijzing. Deze terugkeer naar de club van toewijzing 

wordt niet beschouwd als een transfer.  

 

De voortijdige terugkeer dient aan de KBVB betekend te worden, ondertekend door de speler 

en door de gerechtigde correspondent van de twee betrokken clubs.  

 

De speler is niet speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg van de club 

waarnaar hij voortijdig terugkeert, tenzij hij terugkeert: 

 

1° uiterlijk op 31 augustus, maar de speler mag in provinciale afdelingen niet 

spelen in officiële wedstrijden van de eerste ploeg waaraan hij met een andere 

club heeft deelgenomen tijdens het lopende seizoen;  

 

2° in de maand januari, naar een club van hogere afdelingen van het 

amateurvoetbal of van het profvoetbal; 

 

3° uitsluitend voor speelsters, uiterlijk op 31 december bij een club van de 

provinciale afdelingen. De betrokken speelster is dan vanaf 1 januari 

daaropvolgend gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van de eerste 

ploeg. 

 

Voor tijdelijke internationale transfers geldt het volgende: 

 

Wanneer een tijdelijke internationale transfer vóór het verstrijken van de gestelde termijn 

eenzijdig werd beëindigd heeft de betaalde sportbeoefenaar het recht om terug te keren naar 

zijn voormalige club. 

 

De betaalde sportbeoefenaar dient de voormalige club onmiddellijk in kennis te stellen van de 

voortijdige beëindiging van de tijdelijke transfer en van zijn intentie om al dan niet terug te 

keren naar zijn voormalige club. 

 

Indien de betaalde sportbeoefenaar beslist om terug te keren naar zijn voormalige club, dient 

deze hem onmiddellijk te re-integreren. Het contract met de voormalige club dat tijdens de 

tijdelijke internationale transfer werd opgeschort, treedt opnieuw in werking vanaf de datum 

van re-integratie, en in het bijzonder moet de voormalige club de betaalde sportbeoefenaar 

opnieuw bezoldigen. 

 

 Dit doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van artikel 17 RSTP en aan het recht 

van de voormalige club om een vergoeding te eisen die voortvloeit uit zijn verplichting om de 

betaalde sportbeoefenaar te re-integreren. De te betalen minimumvergoeding is het bedrag 
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dat de voormalige club aan de betaalde sportbeoefenaar moet betalen tussen de datum van 

re-integratie en de oorspronkelijke einddatum van de tijdelijke internationale transfer. 

 

 Deze bepalingen steunen op artikel 10.4 en artikel 10.5 van het FIFA Reglement 

betreffende het Statuut en de Transfers van Spelers. 

 

2.2.4 Administratieve transfer 
 
Artikel B4.54  

Een administratieve transfer kan worden verleend op basis van bijzondere omstandigheden.  

 

 Als bijzondere omstandigheden worden onder meer beschouwd sociale 

omstandigheden, de verhuis van de speler, de inactiviteit van de club, of het feit dat 

een speler in overtal is.  

 

Artikel B4.55  

Een administratieve transfer is, behoudens wat wordt bepaald onder artikel 61 hierna, tijdelijk 

en geldt tot het einde van het seizoen.  

 

Artikel B4.56  

De speler en de club waarnaar de speler tijdelijk wenst getransfereerd te worden, dienen 

hiervoor een aanvraag in bij de KBVB. Dit kan op elk moment van het jaar, behalve in de 

maand juni.  

 

 De aanvraag wordt via het toepasselijke digitale platform naar de KBVB 

gezonden, voorzien van alle vereiste toestemmingen (digitale toestemming van de club 

waarnaar de speler tijdelijk wenst getransfereerd te worden en van de speler).  

 

Artikel B4.57  

De club van toewijzing en, in voorkomend geval, de club waarvoor de speler op dat ogenblik 

tijdelijk gekwalificeerd was, worden ingelicht over het verzoek tot administratieve transfer.  

De club van toewijzing en, in voorkomend geval, de club waarvoor hij op dat ogenblik tijdelijk 

gekwalificeerd was, kunnen, binnen de zeven dagen na de betekening, bij de KBVB bezwaar 

aantekenen tegen de transfer, behalve indien de club die bezwaar wenst aan te tekenen:  

1° zich in de toestand van schorsing van sportactiviteit bevindt; of 

2° met haar eerste ploeg of, indien de club meerdere eerste ploegen bezit, met haar eerste 

A-ploeg algemeen forfait heeft verklaard of daartoe is veroordeeld en de speler senior is.  

 

In geval van bezwaar, worden de club die bezwaar aangetekend heeft en de speler verzocht 

te verschijnen voor de bevoegde bondsinstantie.   

 

Artikel B4.58  

De administratieve transfer wordt geregistreerd en gaat in op  

1° de datum van de aanvraag indien er geen bezwaar mogelijk is; of 

2° de datum van het verstrijken van de termijn indien er geen bezwaar is aangetekend; of 
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3° de datum van de definitieve beslissing van de bevoegde bondsinstantie ingeval het 

bezwaar verworpen werd. 

 
Artikel B4.59  

De speler die het voorwerp is van een administratieve transfer is niet speelgerechtigd voor de 

officiële wedstrijden van de eerste ploeg in het competitief voetbal, tenzij deze tot stand kwam 

ingevolge het feit dat de hoogst spelende eerste ploeg, waarvoor de speler gekwalificeerd was:  

1° volledig of in hoofdorde inactief is; 

2° algemeen forfait heeft gegeven; 

3° geschorst is van sportactiviteit; 

4° verplicht is deel te nemen aan een reservecompetitie.  

 

 Voor wat betreft het begrip “hoogst spelende eerste ploeg” worden de herenploegen 

en de vrouwenploegen afzonderlijk beschouwd.  

 

Artikel B4.60  

Een speelster die deze transfer rechtsgeldig indient uiterlijk op 31 januari, is speelgerechtigd 

voor officiële wedstrijden van de provinciale afdelingen vanaf 1 januari op voorwaarde dat 

voldaan is aan de toepasselijke algemene en specifieke kwalificatievoorwaarden. 

 

Artikel B4.61  

Een speler die zich ertoe verbindt de voetbalsport niet of niet meer te beoefenen als speler, 

kan een definitieve administratieve transfer bekomen. De transfer mag op gelijk welk tijdstip 

van het jaar aangevraagd worden.  

Indien deze persoon later het schriftelijk akkoord van de club, waaraan hij toegewezen was op 

het ogenblik dat hij gebruik heeft gemaakt van deze definitieve administratieve transfer als 

niet-spelend lid, aan de KBVB bezorgt: 

1° in de periode van 15 juni tot 31 augustus: is de betrokkene, vanaf het ogenblik waarop het 

akkoord wordt bezorgd, opnieuw als speler speelgerechtigd voor alle wedstrijden van de 

nieuwe club waaraan hij toegewezen is; 

2° na 31 augustus: is de betrokkene, vanaf het ogenblik waarop het akkoord wordt bezorgd, 

opnieuw als speler speelgerechtigd voor alle officiële wedstrijden van de nieuwe club 

waaraan hij toegewezen is, behalve deze van de eerste ploeg, waarvoor hij slechts vanaf 

het daaropvolgende seizoen gekwalificeerd is. 

 

2.2.5 Uitzonderlijke validatie of annulering van een transfer 
 
Artikel B4.62  

In uitzonderlijke omstandigheden kan een transfer worden gevalideerd of geannuleerd door 

de daartoe bevoegde bondsinstantie.  

 

Artikel B4.63  

Elke aanvraag moet, met redenen omkleed, gezamenlijk door de speler en de 

rechtverkrijgende club ingediend worden via het toepasselijke digitale platform of per 

aangetekend schrijven, en dit binnen de veertien dagen volgend op de kennisname van de 

vergissing of van de uitzonderlijke omstandigheid welke wordt ingeroepen, doch ten laatste op 

15 maart van het lopende seizoen. 
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Art. P/A/V 

 Voor het behandelen van een uitzonderlijke validatie of annulering van een transfer 
gelden de volgende retributies waarmee de rekening courant van de vragende club wordt 
gedebiteerd: 
 

 Voor het profvoetbal:  
- 500,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1A; 
- 400,00 EUR wanneer de club uitkomt in het profvoetbal 1B. 

 

 Voor de vleugels:  
- 300,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 1ste nationale; 
- 250,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 2de afdeling VV/ACFF; 
- 200,00 EUR wanneer de club uitkomt in de 3de VV/ACFF; 
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in provinciale afdelingen; 
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in vrouwenafdelingen; 
- 100,00 EUR wanneer de club uitkomt in het futsal; 
- 50,00 EUR wanneer de club uitkomt in het minivoetbal of recreatief voetbal. 

 

Art. P 
Wanneer een club van het profvoetbal ingevolge overmacht (langdurige ziekte, kwetsuur, 
enz.) niet meer kan beschikken over een totaal van drie volwaardige doelverdedigers, kan 
een gewone transfer van een doelverdediger gevalideerd worden. 
Voor een club van de afdelingen 1A en 1B van het profvoetbal komen enkel de drie 
titularissen-doelverdedigers die aangegeven staan op de "Squad size limit" lijst van de club 
in aanmerking voor vervanging. 

 

Art. A/V 
Wanneer een club van het amateurvoetbal ingevolge overmacht (langdurige ziekte, 
kwetsuur, enz.) niet meer kan beschikken over één volwaardige doelverdediger per 
senioresploeg die aan het kampioenschap deelneemt, kan een gewone transfer van een 
doelverdediger gevalideerd worden.  

 

2.2.6 Internationale transfer 
 

2.2.6.1 Internationaal transfercertificaat (ITC) 
 
Artikel B4.64  

Een internationale transfer, hetzij tijdelijk of definitief, wordt geregistreerd conform de 

bepalingen van artikel B4.14 voormeld. Een internationaal transfercertificaat (ITC) is evenwel 

niet van toepassing voor spelers onder de 10 jaar. 
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 Deze bepaling steunt op artikel 9 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de 

Transfers van Spelers.  

 

 Dit laat de bepalingen in verband met de bescherming van minderjarigen onverlet. 

 

Artikel B4.65  

In geval van een inkomende internationale transfer, vraagt de KBVB aan de buitenlandse bond 

de aflevering van het ITC, zodra de KBVB in het bezit is van de nodige documenten. In geval 

van niet-medewerking van de buitenlandse bond kan de KBVB, na tussenkomst van FIFA in 

geval van weigering tot aflevering van het ITC, overgaan tot, een voorlopige registratie onder 

de voorwaarden die zij aan de betrokken speler en club meedeelt.  

 

In geval van een uitgaande internationale transfer levert de KBVB op vraag van de 

buitenlandse bond een ITC af, zelfs indien het een tijdelijke transfer of een terugkeer naar de 

club van herkomst op het einde van de tijdelijke overgang betreft. Indien het een tijdelijke 

transfer betreft, moet de schriftelijke overeenkomst die hierop betrekking heeft, ondertekend 

door alle betrokken partijen, worden meegedeeld aan de KBVB.  
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2.2.6.2 Transferperiodes en voorwaarden 
 
Artikel B4.66   

Voor inkomende internationale transfers gelden de volgende voorwaarden:  

 

 U23-ploegen van het profvoetbal die deel nemen in afdeling 1B, eerste nationale of 2de 

afdeling ACFF/VV worden beschouwd als een eerste ploeg B van het profvoetbal. 

 
Periode 
aanvraag 
internationale 
transfer door 
aanwervende 
Belgische 
club 

Statuut bij 
aanwervende 
Belgische club 

Situatie bij laatste 
buitenlandse club 

Voorwaarden tot 
registratie internationale 
transfer 

Bijkomende Voorwaarden 
kwalificatie officiële 
wedstrijden eerste ploeg 

 
15 juni tot 31 
augustus  
en  
4 januari tot 
31 januari                   
 
 

 15 juni 
tot 6 
september 
en  
4 januari tot 
31 januari                   
  

betaalde 
sportbeoefenaar 
 
of  
 
amateur  

betaalde 
sportbeoefenaar wiens 
contract met zijn 
buitenlandse club is 
verstreken  
 
of  
betaalde 
sportbeoefenaar wiens 
contract in gemeen 
overleg met zijn 
buitenlandse club 
vroegtijdig werd 
ontbonden  
 
of 
 
 
betaalde 
sportbeoefenaar wiens 
contract eenzijdig werd 
verbroken  
 
of 
 
betaalde 
sportbeoefenaar wiens 
contract met zijn 
buitenlandse club nog 
niet is verstreken  
 
of  
 
amateur 

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

Internationale overgang 
geregistreerd uiterlijk op 15 
maart van het lopende 
seizoen, zo niet speler 
speelgerechtigd na 
registratie internationale 
transfer en pas ten vroegste 
vanaf het begin van het 
daaropvolgend seizoen 
 
+ voor wat betreft de betaalde 
sportbeoefenaar die geen 
onderdaan is van een lidstaat 
van de EER:  
Bevestiging door KBVB van 
ontvangst van een geldige 
Bijlage 49 voor de betrokken 
speler dan wel een definitieve 
gecombineerde vergunning. 
 
+ voor wat betreft de speler 
die het voorwerp uitmaakt 
van een internationale 
transfer naar een club 
behorende tot het 
Profvoetbal:  
Toevoeging op SSL-lijsten na 
deugdelijk hiertoe ingevulde 
en ondertekende aanvraag 
ontvangen via het 
toepasselijke digitale 
platform door KBVB   
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 1 
september tot 
31 december 
en 
1 februari tot 
14 juni     
 

7 
september tot 
31 december 
en 
1 februari tot 
14 juni     
 
  

betaalde 
sportbeoefenaar 

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

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

Internationale overgang 
geregistreerd uiterlijk op 15 
maart van het lopende 
seizoen, zo niet speler pas 
speelgerechtigd vanaf het 
begin van het daaropvolgend 
seizoen                                                                  
 
 
+ voor wat betreft de betaalde 
sportbeoefenaar die geen 
onderdaan is van een lidstaat 
van de EER;:  
Bevestiging door KBVB van 
ontvangst van een geldige 
Bijlage 49 voor de betrokken 
speler dan wel een definitieve 
gecombineerde vergunning. 
 
+ voor wat betreft de betaalde 
sportbeoefenaar die het 
voorwerp uitmaakt van een 
internationale transfer naar 
een club behorende tot het 
Profvoetbal:  
Toevoeging op SSL-lijsten na 
deugdelijk hiertoe ingevulde 
en ondertekende aanvraag 
ontvangen via het 
toepasselijke digitale 
platform door KBVB   

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

Registratie internationale 
overgang onmogelijk in 
deze periode vermits de 
aanvraag tot aflevering 
ITC door de KBVB via het 
digitaal platform FIFA TMS 
aan de buitenlandse 
voetbalbond pas kan 
worden verzonden vanaf 
de aanvang van de 
periode onmiddellijk hierop 
volgend 
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amateur betaalde 
sportbeoefenaar wiens 
contract met zijn 
buitenlandse club is 
verstreken 
 
of 
 
betaalde 
sportbeoefenaar wiens 
contract in gemeen 
overleg met zijn 
buitenlandse club 
vroegtijdig werd 
ontbonden 
 
of 
 
 
 
 
 
betaalde 
sportbeoefenaar wiens 
contract eenzijdig werd 
verbroken  
 
of 
 
betaalde 
sportbeoefenaar wiens 
contract met zijn 
buitenlandse club nog 
niet is verstreken  
 
of  
 
amateurspeler 
  

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

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

 

Artikel B4.67  

Indien de terugkeer van een speler naar België het einde van het seizoen volgend op zijn 

transfer naar het buitenland voorafgaat, en indien deze speler inmiddels noch ontslag 

genomen heeft bij zijn vroegere Belgische club noch door deze club gedesaffecteerd werd, is 

het akkoord van de vroegere Belgische club vereist voorafgaand aan de registratie van de 

inkomende internationale transfer houdende terugkeer van de speler naar België. 
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Indien de transfer van een nog aangesloten speler naar het buitenland en de terugkeer 

plaatsvinden in hetzelfde seizoen, is de speler niet speelgerechtigd voor de officiële 

wedstrijden van de eerste ploeg tenzij het een speler betreft die wordt getransfereerd naar een 

club van het profvoetbal met een contract van betaalde sportbeoefenaar.  

Indien het een speelster betreft die terugkeert naar haar oorspronkelijke club is zij wel 

speelgerechtigd voor wedstrijden van de eerste ploeg, zowel in nationale als in provinciale 

reeksen. 

 

2.2.6.3 Bescherming van minderjarigen 
 
Artikel B4.68  

De bepalingen voormeld inzake de bescherming van minderjarigen zijn tevens van toepassing 

bij een internationale transfer. 

 

Artikel B4.69  

De club die aanvaardt een speler die geen onderdaan is van een land van de Europese 

Economische Ruimte (EER) tot een stage toe te laten, dient aan de bond ter informatie een 

afschrift van de uitnodigingsbrief te bezorgen en dient zich te schikken naar de wettelijke 

bepalingen die de aanwezigheid van de betrokkene in België regelen. 

Indien het initiatief van de uitnodiging uitgaat van de club, dient deze de nodige maatregelen 

te treffen voor de onmiddellijke repatriëring van de speler op het einde of bij de beëindiging 

van de stage. 

 

Artikel B4.70  

 De onderstaande bepaling herneemt artikel 19bis van het FIFA Reglement betreffende 

het Statuut en de Transfers van Spelers: 

 

Clubs aangesloten bij de KBVB die een academie beheren (binnen hun eigen structuur en/of 

via een afzonderlijke entiteit met juridische, financiële of feitelijke banden met de club) zijn 

verplicht alle minderjarigen die in de academie voetballen (ongeacht of zij bij de club zijn 

aangesloten of niet) aan te geven bij de KBVB. Wanneer een dergelijke academie buiten het 

grondgebied van België actief is, moet de betrokken club de minderjarigen aangeven bij de 

voetbalbond van het grondgebied waar de academie actief is. 

 

De KBVB verzoekt academies die geen juridische, financiële of feitelijke band hebben met een 

bij de KBVB aangesloten club (particuliere academies), maar die op het grondgebied van 

België opereren, alle minderjarige spelers die in de academie voetballen aan te geven bij de 

KBVB. De KBVB zal elke wantoestand in een particuliere academie waarvan zij op de hoogte 

is, aan de bevoegde autoriteiten melden en alle nodige maatregelen nemen om minderjarigen 

tegen mogelijk misbruik te beschermen. 

 

De KBVB houdt voor Belgische clubs en in België opererende academies een spelersregister 

bij met de volgende informatie: volledige naam, nationaliteit, geboortedatum, land van 

herkomst (of vorig land van verblijf), tussenpersoon (indien van toepassing) en, voor 

minderjarigen die door clubs of academies worden aangegeven, de club die de betrokken 

academie beheert. 

Een club aangesloten bij de KBVB die wil samenwerken met een particuliere academie:  
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- is verplicht deze samenwerking bij de KBVB aan te geven;  

 
- ziet erop toe dat de particuliere academie haar spelers registreert bij de 

voetbalbond van het grondgebied waarop zij actief is;  
 

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

 

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

 

Op basis van de aangifte verbinden de academies en spelers zich ertoe om voetbal te 

beoefenen in overeenstemming met de FIFA statuten en de ethische principes van het 

georganiseerde voetbal te respecteren en te bevorderen en daartoe bij te dragen. 

 

De KBVB geeft elke minderjarige aan bij de FIFA die voetbalt in een op haar grondgebied 

opererende academie indien de speler:  

 

- niet de Belgische nationaliteit heeft; en  

 

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

 

Deze verklaringen bevatten een prima facie beoordeling of de minderjarige voldoet aan de 

vereisten van artikel 19 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en de Transfers van 

spelers. 

 

Overtredingen van deze bepaling zullen gesanctioneerd worden door de bevoegde 

Disciplinaire Commissie van FIFA overeenkomstig de Disciplinaire Code van FIFA.  

 

2.3 BEPERKINGEN 

Artikel B4.71  

 In overeenstemming met artikel 5.4 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van Spelers kan een speler tijdens eenzelfde seizoen bij maximaal drie clubs 

geregistreerd worden. In datzelfde seizoen kan hij echter maximaal voor twee clubs aan 

officiële wedstrijden deelnemen.  

 

In afwijking hiervan kan een speler die het voorwerp uitmaakt van een internationale transfer 

tussen twee clubs die aangesloten zijn bij voetbalbonden waarvan de seizoenen overlappen 

(i.e. start van het seizoen bepaald door de ene voetbalbond in zomer/herfst, daar waar het 

voetbalseizoen bepaald door de andere voetbalbond start in winter/lente)  speelgerechtigd kan 

zijn voor deelname aan officiële wedstrijden voor een derde club tijdens het betrokken seizoen, 

op voorwaarde dat hij voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten overstaan van 

zijn vorige clubs. 
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 Overeenkomstig hetgeen bepaald wordt in artikel 5.2 van het FIFA Reglement betreffende 

het Statuut en de Transfers van Spelers, mag een speler enkel bij een club worden 

aangesloten om deel te nemen aan georganiseerd voetbal. Als uitzondering op deze regel is 

het mogelijk dat een speler om louter technische redenen bij een club wordt aangesloten om 

transparantie te garanderen bij opeenvolgende individuele transacties. (zie bijlage 3 van het 

FIFA Reglement betreffende het Statuut en de Transfers van spelers). Een speler die het 

voorwerp uitmaakt van een proefperiode (zie artikel 19ter van het FIFA Reglement betreffende 

het Statuut en de Transfers van spelers) hoeft niet noodzakelijk bij een club te worden 

aangesloten om tijdens zijn proeftijd aan vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen. 

 

 Overeenkomstig hetgeen bepaald wordt in artikel 5bis van het FIFA Reglement 

betreffende het Statuut en de Transfers van Spelers, is het verboden voor clubs en spelers om 

betrokken te zijn in een zogenaamde “brugtransfer”.  

 

Behoudens tegenbewijs wordt ervan uitgegaan dat indien twee opeenvolgende transfers 

(nationaal of internationaal) van dezelfde speler plaatsvinden binnen een periode van 16 

weken, de bij die twee transfers betrokken partijen (clubs en speler) betrokken zijn bij een 

verboden brugtransfer. 

 

Artikel B4.72  

Aan een club die het voorwerp uitmaakt van een transferverbod kan geen nieuwe speler, 

komende van een Belgische of een buitenlandse club, worden toegewezen of geen tijdelijke 

kwalificatie van een speler worden toegekend.  

 

Bij een transferverbod opgelegd aan een club in het kader van de toekenning van de 

clublicenties is voormeld verbod niet van toepassing op een jeugdspeler die niet in aanmerking 

komt voor het eerste elftal.  

 

2.4 AFSPRAKEN OVER TRANSFERS OF HERAANSLUITINGEN 

Artikel B4.73  

Overeenkomsten betreffende transfers of heraansluitingen, waarbij een club of speler partij is, 

worden schriftelijk aangegaan en dienen in overeenstemming te zijn met de reglementen van 

FIFA, het bondsreglement en het Belgische recht. Alleen dan zijn zij tegenstelbaar aan de 

bond en zijn leden.  

 

De gerechtigde correspondenten van de betrokken clubs - en in voorkomend geval de speler 

- houden er een exemplaar van ter beschikking van de KBVB.  

 

Artikel B4.74  

Een overeenkomst kan geen enkele beperking bevatten betreffende het gebruik van de speler 

of zijn latere toewijzing aan een club die geen partij is bij de transfer of niet betrokken is bij de 

heraansluiting, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepalingen in het bondsreglement.  

 

Artikel B4.75  

Het is verboden een verbintenis aan te gaan die de onafhankelijkheid van de club, haar beleid 

of de prestaties van haar ploegen kan beïnvloeden.  
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 Deze bepaling steunt op de artikels 18bis en 18ter van het FIFA Reglement betreffende 

het Statuut en de Transfers van Spelers. Het bevoegde disciplinaire orgaan van FIFA kan een 

sanctie opleggen aan degene die deze verplichting niet naleeft.  

 

Artikel B4.76  

Elke aangeslotene (met uitzondering van de speler in kwestie) die bij een transfer of 

heraansluiting betrokken is, onthoudt zich ervan om een direct of indirect persoonlijk voordeel 

van welke aard ook te beogen of te verkrijgen in het kader van een transfer of heraansluiting. 

 

3 CONTRACTEN BETAALDE SPORTBEOEFENAARS 

3.1 MODALITEITEN VAN HET CONTRACT 

Artikel B4.77  

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen clubs en betaalde sportbeoefenaars wordt 

gesloten voor maximaal 5 jaar en minimaal voor een periode die loopt tot het einde van het 

seizoen in de loop waarvan ze in werking treedt.  

 

 Het seizoen eindigt in principe op 30 juni. 

 

Voor een minderjarige speler bedraagt de looptijd van de arbeidsovereenkomst, op straffe van 

nietigheid, maximaal drie jaar.  

 

 Deze bepalingen steunen op artikel 18.2 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut 

en de Transfers van Spelers.  

 

Artikel B4.78  

De geldigheid en uitwerking van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 

kan niet afhankelijk gesteld worden van het succesvol afleggen van een medisch onderzoek 

of het bekomen van een arbeidsvergunning.  

 

 Deze bepaling steunt op artikel 18.4 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van Spelers. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de aanwervende 

club om medische onderzoeken te voeren of nodige vergunningen te bekomen voorafgaand 

aan het sluiten van het contract (FIFA Commentary IV.5).  

 

3.2 ONDERHANDELEN EN SLUITEN 

Artikel B4.79  

Het sluiten van een contract van betaalde sportbeoefenaar tussen een club en een speler, als 

betaalde sportbeoefenaar verbonden met een andere club, is slechts toegestaan tijdens de 

laatste zes maanden of na het einde van het lopende contract van betaalde sportbeoefenaar, 

onder voorbehoud van andere toepasselijke wettelijke of reglementaire beperkingen.  
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 Deze bepaling steunt op artikel 18.3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van Spelers.  

 

Artikel B4.80  

Een club die beoogt een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te sluiten met 

een speler die nog onder contract ligt, verwittigt schriftelijk de club van deze speler vooraleer 

onderhandelingen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, aan te knopen. Wanneer de speler 

nog voor meer dan 6 maanden onder contract ligt, verkrijgt de club eerst het uitdrukkelijk en 

schriftelijk akkoord van de club van deze speler vooraleer onderhandelingen, rechtstreeks of 

via een tussenpersoon, aan te knopen. In ieder geval is het een speler, die nog voor meer dan 

6 maanden onder contract ligt bij een club, verboden een arbeidsovereenkomst voor betaalde 

sportbeoefenaar te sluiten met een andere club. 

 

 Deze bepaling steunt op artikel 18.3 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van Spelers.  

 

Artikel B4.81  

Elke club of diens verantwoordelijke onthoudt zich ervan, rechtstreeks of via een 

tussenpersoon, een arbeidsovereenkomst aan een speler aan te bieden, wanneer die normaal 

moet leiden tot de voortijdige beëindiging van het lopende contract als betaalde 

sportbeoefenaar, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de club van de speler.  

 

Artikel B4.82  

De clubs en hun verantwoordelijken die onderhandelingen voeren of laten voeren, worden op 

onweerlegbare wijze vermoed de contractsituatie te kennen van de speler met wie wordt 

onderhandeld, wanneer dit aangeduid is in het digitale systeem van de KBVB.  

 

3.3 INHOUD VAN HET CONTRACT 

Artikel B4.83  

Elke tussenpersoon die betrokken was bij de onderhandeling van een arbeidsovereenkomst 

voor betaalde sportbeoefenaars, wordt in het contract genoemd.  

 

 Deze bepaling steunt op artikel 18.1 van het FIFA Reglement betreffende het Statuut en 

de Transfers van Spelers. 

 

Artikel B4.84  

De arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars vermeldt de verplichting van de club 

om het contract aan te melden bij de KBVB.  

 

Artikel B4.85  

Zonder afbreuk te doen aan dwingende wetsbepalingen, vermeldt elke arbeidsovereenkomst 

voor betaalde sportbeoefenaars de tekortkomingen en de maximale geldboete die de club kan 

opleggen.  
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 Uit de Wet tot instelling van de arbeidsreglementen van 8 april 1965: Alleen de bij het 

arbeidsreglement gestelde straffen mogen worden opgelegd; de straffen moeten, op straffe 

van nietigheid, uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de tekortkoming is vastgesteld, door 

de werkgever of door zijn aangestelde ter kennis worden gebracht van degenen die ze hebben 

opgelopen; indien de straf bestaat in een geldboete mag het totaal van de per dag opgelegde 

boeten een vijfde van het dagloon niet overschrijden. 

 

Artikel B4.86  

Zonder afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht, gelden daden van 

wedstrijdvervalsing of overtredingen inzake doping als een ernstige tekortkoming die een 

ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen.  

 

3.4 BIJZONDERHEDEN VOOR DE SPEELSTERS MET 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

Artikel B4.87  

De geldigheid en uitwerking van een arbeidsovereenkomst kan niet worden onderworpen aan 

de voorwaarden dat een speelster niet zwanger is of zou worden tijdens de looptijd van de 

overeenkomst, geen moederschapsverlof zou nemen, en/of in het algemeen haar 

moederschapsrechten niet zou uitoefenen.  

 

 Moederschapsverlof houdt zowel het zwangerschapsverlof (prenataal) als de 

bevallingsrust (postnataal) in. 

 

 Deze bepaling steunt op artikel 18quater, al. 1 van het FIFA Reglement betreffende het 

Statuut en de Transfer van Spelers. 

 

Artikel B4.88  

Indien een club overgaat tot de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een 

speelster zonder dringende reden omwille van het feit dat de speelster zwanger is, zich in 

zwangerschaps- of bevallingsrust bevindt, en/of in het algemeen haar rechten met betrekking 

tot het moederschap doet gelden, zal dit beschouwd worden als een onrechtmatige 

beëindiging zonder gerechtvaardigd motief van de arbeidsovereenkomst door de club welke 

onderhevig zal zijn aan sancties, bovenop de gemeenrechtelijke gevolgen van deze 

beëindiging naar burgerlijk recht. 

 

 Behoudens tegenbewijs wordt de eenzijdige verbreking van een arbeidsovereenkomst 

met een speelster geacht te zijn ingegeven door de zwangerschap van de speelster, wanneer 

deze verbreking geschied wanneer de speelster in zwangerschaps- of bevallingsrust is.  

 

 Deze bepaling steunt op artikel 18quater, al. 2 van het FIFA Reglement betreffende het 

Statuut en de Transfer van Spelers. 
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Artikel B4.89  

Wanneer een speelster met arbeidsovereenkomst zwanger wordt, heeft zij tijdens de duur van 

de overeenkomst het recht om:  

 

a) haar sportieve activiteiten bij de club verder te zetten (met name wedstrijden spelen en 

trainen), voor zover er een getuigschrift voorligt van zowel de behandelende 

geneesheer als een onafhankelijke arts (in gemeen overleg tussen de speelster en de 

club aangeduid) dat dit geen risico inhoudt voor de speelster. De club is verplicht deze 

beslissing te respecteren en dient een aangepast schema op te stellen teneinde de 

speelster toe te laten haar sportieve activiteiten te kunnen verderzetten op een veilige 

manier die de gezondheid van de speelster en van het ongeboren kind vrijwaart;  

 

b) andere diensten aan de club te leveren voor zover de behandelende geneesheer van 

oordeel is dat de verderzetting van de sportieve activiteiten een risico inhoudt, of indien 

de speelster de sportieve activiteiten wenst stop te zetten. De club is verplicht deze 

beslissing te respecteren en dient samen met de speelster een aangepast werkplan op 

te stellen teneinde de speelster toe te laten alternatieve arbeidsprestaties te leveren. 

De speelster heeft recht op haar integrale verloning tot aan het moederschapsverlof.   

 

c) de sportieve activiteiten terug op te starten na de beëindiging van het 

moederschapsverlof voor zover er een medisch getuigschrift voorligt van de 

behandelende geneesheer en een onafhankelijke arts (in gemeen overleg tussen de 

speelster en de club aangeduid) dat dit geen risico inhoudt. De club heeft desgevallend 

de verplichting om de speelster opnieuw op te nemen in de sportieve werking van de 

club en aangepaste, blijvende medische ondersteuning te voorzien. De speelster heeft 

recht op haar integrale verloning vanaf het hernemen van de sportieve activiteiten. 

 

 Deze bepaling steunt op artikel 18quater, al. 4 van het FIFA Reglement betreffende het 

Statuut en de Transfer van Spelers. 

 

Artikel B4.90  

Een speelster met arbeidsovereenkomst heeft recht op borstvoedingspauzes (m.i.v. 

afkolvingspauzes). De club dient hiervoor de nodige faciliteiten te voorzien.  

 

 Deze bepaling steunt op artikel 18quater, al. 5 van het FIFA Reglement betreffende het 

Statuut en de Transfer van Spelers. 

 

Artikel B4.91  

Een speelster met arbeidsovereenkomst mag  worden aangesloten buiten de reglementair 

voorziene periodes om tijdelijk een speelster met arbeidsovereenkomst in moederschapsverlof 

te vervangen. De duurtijd van de overeenkomst van de vervangingspeelster zal lopen van de 

datum van aansluiting tot de laatste dag van de maand juni die volgt op de terugkeer van de 

speelster die in moederschapsverlof was. 

 

 Deze bepaling steunt op artikel 6.1, a) van het FIFA Reglement betreffende het Statuut 

en de Transfer van Spelers.  
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Artikel B4.92  

Een speelster met arbeidsovereenkomst mag, na afloop van haar moederschapsverlof, onder 

voorbehoud van haar contractuele situatie, buiten de reglementair voorzien periode 

aangesloten worden. 

 

 Deze bepaling steunt op artikel 6.1, b) van het FIFA Reglement betreffende het Statuut 

en de Transfer van Spelers. 

 

Artikel B4.93  

Indien een speelster jonger dan 23 jaar vóór 1 januari van het lopende seizoen haar eerste 

contract van betaalde sportbeoefenaar tekent bij een club die uitkomt in de Super League 

Vrouwenvoetbal, moet de club waarmee zij haar contract heeft gesloten een 

opleidingsvergoeding betalen: 

 

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

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

 
- De opleidingsvergoeding bedraagt: 

 

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

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

 
- Indien een speelster bij meerdere clubs heeft gespeeld gedurende één opleidingsjaar 

kan er slechts één opleidingsvergoeding opeisbaar zijn. De club waarbij de speelster 
gedurende één opleidingsjaar het langst aangesloten was is opeisbaar.  

 
- Het bedrag van de per jaar verschuldigde opleidingsvergoeding wordt met de helft 

verminderd indien de club die deze vergoeding moet betalen, de speelster tussen haar 
8ste en 18de verjaardag gedurende ten minste drie seizoenen heeft opgeleid. 

 
- De opleidingsvergoeding is niet verschuldigd aan de club waaraan de speelster was 

toegewezen toen zij de leeftijd van 21 jaar bereikte en die haar geen arbeidscontract 
heeft aangeboden. 
 

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

betreffende de opleidingsvergoeding eveneens van toepassing. 

 

3.5 REGISTRATIE VAN HET CONTRACT – AANMELDING EN 

VOORTIJDIGE BEËINDIGING 

Artikel B4.94  

Van elke gesloten of verlengde arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt 

aan de KBVB een kopie overgemaakt, en van elke voortijdige beëindiging een bewijsstuk.  

De verplichting wordt nagekomen door de contracterende club binnen een termijn van 7 dagen 

volgend op de datum van ondertekening of beëindiging van de overeenkomst. De speler kan 

deze verplichting ten allen tijde ook zelf nakomen.  

 

 De registratie als betaalde sportbeoefenaar dient gepaard te gaan met het overmaken 

van een exemplaar van het contract op grond van artikel 8 van het FIFA Reglement betreffende 

het Statuut en Transfers van Spelers.  

 

 Onverminderd de niet-tegenstelbaarheid van de contractsituatie aan de KBVB, kan in 

geval van niet-naleving de club worden bestraft met een geldboete van 100 Euro.  

 

Ingeval van beëindiging van het contract van betaalde sportbeoefenaar in gemeen 

overleg om onmiddellijk het statuut van amateurspeler bij de club van toewijzing aan te nemen, 

wordt deze wijziging eveneens aan de KBVB betekend. 

 

Artikel B4.95  

Contracten worden bewaard gedurende de twee seizoenen volgend op dit waarin het contract 

verstreken is.  

 

 De archiveringsmodaliteiten worden vastgelegd in een akkoord tussen enerzijds de 

KBVB en anderzijds zijn vleugels en/of de Pro League .  

 

3.6 CONTROLE VAN HET CONTRACT 

Artikel B4.96  

De arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt door de bevoegde 

bondsinstantie van de KBVB nagekeken op haar overeenstemming met de wettelijke 

(minimum loon) en reglementaire (duur) voorschriften, naar aanleiding van een transfer of 

heraansluiting in de periode van 1 september tot 31 januari.  

 

 In de periode van 7 september tot 31 januari.  
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Artikel B4.97  

Indien het bevoegde orgaan van oordeel is dat de overeenkomst niet conform is, wordt de club 

hiervan in kennis gesteld.  

 

 Verhaal hiertegen bij de bevoegde bondsinstantie is mogelijk binnen 7 dagen 

daaropvolgend.  

  

4 KWALIFICATIE 

4.1 ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES 

Artikel B4.98  

Om te kunnen deelnemen aan alle of bepaalde categorieën van wedstrijden dient een speler 

te voldoen aan de reglementaire kwalificatievoorwaarden. 

 

 De voorwaarden kunnen als volgt worden voorgesteld:  

 
 
Elke speler die positief test onder een door de KBVB met de bevoegde overheden afgesloten 

testprotocol wordt geacht niet gekwalificeerd te zijn voor een periode van 7 kalenderdagen 

vanaf de datum van het testresultaat 

Overgangsbepaling voor seizoen 2021-2022 

 Art. P 

Elke speler is onderworpen aan het “Covid-19 testprotocol 2021-2022”. Een speler die 

desgevallend positief test of zijn test niet ondergaat, wordt geacht niet gekwalificeerd te zijn 

voor de duur van de wettelijke quarantaineperiode (op 18.01.2022: 7 kalenderdagen). 

Basisvoorwaarden

Officiële wedstrijden

- Aansluiting

- Wachttijd

- Leeftijd

- Geen schorsing

- Identiteit/ licentie

- Geen speelbeperking

- Maximum per 
seizoen

Vriendschappelijke 
wedstrijden

- Aansluiting

- Geen schorsing

Specifieke

voorwaarden
officiële wedstrijden

Alle categorieën

Eerste mannen

Jeugd en reserven

Vrouwen

Voorwaarden bij mutaties

officiële wedstrijden

Heraansluiting

- amateur

- betaalde 
sportbeoefenaar

Transfer

- binnenlandse transfer 

- terugkeer

- tijdelijke transfer

- administratieve 
transfer

- internationale transfer 
uit buitenland
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1° Een club die lid is van de Pro League kan uitstel vragen voor een wedstrijd in de competitie 

van het profvoetbal 1A, dan wel de competitie van het profvoetbal 1B aan de 

Kalendermanager Pro League indien minstens 7 spelers die ingeschreven zijn op de SSL-

lijst, die op het moment van de aanvraag elk minstens 30% van de speelminuten hebben 

gespeeld in het seizoen 2021-2022 bij de betrokken club in de competitie van het 

profvoetbal 1A, dan wel de competitie van het profvoetbal 1B, positief testen op Covid-19. 

Voor spelers die reeds aangesloten waren bij de desbetreffende club voor 1 juli 

2021 zal het percentage berekend worden vanaf de 1e speeldag van het seizoen 2021-

2022.  

Voor spelers die gedurende het seizoen worden aangesloten bij de desbetreffende club, zal 

het percentage berekend worden vanaf de 1e speeldag na hun inschrijving op de SSL-lijst van 

de desbetreffende club.  

 

2° Iedere club bezorgt uiterlijk woensdag 19 januari om 14u een lijst met drie doelmannen, 

ingeschreven op de SSL-lijst aan de Kalendermanager Pro League.  

Een club die lid is van de Pro League kan tevens, ongeacht het aantal positief geteste 

spelers, uitstel vragen aan de Kalendermanager Pro League indien minstens 2 

doelmannen van deze lijst positief testen, inclusief: 

- de doelman met de meeste speelminuten voor de desbetreffende club in de competitie 

van het profvoetbal 1A, dan wel de competitie van het profvoetbal 1B in het seizoen 

2021-2022; OFWEL 

- de doelman die tijdens de laatste officiële wedstrijd in de competitie van het profvoetbal 

1A, dan wel de competitie van het profvoetbal 1B heeft gespeeld.  

3° Enkel in het geval van een inkomende of uitgaande transfer van een doelman en tot 72u 

voor de start van de eerstvolgende wedstrijd kan de lijst van drie doelmannen, zoals 

hiervoor vermeld sub °2, gewijzigd worden, via een melding aan de Kalendermanager Pro 

League. Enkel de inkomende transfer kan worden toegevoegd aan de lijst ter vervanging 

van een huidige doelman, op voorwaarde dat deze reeds is ingeschreven op de SSL-lijst. 

Een uitgaande transfer kan vervangen worden door een doelman verbonden aan de club, 

op voorwaarde dat deze is ingeschreven op de SSL-lijst van de betrokken club. 

4° Het uitstel dient in beide gevallen minstens 30u voorafgaand aan de start van de betrokken 

wedstrijd aangevraagd te worden.  

 In het geval dat een club die lid is van de Pro League reeds voor de 

inwerkingtreding van onderhavig artikel P een aanvraag tot uitstel heeft gericht aan de 

Kalendermanager Pro League voor een wedstrijd die zal plaatsvinden na de 

inwerkingtreding van onderhavig artikel P, en deze aanvraag geschiedde uiterlijk 30 



Boek B, Titel 4 - Spelers 

 

 
   Page 44 of 61 

uur voor aanvang van de betrokken wedstrijd, dan zal aanvraag worden geacht te zijn 

gebeurd in overeenstemming met onderhavig reglement. 

Er is geen uitstel mogelijk voor wedstrijden in de Beker van België. Er is eveneens geen uitstel 

mogelijk voor wedstrijden vanaf de 33e speeldag in de competitie van het profvoetbal 1A en 

vanaf de 27e speeldag in de competitie van het profvoetbal 1B. Wedstrijden in de play-offs 

kunnen eveneens niet uitgesteld worden.  

4.2 BASISVOORWAARDEN OFFICIËLE WEDSTRIJDEN 

4.2.1 Algemeen 
 
Artikel B4.99  

De basisvoorwaarden voor de kwalificatie van de speler voor officiële wedstrijden, waarvan de 

naleving de uitsluitende verantwoordelijkheid van de clubs is, worden hieronder beschreven. 

 

 Een club, die in een officiële wedstrijd een niet regelmatig voor die wedstrijd 

gekwalificeerde speler inschrijft op het wedstrijdblad, wordt door de bevoegde bondsinstantie 

bestraft met:  

 

1° een boete; en 

2° het verlies van eventueel behaalde punten:  

 

en dit 

- onverminderd de mogelijkheid van een minnelijke schikking, of  

- onverminderd de mogelijkheid om de punten toe te kennen aan de tegenstrever of de 

forfaitscore toe te kennen. Indien de schuldige club een wedstrijd heeft verloren met 

een hogere score, dan worden de door de schuldige club aangetekende doelpunten 

geannuleerd, terwijl de doelpunten gemaakt door de tegenstrever behouden blijven.  

 
De volgende uitzonderingen zijn van toepassing: 

- Het inschrijven op het wedstrijdblad van een niet-gekwalificeerde speler in een 

uitgestelde of een stopgezette wedstrijd, die de bevoegde instantie herspelen doet, 

heeft geen puntenverlies tot gevolg.  

- Er wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie van de spelers wanneer het een 

wedstrijd betreft waarvoor forfait is gegeven. 

- Wanneer een wedstrijd ingevolge incidenten werd stopgezet en de bevoegde instantie 

beslist tot het verlies der punten door de club die verantwoordelijk is voor deze 

incidenten, wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie der spelers door de 

tegenpartij opgesteld. 

 
Een lid van een club die op een frauduleuze manier aan de inschrijving op het wedstrijdblad 

van een niet-gekwalificeerde speler heeft meegewerkt, wordt bestraft met een schorsing van 

minimaal één jaar. 

 

Elke geschorste aangeslotene die toch wordt ingeschreven op het wedstrijdblad, zal deze 

schorsing a posteriori ondergaan en riskeert een bijkomende schorsing. 
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 De clubs kunnen via het digitale platform aan de KBVB een kopie vragen van de niet-

digitale wedstrijdbladen, tegen betaling via de rekening-courant van de club van een som van 

2,00 EUR per wedstrijdblad.  

 

 

4.4.2 Aansluiting 
 
Artikel B4.100  

Voor wat de voorwaarden inzake aansluiting betreft, geldt het volgende:  

 
Voorwaarde Uitzonderingen 

• Speler aangesloten bij KBVB 
 
+ 

 
 

• toegewezen aan de betrokken club, 
of 

• tijdelijke kwalificatie ingevolge 
transfer 

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

 

4.2.3 Wachttijd 
 
Artikel B4.101  

Voor wat de voorwaarden inzake wachttijden betreft, geldt het volgende:  

 

De wachttijd van één dag dient verstreken te zijn. 

 

In alle gevallen neemt de wachttijd een aanvang op de datum van de registratie van de 

aansluiting of de transfer. 

 

De dag waarop de aansluiting of de transfer wordt geregistreerd, wordt ongeacht het tijdstip 

van de digitale registratie beschouwd als een volledige dag. Dit geldt eveneens voor de dag 

waarop een transfer uitzonderlijk wordt toegestaan, of waarop een aansluiting wordt 

geregulariseerd. 

 

4.2.4 Leeftijd 
 
Artikel B4.102  

Voor wat de leeftijdsvoorwaarden betreft, geldt het volgende:  

 

 
Voorwaarde Specificaties Uitzonderingen 



Boek B, Titel 4 - Spelers 

 

 
   Page 46 of 61 

Leeftijdsvoorwaarde dient 
voldaan te zijn 

Officiële jeugdwedstrijd:   
- minimaal 5 jaar oud vanaf U7 
- maximumleeftijd in de 

leeftijdscategorie niet bereikt 

- De KBVB of zijn vleugels kan een 
speler om medische redenen 
toestaan in een lagere dan de 
reglementaire jeugdcategorie te 
spelen, zoals hieronder is bepaald.  

- De vleugels kunnen een speler die 
aantreedt in de gewestelijke 
jeugdreeksen een 
leeftijdsdispensatie om specifieke 
redenen toestaan.  

Officiële senioreswedstrijden : 
- voorgeschreven minimumleeftijd 

bereikt.  
 

 

Alle spelers en speelsters van de KBVB behoren voor het lopende seizoen tot een 

leeftijdscategorie die bepaald wordt door de bond.  

De leeftijdscategorieën voor de jeugdploegen worden bepaald volgens de volgende 

internationale indeling:  

Ux = de speler of speelster die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen (x - 1) jaar oud 

is. 

 

Artikel B4.103   

De leeftijdscategorieën worden op grond hiervan als volgt bepaald: 
 

 

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

• jeugdspelers: U6 tot U21  

  

Leeftijdscategorie  

Voor seizoen 
2022-2023, Geboren 

in  Opmerking  
U6*  

  
U7 *  

  

2017 
  

2016 
  

Speelsters U7 mogen spelen met U6*  
Spelers mogen jonger zijn dan 5 jaar  
Speelsters U8 mogen spelen met U7*  
Spelers moeten 5 jaar oud zijn  

U8 *  2015 Speelsters U9 mogen spelen met U8 *  
U9 *  2014 Speelsters U10 mogen spelen met U9 *  

U10 *  2013 Speelsters U11 mogen spelen met U10 *  
U11 *  2012 Speelsters U12 mogen spelen met U11 *  
U12 *  2011 Speelsters U13 mogen spelen met U12 *  
U13 *  2010 Speelsters U14 en U15 mogen spelen met U13 *  
U14 *  2009 Speelsters U15 en U16 mogen spelen met U14 *  
U15 *  2008 Speelsters U16 en U17 mogen spelen met U15 *  
U16 *  2007 Mogen spelen met seniores futsal indien 15 jaar oud  

Speelsters U17 en U18 mogen spelen met U16*  
U17 *  2006 Mogen spelen met seniores voetbal indien 16 jaar oud  

Speelsters U18 mogen spelen met U17*  

U18  
  
  
  

2005 
  
  
  

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

U19  2004 Mogen spelen met seniores   
U20  2003 Mogen spelen met seniores  
U21  2002 Mogen spelen met seniores  

Seniores  2001   
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Vrouwencategorieën  
• seniores: de speelsters die voor 1 januari, die het seizoen voorafgaat, 19 jaar oud zijn  

• jeugdspeelsters: U13, U16 en U20  

  

Leeftijdscategorie  

Voor seizoen 
2022-2023  
Geboren in  Opmerking  

U9 2014 Moeten 8 jaar oud zijn  
U10 2013   
U11 2012   
U12 2011   
U13 2010   

U14 2009 
Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-23: 
Mogen spelen met provinciale seniores indien 14 jaar oud  

U15 2008 Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-23: 
Mogen spelen met provinciale seniores indien 14 jaar oud 
Mogen spelen met nationale seniores indien 15 jaar oud   
Mogen spelen met provinciale seniores indien 15 jaar oud   
Mogen spelen met nationale seniores indien 15 jaar oud  

U16 
 
  

2007 
 
  

Mogen spelen met provinciale seniores indien 15 jaar oud   
Mogen spelen met seniores futsal indien 15 jaar oud 
Mogen spelen met nationale seniores indien 15 jaar oud  
Mogen spelen in de Super League Vrouwenvoetbal indien 16 
jaar oud  

U17 2006 
Mogen spelen in de Super League Vrouwenvoetbal indien 16 
jaar oud  

U18 2005   
U19 2004   
U20 2003   

Seniores 2002   
 

 Voor U23 ploegen van clubs uit het profvoetbal die aan de herencompetitie waren 

geïntegreerd, gelden specifieke leeftijdsgebonden speelgerechtigdheidsvoorwaarden. 

 

Artikel B4.104  

De KBVB of zijn vleugels kunnen een speler of een speelster om een medische reden toestaan 

in een jongere dan de reglementaire jeugdcategorie te spelen.  

 

Hiertoe moet de houder van het ouderlijk gezag of de speler, indien hij meerderjarig is, een 

aanvraag indienen bij de KBVB of zijn vleugels door middel van de daartoe bestemde 

documenten. Er kan een medische afwijking worden aangevraagd voor alle jeugdcategorieën. 

Het medisch onderzoek m.b.t. het verzoek tot afwijking wordt uitgevoerd door een erkend arts, 

overeenkomstig de modaliteiten voorzien door de KBVB of zijn vleugels. Deze arts wordt 

duidelijk ingelicht over het motief van de raadpleging en van de gevolgen van het verzoek tot 

afwijking dat hij ondertekent. 

De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een afwijking moet genomen 

worden door artsen die erkend zijn door de KBVB of zijn vleugels.  

 

Overgangsbepaling voor het seizoen 2021-2022 

 Art. P 

Voor de competities in het Elite Jeugdvoetbal leggen de clubs op uiterlijk 15 januari 

een lijst voor aan de Pro League met de spelers die in een afwijkende leeftijdscategorie 
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kunnen spelen. Bij goedkeuring door de Pro League worden deze lijsten bezorgd aan 

het Departement Arbitrage. 

Er kunnen per leeftijdscategorie per club maximum 3 spelers in een jongere dan de 

reglementaire categorie spelen. 

 

Art. V 
Voor Voetbal Vlaanderen mogen deze artsen deze zijn die het onderzoek hebben 
uitgevoerd. 
Indien de erkende arts in functie van de resultaten van het medisch onderzoek beslist dat 
een medische afwijking kan worden toegekend, zal de KBVB of zijn vleugels een attest 
afleveren aan de betrokkene (of aan de houder van het ouderlijk gezag). 

 

 Alle kosten die samenhangen met het verzoek tot afwijking, met inbegrip van de medische 

kosten, vallen volledig ten laste van de aanvrager.  

 

 

 

 

 

 

Artikel B4.105  

Overgangsbepaling voor het seizoen 2022-23 
 

 Art. P 
Voor de competities in het Elite Jeugdvoetbal leggen de clubs op uiterlijk 31 juli een lijst voor 
aan de Pro League met de spelers die in een afwijkende leeftijdscategorie kunnen spelen. Bij 
goedkeuring door de Pro League worden deze lijsten bezorgd aan het Referee Departement. 
 
Er kunnen per leeftijdscategorie per club maximum 2 spelers in een jongere dan de 

reglementaire categorie spelen. Het gaat om een bijkomende administratieve dispensatie. 

 

Deze uitzondering is niet van toepassing op U21-teams en U23-teams. 

 

De vleugels kunnen een speler of speelster die aantreedt in de gewestelijke jeugdreeksen een 

leeftijdsdispensatie om specifieke redenen toestaan. 

 

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

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

 
 

4.2.6 Geen schorsing 
 
Artikel B4.106  

Voor wat de voorwaarden inzake schorsing betreft, geldt het volgende:  

 
Voorwaarde Specificaties 

Men is niet disciplinair of 
administratief geschorst. 

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

 

4.2.7 Identiteit 
 
Artikel B4.107  

Voor wat de voorwaarden inzake identiteit betreft, geldt het volgende:  

 
Voorwaarde Specificaties 

Men legt een door de KBVB 
erkend officieel 
identiteitsbewijs voor.  

De gehanteerde voorwaarden worden bepaald in het reglement betreffende 
wedstrijden.  
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4.2.8 Geen speelbeperking 
 

Artikel B4.108  

 Het betreft de speelbeperkingen die kunnen voortvloeien uit de bepalingen in 

verband met heraansluitingen en transfers. 

 
De speler mag niet gespeeld hebben in officiële wedstrijden van de eerste ploeg in hetzelfde 
seizoen met een andere club van dezelfde geleding, tenzij in volgende gevallen, en op 
voorwaarde dat de transfer of toewijzing uiterlijk op 15 maart plaatsvindt:  
-  annulering van een transfer of een aansluiting bij ontslag van een club;  
- annulering van een dubbele aansluiting;  
-  uitzonderlijk validering van een aansluiting of een transfer;  
-  vervroegde terugkeer naar een club van hogere afdelingen bij verbreking van een 

tijdelijke transfer;  
-  gewone transfer in de periode 1 juli tot 31 augustus naar een club uit het 

amateurvoetbal: de speler mag echter niet spelen in de categorie van officiële 
wedstrijden van de eerste ploeg waaraan hij met de andere club heeft deelgenomen 
tijdens hetzelfde seizoen indien de aanwervende club in een provinciale afdeling speelt;  

-  gewone binnenlandse transfer in de periode 1 juli tot 6 september of 4 januari tot 31 
januari naar een club van het profvoetbal;  

-  gewone binnenlandse transfer in de periode 4 januari tot 31 januari naar een club van 
hogere afdelingen van het amateurvoetbal;  

- gewone binnenlandse transfer van een speelster in de periode 4 januari tot 31 januari 
naar een club die in de Super League speelt - de speelster mag tijdens het lopende 
seizoen echter niet deelnemen aan officiële wedstrijden van de eerste ploegen van de 
club in andere afdelingen; 

-  administratieve transfer, aanvaard ingevolge specifieke omstandigheden;  
-  heraansluiting van betaalde sportbeoefenaar bij eenzijdige verbreking van het contract 

dat meer dan drie maanden eerder aan de KBVB werd betekend;  
-  heraansluiting van de betaalde sportbeoefenaar bij beëindiging in gemeen overleg van 

het contract dat meer dan drie maanden eerder aan de KBVB werd betekend;  
-  mutatie van een speelster naar een andere club waar ze wordt opgesteld in provinciale 

vrouwenafdelingen. 
 

4.2.9 Maximum per seizoen 
 

Artikel B4.109  

Een speler kan in hetzelfde seizoen voor maximaal twee clubs aan officiële wedstrijden 

deelnemen. 

 

4.3 BASISVOORWAARDEN VRIENDSCHAPPELIJKE 

WEDSTRIJDEN 

Artikel B4.110  

De basisvoorwaarden voor de kwalificatie van een speler voor vriendschappelijke wedstrijden, 

waarvan de naleving de uitsluitende verantwoordelijkheid van de clubs is, worden hieronder 

beschreven. 
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1° De speler is aangesloten bij de KBVB en toegewezen aan de club waarvoor hij een 

vriendschappelijke wedstrijd speelt of tijdelijk voor de club gekwalificeerd;  

Op deze regel bestaan twee uitzonderingen: 

 

a) een jeugdspeler toegewezen aan één van de clubs van een aan de KBVB betekend 

samenwerkingsverband voor jeugdploegen mag deelnemen aan een 

vriendschappelijke wedstrijd van een jeugdploeg van dit samenwerkingsverband. 

b) een speler kan deelnemen aan een vriendschappelijke wedstrijd van een andere club 

indien zijn club waaraan hij toegewezen is of waarvoor hij tijdelijk gekwalificeerd is, 

uitdrukkelijk akkoord gaat. 

 

2° De speler is niet geschorst. 

 

4.4 SPECIFIEKE VOORWAARDEN OFFICIËLE WEDSTRIJDEN 

Artikel B4.111  

De specifieke voorwaarden voor de kwalificatie van de speler voor officiële wedstrijden worden 

hieronder beschreven.  

 

4.4.1 Alle officiële wedstrijden 
 
Artikel B4.112  

Voor alle officiële wedstrijden gelden de volgende voorwaarden.  

 
 
 

Voorwaarde Specificaties en Uitzonderingen 

De speler kan spelen 
buiten de 
oorspronkelijke 
voorziene speeldag.  

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

Dit geldt eveneens voor de uitzonderlijke valideringen toegestaan gedurende 
het seizoen 2021-22. 

Deze voorwaarde vervalt enkel wanneer het gaat om wedstrijden van door de 
Crisiscel collectief uitgestelde speeldagen omwille van Covid-19 gerelateerde 
redenen. 
 
In afwijking van deze principes wordt de kwalificatie van spelers beoordeeld in het 
licht van de datum waarop de uitgestelde wedstrijd daadwerkelijk wordt gespeeld, 
wanneer uitdrukkelijk tot uitstel is besloten omwille van de deelname van een club 
aan de UEFA-competities.  

De speler valt niet onder 
verbodsbepalingen of 
onverenigbaarheden. 

Deze verbodsbepalingen vloeien voort uit de volgende omstandigheden:  
- spelers die de opgelegde boete niet hebben betaald; 
- onverenigbaarheden betreffende scheidsrechters; 
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- onverenigbaarheden betreffende leden van bondsinstanties; 
- gemengde wedstrijden . 

 

 Art. V 
Specifieke voorwaarden voor de eerste heren - en vrouwenploegen in het recreatief voetbal: 
 
Opstellen van spelers in meerdere (senior)ploegen (inbegrepen de veteranen) van dezelfde 
club: 
Per wedstrijd mogen maximaal vier spelers, die aan een andere wedstrijd van hetzelfde 
weekend geheel of gedeeltelijk hebben deelgenomen. op het wedstrijdblad worden 
ingeschreven. 
 
Een speler, die uitgesloten werd in een voorgaande wedstrijd, mag tijdens hetzelfde 
weekend niet worden ingeschreven op het wedstrijdblad van een andere ploeg van de club. 
 
Toelichtingen: 

- Worden beschouwd als behorende tot de kern van een ploeg: de vijftien spelers die 
hebben deelgenomen aan het grootst aantal wedstrijdhelften tijdens de zes voorbije 
officiële wedstrijden door die ploeg betwist in de competitie in kwestie. Spelers, die 
aan een zelfde aantal wedstrijdhelften hebben deelgenomen als de speler die als 
vijftiende deel uit maakt van de kern, behoren eveneens tot de kern van die ploeg. 

- Voor de bepaling hogere en lagere ploeg geldt de rangschikking van hoger naar 
lager; eerste klasse, tweede klasse, derde klasse en veteranen. 

 
 
 

4.4.2 Wedstrijden van eerste mannenploegen  
 
Artikel B4.113  

Voor de deelname aan de officiële wedstrijden van de eerste mannenploegen in het 

competitief voetbal gelden voor het profvoetbal en het amateurvoetbal specifieke 

voorwaarden.  

 

 Art. P 
Alle clubs van het profvoetbal 1A en 1B dienen volgende lijsten via het toepasselijke digitale 
platform in te dienen en in stand te houden: 
1° een lijst van maximaal 25 spelers ouder dan U21, waarvan er minimaal 8 dienen 

opgeleid te zijn door Belgische clubs (dit zijn spelers die vóór hun 23ste verjaardag 
minstens drie volledige seizoenen zijn gekwalificeerd geweest voor een club in België*), 
er mee rekening houdende dat minimaal 3 spelers dienen te beantwoorden aan de 
bijkomende vereiste dat zij reeds voor hun 21ste verjaardag aan deze voorwaarde dienen 
te voldoen . Indien deze minima niet worden bereikt, mogen deze niet vervangen worden 
door spelers die niet beantwoorden aan deze vereisten. 

2° een lijst met een onbeperkt aantal spelers U21. 
* In geval van  

- registratie van de aansluiting of nationale transfer van een speler ; of  
- aanvraag van het ITC door de KBVB voor de betrokken speler bij een internationale 
transfer  

tijdens de maanden juli en augustus alsmede van 1 september tot 6 september, wordt 
uitzonderlijk de periode van 7 september tot 30 juni beschouwd als een volledig seizoen. 
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Hetzelfde geldt ingeval de aansluiting bij de KBVB beëindigd wordt voor 30 juni maar na het 
einde van de competitie van het betrokken seizoen.    
 
Om een speler te kunnen inschrijven op de Squad Size Limit lijst: 

- moet hij aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan of tijdelijke kwalificatie voor 
de indienende club 

- moet voor de betaalde sportbeoefenaar die geen onderdaan is van een land van de 
Europese Economische Ruimte (EER) worden voorgelegd, hetzij een kopie van de 
gecombineerde vergunning waarvan de geldigheidsduur nog niet verstreken is, 
hetzij het officieel attest afgeleverd door het lokaal bestuur van zijn verblijfplaats in 
België dat bevestigt dat de betaalde sportbeoefenaar zich heeft gemeld om de 
gecombineerde vergunning waarop hij recht heeft te ontvangen (Bijlage 49). In dit 
laatste geval dient een kopie van de gecombineerde vergunning te worden 
overgemaakt aan de KBVB vooraleer de geldigheid van de Bijlage 49 verstreken is. 
Indien dit niet het geval is, is de betrokken speler niet speelgerechtigd voor deelname 
aan de officiële wedstrijden van de eerste mannenploeg van zijn club, en dit zolang 
geen kopie van de gecombineerde vergunning, waarvan de geldigheidsduur nog niet 
verstreken is, wordt voorgelegd voor de speler ; 

- moet hij voldoen aan de voorwaarden inzake kwalificaties. 
 
Wijzigingen aan deze lijst kunnen enkel worden gevalideerd door de bondsadministratie. 
 
De lijsten dienen bij de aanvang van elk seizoen te worden ingediend door de clubs, ten 
laatste voor middernacht op de laatste dag voorafgaand aan de eerste speeldag van het 
kampioenschap van de eerste ploegen. 
 
De clubs dienen op beide lijsten samen drie spelers aan te duiden die beschouwd worden 
als hun titularissen-doelverdedigers. 
 

 Art. P 
Lijst met spelers ouder dan U21: 
 
De lijst kan op ieder ogenblik aangevuld worden indien hij nog geen 25 spelers telt. 
 
Gedurende een transferperiode kan de lijst aangepast worden, ten laatste voor middernacht 
op de laatste dag voorafgaand aan de wedstrijd. 
Tijdelijke transfers kunnen enkel toegevoegd of verwijderd worden van de lijst van een club 
gedurende de transferperiodes. Een plaats komt vrij op de lijst wanneer een speler tijdelijk 
getransfereerd wordt naar een andere club. 
 
Na het sluiten van een transferperiode kan de lijst uiterlijk tot middernacht van de dertigste 
dag na het sluiten van de transferperiode aangepast worden. 
 
In de volgende omstandigheden kunnen spelers tegen voorleggen van het bewijs aan de 
dienst aansluitingen gewisseld worden buiten de voorziene transferperiodes: 

- bij het overlijden van een speler; 

- bij langdurige ziekte of kwetsuur van een speler van 5 maanden of langer, gestaafd 
door een attest van de behandelende geneesheer binnen de eerste 20 dagen van 
de onbeschikbaarheid; 

- bij eenzijdige contractbreuk door de speler; 
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- bij eenzijdige contractbreuk door de club omwille van een in kracht van gewijsde 
getreden beslissing van schorsing van de speler wegens gebruik van doping. 

 
Wanneer een club ingevolge overmacht (langdurige ziekte, kwetsuur,...) niet meer kan 
beschikken over de drie aangeduide titularissen-doelverdedigers, kan een andere doelman 
worden gevalideerd op de lijst van spelers ouder dan U21. 
 

  Art.  P 
Lijst met spelers U21: 
 
Deze lijst kan gedurende het ganse seizoen gewijzigd worden. 
 

 Art.  P 
Om gekwalificeerd te zijn voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg van het 
profvoetbal 1A en 1B dient de speler de laatste dag om middernacht voorafgaand aan de 
wedstrijd voor te komen op een van bovenvermelde lijsten. 
 

  Art.  P 
Bovenvermelde lijsten van alle clubs zijn online consulteerbaar. 
 

 

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

 

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

 

4.4.3 Wedstrijden van jeugdploegen en reserveploegen 
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Artikel B4.114  

Een speler is slechts gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van een jeugdploeg en 

reserveploeg indien hij voldoet aan de basisvoorwaarden inzake kwalificaties en de 

reglementering inzake klasseverlaging zoals hierna bepaald.  

 

Artikel B4.115  

Voor de toepassing van deze bepalingen worden als basisspelers van een ploeg beschouwd, 

de spelers die ingeschreven waren op het wedstrijdblad van  één van de laatste vier door deze 

ploeg gespeelde officiële wedstrijden. 

 

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

 
Basisspelers van 
de eerste ploeg  
 

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

Interprovinciale 
jeugdploeg 
 

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

Provinciale 
jeugdploeg 

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

Gewestelijke 
jeugdploeg 
 

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

 
 

4.4.4 Wedstrijden van vrouwenploegen 
 
Artikel B4.116  

Een speelster is slechts gekwalificeerd voor de officiële wedstrijden van een vrouwenploeg 

indien zij voldoet aan de basisvoorwaarden inzake kwalificaties en de reglementering inzake 

klasseverlaging.  

 

Artikel B4.117  

Voor de toepassing van deze bepalingen worden als basisspeelsters van een ploeg 

beschouwd, de speelsters die ingeschreven waren op het wedstrijdblad van één van de laatste 

vier door deze ploeg gespeelde officiële wedstrijden.  

 
Wedstrijd Voorwaarden Bijkomende vereisten 

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

 

kampioenschaps-
wedstrijden van 
eerste ploegen 
 
 

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

Indien een speelster aan meerdere 
wedstrijden van de kampioenschappen 
heeft deelgenomen, wordt het grootste 
aantal speelminuten in één en dezelfde 
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- Wedstrijd C-ploeg: maximum 4 speelsters die 

aan de laatste officiële wedstrijd van de A- of 
B-ploeg effectief hebben deelgenomen, 
waarvan maximum één speelster meer dan 
één speelhelft. 

 

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

 
 

wedstrijd in aanmerking genomen om het 
verbod tot klasseverlaging te bepalen. 
 
Indien een club in de laagste provinciale 
afdeling meerdere eerste ploegen in lijn 
brengt, gelden de regels van 
klasseverlaging niet tussen deze eerste 
ploegen. 
 

beker van België 
 

In de voorronde, eerste en tweede ronde 
 
- Ten laatste een dag voor haar eerste 

bekerwedstrijd maakt de club die met een B-
ploeg aan de beker deelneemt een lijst van 11 
gekwalificeerde A-speelsters aan de KBVB 
over . Deze 11 speelsters zijn tijdens de 
voorronde, eerste en tweede ronde voor hun 
ingeschreven B- en C-ploeg niet 
speelgerechtigd. 
 

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

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

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

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

 

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

 

eindronde-, 
kwalificatie- of 
testwedstrijden 
 
 

maximum één speelster opstellen die aan drie of 
meer wedstrijden heeft deelgenomen tijdens de 
laatste zes kampioenschapswedstijden van een in 
een hogere afdeling spelende eerste 
vrouwenploeg. 
 

 

 

 De tegenpartij van een B-, C- of D-ploeg kan op de website van de KBVB de opstellingen 

van de laatste officiële wedstrijd van de A-, B- of C-ploeg vinden. In uitzonderlijke gevallen 

waarbij deze opstellingen niet te vinden zijn op de website van de KBVB (indien er een papieren 

wedstrijdblad is) kan de tegenpartij deze opvragen aan het bevoegde secretariaat. 

 
 
 
 
 

4.4.5. Wedstrijden van U23-teams in afdeling 1B van het profvoetbal, 

eerste nationale, 2de afdeling VV/ACFF en 3de afdeling VV/ACFF 
 
Artikel B4.118  

 
Overgangsbepaling voor het seizoen 2022-2023 

Elke profclub die een U23 team heeft dat aantreedt in de competitie van het profvoetbal 1B, 

1ste nationale of 2de afdeling VV/ACFF moet aan de Bond een basislijst voor zijn U23 team 

sturen, die onafhankelijk is van andere lijsten die de club eventueel moet sturen. Deze lijst 

bevat de gegevens van de spelers die de basis van het betrokken U23-team vormen.  

 De kennisgeving moet worden gedaan bij het Competitions Department van de 

KBVB voor de U23 teams van afdeling 1B en 1ste nationale.  Voor de U23 teams die 

aantreden in 2e afdeling amateur VV/ACFF, wordt de kennisgeving gericht aan 

respectievelijk het Competitions departement VV en ACFF.   
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 Het U23 team wordt beschouwd als een eerste ploeg B van de betrokken profclub.  

Alleen spelers geboren in 1999 of later, mogen in deze lijst worden opgenomen, met 

uitzondering van spelers die alleen als keeper aantreden, die in 1997 of later moeten geboren 

zijn. 

Overgangsbepaling voor het seizoen 2023-2024 

Elke profclub die een U23 team heeft dat aantreedt in de competitie van het profvoetbal 1B, 

1ste nationale, 2de afdeling VV/ACFF of 3de afdeling VV/ACFF moet aan de Bond een basislijst 

voor zijn U23 team sturen, die onafhankelijk is van andere lijsten die de club eventueel moet 

sturen. Deze lijst bevat de gegevens van de spelers die de basis van het betrokken U23-team 

vormen.  

 De kennisgeving moet worden gedaan bij het Competitions Department van de 

KBVB voor de U23 teams van afdeling 1B en 1ste nationale.  Voor de U23 teams die 

aantreden in 2e afdeling amateur VV/ACFF of 3de afdeling VV/ACFF, wordt de 

kennisgeving gericht aan respectievelijk het Competitions departement VV en ACFF.   

 Het U23 team wordt beschouwd als een eerste ploeg B van de betrokken profclub.  

Alleen spelers geboren in 2000 of later, mogen in deze lijst worden opgenomen, met 

uitzondering van spelers die alleen als keeper aantreden, die in 1998 of later moeten geboren 

zijn. 

 

 

Artikel B4.119  

 

Overgangsbepaling voor de seizoenen2022-2023 en 2023-2024 

Ten minste de helft (1/2) van de spelers opgenomen op het wedstrijdblad van een U23-team 
moet opgeleid zijn bij de betrokken club en ten minste twee derde (2/3) van deze spelers moet 
opgeleid zijn bij een Belgische club. 
 

 Wanneer in dit artikel wordt gesproken over opleiding, betekent dit dat de 
betrokken speler ten minste drie (3) volledige seizoenen moet hebben doorlopen 
voordat hij de leeftijd van eenentwintig (21) jaar bereikt. 

 

 Ingeval van registratie van de aansluiting tijdens de maanden juli en augustus, 

 wordt uitzonderlijk de periode vanaf deze aansluiting tot 30 juni daaropvolgend, als 

 een volledig seizoen beschouwd. 

 

Artikel B4.120  
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Overgangsbepaling voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 

Elke club moet rekening houden met de volgende kwalificatievoorwaarden voor de inschrijving 
van een speler op de wedstrijdbladen van haar U23-team, ook al is de betrokken speler 
opgenomen in de basislijst: 
 
- Een speler komt niet in aanmerking indien hij een basisspeler was of ten minste 

vijfenveertig (45) minuten heeft gespeeld in de laatste officiële wedstrijd van de eerste 
ploeg van de club in profvoetbal 1A of 1B; 

 
- Een speler komt niet in aanmerking indien hij in het lopende seizoen meer dan twee derde 

(2/3) van de wedstrijden  voor de eerste ploeg (A) van de club in profvoetbal 1A of 1B heeft 
gespeeld als basisspeler of gedurende ten minste vijfenveertig (45) minuten. Dit laatste 
criterium geldt van zodra de eerste ploeg A 6 officiële wedstrijden heeft afgewerkt.  

 

 De “laatste officiële wedstrijd van de eerste ploeg A van de club in profvoetbal 1A of 
1B” is ofwel de wedstrijd die door deze ploeg in hetzelfde weekend wordt gespeeld indien 
deze wedstrijd vóór de wedstrijd van het U23-team is gepland, ofwel, in andere gevallen, 
de laatste officiële wedstrijd die door deze ploeg in profvoetbal 1A of 1B is gespeeld. 

 

 

Artikel B4.121  

 

Overgangsbepaling voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 

Elke club mag op de wedstrijdbladen van haar U23-team spelers opnemen die niet op de 
basislijst staan en die niet aan de leeftijdsvereiste voldoen, onder de volgende voorwaarden: 
  
- één geblesseerde speler (bewijs over te maken) die de laatste zes (6) officiële wedstrijden 

van de eerste ploeg A van de club in profvoetbal 1A of 1B heeft gemist (vrijstelling slechts 
geldig voor één speler/wedstrijd en voor maximaal twee (2) aaneensluitende wedstrijden; 

Het betreft een medisch attest 
 
- één (1) speler per wedstrijd die tijdens het lopende seizoen geen enkele officiële wedstrijd 

met de eerste ploeg A in 1A of 1B hebben gespeeld. 
 

4.4.5. Gender 
 
Artikel B4.122  

De vleugels kunnen spelers of speelsters een dispensatie omwille van gender of geslacht 
toestaan. 
 

 
 

 Art. V 
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Voetbal Vlaanderen kan een speler of speelster om specifieke redenen toestaan of 
verplichten deel te nemen aan een andere competitie dan deze van zijn of haar eigen 
geslacht, zoals vermeld op de identiteitskaart. 
 
Indien de speler of speelster in kwestie, gegronde redenen heeft om niet aan te treden in 
de competitie waar hij of zij normaliter zou deelnemen kan de Ethische Commissie, gebruik 
makend van medische, psychologische, juridische en/of sociale expertise, een gemotiveerd 
advies te verlenen aan het Bestuur. Het is aan het Bestuur om dit advies te officialiseren. 
 
De Ethische Commissie zal enkele principes hanteren om hun advies op te baseren:  

- De veiligheid van de aanvrager, ploeggenoten en tegenstander 

- De eerlijkheid en integriteit van de competitie 

- De medische en ethische toestand van de aanvrager   

 
De speler of speelster in kwestie dient een schriftelijke aanvraag in te dienen via het 
algemeen adres van de Ethische Commissie van Voetbal Vlaanderen 
(meldpunt@voetbalvlaanderen.be). Deze aanvraag dient eveneens ondertekend te zijn 
door de GC van de club waar hij of zij wil aantreden.  
 
De toegekende dispensatie omwille van gender of geslacht heeft slechts betrekking op één 
deel van de competitie (juli–december of januari–juni).  
 
De dispensatie omwille van gender of geslacht kan bij de Ethische Commissie aangevraagd 
worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen 
genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de ronde van de competitie. 
Nieuw aangesloten spelers of speelsters kunnen hun aanvraag indienen in de loop van 
dezelfde competitieperiode.  
 
De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een dispensatie omwille van 
gender of geslacht wordt door het Bestuur genomen op advies van de ethische commissie. 
Voor zover er binnen de leden van de ethische commissie geen arts beschikbaar is, zal de 
ethische commissie beroep doen op een arts uit de Pool van Specialisten (B2.81).  
 
Indien het Bestuur heeft beslist dat een dispensatie omwille van gender of geslacht kan 
worden toegekend, zal Voetbal Vlaanderen een attest aan de betrokkene (of aan de houder 
van het ouderlijk gezag) afleveren. Vanaf dat moment kan de speler of speelster in een 
andere geslachtscompetitie deelnemen voor een bepaalde periode. 
 
Een club kan via meldpunt@voetbalvlaanderen.be een melding maken wanneer hij of zij 
van oordeel is dat een speler of speelster een te groot fysiek voordeel heeft t.o.v. andere 
spelers of speelsters uit hun competitie wat zou leiden tot een oneerlijke en/of gevaarlijke 
competitie. De administratie vat de Ethische Commissie. De Ethische Commissie zal de 
betrokkene horen, en steeds een arts raadplegen, en vervolgens een advies geven aan het 
Bestuur dat een beslissing zal nemen. Voor zover er binnen de leden van de Ethische 
Commissie geen arts beschikbaar is, zal de ethische commissie beroep doen op een arts 
uit de Pool van Specialisten (B2.81). 
 

Art. A 
ACFF kan een speler of speelster om specifieke redenen toestaan deel te nemen aan een 
andere competitie dan deze van zijn of haar eigen geslacht, zoals vermeld op de 
identiteitskaart. Indien de speler of speelster in kwestie, gegronde redenen heeft om niet 

mailto:meldpunt@voetbalvlaanderen.be
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aan te treden in de competitie waar hij of zij normaliter zou deelnemen kan de ethische 
commissie, gebruik makend van medische, psychologische, juridische en/of sociale 
expertise, een gemotiveerd advies te verlenen aan het Bestuur. Het is aan het Bestuur om 
dit advies te officialiseren. 
 
Ook de federatie kan via de Secretaris-generaal aan de ethische commissie verzoeken om 
deelname aan een competitie te beletten, waar hij of zij normaliter zou kunnen aan 
deelnemen op basis van zijn of haar geslacht, zoals vermeld op de identiteitskaart, indien 
het om een geslacht gaat afwijkend van het eerder gekend geslacht. 
 
De ethische commissie zal enkele principes hanteren om hun advies op te baseren: 

- De veiligheid van de aanvrager, ploeggenoten en tegenstander 
- De eerlijkheid en integriteit van de competitie 
- De medische en ethische vraagstukken die op individueel niveau dienen afgewogen 

te worden 
 
De speler of speelster in kwestie dient een schriftelijke aanvraag in te dienen via het 
algemeen adres van de ethische commissie van ACFF (social@acff.be). Deze aanvraag 
dient eveneens ondertekend te zijn door de GC van de club waar hij of zij wil aantreden. 
 
De toegekende dispensatie omwille van gender of geslacht heeft slechts betrekking op één 
deel van de competitie (juli–december of januari–juni). 
 
De dispensatie omwille van gender of geslacht kan bij de ethische commissie aangevraagd 
worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen 
genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de ronde van de competitie. 
Nieuw aangesloten spelers of speelsters kunnen hun aanvraag indienen in de loop van 
dezelfde competitieperiode. 
 
De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een dispensatie omwille van 
gender of geslacht wordt door het Bestuur genomen op advies van de ethische commissie. 
 
Indien het Bestuur heeft beslist dat een dispensatie omwille van gender of geslacht kan 
worden toegekend, zal de ACFF een attest aan de betrokkene (of aan de houder van het 
ouderlijk gezag) afleveren. Vanaf dat moment kan de speler of speelster in een andere 
geslachtscompetitie deelnemen voor een bepaalde periode. 

 

4.5 VOORWAARDEN BIJ MUTATIES OFFICIËLE WEDSTRIJDEN 

 zie hoger. 
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