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I.

ALGEMENE BEPALINGEN

A)

INLEIDING

Artikel 1
(B-L-V)

A) Jaarlijks worden voetbalsportorganisaties ingericht volgens de waarden en normen
van het Verbond zoals onder andere omschreven in het Ethisch Charter dat als bijlage
bij deze reglementen gevoegd wordt.
De clubs en hun leden zijn verplicht deze waarden en normen na te leven en te laten
naleven
Elke Afdeling bepaalt de aanvaarding of weigering van clubs en de modaliteiten van
aansluiting van clubs en spelers en dat in opdracht van de Raad van Bestuur die de
waarborgsom vaststelt.
Elke club dient een fair play charter op te stellen en dit neer te leggen op de zetel
van het verbond. Deze neerlegging dient uiterlijk op 1 augustus volgend op de datum
van inschrijving te geschieden door de secretaris van de club. Telkens er wijzigingen
door de club aan haar fair play charter worden aangebracht, dient de vernieuwde
versie te worden neergelegd. Van elke neerlegging zal een bewijs door het verbond
afgeleverd worden.
KVV of één van haar afdelingen kan een herinschrijving van een club voor een nieuw
seizoen weigeren op grond van bepaalde feiten en omstandigheden, strijdig met de
KVV richtlijnen en doelstellingen. Tevens is het mogelijk dat een bepaalde club in de
loop van het seizoen – na beslissing van het afdelingsbestuur – om bepaalde feiten
en omstandigheden, strijdig met de KVV richtlijnen en doelstellingen, geschrapt wordt
van de verbondslijsten.
In beide gevallen kunnen de spelers die op dat ogenblik aangesloten zijn bij de
(geweigerde of geschrapte) club naar een andere club overgaan op voorwaarde dat
niet meer dan twee op dat ogenblik aangesloten spelers van de (geschrapte of
geweigerde) club tezamen per seizoen aansluiten bij die andere club. In het totaal
kan een club maximaal 5 spelers van éénzelfde geweigerde of geschrapte club
aansluiten.
B) Ongeacht de bevoegdheid van de Rechtscolleges van het Verbond, is enkel de Raad
van bestuur bevoegd om dit reglement te interpreteren, en/of aan te vullen en de nietvoorziene gevallen te beslechten.
C) Ongeacht de bevoegdheden van de Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur
steeds, in geval van hoogdringendheid, soeverein de bepalingen van dit reglement
geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanvullen en/of opheffen en de datum van
inwerkingtreding van zijn besluiten vaststellen.
D) De concrete sport- en competitieorganisatie wordt door de vereniging gedelegeerd aan
de afdelingsbesturen en hun organen. In het kader van deze gedelegeerde bevoegdheid
van sportorganisatie en/of sportcompetitie nemen de afdelingsbesturen en hun organen
de bevoegdheden waar van het tweede en het derde lid van artikel 1A).
E) Onwetendheid in verband met dit reglement en met Verbondsbeslissingen kan nooit
ingeroepen worden. De thuisploeg dient er zorg voor te dragen dat dit reglement op
iedere wedstrijd beschikbaar is (zie financiële tabel).
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B)

INRICHTING VAN VOETBALSPORTORGANISATIES

Artikel 2

Er wordt een
participatiesport.

onderscheid

gemaakt

tussen

recreatieve

competitiesport

en

Onder recreatieve competitiesport wordt verstaan de voetbalsportorganisaties voor
eerste ploegen, voorheen “effectieven” genoemd.
Onder participatiesport worden alle andere voetbalsportorganisaties verstaan die nietrecreatieve competitiesport zijn.
Dit wil dus zeggen dat onder participatiesport valt wat men vroeger noemde de
reservenploegen, veteranen, jeugd, recreanten enz… zonder dat deze opsomming
beperkend is.
Artikel 3
(A)

Wat betreft de spelreglementen zijn deze die door de FIFA, UEFA en de International
Board bekendgemaakt zijn van toepassing, behoudens de afwijkingen door het Verbond
gemaakt.
De hiernavolgende teksten tot en met Hoofdstuk XVI zijn enkel van toepassing op de
recreatieve competitiesport.
Elke Afdeling kan deze teksten echter, geheel of gedeeltelijk, van toepassing maken op
de participatiesport.

Artikel 4
(A)

A) De bevoegdheid tot het goedkeuren van wijzigingen aan de sportreglementen van
de recreatieve competitiesport behoort tot de bevoegdheid van de Algemene
Vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur.
B) De afdelingsbesturen bepalen soeverein welke organisaties (reeksen, afdelingen,
sportvormen) onder de recreatieve competitiesport vallen en bepalen eveneens de
uitzonderingen hierop, en beslissen eveneens soeverein over de niet-voorziene
gevallen.

Artikel 5

Voor de participatiesport worden afzonderlijke reglementen goedgekeurd of gewijzigd
door de Raad van Bestuur op voorstel van het betrokken afdelingsbestuur.

Artikel 5 bis
(A-B-L-V)

Elk Afdelingsbestuur bepaalt welke publicaties gelden als officiële bekendmaking.
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C)

STIJGEN EN DALEN

Artikel 6
(A - L)

Maken deel uit van een bepaalde competitiereeks:
A) Alle ploegen die tijdens het voorgaande sportseizoen in die reeks aantraden met
uitzondering van:
1. de laatste twee ploegen van de rangschikking die afdalen naar de eerstvolgende
lagere reeks
2. de eerste twee ploegen van de rangschikking die stijgen naar de onmiddellijk
hogere reeks.
B) De eerste twee ploegen van de rangschikking van de eerstvolgende lagere reeks van
het vorige sportseizoen.
C) De laatste twee ploegen van de rangschikking van de onmiddellijk hogere reeks van
het vorige sportseizoen.
D) Om een goed verloop van de sportorganisaties te waarborgen kunnen zowel het
aantal stijgers als het aantal dalers per reeks steeds vermeerderd of verminderd
worden.
E) Ieder Afdelingsbestuur kan het voorgaande aanpassen in functie van de specifieke
noden.

Artikel 7

Zo er uit een reeks ploegen wegvallen om andere redenen dan deze van stijgen en dalen
wordt de reeks aangevuld als volgt:
1. door de eerst volgende gerangschikte na de stijgers van de eerstvolgende lagere
afdeling
2. door haar eigen dalers in rangorde

Artikel 8

Indien er in een reeks zowel bij de eventuele dalers als bij de eventuele stijgers, ploegen
zijn met een gelijke rangschikking dan worden er rangschikkingwedstrijden gespeeld om
de juiste rangorde te bepalen in functie van stijgen en dalen per reeks.

Artikel 9

Nieuwe ploegen worden ingedeeld in de laagste afdeling behoudens andersluidende
beslissing.

Artikel 10

Bij fusie van twee of meer aangesloten clubs wordt de ploeg der nieuwgevormde club
ingedeeld in die reeks waarin de hoogst gerangschikte ploeg der fusionerende clubs deel
van uitgemaakt zou hebben.
Een fusie wordt enkel aanvaard op het einde van het sportjaar.
Ingeval van fusie van twee of meer aangesloten clubs zijn de leden van de fusionerende
clubs van rechtswege vrij.
De leden van de fusionerende clubs moeten hier door hun originele club over ingelicht
worden voor 31 mei zodat zij van hun recht kunnen gebruik maken om van club te
veranderen.
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Artikel 11
(A)

A) per reeks worden zowel de rangschikking als de eindrangschikking gemaakt door
optelling van de punten, per wedstrijd, als volgt:
- de winnende ploeg bekomt 3 punten
- de verliezende ploeg bekomt geen punten
- bij gelijk spel bekomt elke ploeg 1 punt
B) bij gelijkheid van punten wordt de rangschikking in de in de loop van het sportjaar
opgemaakt als volgt:
1. minst gespeelde wedstrijden
2. meest gewonnen wedstrijden
3. doelgemiddelde, dit is het quotiënt van de gemaakte doelpunten gedeeld door de
tegendoelpunten, waarbij het hoogste quotiënt doorslaggevend is
C) bij gelijkheid van punten wordt de eindrangschikking voor alle reeksen opgemaakt
als volgt:
1. meest gewonnen wedstrijden
2. doelgemiddelde (zie hoger)
3. rangschikkingwedstrijden
D) voor de aanduiding van de kampioen en eventuele stijgers en dalers wordt bij
gelijkheid van punten en gelijkheid van gewonnen wedstrijden eerst 1 of meerdere
rangschikkingwedstrijden gespeeld en wanneer deze wedstrijden gelijk eindigen
worden:
a. tussen 2 ploegen verlengingen gespeeld (2 x 15 minuten), daarna eventueel
strafschoppen getrapt
b. tussen 3 of meer ploegen na elke wedstrijd (2 x 45 minuten) steeds strafschoppen
getrapt
De
1.
2.
3.

eindrangschikking van deze rangschikkingwedstrijden wordt als volgt opgemaakt
meest gewonnen wedstrijden
doelgemiddelde (zie hoger)
totaal van de gelukte strafschoppen

Indien er dan nog een gelijke stand is wordt het doelgemiddelde van het voorbije
seizoen in aanmerking genomen om de rangschikking op te maken.
Indien dan nog gelijk zal het lot bepalen.
E)

a. Per afdeling of onderafdeling kan aan de kampioen een wisselbeker ter
beschikking gesteld worden voor een periode van één jaar, tenzij vooraf anders
bepaald.
b. De clubs zijn verplicht de wisselbeker in goede staat aan het Verbond terug te
bezorgen binnen de daartoe bepaalde periode. Laattijdige inlevering zal beboet
worden (zie financiële tabel).
Wanneer een beker niet, of in slechte staat wordt teruggegeven zal het bevoegd
comité de schade eigenmachtig begroten en ten laste van de club leggen.
Hetzelfde geldt wanneer een club ontslagnemend is.
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II.

WEDSTRIJDEN

Artikel 12

De duur van de wedstrijd bedraagt tweemaal 45 minuten.
De rusttijd bedraagt minimum 10, maximum 15 minuten.
Zie ook artikel 74 (zie financiële tabel).

Artikel 13
(A - B)

Wedstrijden kunnen enkel worden uitgesteld bij beslissing van het daartoe bevoegde
comité.
Vrije data voorzien voorafgaand aan de competitie voor uitgestelde en/of te herspelen
wedstrijden dienen in dit opzicht aanzien te worden als voorbehouden voor het spelen
van deze wedstrijden.
Op aanvraag van één of van beide clubs kunnen de data en/of de aanvangsuren van de
wedstrijden slechts veranderd worden, dan na wederzijdse toestemming van de
betrokken clubs en mits goedkeuring.
De aanvragen voor verandering van de wedstrijddatum, vergezeld van toestemming van
de betrokken clubs, dienen toe te komen ten laatste 10 dagen voor de wedstrijd.
Wanneer clubs in onderling overleg, doch zonder toestemming, een vastgestelde
wedstrijd niet spelen en/of data en/of uur wijzigen wordt de wedstrijd door beiden
verloren met een forfait score en worden beiden clubs beboet.
(Zie financiële tabel)

Artikel 14
(A - B - V)

AFGELASTINGEN EN AANVANGSUREN

1) Afgelastingen
1. Algemene afgelastingen
Een algemene afgelasting wordt zo vlug als mogelijk bekend gemaakt.
In dit geval komt de betrokken speeldag niet in mindering van de strafuitvoering
voor geschorste spelers.
2. Individuele afgelasting
Voor aanvang van de competitie duidt het bevoegde comité een persoon aan die
namens dit comité in de mate van het mogelijke alle partijen verwittigen teneinde
nutteloze verplaatsingen te besparen.
3. Afgelasting ter plaatse
De scheidsrechter beslist soeverein over de afgelasting ter plaatse.

2) Aanvangsuren
a) de wedstrijden dienen op het vastgestelde uur te beginnen ook bij afwezigheid
van de aangeduide scheidsrechter
Enkel het verbond kan de vastgestelde aanvangsuren wijzigen.
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b) wanneer een ploeg op het vastgestelde uur niet speelklaar is, maakt de
scheidsrechter hierover verslag op
De wedstrijd mag echter doorgaan mits akkoord van beide ploegen en de
scheidsrechter.
Het spelen van de wedstrijd houdt een akkoord in van alle partijen en kan later
voor het laattijdig aanvangen van de wedstrijd geen klacht meer ingediend
worden.
Wordt dergelijk akkoord niet bereikt dan verliest de in gebreke blijvende club de
wedstrijd met forfait cijfers. (zie financiële tabel).
Artikel 15
(A)

WIJZIGING KALENDER
Teneinde de regelmatigheid van alle wedstrijden te verzekeren heeft het Verbond steeds
het recht, de kalender te wijzigen en uitgestelde en/of te herspelen wedstrijden vast te
stellen.
Eventueel kan aan clubs een ander speelveld worden toegewezen.
In dat geval dient de club de door het Verbond betaalde kosten terug te betalen.

Artikel 16

STILLEGGEN VAN EEN WEDSTRIJD
Een wedstrijd kan slechts stilgelegd worden bij:
a) Slechte weersomstandigheden
b) Verzorging van gekwetste spelers
c) Overrompeling van speelveld
d) Verwijderen van vreemde voorwerpen
e) Gebrek aan materiaal of een defect aan de installaties
De beslissing tot stilleggen valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de scheidsrechter.
Hij beslist eigenmachtig over de duur van het stilleggen. De verschillende
onderbrekingen over het geheel van de wedstrijd mogen echter nooit de 30 minuten
overschrijden, zo niet wordt de wedstrijd geschorst.
(zie financiële tabel)

Artikel 17

SCHORSING VAN EEN WEDSTRIJD
Onverminderd de soevereine appreciatiebevoegdheid van de tuchtrechtelijke organen
dient de scheidsrechter in de hiernavolgende gevallen de wedstrijd te schorsen:
a) Bij gebrek aan materiaal (doelpalen, ballen, netten, zichtbare lijnen):
b) Bij onbespeelbaarheid van het terrein wanneer hieraan niet onmiddellijk kan
verholpen worden
c) Bij gevaar voor de spelers tengevolge van de weersgesteldheid
d) Bij gebrek aan zichtbaarheid
e) Bij onregelmatig worden van het terrein wanneer hier niet aan verholpen kan worden
binnen de reglementaire stillegging
f) Bij aanwezigheid van vreemde voorwerpen op het terrein die niet tijdig kunnen
opgeruimd worden volgens de termijnen van stillegging. In dit geval kan een forfait
uitgesproken worden tegenover de in gebreke blijvende club.
g) Bij overrompeling van het terrein door het publiek of in geval van algemene
vechtpartij waaraan geen einde kan gemaakt worden binnen de termijn van
stillegging.
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h) Bij het definitief dalen van het aantal spelers van een ploeg onder de zeven spelers.
Deze ploeg verliest de wedstrijd. Indien het dalen onder de zeven spelers geschiedt
ook omwille van uitsluitingen wordt de club eveneens beboet.
i) Bij het verwijzen, door de scheidsrechter, van een speler naar de kleedkamer, die dit
bevel niet opvolgt.
j) Bij moedwillige terreinverlating. Ongeacht de bestraffing van de verantwoordelijken
door de tuchtrechtelijke organen van het Verbond wordt de verantwoordelijke club
gestraft.
k) Bij het uitvallen van de lichtinstallatie en wanneer dit gebrek niet binnen de 30
minuten verholpen kan worden.
l) Zie ook artikel 88 A en B
(zie financiële tabel)
Artikel 18

HERSPELEN VAN EEN WEDSTRIJD
Wanneer een wedstrijd herspeeld moet worden dient de uitslag van de oorspronkelijke
wedstrijd als onbestaande beschouwd te worden.
Deze wedstrijden gelden wel voor wat betreft de uitvoering van straffen en aan gele en
rode kaarten tijdens deze wedstrijden wordt het reglementaire gevolg gegeven.

Artikel 19

EEN WEDSTRIJD WORDT VERLOREN MET FORFAITSCORE:
a) Wanneer één en/of beide clubs aansprakelijk zijn voor het niet doorgaan van een
wedstrijd. De in gebreke blijvende club(s) wordt(en) bestraft met een forfaitscore in
haar(hun) nadeel. De andere club, voor zover zij ook niet in fout zou zijn krijgt de
punten op voorwaarde dat er minstens zeven speelgerechtigde spelers op het
wedstrijdblad vermeld zijn en op het vastgestelde uur aanwezig.
b) 1. Bij het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.
2. Bij het opstellen van een niet-aangesloten speler.
3. Bij het opstellen van een speler onder een valse naam.
4. Het vermelden van een terreinafgevaardigde, ploegafgevaardigde, verzorger of
trainer die geschorst is voor alle officiële functies.
c) Bij het laten meespelen van meer invallers dan toegelaten.
d) Geen wedstrijdblad op het Verbond toegekomen.
e) Geen doelnetten.
f) Ontoereikend materiaal.
g) Ongeschikt terrein.
h) Afwezigheid scheidsrechters.
i) Indien het Verbond oordeelt dat een wedstrijd niet kon aanvangen of geschorst werd
door het in gebreke zijn en/of blijven van beide clubs kan de wedstrijd verloren
verklaard worden in het nadeel van beide ploegen.
(zie financiële tabel)

Artikel 20
(B - L - V)

HET GEVEN VAN FORFAIT
Het geven van forfait brengt volgende sancties mee:
a) 5 – 0 verlies.
b) Boete: de forfaits worden ingedeeld in 4 soorten:
1. deze die minstens 6 dagen vóór de wedstrijd gegeven worden
2. deze die minder dan 6 dagen voor de wedstrijd gegeven worden
3. het forfait wegens niet opkomen, zonder voorafgaande verwittiging
4. het forfait wegens verlaten van het terrein of wegens onwil
(zie financiële tabel)
c) Het eventueel vergoeden van de scheidsrechtersonkosten (verplaatsing + verblijf)
d) Elke afdeling beslist en/of in welke mate de door het forfait benadeelde ploeg recht
heeft op een vergoeding van de forfait gevende club
e) Eventuele terreinkosten
10

f) Een gegeven forfait blijft van kracht en kan achteraf niet meer herroepen worden.
g) Wanneer reeds een grotere score werd bereikt in het nadeel van de ploeg waartegen
forfait uitgesproken werd, dan zal deze score behouden blijven.
h) Een effectief elftal kan maximaal drie keer forfait geven. Geeft een ploeg tijdens de
heenronde vier keer forfait, dan wordt dit elftal onmiddellijk uit competitie genomen
en worden alle reeds gespeelde wedstrijden voor wat betreft het opmaken van de
rangschikking als niet gespeeld beschouwd voor zover dit "Algemeen Forfait" wordt
gegeven binnen de periode dat de wedstrijden volgens de normale kalender van de
heenronde moesten gespeeld worden. In dit geval wordt de ploeg gerangschikt met
NUL punten en valt zij onder toepassing van regels i.v.m. stijgen en dalen.
i) Geeft een effectief elftal tijdens de terugronde een vierde keer in eenzelfde seizoen
forfait, dan wordt dit elftal onmiddellijk uit competitie genomen, dan blijven alle
uitslagen van de heenronde behouden en alle wedstrijden van de hele terugronde
worden met 5 - 0 verloren.
Artikel 21

Een club die het terrein heeft verlaten zonder geldige reden of het verder spelen van de
wedstrijd onmogelijk heeft gemaakt, kan over deze wedstrijd geen klacht meer indienen.

Artikel 22

Elke afdeling doet soeverein uitspraak of en in welke mate er zich overmacht heeft
voorgedaan bij het niet-spelen van een wedstrijd op het geprogrammeerde uur.

Artikel 23
(A)

ALGEMEEN FORFAIT
Algemeen forfait wordt beboet per wedstrijd.
Na onderzoek kan de waarborgsom verbeurd verklaard worden.
De benadeelde clubs kunnen om toepassing van artikel 20 d) verzoeken.

Artikel 24

OPMAAK VAN DE RANGSCHIKKING
a) Geeft een ploeg "Algemeen forfait" vóór aanvang van de competitie, dan wordt met
haar geen rekening gehouden.
b) Geeft een ploeg "Algemeen forfait" tijdens de heenronde, dan worden alle reeds
gespeelde wedstrijden voor wat betreft het opmaken van de rangschikking als niet
gespeeld beschouwd voor zover dit "Algemeen Forfait" wordt gegeven binnen de
periode dat de wedstrijden volgens de normale kalender van de heenronde moesten
gespeeld worden. In dit geval wordt de ploeg gerangschikt met NUL punten en valt zij
onder toepassing van regels i.v.m. stijgen en dalen.
c) Geeft een ploeg "Algemeen forfait" tijdens de terugronde of in de stille periode, dan
blijven alle uitslagen van de heenronde behouden en alle wedstrijden van de hele
terugronde worden met 5 - 0 verloren.
De stille periode ligt tussen het oorspronkelijk voorziene einde van de heenronde en
het begin van de terugronde.
d) Er kan geen algemeen forfait gegeven noch uitgesproken worden bij de laatste 5
competitiewedstrijden. In dit geval blijven alle uitslagen behouden.
Deze regel heeft voorrang op artikel 20 i.
Boetes: zie artikel 20 en de financiële tabel
Elke afdeling beslist soeverein of en in welke mate het geven van forfait gelijkgesteld moet
worden met algeheel niet-spelen.

Artikel 24 bis

ALGEMEEN SPORTPRINCIPE
De toepassing van dit hoofdstuk wordt beperkt door het algemeen sportprincipe dat de
overtreder uit zijn overtreding geen reglementair voordeel mag putten.
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III. RANGSCHIKKINGSWEDSTRIJDEN - STRAFSCHOPPEN
Artikel 25
(A)

1. Rangschikkingswedstrijden worden geprogrammeerd om de kampioen, de stijger of de
daler te kennen van een competitie
a) Het terrein zal door het afdelingsbestuur aangeduid worden, en indien het dit nodig
acht zal het terrein neutraal zijn.
b) Bij loting wordt de thuisploeg aangeduid (verantwoordelijkheid: wedstrijdballen telefoon - betaling van vergoedingen - E.H.B.O. - verfrissingen, enz.)
c) Beide clubs dragen gezamenlijk de kosten (scheidsrechter - assistentscheidsrechters - verfrissingen ev. terreinkosten, enz.), tenzij anders bepaald.
d) Bij gelijke stand na de reglementaire speeltijd, dienen strafschoppen de winnaar aan
te duiden. Het trappen van de strafschoppen gebeurt conform art. 25.2 van de
Federale Sportreglementen.
e) Alle terreinen moeten voor deze wedstrijden ter beschikking van het Verbond staan
(zie financiële tabel).
2. Trappen van strafschoppen
1. De scheidsrechter kiest een doel.
2. De toss beslist wie er de keuze heeft: zelf eerst trappen of de voorrang geven aan
de tegenstrever.
3. Alle spelers die de wedstrijd beëindigen moeten zich in de middencirkel bevinden.
Elke ploeg die een wedstrijd beëindigt met een groter aantal spelers dan de
tegenpartij moet dit aantal verlagen en aan de scheidsrechter de naam en het
rugnummer van elke speler meedelen die van de procedure wordt uitgesloten.
Deze taak moet door de aanvoerder van de ploeg worden uitgevoerd. Vóór het
begin van de strafschoppenserie, moet de scheidsrechter zich ervan vergewissen
dat hetzelfde aantal spelers van elke ploeg, die de strafschoppen zullen nemen,
zich in de middelcirkel bevindt.
4. De doelverdediger van de andere club dan de strafschopnemer en de
strafschopnemer zelf mogen zich alleen in het strafschopgebied bevinden. De
andere doelwachter moet zich buiten het strafschopgebied doch in het speelveld
bevinden op minstens 9,15 m van het strafschoppunt.
5. De doelverdediger mag tijdens het nemen van de strafschoppen door een ander
speler vervangen worden.
6. Elke club trapt, afwisselend, een reeks van 5 strafschoppen. Het nemen van
strafschoppen wordt stopgezet indien een club definitief voorsprong heeft genomen,
m.a.w. indien ze niet meer kan bijgehaald worden met zelfs de volledige reeks van
5 strafschoppen af te werken.
7. Wanneer er na 5 strafschoppen nog geen aftekening is, wordt het nemen van
strafschoppen hervat in dezelfde tossorde (zie nr. 2 van dit artikel), tot na evenveel
pogingen een club een doelpunt meer heeft gemaakt.
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Welke spelers zijn gerechtigd om strafschoppen te nemen?
Enkel deze die de ontmoeting of de gebeurlijke verlengingen uitspeelden. Enkel de
doelverdediger, die wegens kwetsuur zou verhinderd zijn, mag nog vervangen worden
door een op het wedstrijdblad ingeschreven invaller, op voorwaarde dat nog niet alle
toegelaten invallers in het veld werden gebracht vóór het einde van de wedstrijd of de
eventuele verlengingen.
Als de doelverdediger verhinderd wordt wegens kwetsuur tijdens het trappen van de
strafschoppen dan mag hij steeds vervangen worden, desnoods door een andere speler
die gerechtigd is tot het nemen van de strafschoppen.
Verder dient erover gewaakt dat iedere strafschop door een verschillende speler wordt
getrapt volgens een door de club opgemaakte beurtrol. Dit beduidt dat een speler eerst
een tweede strafschop mag nemen, wanneer al de speelgerechtigde spelers (ook de
doelverdediger) aan beurt zijn geweest.
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IV.

VRIENDEN- EN OEFENWEDSTRIJDEN

Artikel 26
(A)

Zonder toestemming van de betrokken Afdeling, mogen de clubs geen wedstrijden spelen.

Artikel 27

Wanneer het Verbond beslist tot een algehele afgelasting van de competitiewedstrijden
mogen er door de clubs geen vriendenwedstrijden worden ingericht.

Elk afdelingsbestuur beslist over de uitvoeringsbesluiten van dit artikel en de eventuele
boete.

Hierop wordt één enkele uitzondering toegestaan die er op neerkomt dat bij algehele
afgelasting wegens onbespeelbaarheid, een club die toch over een bespeelbaar terrein
beschikt, er een vriendenwedstrijd mag inrichten.
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V. TORNOOIEN
Artikel 28
(A)

Onder tornooi wordt verstaan: een competitie waaraan meer dan 2 ploegen deelnemen.
Elke club die een tornooi inricht of deelneemt aan een tornooi dat niet georganiseerd wordt
door een club van KVV dient hiervoor de toelating te bekomen van het bevoegde comité.
Elke afdeling beslist over de uitvoeringsmodaliteiten.
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VI.

INTERNATIONALE EN INTERPROVINCIALE WEDSTRIJDEN
BEKER DER KAMPIOENEN - BEKER VAN VLAANDEREN

Artikel 29

Het Verbond richt soeverein interprovinciale, interregionale en gebeurlijk internationale
wedstrijden in. Alle aangesloten spelers en clubs alsook de terreinen moeten voor deze
wedstrijden, trainingen en oefenwedstrijden ter beschikking staan van het Verbond.
a) Niet ter beschikking stellen van het terrein (zie financiële tabel).
b) Bij een klaarblijkelijk ongegronde weigering of ongewettigde afwezigheid van speler(s)
en clubs, voor wat betreft de hoger genoemde wedstrijden en/of trainingen, zullen de
bevoegde verbondsorganen sanctioneren..
Tevens kan de club beboet worden (zie financiële tabel).

Artikel 30

Behoudens overmacht, worden de clubs waarvan de spelers aangeduid zijn, minstens
veertien dagen vóór de te spelen wedstrijd of training verwittigd.
De club is verplicht haar leden daarvan in kennis te stellen (zie financiële tabel).

Artikel 31

Het Verbond richt soeverein de Beker der Kampioenen en de Beker van Vlaanderen in. Aan
deze wedstrijden nemen respectievelijk de kampioenen en bekerwinnaars der afdelingen
deel. Clubs die hiertoe gerechtigd zijn, zijn verplicht hieraan deel te nemen.
Bij afwezigheid kan een boete (zie financiële tabel) alsook een deelnemingsverbod van
maximaal 3 jaar opgelegd worden aan de bekercompetitie van de betrokken afdeling.
Indien de afdelingskampioen ook bekerwinnaar is in de afdeling, neemt deze club deel aan
de Beker der Kampioenen. De verliezende bekerfinalist neemt dan deel aan de Beker van
Vlaanderen.

Artikel 32

Deze wedstrijden worden in tornooivorm gespeeld.
De specifieke reglementering wordt voorafgaandelijk aan alle betrokkenen meegedeeld.

Artikel 33

Voor deze wedstrijden zijn speelgerechtigd de spelers die in hun afdelingscompetitie niet in
schorsing zijn voor 6 officiële wedstrijden of meer.
Gele of rode kaarten opgelopen in de wedstrijden van dit hoofdstuk tellen mee in de
afdelingscompetities.

Artikel 34

Indien een speler wordt uitgesloten (rode kaart of twee maal geel tijdens dezelfde wedstrijd)
tijdens één der wedstrijden van dit tornooi dan kan hij niet opgesteld worden in de
eerstvolgende wedstrijd van de competitie waarin hij is uitgesloten, dit in voorlopige
uitvoering van de uitspraak van het bevoegde comité.
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Artikel 35

Vervalt.

Artikel 36

Voor zover het bevoegde comité een F.F. score oplegt, wordt de uitslag van de wedstrijd 3
- 0 i.p.v. 5 - 0.

Artikel 37

Bij wedstrijden gespeeld onder dit hoofdstuk van dit reglement mag geen toegangsgeld
geëist worden door de organiserende club (zie financiële tabel).
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VII. LIDMAATSCHAP
A) LIDMAATSCHAP
Artikel 38
(A)

Het is verboden gedurende éénzelfde sportseizoen speler te zijn van meer dan één club in
dezelfde voetbaldiscipline van één en dezelfde regionale afdeling. Elk Afdelingsbestuur
bepaalt soeverein wat als verschillende voetbaldisciplines beschouwd moet worden en kan
hierop afwijkingen toestaan.

B) SPELERS
Artikel 39
(A - B)

Om voor seniorenwedstrijden speelgerechtigd te zijn, moet men minstens 16 jaar oud zijn.
Jongere spelers kunnen nochtans tot deze wedstrijden toegelaten worden, mits toelating
van het afdelingsbestuur.
Het verzoek dient hiertoe schriftelijk ingediend te worden en dient vergezeld van een
geneeskundig attest waarop vermeld wordt dat betrokkene medisch geschikt is voor
seniorenwedstrijden.

Artikel 40
(A-B-V)

De speler is aangesloten en speelgerechtigd vanaf de datum op de lidkaart vermeld, tenzij
hij nog in strafuitvoering zou zijn.

Artikel 41

Wanneer een club in haar geheel haar activiteit beëindigt of dient te beëindigen zodat alle
bij haar aangesloten spelers geen speelmogelijkheid meer hebben, kan het afdelingsbestuur
overgangen toestaan.

Artikel 42
(L-V)

Is niet gerechtigd op te treden als speler of een officiële functie op het speelveld waar te
nemen, de persoon die in dezelfde functie in andere competities van de KVV of in andere
afdelingen geschorst is voor 6 officiële wedstrijden of meer, of geschorst is volgens de
spoedprocedure.
Iedere toepassing van dit artikel wordt officieel meegedeeld.

Artikel 43

Om van club te veranderen moet men de reglementering inzake "Overgangen" in acht
nemen(zie hoofdstuk XIV, artikel 90 e.v.).

Artikel 44
(A-B-L-V)

Een speler is speelgerechtigd:
1. Wanneer hij aangesloten is.
2. Wanneer hij niet in strafuitvoering is, tengevolge van door het Verbond opgelegde of
overgenomen sancties.
Als hij toch speelt zal de betrokkene gesanctioneerd worden.
3. Wanneer hij voldoet aan de regels in verband met de medisch verantwoorde
sportbeoefening.
4. Een speler is slechts speelgerechtigd om na 15 februari te spelen indien hij op deze
datum in minstens drie officiële wedstrijden, gespreid over minstens 3 verschillende
speeldagen, geheel of gedeeltelijk gespeeld heeft tijdens het lopende seizoen.
Competitie- en bekerwedstrijden worden gelijkgesteld.
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Geschorste wedstrijden waarin een speler effectief gespeeld heeft gelden als
gespeelde wedstrijden.
Het verschuiven van de datum van 15 februari kan geschieden door het
afdelingsbestuur.
In individuele gevallen kan het afdelingsbestuur uitzonderingen toestaan in geval van
uiterst specifieke omstandigheden waarover het soeverein oordeelt.
De betrokken club zal een schriftelijke aanvraag indienen, meeondertekend door de
betrokken speler, minstens 14 dagen voor de datum van 15 februari en eventueel
gestaafd door de nodige relevante bewijsstukken.
Bij overtreding: Toepassing van artikel 19 b).
Artikel 44 bis
(B)

VERLAGEN VAN PLOEG
Een club die met meer dan één ploeg aan de seniorencompetitie veldvoetbal deelneemt,
dient volgende regels na te leven:
Als de eerste ploeg al of niet speelt mogen per reservenploeg slechts vier spelers van de
eerste ploeg aantreden.
Worden aanzien als spelers van de eerste ploeg:
1. Zij die geheel of gedeeltelijk gespeeld hebben in vier onmiddellijk voorafgaande
wedstrijden van de eerste ploeg.
2. Invallers vermeld op het wedstrijdblad, doch die niet effectief gespeeld hebben komen
niet in aanmerking.
Dit artikel is niet van
zaalvoetbalcompetitie.

Artikel 45

toepassing

op

de

jeugd-,

dames-,

veteranen-

en

A. Iedere speler die zijn aansluitingskaart niet kan voorleggen zal eigenhandig het deel
van het wedstrijdblad hiertoe bestemd handtekenen. Per ontbrekende
aansluitingskaart wordt een boete opgelegd. Een identiteitsbewijs is tevens vereist en
moet altijd minstens getoond worden. Als identiteitsbewijs wordt aanvaard: de
identiteitskaart, het attest van politie dat de identiteitskaart tijdelijk vervangt, een
geldig rijbewijs, een internationaal identiteitsbewijs of reispas met foto uitgeschreven
door de dienst bevolking of vreemdelingendienst, MOBIB-kaart en studentenkaart met
foto, naam en geboortedatum.
Een speler die vermeld wordt op het wedstrijdblad en niet in het bezit is van een
identiteitsbewijs wordt beschouwd als niet-speelgerechtigd (toepassing art. 19b)
B. De aansluitingskaarten van de spelers, van de terreinafgevaardigde en van alle op het
wedstrijdblad vermelde personen moeten vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter
overhandigd worden.
De identiteitsbewijzen moeten minstens getoond worden.
De overhandiging en het tonen dienen minstens 15 minuten vóór de aanvang van de
wedstrijd te geschieden.
Een boete wordt opgelegd (zie financiële tabel).
19

C. Nazicht van de aansluitingskaarten dient vóór de wedstrijd te geschieden in het bijzijn
van de clubafgevaardigden en/of kapiteins.
D. Voor een speler, die tijdens de eerste helft zijn ploeg aanvult, zal het hoger vermelde
nazicht geschieden tijdens de rust; voor een speler die tijdens de tweede helft zijn
ploeg aanvult, gebeurt dat na de wedstrijd.
De wedstrijdbladen mogen niet gescheiden worden, zonder dat de hoger vermelde
controle geschied is, en ten vroegste na het beëindigen van de wedstrijd en nadat de
scheidsrechter het wedstrijdblad vervolledigd heeft.
Artikel 46
(A)

Het sportuniform van een speler bestaat uit: voetbalshirt, voetbalbroek, voetbalkousen,
schoeisel dat geen gevaar kan opleveren en beenbeschermers.
De kleding van de speler moet behoorlijk zijn.
a) De speler moet het sportuniform en de kleuren van zijn club dragen.
b) Het sportuniform van de spelers van eenzelfde elftal moet verschillend genummerd
zijn op de rugzijde van het shirt (zie financiële tabel). De nummers op de rugzijde van
de shirts mogen maximum 2 cijfers omvatten. Nummering van 1 tot 99 is toegelaten.
Dit nummer (minstens 20 cm) moet overeenstemmen met het nummer op het
wedstrijdblad, zodat een speler die invalt in geen geval een al gebruikt shirt mag
aantrekken (zie financiële tabel). De reservedoelverdediger mag echter wel het shirt
aantrekken van de doelverdediger die hij vervangt.
De clubs moeten:
- hun kleuren nauwgezet bij de inschrijving bekend maken, zodat geen verwarring
mogelijk is.
- de nodige maatregelen nemen opdat alle spelers van één elftal in uniforme kleuren
en uitrusting aantreden.
c) De kleding van de doelverdediger moet steeds duidelijk te onderscheiden zijn van al
de andere spelers en van de scheidsrechter. Bij hevige koude mag de doelverdediger
in trainingsbroek optreden.
d) De veldspelers moeten altijd in korte broek spelen (een kousenbroek mag onderaan
gedragen worden bij hevige koude). Wielrennershorts en compressiebroek zijn
toegelaten.
e) Twee ploegen mogen niet in dezelfde kleur aantreden. De thuisploeg zal een
verschillende en duidelijk te onderscheiden kleur gebruiken (toepassing forfait score).
Witte shirt met horizontale of verticale banden met clubkleuren wordt aangezien als
witte shirt.
De scheidsrechter zal de speler weigeren of van het terrein verwijzen en hem slechts
dan terug toelaten, wanneer er gehandeld is naar de richtlijnen i.v.m. de kledij.
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f) De clubkleuren, verschenen in de kalender bij de voorstelling der ploegen, zijn de
officiële kleuren. Indien in de loop van het seizoen deze kleuren veranderen, moet dat
voorgelegd worden aan het afdelingsbestuur, dat zal zorgen voor officiële
bekendmaking. Alsdan gaat de kleurwijziging als dusdanig in voege.
Een zwart voetbalshirt wordt niet aanvaard als clubkleur en mag ook niet als reserveuitrusting of doelverdedigersuitrusting gebruikt worden.
g) Publiciteit is toegelaten op het voetbalshirt alsook op de voetbalbroek. Op de rugzijde
van het voetbalshirt mag de totale publiciteit slechts half zo hoog zijn als de hoogte
van het voorziene nummer. De publiciteit mag niet van ideologische, politieke of
onzedige aard zijn. De naam van de speler mag eveneens op de rugzijde vermeld
worden. Ook op de kousen zijn kleine publiciteitsslogans toegelaten.
h) Beenbeschermers zijn een noodzakelijk onderdeel van het sportuniform en dus
verplicht. Een speler niet drager van beenbeschermers moet door de scheidsrechter
van het veld verwezen worden, tot wanneer er gehandeld is naar deze richtlijnen.
Herhaaldelijk ontdoen van beenbeschermers staat gelijk aan: Wangedrag (rode kaart).
i)

De uitrusting van de voetballer moet veilig zijn en geen gevaar opleveren voor
anderen. Zichtbare juwelen mogen niet gedragen worden. Het betreft hier oorringen,
piercings, juwelen, uurwerken, kettingen, ringen enz… . De enige uitzondering die
wordt toegestaan zijn gladde en effen trouwringen die men niet meer van de vinger
zou krijgen. Deze laatste moeten uiteraard afgeplakt worden. Voor alle andere en
hogervermelde zaken zijn er geen uitzonderingen en ze dienen verwijderd te worden.
Afplakken volstaat niet. De scheidsrechter zal handelen zoals vermeld onder h) van dit
artikel i.v.m. de beenbeschermers.

Artikel 47

Een club kan door het afdelingsbestuur verplicht worden haar naam te wijzigen.

Artikel 48

Een voetbalploeg bestaat uit maximum elf effectieve spelers en vier invallers die alle vier
effectief aan het spel mogen deelnemen (zie art. 19 c).
a) Een voetbalploeg kan een wedstrijd slechts aanvangen met minstens 7 (zeven)
spelers. (Art. 17 h)
b) Een voetbalploeg zal het spel moeten staken als zij definitief herleid is tot 6 spelers.
(Art. 17 h)

Artikel 49
(B)

a) Het wedstrijdblad moet enkel de namen vermelden van de aanwezige effectieve
spelers, aldus kan op gelijk welk ogenblik van de wedstrijd de ploeg vervolledigd
worden (zie hoofdstuk XI).
b) De namen van de invallers MOETEN vóór aanvang van de wedstrijd op het
wedstrijdblad vermeld staan, hoewel zij niet noodzakelijkerwijze aanwezig dienen te
zijn.
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Artikel 50
(L)

VERVANGING VAN EEN SPELER
a) De beslissing ligt alleen bij de kapitein.
Hij kan handelen op instructies doch hij alleen neemt de verantwoordelijkheid en
verwittigt de scheidsrechter.
b) De vervanging mag alleen plaats vinden tijdens een normale spelonderbreking. Het is
deze spelonderbreking die de vervanging mogelijk maakt en niet het omgekeerde.
c) De invaller mag niet op het speelveld komen:
1. Vóór de te vervangen speler het veld heeft verlaten.
2. Zonder de toelating (een eenvoudig teken) van de scheidsrechter.
3. De vervanging gebeurt bij de middellijn.
d) Verlies der punten i.v.m. vervangen:
1. Niet speelgerechtigde speler (Art. 44)
2. Speler(s) die niet vóór de aftrap als invaller op het wedstrijdblad is (zijn)
ingeschreven (Kapitein kan de scheidsrechter verwittigen juist vóór de aftrap, zulks
geldt als officieel, naderhand niet meer, Art. 49).
3. Een speler die terug aantreedt als hij al vervangen is.
4. Een speler die tevoren door de scheidsrechter is uitgesloten en toch aantreedt. Dit
geldt eveneens voor reservespelers.
5. Een speler die voldoet aan de voorwaarden, doch een uitgesloten speler vervangt.

Artikel 51

De uitsluiting van een speler tengevolge van een rode kaart is een soevereine beslissing
van de scheidsrechter. Hij bepaalt soeverein de tijd, die de uitgesloten speler mag nemen
om het speelveld te verlaten.
De uitgesloten speler dient zich onmiddellijk naar de kleedkamers te begeven.
De scheidsrechter bepaalt soeverein wat onder “onmiddellijk” dient verstaan te worden.
Tekortkoming wordt gestraft conform Art. 17.
Wanneer de uitgeslotene achteraf nog de oorzaak is van verdere incidenten kan hij hiervoor
tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden.
Een boete wordt tevens bijkomend opgelegd aan de club.

Artikel 52

Onder de aanwezige spelers moet een kapitein aangeduid worden.
a) Het is zijn taak, de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn ploeg en de club die hij
vertegenwoordigt tegenover de scheidsrechter (Art. 67 en 68).
b) De kapitein, evenmin als zijn medespelers, mag zich niet tot de scheidsrechter wenden
om hem uitleg te vragen over één van zijn genomen beslissingen.
c) Hij moet drager zijn van een armband (minstens 7 cm breed) van een andere kleur dan
zijn uniform. Witte kleur is uitgesloten (zie financiële tabel).
d) De kapitein is mede verantwoordelijk voor het zorgvuldig en juist invullen van het
wedstrijdblad. Hij moet het handtekenen in het bijzijn van de scheidsrechter.
Bij gebreke aan kapitein (vervanging - uitsluiting - enz.) neemt de onderkapitein zijn taak
over en dient een nieuwe onderkapitein aangesteld te worden.
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VIII. DE TERREINAFGEVAARDIGDE
Artikel 53

a) De terreinafgevaardigde is tegenover de scheidsrechter de enige verantwoordelijke voor
de goede orde rond het voetbalveld en dientengevolge is hij een neutraal persoon en
dient hij zich te onthouden van alle commentaar.
b) Zal zich steeds onmiddellijk ter beschikking stellen van de scheidsrechter (vóór, tijdens
en na de wedstrijd).
c) Zal zich in de neutrale zone bevinden, op de plaats door de scheidsrechter aangeduid
of door beiden afgesproken.(artikel 78)
d) Moet minstens 18 jaar oud zijn, aangesloten bij de thuisploeg en in het bezit van zijn
identiteitsbewijs en van een regelmatig door het Verbond afgeleverde aansluitingskaart
(sanctionering enkel volgens Artikel 45).
e) Dient minimum 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn om de
scheidsrechter en de bezoekers te ontvangen (zie financiële tabel).
f) Zal vóór de wedstrijd het wedstrijdblad ondertekenen
g) Moet bij aanvang van zijn taak en tot de verplichtingen tegenover de scheidsrechter, na
de wedstrijd volbracht zijn, drager zijn van een witte armband (minstens 7 cm breed geen clubkleuren) (zie financiële tabel).
h) Zal vóór de wedstrijd op een discrete manier de scheidsrechter en eventueel assistentscheidsrechters vergoeden (verplaatsing en verblijf) (Art. 20 c) en Art. 58). Zo een club
nagelaten heeft aan de scheidsrechter en eventueel assistent-scheidsrechters zijn (hun)
vergoeding te betalen zal de vereffening gedaan worden door het Verbond voor
rekening van de club. Deze laatste zal daarenboven beboet worden.
i)

Zal instaan voor het goed invullen en tijdig in orde zijn van het wedstrijdblad en het
minstens 15 minuten vóór aanvang wedstrijd overhandigen aan de scheidsrechter (zie
financiële tabel).
Enkel in de recreatieve competitiesport dient het wedstrijdblad door beide elftallen in
de kleedkamer van de scheidsrechter te worden ingevuld.
Deze laatste moet dit blad nog degelijk kunnen nazien met de aansluitingskaarten en
identiteitskaarten van de spelers (Art. 45). Wanneer het laattijdig invullen van het
wedstrijdblad te wijten is aan de bezoekers dan komt de boete ten laste van de
bezoekers. De scheidsrechter dient dit duidelijk in zijn verslag te vermelden.

j) Bij niet-tijdige afgelasting dient de terreinafgevaardigde aanwezig te zijn om eenieder
op de hoogte te brengen en desgevallend de verblijfs- en verplaatsingsvergoeding te
betalen.
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Artikel 54

Een wedstrijd kan en mag niet doorgaan zonder terreinafgevaardigde.
a) De thuisploeg heeft de plicht een terreinafgevaardigde aan te stellen, desnoods uit de
aanwezige spelers; in dit geval kan of mag deze niet als speler aantreden.
Verschijnt de terreinafgevaardigde tijdens de duur van de wedstrijd, dan mag de speler
zijn taak als terreinafgevaardigde aan deze persoon overdragen en als speler verder
aantreden.
b) Zelfs indien de thuisploeg slechts uit 7 spelers bestaat, moet er een terreinafgevaardigde
aangesteld worden (Art. 48 a). De in gebreke zijnde club verliest de punten en wordt
beboet.
c) De hoedanigheid van effectief speler en terreinafgevaardigde kan niet op éénzelfde
ogenblik uitgeoefend worden.
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IX.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Artikel 55

De verbandkoffer moet in of dicht bij de neutrale zone ter beschikking staan van de spelers
en dit vanaf de opwarming en gedurende de hele duur van de wedstrijd (zie financiële
tabel). De juiste plaats kan aangepast worden aan de weersomstandigheden en door het
gezond verstand. De thuisploeg houdt deze ter beschikking, voor beide optredende clubs
(zie financiële tabel). Een spons en zuiver water moeten eveneens gedurende de hele
wedstrijd ter beschikking zijn, naast het speelveld (zie financiële tabel). Meer details hierover
kan je terugvinden in het EHBO-vademecum (www.kvv.be/ehbo).
Een draagbaar met twee fixatieriemen en ijs (of coldpacks) moeten ter onmiddellijke
beschikking van eventueel gekwetste spelers aanwezig zijn (zie financiële tabel).
De inhoud van een verbandkoffer voldoet aan de lijst die in het EHBO-vademecum van KVV
is opgenomen en die je kan vinden op www.kvv.be/ehbo.

Artikel 56

Op bepaalde tijdstippen zullen de EHBO-voorzieningen opgesomd in artikel 55 door het
Verbond of haar afgevaardigden worden gecontroleerd.
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X.

DE SCHEIDSRECHTER

Artikel 57

a) 1.

Het statuut van de scheidsrechter wordt bepaald door deze sportreglementen en
wordt verder bepaald en/of verfijnd door elk Afdelingsbestuur.
2. Gedurende het globale wedstrijdgebeuren is de scheidsrechter de vertegenwoordiger
van het Verbond. Hij moet de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

b) Het gezag van de scheidsrechter op het speelveld en de macht toegekend door de
spelregels, begint bij de aftrap. Zijn bevoegdheid tot straffen begint wanneer hij de
sportinstelling betreedt: hij mag dus een in overtreding zijnde speler weigeren aan het
spel deel te nemen vóórdat de wedstrijd begonnen is of uitsluiten en/of weigeren tijdens
tijdelijke spelonderbrekingen of wanneer de bal buiten het spel is.
c) De opdracht van de scheidsrechter is het doen eerbiedigen van de bestaande regels,
het toepassen hiervan en het oplossen van alle geschillen die er betrekking op hebben.
d) De beslissing van de scheidsrechter is onherroepelijk inzake zijn visie en uitspraak op
de feiten betreffende het voetbalspel.
e) De scheidsrechter kan op zijn eerste beslissing terugkomen, voordat het spel hervat is.
Zelfs indien, na het hernemen van het spel, de scheidsrechter erkent zich vergist te
hebben, mag de uitslag van de wedstrijd nooit veranderd worden (zie d).
f) De scheidsrechter beslist eigenmachtig over de tijd van de uitvoering van zijn
beslissingen.

Art. 57 bis
(A-B-V)

Elke club moet minstens één scheidsrechter leveren. Aan een nieuwe club kan een
uitstel van 1 jaar verleend worden.
Wanneer de club in gebreke blijft met de haar opgelegde verplichtingen, wordt zij per
ontbrekende scheidsrechter beboet als volgt en dat per speeldag:
1. Het eerste seizoen een boete per wedstrijd.
2. Bij herhaald in gebreke blijven:
a) Gedurende het tweede seizoen. Boete per wedstrijd.
b) Gedurende het derde seizoen en volgende. Boete per wedstrijd.
3. Het door een Afdelingsbestuur geïnd bedrag der boetes vermeld in dit artikel kan
uitgekeerd worden aan de clubs, die een teveel aan scheidsrechters geleverd
hebben.
De concrete uitvoering van dit artikel behoort tot de soevereine bevoegdheid der
respectievelijke Afdelingsbesturen.
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Artikel 58

De vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters zal vóór de wedstrijd
overgemaakt worden (Art. 53 h).
Bij een ter plaatse afgelaste wedstrijd of bij een individuele bij voorbaat afgelaste wedstrijd,
heeft de scheidsrechter recht op volledige verplaatsingskosten en de helft van de normale
verblijfskosten, voor zover de verplaatsing effectief geschied is.
Bij forfait ter plaatse, heeft de scheidsrechter recht op de volledige verplaatsingsvergoeding
en de volledige verblijfskosten (zie ook artikel 20 c).
De vergoeding bestaat uit verblijfskosten, vastgesteld door het bevoegd comité en de
verplaatsingskosten berekend op basis van de officiële vervoerdiensten of vastgestelde
kilometervergoeding.

Artikel 59

De bescherming van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters is de taak van de
thuisploeg. Vanaf hun aankomst zijn zij haar gast; aldus is het de plicht van het bestuur en
spelers van de thuisploeg alle mogelijke hulp en bescherming te verlenen en te zorgen dat
zij in alle veiligheid naar hun bestemming kunnen terugkeren. (Art. 53 – 79) (zie financiële
tabel).

Artikel 60
(A)

De scheidsrechter is verplicht zo spoedig mogelijk, een schriftelijk en beknopt verslag
(speciale formulieren) te zenden aan het Verbond over de gebeurlijke wanordelijkheden of
onregelmatigheden (terrein verlaten, uitsluiting, opstootjes, vechtpartijen niet in orde zijn
van kleedkamers, enz.) die zich vóór, tijdens of na een wedstrijd/vechtpartijen zouden
voorgedaan hebben.
Het schriftelijk en beknopt verslag van de scheidsrechter over de feiten, de
wanordelijkheden of onregelmatigheden die hij heeft vastgesteld, geldt tot bewijs van het
tegendeel.
De scheidsrechter die verwaarloost verslag te maken van ernstige incidenten, die hij
vaststelde of waarvan hij kennis kreeg in de loop van de wedstrijd, kan gesanctioneerd
worden.

Artikel 61

De afwezigheid van een officieel aangeduide scheidsrechter is NOOIT een reden om een
wedstrijd uit te stellen. Het officiële aanvangsuur dient tevens strikt in acht genomen te
worden (boete - Art. 14) (zie financiële tabel).
De thuisploeg heeft de eindverantwoordelijkheid en dus forfaituitslag voor thuisploeg.
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Artikel 62
(A)

Voor elke officiële wedstrijd wordt, door de zorgen van het bevoegde comité, een
scheidsrechter en eventueel assistent-scheidsrechters aangeduid.
Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter dient volgende rangorde in acht
genomen te worden voor het leiden van de wedstrijd:
a) Assistent-scheidsrechters officieel aanwezig: één van hen zal de ontmoeting leiden
(eerste assistent-scheidsrechter).
b) Zonder assistent-scheidsrechters: neutraal scheidsrechter, aangesloten bij het Verbond,
aanwezig: recht tot leiden van de wedstrijd. Hoogst gekwalificeerde heeft steeds
voorrang.
c) Aangesloten scheidsrechter bezoekende club.
d) Aangesloten scheidsrechter bezochte club.
e) Een aangesloten gelegenheidsscheidsrechter uit de bezoekende club.
f) Een aangesloten gelegenheidsscheidsrechter uit de bezochte club.
g) Een neutraal aangesloten gelegenheidsscheidsrechter.
h) Vrijwilliger uit de bezoekende club.
i) Vrijwilliger uit de bezochte club.
j) Toevallige toeschouwer.
Onder geen enkele voorwaarde mag de leiding toevertrouwd worden aan een persoon die
niet de minimumleeftijd van 16 jaar bereikt heeft.
In het uiterste geval dient de terreinafgevaardigde de taak van scheidsrechter op zich te
nemen. Er moet dan echter steeds in de vervanging van deze voorzien worden (Art. 54).
Onder scheidsrechter dient steeds een persoon als scheidsrechter bij het Verbond
aangesloten verstaan te worden.

Artikel 63

Op vraag van één of beide clubs moet de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd zijn
hoedanigheid en rangorde conform art. 62 kenbaar maken. Ingeval van betwisting dient de
zich benadeeld voelende club onmiddellijk na de wedstrijd klacht in te dienen bij het
bevoegd comité en dit binnen de 10 dagen na het bestreden feit (art. 210).
Na onderzoek kan het bevoegde comité art. 19 toepassen.
Indien er vóór aanvang van de wedstrijd geen betwisting is geweest over de rangorde
conform art. 62 kan er naderhand ook geen klacht meer ingediend worden.

Artikel 64

De gelegenheidsscheidsrechter heeft dezelfde rechten en plichten als een officieel
aangestelde scheidsrechter. Hij mag zijn verblijfskosten in rekening brengen, maar niet de
verplaatsingskosten. De gelegenheidsscheidsrechter is altijd verplicht zijn taak over te
dragen tijdens een normale spelonderbreking van zodra de officieel aangeduide
scheidsrechter aangekomen is. Hij zal deze laatste alle nuttige gegevens overmaken (tijd,
stand, opgooi, vermaningen). Indien hij één der spelers der deelnemende elftallen is, mag
hij vanaf dat ogenblik aan het spel deelnemen (Art. 50).
Indien de gelegenheidsscheidsrechter weigert zijn taak over te dragen aan de officieel
aangeduide scheidsrechter, zal een onderzoek geschieden waar boete, F.F. of herspelen
van de wedstrijd kan van afhangen.
Een scheidsrechter die niet is aangeduid voor de betreffende wedstrijd mag deze wedstrijd
niet overnemen van een officiële gelegenheidsscheidsrechter die al aan de wedstrijd
begonnen is.
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Artikel 65
(A)

a) De assistent-scheidsrechter is de officieel aangestelde, of door de scheidsrechter
gevraagde medewerker, die het toezicht houdt op het spel en dit in overeenstemming
met de regels van het voetbalspel.
b) Alleen de scheidsrechter draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de wedstrijd,
daarom zal hij vóór de wedstrijd duidelijk zijn richtlijnen geven hoe de assistentscheidsrechters hem het best kunnen bijstaan.
c) De assistent-scheidsrechter heeft, afhankelijk van de beslissing van de
scheidsrechter, de taak aan te geven.
- wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is
- welke partij recht heeft op een inworp, hoekschop of doelschop
- wanneer een speler gestraft kan worden omdat hij zich in buitenspelpositie
bevindt
- wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten
- wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten
het gezichtsveld van de scheidsrechter
- wanneer er overtredingen worden begaan als de assistent-scheidsrechters zich
dichter bij de actie bevinden dan de scheidsrechter (daarbij, uitzonderlijk,
inbegrepen elke overtreding begaan in het strafschopgebied)
- wanneer de doelverdediger, bij het nemen van een strafschop, zich heeft
verwijderd van de doellijn alvorens de bal werd getrapt
- wanneer de bal bij strafschop de doellijn heeft overschreden
d) De scheidsrechter heeft het recht een assistent-scheidsrechter die zijn taak niet naar
behoren vervult te ontzeggen van verdere medewerking.
e) Vergoeding volgens de aanduiding van het bevoegd comité (Art. 58).
Wanneer een club om aanduiding vraagt van officiële assistent-scheidsrechters vallen
de kosten ten hare laste. Wanneer het Verbond oordeelt dat er officiële assistentscheidsrechters moeten aangeduid worden voor wedstrijden, waar er normaal geen
voorzien zijn, dan vallen de volledige kosten van deze assistent-scheidsrechters ten laste
van beide clubs, elk voor de helft.
f) Een assistent-scheidsrechter mag geen verslag uitbrengen over een ontmoeting waarop
hij gefungeerd heeft. Indien hij acht bepaalde feiten kenbaar te moeten maken, is hij
gehouden de scheidsrechter hiervan op de hoogte te brengen. Het is deze welke verslag
moet uitbrengen bij het bevoegd comité.

Artikel 66

De kledij van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter moet sober zijn:
1. Korte broek.
2. Shirt of blouse voorzien van het kenteken van het Verbond, in het zwart of, met een
kleur die duidelijk verschilt van het shirt van beide clubs.
3. Donkere kousen, bij voorkeur zwart.
4. Sportief schoeisel in zindelijke staat.
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XI.

HET WEDSTRIJDBLAD

Artikel 67

Voor elke wedstrijd, officiële of vriendenwedstrijd moet een wedstrijdblad worden
opgemaakt en tijdig binnengestuurd

Artikel 68

a) het is het enige officiële verslag van de wedstrijd, dat geldt tot bewijs van het tegendeel
b) de thuisploeg draagt zorg voor het wedstrijdblad.
Het dient door beide ploegen volgens de op het wedstrijdblad vermelde instructies
ingevuld te worden.
c) Het wedstrijdblad moet enkel de namen vermelden van de aanwezige effectieve spelers,
aldus kan op gelijk welk ogenblik van de wedstrijd de ploeg vervolledigd worden. De
eerste elf lijnen blijven beschikbaar voor deze vermeldingen en vervolledigingen (art.
49).
d) de namen van de invallers moeten wel vóór aanvang van de wedstrijd ingevuld worden
(zie o.a. Art. 49 en 50). De volgende lijnen zijn hiervoor beschikbaar.
e) iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging moet door de scheidsrechter
geparafeerd worden.
f) de wedstrijd mag niet aanvangen zonder ingevuld wedstrijdblad.
De scheidsrechter zal hierop nauwlettend toezien.
g) Indien het wedstrijdblad moedwillig ontvreemd wordt tijdens de wedstrijd kan het
bevoegde comité sancties opleggen conform Artikel 217, 257 en 258.

Artikel 69

Het wedstrijdblad dient ingevuld te worden conform de instructies:
A. Vóór de wedstrijd:
a) schrappen van de openstaande plaatsen bij de invallers
b) Bij een ter plaatse afgelaste wedstrijd dient het wedstrijdblad ingevuld te worden
alsof de wedstrijd normaal zou doorgegaan zijn. (Art. 45) (zie financiële tabel)
B. Na de wedstrijd:
Vernietiging van de opengebleven plaatsen bij de effectieven en vermelding van “niet
gespeeld” of “NG” bij niet aangetreden invallers.

Artikel 70

Het wedstrijdblad mag geen enkele andere vermelding dragen dan deze voorzien in Art. 45,
68 en 69 (zie financiële tabel).

Artikel 71
(A-V)

De thuisploeg dient het origineel wedstrijdblad te bezorgen aan het bevoegde comité, dat
bepaalt wanneer dit wedstrijdblad uiterlijk in zijn bezit dient te zijn (zie financiële tabel).

Artikel 72

Indien het origineel wedstrijdblad na tien dagen niet in het bezit is van het bevoegde comité,
zal dit bij beide clubs een kopie opvragen.
Wanneer dan binnen de tien dagen na het verzoek geen kopie is toegekomen kan Art. 19
toegepast worden.
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Artikel 73

Elke club die een thuiswedstrijd gespeeld heeft, is verplicht de uitslag mede te delen volgens
de onderrichtingen van het Afdelingsbestuur.
a) niet doorgeven (ook indien wedstrijd ter plaatse werd afgelast of geschorst), of
b) laattijdig doorgeven, wordt beboet per ontbrekende uitslag.
c) bij herhaling binnen de 3 maanden wordt de boete verdubbeld.
Het bevoegd comité kan eveneens de boetes opleggen indien de uitslag herhaaldelijk foutief
wordt doorgegeven (zie financiële tabel).

31

XII. SPORTINSTALLATIE
Artikel 74

Voor iedere wedstrijd is de thuisploeg verplicht een afzonderlijke, ruime en reine kleedkamer
met wasgelegenheid, bij voorkeur stortbad, ter beschikking te stellen van de scheidsrechter,
de assistent-scheidsrechters en de spelers; deze kleedkamers moeten afgesloten kunnen
worden.
Tijdens de rustpauze is de bezochte club verplicht aan de scheidsrechter, assistentscheidsrechters en spelers een verfrissing aan te bieden. Zie ook art. 74 (financiële tabel).
De kleedkamers zijn tot minstens 18° C verwarmd. Er moet tevens warm water ter
beschikking zijn (bij voorkeur stortbaden) (zie financiële tabel).
Bij lage temperaturen, minder dan 5° C, moet tijdens de rust warme drank aangeboden
worden (Art. 12) (zie financiële tabel).
Kapstokken, spiegel en stoelen of banken zijn noodzakelijk in iedere kleedkamer, evenals
een tafel in de scheidsrechterscabine (zie financiële tabel).
Een gebrek aan organisatie wordt eveneens volgens dit artikel beboet.

Artikel 75

De kleedkamer moet zodanig gelegen zijn, dat ieder contact tussen publiek en
scheidsrechter, tussen publiek en spelers, vermeden wordt. In tegenovergesteld geval
draagt de thuisploeg de volle verantwoordelijkheid.

Artikel 76
(V)

Elke kleedkamer dient afgesloten te kunnen worden. (zie financiële tabel).

Artikel 77

a) In de kleedkamers zijn alleen toegelaten: spelers en bestuursleden, direct verbonden
aan het elftal en aan de wedstrijd (zie financiële tabel).

De bezoekers en de scheidsrechter dienen op hun verzoek in het bezit gesteld te worden
van de sleutel.
Per ontbrekende sleutel kan door de bezochte club een vergoeding aangerekend worden
op basis van de door hem reëel gemaakte onkosten.

b) Personen belast met de medische verzorging moeten alle faciliteiten verleend worden
tot uitoefening van hun taak (zie financiële tabel).
Artikel 78
(A-V)

Het speelveld moet afgebakend zijn door middel van een doeltreffende afsluiting van
minstens 1 m hoogte en geplaatst op minstens 1,50 m afstand van de zijlijn.
Het bevoegd comité mag clubs bepaalde opdrachten geven i.v.m. deze neutrale zone.
In de neutrale zone mogen zich enkel bevinden: de terreinafgevaardigde (art. 53), de
invallers en met toelating van de scheidsrechter alle andere personen die op het
wedstrijdblad vermeld staan. Deze personen dienen in het bezit te zijn van een door het
Verbond afgeleverde aansluitingskaart en drager te zijn van een armband met clubkleuren,
behoudens de terreinafgevaardigde, die zich dient te gedragen conform artikel 53.
De neutrale zone is rookvrij en er mogen geen alcoholische dranken genuttigd worden.

Artikel 79

Het beschermingsgebied voor scheidsrechters en spelers moet voldoende waarborgen
bieden om in regel te zijn met Art. 59.
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Artikel 80

De thuisploeg moet de nodige voorzorgen nemen, opdat de wedstrijd niet geschorst wordt
bij gebrek aan materiaal. In voorkomend geval: boete en puntenverlies Art. 16, 17 en 19
(zie financiële tabel).
Uitzondering: bij gebrek aan hoekpalen en/of -vlaggen moet de wedstrijd doorgang
vinden.

Artikel 81

Elke club is verantwoordelijk voor de goede staat van de kleedkamers en van het speelveld
en zal zich van alle manifestaties onthouden, die de onbespeelbaarheid van het terrein
zouden veroorzaken en aldus de regelmatigheid en sportieve afloop van de officiële
competitie in het gedrang brengen.
De boetes en de sancties kunnen opgelegd worden conform de artikelen 217, 257 en 258
van deze reglementen (zie financiële tabel).

Artikel 81 bis

Wanneer het terrein voorzien is van kunstgras zijn voetbalschoenen met metalen noppen
verboden. Alle spelers alsook de scheidsrechter mogen het veld enkel en alleen betreden
met aangepast schoeisel. Daarenboven geldt er een rookverbod zowel op als naast het
terrein.
De clubs die beschikken over zowel een grasveld als een kunstgrasveld, dienen vooraf
mee te delen aan het verbond welke ploegen op kunstgras spelen.
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XIII. DE TERREININRICHTING
Artikel 82

De afmetingen van het terrein, van de verschillende lijnen, van doelen, doelstaken,
dwarslat, hoekvlaggen enz. zijn bepaald door de "International Board".

SCHETS SPEELVELD

9,15 m

16,50 m

40,32 m
* 5,50 m
11,00 m
7,32 m

•

9,15 m
9,15 m

18,32 m

* 5,50 m
5,50 m
9,15 m

1,00 m
* : 5,50 m van binnenkant doelpalen gemeten tot buitenkant van de lijn.

DOELEN
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Artikel 83

De scheidsrechter oordeelt soeverein over de bespeelbaarheid van het terrein en over de
weersgesteldheid.
Opmerkingen betreffende de terreininrichting dienen ter kennis gebracht te worden van het
bevoegde comité, schriftelijk en ten laatste binnen de 10 dagen na de wedstrijd.

Artikel 84

Het bevoegde comité beslist of de terreinen en de accommodatie van de clubs geschikt zijn
tot het spelen van wedstrijden. Het doelgebied, strafschopgebied, middencirkel en de
strafschopcirkelboog moeten altijd de reglementaire afmetingen hebben op straffe van
forfait (zie tekening verplichte afmetingen onder artikel 82).

Artikel 85

Alle lijnen van het speelveld moeten in witte aanklevende en onschadelijke stof worden
aangelegd en loodrecht op elkaar komen (niet in V-vorm) - (op straffe van forfait) (zie
financiële tabel) (Art. 19 en 88 B).
Wanneer het terrein besneeuwd ligt, dienen alle middelen worden aangewend om het
bespeelbaar te maken.

Artikel 86

De doelpalen, dwarslat en hoekpalen moeten wit zijn.
Hoekpalen mogen op geen scherpe punt eindigen (zie financiële tabel) en dienen minstens
1,50 m hoog te zijn.

Artikel 87

Op het terrein moeten zoveel ballen zijn als nodig om de wedstrijd te beëindigen. Wanneer
tengevolge van ontoereikend materiaal de wedstrijd niet kan doorgaan, of niet kan
uitgespeeld worden, geschiedt dit op straffe van forfait ten voordele van de bezoekers (zie
financiële tabel) (Art. 19).

Artikel 88

A. Een terrein is onbespeelbaar en dient afgekeurd worden:
1. Als er sneeuw aan de bal blijft kleven, zodat hij onregelmatig wordt.
2. Indien door het vriezen bevroren plassen op het terrein zijn ontstaan of scherpe hoeken
die gevaar opleveren voor de spelers en de balcontrole onmogelijk maken.
3. Indien bij dooi of zware regen het terrein zodanig kleverig of doorweekt is, dat de
spelers niet kunnen aanzetten.
4. Indien grote delen der oppervlakte of de doelgebieden met water overdekt zijn.
5. Ingeval van zware mist
De scheidsrechter moet zich in het midden van het terrein opstellen en dient de beide
doelen te zien. Is dit niet het geval dan zal de wedstrijd uitgesteld of gestaakt worden.
6. Bij buitengewone slechte weersomstandigheden, wanneer de scheidsrechter oordeelt
dat hieruit gevaar voortvloeit voor de spelers.
7. In alle hogervermelde gevallen dient de wedstrijd of afgelast, of gestaakt te worden.
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B. Een terrein is ongeschikt en dient afgekeurd worden:
1. Als de lijnen aangeduid zijn door greppels of gleuven in V-vorm of op een andere wijze,
die gevaar kan opleveren voor de spelers.
2. Als de lijnen niet of niet volgens Artikel 82 en 85 zijn afgetekend.
3. Als er op het terrein of in de onmiddellijke buurt der grenslijnen zich hindernissen
bevinden zoals muren, palen, bomen, struiken, gaten, greppels, stenen, glas- of
ijzerafval, grofasgruis, grensstenen, enz..
4. Indien het gras zo lang is, dat de spelers moeilijk kunnen lopen en balcontrole
onmogelijk is.
5. Indien uitwerpselen van dieren op het terrein liggen
6. Bij afwezigheid van doelnetten
7. In alle hogervermelde gevallen wordt een forfait uitgesproken ten voordele van de
bezoekers en wordt de thuisploeg beboet.
Artikel 89

De clubs zullen op advies van de scheidsrechter, die bij aankomst onmiddellijk het terrein
zal keuren, aan het terrein alle nodige aanpassingen verrichten om het in regel te brengen
met Artikel 88.
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XIV. OVERGANGEN - TRANSFERPERIODE – VRIJHEIDSAANVRAAG in
overeenstemming met het decreet van 24 juli 1996 van de Vlaamse
Gemeenschap
Artikel 90

De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn
sportvereniging jaarlijks te beëindigen. Dit gebeurt op straffe van nietigheid bij een tussen
1 mei en 30 juni ter post aangetekende brief aan de opgezegde sportvereniging en aan de
zetel van de provinciale afdeling. Een fotokopie van het bewijs van aangetekende zending
aan de opgezegde vereniging moet gevoegd worden bij de aangetekende brief aan de
provinciale afdeling. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van
verzending. De brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend.

Artikel 91
(V)

Een speler en zijn club kunnen op elk ogenblik van het jaar overeenkomen hun
overeenkomst te beëindigen. Bij elke overgang van een speler naar een andere club buiten
de termijn voorzien in Artikel 90 geldt de regeling van Artikel 38. Om ontslag te bekomen
van zijn club of om ontslag te geven aan een aangesloten lid moet de club het deel van de
aansluitingskaart in haar bezit aan het bevoegd comité terug bezorgen, voorzien van de
vermelding "ontslag" en getekend door de voorzitter en de secretaris of in een ondertekende
verklaring bevestigen dat de club niet meer in het bezit is van de aansluitingskaart.

Artikel 92

Een club die, binnen de K.V.V., van provinciale afdeling wil veranderen dient vóór 15 mei,
mits het versturen van een aangetekende zending, een gemotiveerd verzoek in te dienen
bij het bestuur van de afdeling die zij wenst te verlaten. Tevens wordt met een gewone
brief een kopie van dit verzoek gestuurd aan het bestuur van de afdeling waarbij de club
wil aansluiten. Een club kan slechts veranderen van provinciale afdeling als het aanbod
er niet aanwezig is.
Na ontvangst van dit verzoek, moet de betrokken club binnen de veertien dagen door
haar Afdelingsbestuur worden gehoord en dit Afdelingsbestuur moet binnen de veertien
dagen na het horen van de club, een schriftelijk en gemotiveerd besluit nemen.
Bij gewone brief wordt tegelijkertijd het Afdelingsbestuur waarbij de club wenst aan te
sluiten van dit besluit in kennis worden gesteld.
Indien het Afdelingsbestuur geen besluit kenbaar maakt binnen de voorziene termijn,
kan de club gewoon bij de andere afdeling aansluiten.
Elk Afdelingsbestuur verbindt er zich toe elke vraag om aansluiting van een club, wiens
terrein gevestigd is in een andere provincie kenbaar te maken aan dat Afdelingsbestuur.
Beroep kan aangetekend worden conform Art. 287 bij de secretaris van de Raad van
Bestuur op de federale zetel. Het beroep wordt alsdan behandeld door de Raad van
Bestuur.
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XV. FINANCIEN
Artikel 93

De penningmeester is gelast met de boekhouding, de financiële verrichtingen en het
opmaken en verzenden der rekeningen en verrekeningen

Artikel 94

a) Elke afdelingspenningmeester maakt de rekeningen op en verzendt deze aan de
clubsecretarissen. Het debetsaldo moet op vervaldag betaald zijn op straf van boete per
week vertraging.
Gebeurlijke vergissingen zullen verrekend worden op een eerstvolgende rekening.
b) Stortingen op verkeerde P.C.- of bankrekeningen worden beboet.
c) De waarborgsom voorzien in artikel 1 kan niet in mindering gebracht worden voor de
betaling der clubrekeningen. Bij overtreding boete volgens artikel 217 en 258.

Artikel 95

De individuele clubrekening kan vervangen worden door andere, al dan
officiële mededelingen.

niet-algemene,

Artikel 96
(A - B - V)

a) Wanneer het debet van een club zo hoog oploopt als het bedrag der gestorte
waarborgsom, wordt onverwijld een uittreksel van de rekening opgemaakt, en op
officiële wijze kenbaar gemaakt aan de betrokken club.
De club wordt gemeld dat het verschuldigd saldo onmiddellijk opeisbaar is en derhalve
na de ontvangst van het uittreksel betaald moet zijn.
Tevens wordt de club verwittigd dat bij niet-betaling van dit bedrag de club door het
bevoegde comité en tot nadere berichtgeving geschorst kan worden.
Tevens wordt de club gemeld dat tijdens deze schorsing alle officiële wedstrijden forfait
verklaard zullen worden samen met de daarbij voorziene boeten en vergoedingen (art.
20).
b) De bestuursleden van de aangesloten clubs zijn persoonlijk voor hun deel en hoofdelijk
voor het geheel tegenover K.V.V. vzw. gebonden voor al de schulden van hun club.
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XVI. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 97

Alleen de secretaris van de club is de gemachtigde tussenpersoon tussen zijn club en het
Verbond.
Elke kennisgeving vanwege het Verbond geschiedt geldig aan het clubsecretariaat en/of
aan zijn persoon.
Belet van de secretaris dient vooraf of zo spoedig als mogelijk aan het Verbond meegedeeld
te worden, vergezeld van de coördinaten van zijn vervanger.

Artikel 97 bis

Elk bevoegd orgaan bepaalt welke vergaderingen door de clubs verplicht dienen bijgewoond
te worden (zie financiële tabel)

Artikel 98

Elke strafport wordt ten laste van de aansprakelijke club gelegd. (zie financiële tabel)
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XVII.

TUCHTRECHTELIJKE ORGANISATIE VAN HET VERBOND

TITEL I : GRONDSLAG EN VERANTWOORDING (Art. 200)
Art. 200

Ten grondslag aan de hoofdstukken XVII tot en met XXIII van deze reglementen ligt
het decreet van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996
van de Vlaamse Gemeenschap.
De grondslag van deze reglementering kan dan ook niet beter verwoord worden dan
door zowel te verwijzen naar de memorie van toelichting als naar de tekst van het
decreet zelf.
Wat de memorie van toelichting betreft kan het volgende geciteerd worden:
“Recente rechtspraak heeft herhaaldelijk benadrukt dat ook inzake tuchtrechtelijke procedures

gevoerd binnen de sportverenigingen en sportfederaties, de fundamentele rechten van de
verdediging moeten gewaarborgd worden.
Het is essentieel in het georganiseerde sportverenigingsleven dat de discipline in de
verenigingen wordt uitgeoefend met respect voor de rechten van de betrokkenen.
Ook de rechtszekerheid in de vereniging is of wordt gediend met een objectieve en constante
rechtsvoering.
Deze elementaire normen zijn bekend, zij zijn opgenomen in het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op
4 november 1950.
Toch wenst ook dit decreet een richtlijn te geven voor alle sportverenigingen en alle
sportfederaties.
In Artikel 8 van het decreet worden de essentiële elementen opgesomd waaraan een
tuchtrechtelijke procedure moet voldoen opdat de rechten van de verdediging zouden
gerespecteerd worden.
Er werd op toegezien dat deze elementen gelijk zijn met de vereisten die in het decreet van 27
maart 1991 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening aan de sportverenigingen worden
opgelegd.
Op deze wijze zijn de instructies die aan de sportverenigingen uit de verschillende domeinen
gegeven worden gelijklopend.
Een enkel element werd in dit decreet toegevoegd aan de lijst die in het decreet van 27 maart
1991 (het M.V.S.-decreet) te vinden is.
Gezien de tuchtprocedures toch dikwijls naar jeugdige sportbeoefenaars gericht zijn, wordt de
bijzondere aandacht gevraagd om de procedures aan te passen aan de leeftijd van betrokkenen.
De tuchtprocedures zijn vaak zeer formeel en niet zo toegankelijk, zelfs eerder angstaanjagend
voor de betrokkenen.
Daarom wordt een bijzondere inspanning gevraagd om daar waar kinderen in de procedure
betrokken zijn, deze aan te passen en toegankelijker te maken.
Benevens het verhaal bij de gewone rechtbanken tot marginale toetsing van de disciplinaire
procedures, beschikt nu ook de overheid in de Artikelen 10 en 11 (decreet) over de middelen
om de vereisten inzake de rechten van de verdediging te doen naleven.”
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Deze vroeger geciteerde principes worden dan in het Artikel 8 van het decreet verder
gestipuleerd, en wel als volgt:
“De disciplinaire procedure en de maatregelen in de statutaire, reglementaire en contractuele
bepalingen van de sportfederatie of de sportvereniging moeten de rechten van de verdediging
garanderen.

Deze garantie houdt ondermeer in:
1. Dat de organismen die de bevoegdheid hebben disciplinaire maatregelen uit te
spreken, samengesteld zijn uit één of meer personen die op geen enkele wijze een
persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken zijn geweest bij het
voorafgaand onderzoek;
2. Dat de zittingen openbaar zijn, tenzij op verzoek van de niet-professionele
sportbeoefenaar, beslist wordt met gesloten deuren te zetelen of de openbaarheid
gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden;
3. Dat de procedure rekening houdt met de jeugdige leeftijd van vele nietprofessionele sportbeoefenaars en terzake aangepaste maatregelen bevat;
4. Dat diegene die geoordeeld wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens:
a) schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde
feiten;
b) het recht heeft om eventueel in tegenwoordigheid van of vertegenwoordigd
door een raadsman alle stukken van het dossier in te zien;
c) het recht heeft om zich bij zijn verschijning te laten bijstaan of te
vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze;
d) zich te laten bijstaan door een tolk indien hij de Nederlandse taal niet begrijpt
of spreekt;
e) het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te
dragen en aanvullende onderzoeksmaatregelen kan vragen;
5. Dat de disciplinaire maatregelen uitgesproken worden bij gemotiveerde beslissing

en vatbaar zijn voor hoger beroep bij een beroepsinstantie die minstens uit drie
personen bestaat.”
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TITEL II.: PRINCIPE
Afdeling 1: Bemiddelingscomité (Art. 201)
Art. 201

Het Bemiddelingscomité maakt deel uit van de uitvoerende organisatie in het
Verbond en ressorteert onder elk Afdelingsbestuur.
Het Bemiddelingscomité heeft tot opdracht en tot doel onafhankelijk en
soeverein, binnen een vrij informele en korte procedure te trachten enerzijds het
onderzoek te voeren naar mogelijk sanctioneerbare zaken en anderzijds te
bemiddelen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing hiervoor.
Is zulks niet mogelijk of niet wenselijk dan wordt het onderzoek overgemaakt aan
de rechterlijke organisatie

Afdeling 2: Rechtscolleges (Art. 202)
Art. 202

De Rechtscolleges hebben tot doel en als opdracht, onafhankelijk functionerend
van de wetgevende en uitvoerende organisatie in het Verbond, te beslissen inzake
aan hen voorgelegde sportgeschillen mits eerbiediging van de rechten van de
verdediging.

TITEL III.: ORGANIGRAM (Art. 203)
Art. 203:

Grosso modo kan de tuchtrechtelijke organisatie als volgt in schema gezet
worden:

UITVOERENDE ORGANISATIE

AFDELINGSBESTUUR

VOORZITTER

BEMIDDELINGSCOMITES VAN DE
AFDELINGEN

RECHTERLIJKE ORGANISATIE

FEDERALE COMMISSIE
IN LAATSTE AANLEG
10 dagen

FEDERAAL BEROEPSCOMITE
10 dagen

Seponeren
Minnelijke schikking voorstellen
- Gehoord
Akte van niet-akkoord 10 dagen
of
Rechtstreeks aanhangig
- Niet gehoord Verzoek om gehoor 10 dagen
Akte van niet-akkoord 10 dagen
of
Rechtstreeks aanhangig

COMITE IN EERSTE AANLEG
VAN DE AFDELINGEN
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TITEL IV.: WIJZE VAN KENNISGEVING EN TERMIJNEN VAN KENNISGEVING
Afdeling 1: Wijze van kennisgeving
Art. 204

Alle kennisgevingen van het Bemiddelingscomité geschieden conform art. 5 bis
behoudens oproepingen om gehoord te worden en de voorstellen tot minnelijke
schikkingen na het horen van de betrokkene die tevens geschieden hetzij per brief
verzonden per post of overhandigd tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail.
Alle kennisgevingen aan het Bemiddelingscomité geschieden hetzij per brief verzonden
per post of overhandigd tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail. Kennisgevingen per
mail zijn enkel geldig mits ontvangstmelding door KVV.

Art. 204 bis

Alle kennisgevingen aan rechtscolleges, oproepingen, akten van rechtsingang en
aanwending van rechtsmiddelen geschieden door verzending per brief of per e-mail in
de mate van het mogelijke.
De verzending per e-mail moet echter steeds gevolgd worden door de verzending per
post of door de afgifte van het origineel tegen ontvangstbewijs aan de Verbondszetel,
binnen de vijf dagen, of uiterlijk ter zitting, naargelang het geval.

Afdeling 2: Berekening van termijnen van kennisgeving
Art. 204 ter

Voor de berekening van de termijnen van kennisgeving geldt:
1. Ingeval van verzending per post: datum van het verzonden stuk, vermeerderd met
twee dagen, behoudens tegenbewijs;
2. Ingeval van verzending per e-mail: datum van de verzending vermeerderd met twee
dagen, behoudens tegenbewijs;
3. Ingeval van afgifte op de Verbondszetel: datum van het ontvangstbewijs.

TITEL V.: GEMEEN RECHT EN ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN
Art. 205

Alle niet in de hoofdstukken XVII tot en met XXIII voorziene gevallen worden opgelost
naar analogie met het gemeen recht en de Algemene Rechtsbeginselen.
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XVIII. HET BEMIDDELINGSCOMITE
TITEL I: SAMENSTELLING
Art. 206

Elk Bemiddelingscomité bestaat uit minstens drie leden, aangesteld door het
Afdelingsbestuur.
Zij stellen zelf hun voorzitter voor, welke kandidatuur bekrachtigd dient te worden door
het Afdelingsbestuur.
De voorzitter van het Bemiddelingscomité stelt zelf een secretaris aan die uit hoofde van
zijn functie geen lid dient te zijn van het Bemiddelingscomité.

TITEL II: BEVOEGDHEID
Afdeling 1: Algemeen
Art. 207

Het Bemiddelingscomité onderzoekt onafhankelijk en op soevereine wijze mogelijk
sanctioneerbare zaken en neemt alle onderzoeksmaatregelen die het nuttig acht.
Voor wat betreft de mogelijke sanctionering van scheidsrechters en assistentscheidsrechters wordt steeds verplicht advies ingewonnen bij het scheidsrechterscomité
van de betrokkene.
Mogelijk sanctioneerbaar zijn feiten die een mogelijke inbreuk op de spel- en/of
sportreglementen inhouden en die één of meerdere sancties met zich kunnen
meebrengen zoals onder andere voorzien in de Artikelen 257 en 258 en die eerst
onderzocht worden door:
-

Elk Bemiddelingscomité voor feiten betreffende de afdelingscompetities in de meest
brede betekenis.

-

Het Bemiddelingscomité bevoegd volgens de plaats van de wedstrijden voor feiten
betreffende de wedstrijden van hoofdstuk VI. (Internationale, interregionale en
interprovinciale wedstrijden).

De Voorzitters van de hoger vernoemde Bemiddelingscomités zullen in het kader van een
goede rechtsbedeling regelmatig met elkaar overleg plegen.
De hoger vernoemde Voorzitters kunnen steeds hun bevoegdheden, voortvloeiend uit
huidig hoofdstuk van de sportreglementen, geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of
meerdere personen, mits goedkeuring door hun Bemiddelingscomité.
Het onderzoek moet gevoerd worden:
- van ambtswege (Art. 208 - 209)
- op klacht (Art. 210)
op basis van een verslag (Art. 211).
Art. 207 bis

Het Bemiddelingscomité behandelt tevens de verzoeken tot inlichtingen vanwege de
clubs.
Zij moeten schriftelijk gebeuren en zijn in principe kosteloos. Port- en kopiekosten
kunnen wel aangerekend worden.
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Afdeling 2: Bemiddeling van Ambtswege
Art. 208

Deze bemiddeling wordt gevoerd door het Bemiddelingscomité op eigen en soeverein
initiatief, betreffende de feiten die hem ter kennis werden gebracht.

Art. 209

Onderzoeken door het Bemiddelingscomité in verband met de kwalificatie en/ of
speelgerechtigdheid moeten door het Bemiddelingscomité geopend worden binnen een
termijn van 30 dagen na de bestreden feiten, en alleszins uiterlijk de veertiende dag na
de laatste competitiewedstrijd van het lopende sportjaar.

Afdeling 3: Bemiddeling op klacht
Art. 210

Vormvoorwaarden
Elke klacht, bij het Bemiddelingscomité ingediend, moet, op straffe van niettoelaatbaarheid, aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Schriftelijk en gemotiveerd zijn;
2. De bemiddeling zal slechts opgestart worden nadat het verbond het voorziene
behandelingsrecht ontvangen heeft.
Evenwel kan het behandelingsrecht ook betaald worden door verrekening met de
clubrekening, wanneer de klacht uitgaat, of mee uitgaat van een club. In dat geval
zal het behandelingsrecht automatisch verrekend worden via de clubrekening tenzij
de club dit anders vermeldt in de klacht;
3. Kennisgeving gebeurt binnen de tien dagen, na het bestreden feit, aan het
Bemiddelingscomité op de Verbondszetel;
Klachten in verband met de kwalificatie en/of speelgerechtigdheid van spelers kunnen
ingediend worden bij het Bemiddelingscomité, binnen een termijn van 30 dagen na
de bestreden feiten, en alleszins uiterlijk de veertiende dag na de laatste
competitiewedstrijd van het lopende sportjaar;
4. De klacht kan tevens neergelegd worden binnen dezelfde termijn, op de
verbondszetel, tegen ontvangstbewijs;
5. In principe betrekking hebben op feiten van één wedstrijd, behalve onder andere in
gevallen van kwalificatie en/of speelgerechtigdheid;
6. Ondertekend zijn door de Voorzitter en de Secretaris van de club. Bij ontstentenis
van één van beiden moet een ander bestuurslid mede ondertekenen. Elke akte dient
derhalve minstens twee handtekeningen te bevatten. De eventuele betrokken
sportbeoefenaar moet steeds mede ondertekenen;
7. Klachten kunnen slechts ingediend worden door de betrokkenen bij een wedstrijd of
door éénieder die zijn belang kan aantonen.
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Afdeling 4: Bemiddeling op Verslag
Art. 211

1. Het Bemiddelingscomité onderzoekt alle mogelijke sanctioneerbare feiten die hem
schriftelijk en ondertekend ter kennis werden gebracht door terzake bevoegde
Verbondsleden.
2. Het Bemiddelingscomité onderzoekt tevens alle feiten die hun grond vinden in het
wedstrijdblad.
3. Tevens worden alle
scheidsrechtersverslag.

feiten

onderzocht

die

hun

grond

vinden

in

het

4. Toelaatbaarheidsvoorwaarde:
Voor feiten echter die uitsluitend vallen onder de spelreglementaire bevoegdheid van
de scheidsrechter, kan er slechts tot onderzoek over-gegaan worden voor zover deze
feiten minstens enige grond vinden in het wedstrijdblad en/of scheidsrechtersverslag.

Afdeling 5: Beëindiging van de werkzaamheden
Art. 212

Wanneer het Bemiddelingscomité meent dat zijn werkzaamheden beëindigd zijn kan het,
mits in achtname van de in deze reglementen bepaalde termijnen (zie onder andere
Artikel 219), en onverminderd het recht van de betrokkene(n) om gehoord te worden,
volgende beslissingen met het dossier nemen:
1. Het dossier seponeren.
2. Het dossier rechtstreeks verwijzen naar het Provinciaal Comité in Eerste Aanleg.
3. Een minnelijke schikking voorstellen.

Art. 213

TITEL III:

Het Bemiddelingscomité beslist op soevereine wijze in eer en geweten over het verleende
gevolg aan een dossier en zonder welkdanig verhaal ook van andere Verbondsinstanties.

PROCEDURE

Afdeling 1: Seponering van de zaak
Art. 214

Het Bemiddelingscomité kan steeds beslissen de zaak te seponeren, dit wil zeggen: er
geen gevolg aan verlenen.
In geval van beslissing na een klacht of op basis van een scheidsrechtersverslag brengt
het Bemiddelingscomité zijn beslissing ter kennis aan de belanghebbende(n) en doet
tevens uitspraak over de kosten en het behandelingsrecht.

Afdeling 2: Rechtstreekse verwijzing
Art. 215

Het Bemiddelingscomité kan steeds elke zaak voor het Comité in Eerste Aanleg
aanhangig maken, zonder minnelijke schikking voor te stellen.

Art. 216

Het roept hiertoe de betrokkenen op zoals verder voorzien in de Artikelen 242 en
volgende.
Het verzenden van de oproeping maakt de zaak aanhangig.

Afdeling 3: Minnelijke schikking
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Art. 217

Het Bemiddelingscomité heeft steeds de bevoegdheid een minnelijke schikking voor te
stellen in verband met feiten die, volgens hem, aanleiding zouden kunnen geven tot
volgende sancties:


Ten aanzien van leden:
- blaam en/of boete;
- uitsluiting voldoende;
- een effectieve schorsing;
- sanctionering conform Artikel 257.10;
- een voorwaardelijke schorsing 257.6;
- alternatieve straf 257.5.

Ten aanzien van clubs:
- blaam en/of boete;
- aanbevelingen en/of bindende richtlijnen,eventueel mits oplegging van een
dwangsom;
- sanctionering conform Artikel 258.9;
- een voorwaardelijke schorsing 258.5;
- alternatieve straf 257.5
Nota:
- dwangsom:
- minimaal: zie financiële tabel
- maximaal per vastgestelde inbreuk: zie financiële tabel
- boete:
- ofwel minimum en maximum: zie financiële tabel
- ofwel deze die voorzien zijn in de spel- en/of sport-reglementen.


Art. 217 bis

Een minnelijke schikking komt tot stand:
1) hetzij op basis van het dossier, zonder dat de betrokkene gehoord wordt;
2) hetzij na verhoor van de betrokkene, al dan niet op diens verzoek;

Art. 217 ter

Het bemiddelingscomité begroot in zijn voorstel soeverein de kosten.

Art. 218

Het Bemiddelingscomité maakt zijn voorstel tot minnelijke schikking over op grond van
Artikel 5 bis van dit reglement en aan de desbetreffende clubsecretaris.

Afdeling 4: Termijnen
Art. 219

Op straffe van verval van zijn rechtsvordering is het Bemiddelingscomité gebonden aan
volgende termijnen;
1. Het dient kennis te nemen van het verslag en/of de klacht binnen de acht dagen na
het toekomen op de zetel.
2.

a) Een minnelijke schikking enkel op basis van het dossier dient het
Bemiddelingscomité te nemen binnen de veertien dagen na kennisname.
b) Een minnelijke schikking na onderhoor dient aangeboden te worden binnen een
termijn van één maand na kennisname.
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TITEL IV.:
Art. 219 bis

RECHTSMIDDELEN
De betrokkene kan tegen een seponering of een minnelijke schikking opkomen door
uitoefening van zijn recht om gehoord te worden of bij middel van een akte van nietakkoord.

Afdeling 1: Recht om gehoord te worden
Art. 220
(A - B - V)

Zo de betrokkene(n) voorafgaand aan de seponering van de zaak of het voorstellen van
een minnelijke schikking niet gehoord is (zijn), kan hij het Bemiddelingscomité vragen
om gehoord te worden binnen de tien dagen na kennisgeving van het voorstel tot
minnelijke schikking of de seponering.
De betrokkene krijgt binnen de tien dagen na kennisgeving van zijn aanvraag een
uitnodiging om gehoord te worden.
Een nieuw voorstel van minnelijke schikking of seponering wordt verzonden binnen de
acht dagen na het verhoor van de betrokkene.
Het Bemiddelingscomité maakt zijn nieuw voorstel tot minnelijke schikking over op grond
van Artikel 5 bis van dit reglement en aan de desbetreffende clubsecretaris.
Het recht om gehoord te worden is kosteloos.

Afdeling 2: Akte van niet-akkoord
Art. 221

Zo de betrokkene het niet eens is met de seponering van de zaak of met de minnelijke
schikking dient hij binnen de tien dagen een “akte van niet-akkoord” over te maken aan
het Bemiddelingscomité dat het voorstel deed, en zulks op de Verbondszetel.
Ingeval betrokkene toepassing heeft gemaakt van zijn recht om gehoord te worden, zoals
vermeld onder art. 220, dient de akte van niet-akkoord binnen de tien dagen na
kennisgeving van de nieuwe beslissing van het Bemiddelingscomité te worden
overgemaakt.

Art. 222
(V)

Elke akte van niet-akkoord, moet, op straffe van niet-toelaatbaarheid, aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Schriftelijk en gemotiveerd zijn;
De akte dient tevens de juiste woonplaats van de betrokkene(n) of de door hem/hen
gekozen woonst te bevatten;
2. De procedure zal slechts opgestart worden nadat het Verbond het voorziene
behandelingsrecht ontvangen heeft.
Evenwel kan het behandelingsrecht ook betaald worden door verrekening met de
clubrekening, wanneer de akte van niet-akkoord uitgaat, of mee uitgaat van een club.
In dat geval zal het behandelingsrecht automatisch verrekend worden via de
clubrekening tenzij de club dit anders vermeldt in de akte van niet-akkoord;
3. De termijn voor het indienen van een akte van niet-akkoord bedraagt tien dagen,
vanaf de kennisgeving van het bestreden voorstel tot minnelijke schikking. Akten in
verband met de kwalificatie en/of speelgerechtigdheid van spelers kunnen ingediend
worden binnen een termijn van 30 dagen na de bestreden feiten, en alleszins uiterlijk
de veertiende dag na de laatste competitiewedstrijd van het lopende sportjaar;
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4. De akte van niet-akkoord wordt ingediend bij het Bemiddelingscomité op de
Verbondszetel door verzending per brief of per e-mail in de mate van het mogelijke.
De verzending per e-mail moet echter steeds gevolgd worden door de verzending per
post of door de afgifte van het origineel tegen ontvangstbewijs aan de Verbondszetel,
binnen de vijf dagen, of uiterlijk ter zitting, naargelang het geval.
5. De akte van niet-akkoord dient ondertekend te zijn. Voor een club dient de akte van
niet-akkoord ondertekend te zijn door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis
van één van beiden moet een ander bestuurslid mede ondertekenen. Elke akte dient
derhalve voor een club minstens twee handtekeningen te bevatten. De eventuele
betrokken sportbeoefenaar moet steeds mede ondertekenen.
De sportbeoefenaar heeft het recht persoonlijk een akte van niet-akkoord in te dienen
binnen de modaliteiten bepaald in Artikel 222.
Art. 223

De akte van niet-akkoord wordt door het Bemiddelingscomité binnen de 10 dagen na
ontvangst samen met het dossier overgemaakt aan het Comité in Eerste Aanleg van de
betrokken Afdeling, en maakt de zaak alsdan aanhangig.

Afdeling 3: Opschortende werking
Art. 224

De tenuitvoerlegging van alle maatregelen door het Bemiddelingscomité wordt
opgeschort gedurende de termijnen voor het recht om gehoord te worden, de akte van
niet-akkoord en gedurende de procedure voor het Comité in Eerste Aanleg.
Deze opschortende werking doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Voorzitter
van het Afdelingsbestuur om de beslissingen van het Bemiddelingscomité uitvoerbaar bij
voorraad te verklaren, zoals verder omschreven in hoofdstuk XX – SPOEDPROCEDURE.
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XIX RECHTSCOLLEGES
TITEL I: PRINCIPES
Art. 225

Alle rechtsprocedures in het Verbond, met uitzondering van de specifieke reglementaire
bepalingen voor de Medisch Verantwoorde Sportbeoefening, worden door drie
rechtscolleges behandeld, met name de Comités in Eerste Aanleg van de Afdelingen, het
Federaal Beroepscomité en de Federale Commissie in Laatste Aanleg.

Art. 226

De sportrechters en gebeurlijk de assessoren beslissen soeverein en in eer en geweten
over de hen toevertrouwde dossiers, in volstrekte onafhankelijkheid van de organen der
wetgevende en/of uitvoerende organisatie en hun leden.
De organen en hun leden van de wetgevende en/of uitvoerende organisatie zullen er zich
ten allen tijde van onthouden de rechterlijke organen en hun leden te interpelleren of te
informeren over alle dossiers die bij haar aanhangig zullen gemaakt worden of aanhangig
gemaakt werden.
Deze principiële onafhankelijkheid doet geen afbreuk aan de werkzaamheden van de
Gemengde Commissie (zie Artikelen 237 en 238).

TITEL II: SAMENSTELLING
Afdeling 1: Algemeen
Art. 227

De Comités in Eerste Aanleg van de Afdelingen, het Federale Beroepscomité en de
Federale Commissie in Laatste Aanleg zijn samengesteld uit een aantal sportrechters die
jaarlijks onderling een voorzitter, gebeurlijk één of meerdere ondervoorzitters, verkiezen
bij geheime stemming.
Zij worden gebeurlijk bijgestaan door assessoren, behalve in de Commissie in Laatste
Aanleg.
De Voorzitter van de Federale Commissie in Laatste Aanleg roept, wanneer hij zulks
nuttig acht, de Voorzitters van alle rechtscolleges samen teneinde de werking van de
dienst en de rechtsbedeling te bespreken.

Afdeling 2: Sportrechters
Art. 228

1. De sportrechters in de Federale Commissie in Laatste Aanleg en het Federaal
Beroepscomité worden benoemd door de Raad van Bestuur van het Verbond.
De kandidaten moeten hun kandidatuur indienen bij deze Raad van Bestuur.
De kandidaten mogen zelf geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur van het
Verbond.
2. De sportrechters in de Comités in Eerste Aanleg van de Afdelingen worden benoemd
door het Afdelingsbestuur van de respectieve Afdelingen.
De kandidaten dienen hun kandidatuur in te dienen bij het Afdelingsbestuur.
De kandidaten mogen zelf geen deel uitmaken van het Afdelingsbestuur.
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3. De sportrechters mogen niet als scheidsrechter aangesloten zijn bij het Verbond.
4. Zij dienen te beschikken over hun burgerlijke en politieke rechten, en dienen ten
minste 25 jaar oud te zijn.
Art. 229

De sportrechters worden benoemd voor onbepaalde duur.
Hun mandaat eindigt in de volgende gevallen:
- bij vrijwillig uitdrukkelijk ontslag;
- bij afzetting door de Raad van Bestuur, die deze beslissing slechts kan nemen
met een meerderheid van 2/3 der stemmen, en na de betrokkene uitgenodigd te
hebben zijn verweer waar te nemen.

Afdeling 3: Assessoren
Art. 230

De assessoren worden benoemd, al naargelang het geval, door de Raad van Bestuur dan
wel door het Afdelingsbestuur van de respectieve Afdelingen.
Zij nemen deel aan de zittingen, beraadslagingen en beslissingen.
Zij mogen niet zetelen in de Commissie in Laatste Aanleg.

Art. 231

Het mandaat van de assessoren begint bij hun benoeming door de Raad van Bestuur,
respectievelijk door het Afdelingsbestuur dat hen heeft benoemd.
Het mandaat kan ten allen tijde herroepen worden door de Raad van Bestuur,
respectievelijk door het Afdelingsbestuur dat hen heeft benoemd.
Het mandaat eindigt tevens bij vrijwillig uitdrukkelijk ontslag.

Afdeling 4: Specifieke samenstelling
Art. 232

Elk rechtsprekend orgaan zal minstens uit één sportrechter bestaan, en telt drie leden.

Art. 233

De sportrechters in de Comités in Eerste Aanleg van de Afdelingen moeten, indien zij
alleenzetelend zijn, zich laten bijstaan door twee assessoren die aan de zittingen,
beraadslagingen en beslissingen deelnemen.

Art. 234

***

Art. 235

De sportrechters in het Federaal Beroepscomité moeten, indien zij alleenzetelend zijn,
zich laten bijstaan door twee assessoren, die aan de zittingen, beraadslagingen en
beslissingen deelnemen.

Art. 236

De Commissie in Laatste Aanleg bestaat uitsluitend uit drie sportrechters, bij voorkeur
uit verschillende Afdelingen.

Afdeling 5: Gemengde Commissie
Art. 237

De voorzitter van de Raad van Bestuur kan de Gemengde Commissie samen-roepen die
bestaat uit leden van de federale rechtsorganen, de rechtsorganen van de afdelingen en
leden van de bemiddelingscomités van de afdelingen.
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Art. 238

TITEL III:

De Gemengde Commissie heeft tot doel, op louter informele en adviserende wijze, de
mogelijkheid van verfijning van de procedures en de reglementen te onderzoeken, en
zulks in de meest brede betekenis.

WERKING

Art. 239

De voorzitter-sportrechter, of bij diens ontstentenis, de hoogste ondervoorzitter, regelt
de interne werking van het Comité of de Commissie.

Art. 240

De aangeduide rechters en assessoren dienen gedurende het hele verloop van de
procedure te zetelen, indien evenwel één van hen niet kan zetelen, hangende de zaak,
dient de zaak ofwel uitgesteld, ofwel volledig hernomen door het aldus anders
samengesteld Comité of Commissie.

Art. 241

De voorzitter van het betrokken Bemiddelingscomité, of zijn gedelegeerde, woont steeds
de zittingen bij van de rechterlijke organen en geeft de nodige toelichtingen en heeft
verder dezelfde rechten en plichten als de betrokken partijen.

TITEL IV: OPROEPINGEN
Art. 242

Alle oproepingen voor de zittingen geschieden door toedoen van de voorzitter van het
betrokken Bemiddelingscomité of door het Verbondssecretariaat, na overleg met de
dienstdoende voorzitter van het betrokken rechtscollege.
De zitting moet ten laatste plaats hebben binnen de maand nadat de zaak aanhangig
werd gemaakt.
Alle oproepingen worden ten minste zes kalenderdagen voor de zitting ver-zonden, en
omschrijven bondig de ten laste gelegde feiten.

Art. 243

De oproepingen geschieden overeenkomstig Artikel 204 en 204 bis al naargelang het
geval:
-

aan de club: aan het adres van de clubsecretaris;
aan de sportbeoefenaars: op hun werkelijk of het door hen gekozen adres.

De club wordt steeds opgeroepen.
Art. 244

***

Art. 245

De oproepingen worden steeds geldig gedaan op het adres vermeld in de akte van nietakkoord, of in de akte van Beroep, of in de akte van Beroep in Laatste Aanleg.

TITEL V: BEHANDELING
Afdeling 1: Rechten van verdediging
Art. 246

De rechten van verdediging, in hun meest ruime betekenis, worden gewaar-borgd.
Zo zal elk Rechterlijk Orgaan samengesteld zijn uit één of meerdere sportrechters die op
geen enkele wijze enig persoonlijk belang bij de zaak kunnen hebben, noch betrokken
zijn geweest bij het vooronderzoek.
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Afdeling 2: Zitting
Art. 247

De zittingen zijn openbaar, tenzij de openbaarheid een gevaar zou kunnen opleveren
voor de openbare orde of de goede zeden of als de betrokkene hierom verzoekt.
Derhalve kan op vraag van de betrokkene, of van de Voorzitter van het
Bemiddelingscomité van de betrokken Afdeling of ambtshalve, besloten worden de zitting
achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Art. 248

De behandeling geschiedt op tegenspraak.
Indien één of meerdere betrokkenen niet verschijnen op de dag en het uur bepaald in
de oproeping, wordt de zaak bij verstek behandeld.

Art. 249

Elke gedaagde heeft steeds het recht:
-

zich te laten bijstaan door één persoon naar keuze;
zich tevens te laten bijstaan door een tolk naar keuze indien hij het Nederlands niet
verstaat of spreekt. De kosten voor een tolk zijn ten laste van de gedaagde.

De betrokkene dient persoonlijk aanwezig te zijn, tenzij de voorzitter vertegenwoordiging
toestaat door één of meer raadslieden van de keuze van de betrokkene of door een
persoon naar keuze, houder van een schriftelijke volmacht.
De betrokken club kan zich door ten hoogste twee bestuursleden, voorzien van een
volmacht getekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging laten
vertegenwoordigen en zich laten bijstaan door één persoon naar keuze, of één of
meerdere raadslieden naar keuze.
Art. 250

Sportbeoefenaars jonger dan 18 jaar, moeten steeds bijgestaan of vertegenwoordigd
worden door hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers.
In dit geval zal de Voorzitter van het Rechterlijk Orgaan er zorg voor dragen hen een
duidelijke uiteenzetting te geven van de tenlastelegging en het verloop van de zitting.
Het Rechterlijk Orgaan zal in dit geval het verzoenend aspect van een mogelijke
bestraffing nastreven.

Art. 251

De behandeling van de zaak geschiedt steeds als volgt:
1. De Voorzitter zet de zaak uiteen.
2. De betrokkene heeft het recht om gehoord te worden en tevens het recht
onderzoeksmaatregelen, ondermeer het horen van getuigen en deskundigen, te
vragen.
3. De rechtsprekende organen hebben het recht, zo daartoe grond bestaat, alle terzake
dienende onderzoeksmaatregelen te bevelen, alsmede getuigen te (laten)
onderhoren.
4. De Voorzitter van het Bemiddelingscomité van de Afdeling vordert.
Hij kan slechts de schrapping van de verbondslijsten van leden en/of clubs vorderen
wanneer hij hiertoe gemachtigd werd, door het Afdelingsbestuur.
5. De betrokkene draagt zijn middelen van verdediging voor.
6. De Voorzitter verklaart de debatten voor gesloten.
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Afdeling 3: Beraadslaging
Art. 252

De beraadslaging is strikt geheim, en aan het beraad mogen enkel leden van het
rechtsprekend orgaan deelnemen die aan de zitting deelgenomen hebben.
Alle andere personen, vreemd hieraan, worden uit het beraad geweerd.

Afdeling 4: Beslissing
Art. 253

Elke beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen van de leden.

Art. 254

Elke beslissing dient gemotiveerd.

Art. 255

De beslissing wordt onmiddellijk uitgesproken of uiterlijk op een zitting die wordt
vastgesteld binnen de maand volgend op de zitting waarop de debatten voor gesloten
zijn verklaard.

Art. 256

De beslissingen van de rechterlijke organen worden door hen, tegen ontvangstbewijs,
overgemaakt al naargelang het geval, aan de Afdelings- of Federale secretaris van het
Verbond, die overgaat tot kennisgeving. De kennis-geving geschiedt door het overmaken
van een afschrift van de desbetreffende beslissing aan de betrokkene(n), binnen de acht
dagen na de uitspraak en wanneer het een sportbeoefenaar betreft, met afschrift aan de
secretaris van de club waartoe hij behoort.
Tevens geschiedt de kennisgeving aan de voorzitter van het Bemiddelingscomité van de
betrokken Afdeling.

54

TITEL VI: SANCTIONERING
Afdeling 1: Sancties ten aanzien van leden
Art. 257
(V)

Tegenover de leden kunnen één of meerdere van de volgende sancties opgelegd worden:
1. Schorsing tengevolge van gele kaarten (zie Artikel 296).
2. Uitsluiting voldoende.
3. Blaam.
4. Boete.
5. Alternatieve sancties: De inhoud van de toegelaten alternatieve sancties wordt
bepaald bij beslissing van het Afdelingsbestuur.
Alternatieve sancties moeten worden uitgevoerd binnen de termijn bepaald in de
uitspraak van de rechterlijke organen of in het voorstel tot minnelijke schikking
waarbij de alternatieve sanctie wordt opgelegd. Indien de alternatieve sanctie niet
binnen die termijn is uitgevoerd, maakt het Bemiddelingscomité van de betrokken
Afdeling de zaak opnieuw aanhangig bij het Comité in Eerste Aanleg van de betrokken
Afdeling, binnen de maand na de uiterste datum waarop de alternatieve sanctie
moest uitgevoerd zijn.
6. Voorwaardelijke schorsing:
Een voorwaardelijke schorsing heeft een maximum duur van 1 jaar en geldt voor een
maximum termijn van 2 jaar vanaf de datum van de uitspraak van de rechterlijke
organen of van het voorstel tot minnelijke schikking waarbij de voorwaardelijke
schorsing wordt opgelegd. Indien in de uitspraak of voorstel tot minnelijke schikking
géén expliciete termijn vermeld is, is de maximum termijn van toepassing.
De voorwaardelijke schorsing wordt effectief, wanneer binnen de opgelegde termijn
een nieuwe, effectieve schorsing wordt uitgesproken van minstens 6 officiële
wedstrijden.
Elke Afdeling kan de modaliteiten voor het effectief worden van een voorwaardelijke
schorsing naar eigen behoeften bijsturen.
7. Effectieve schorsing.
8. Schrapping van de Verbondslijsten, enkel op vordering van de Voorzitter van het
Bemiddelingscomité van de betrokken Afdeling, hiertoe behoorlijk gemachtigd door
het Afdelingsbestuur van de betrokken Afdeling.
9. Verbeurdverklaring of tegenwaarde van het volgens Artikel 264 beloofde en/of
uitgekeerde bedrag en/of voordeel.
10. Andere sancties zoals voorzien in de sport- en/of spelreglementen.
Nota: Boete 257.4

-

minimum: zie financiële tabel
maximum: zie financiële tabel
of deze die voorzien zijn in de sport- en/of spelreglementen
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Afdeling 2: Sancties ten aanzien van clubs
Art. 258

Tegenover de clubs kunnen één of meerdere van volgende sancties opgelegd worden:
1. Aanbevelingen en/of bindende richtlijnen, eventueel mits oplegging van een
dwangsom.
2. Blaam aan het bestuur.
3. Boete.
4.

Alternatieve sancties: De inhoud van de toegelaten alternatieve sancties wordt
bepaald bij beslissing van het Afdelingsbestuur.
Alternatieve sancties moeten worden uitgevoerd binnen de termijn bepaald in de
uitspraak van de rechterlijke organen of in het voorstel tot minnelijke schikking
waarbij de alternatieve sanctie wordt opgelegd. Indien de alternatieve sanctie niet
binnen die termijn is uitgevoerd, maakt het Bemiddelingscomité van de betrokken
Afdeling de zaak opnieuw aanhangig bij het Comité in Eerste Aanleg van de betrokken
Afdeling, binnen de maand na de uiterste datum waarop de alternatieve sanctie
moest uitgevoerd zijn.

5. Voorwaardelijke schorsing:
Een voorwaardelijke schorsing heeft een maximum duur van 1 jaar en geldt voor een
termijn van 2 jaar vanaf de datum van de uitspraak van de rechterlijke organen of
van het voorstel tot minnelijke schikking waarbij de voorwaardelijke schorsing wordt
opgelegd.
6. Schorsing.
7. Schrapping van de Verbondslijsten, enkel op vordering van de voorzitter van het
Bemiddelingscomité van de betrokken Afdeling, hiertoe behoorlijk gemachtigd door
het Afdelingsbestuur van de betrokken Afdeling.
8. Verbeurdverklaring of tegenwaarde van het volgens Artikel 264 beloofde en/of
uitgekeerde bedrag en/of voordeel.
9. Andere sancties zoals voorzien in de sport- en/of spelreglementen.
Nota:
258.1. Dwangsom:
258.3. Boete:

Art. 258 bis

-

minimum: zie financiële tabel
maximum: zie financiële tabel

-

minimum: zie financiële tabel
maximum: zie financiële tabel

-

of deze die voorzien zijn in de sport- en/of spelreglementen.

De toepassing van Artikel 257 en 258 wordt beperkt door het algemeen sportprincipe dat
de overtreder uit zijn overtreding geen reglementair voordeel mag putten.
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Afdeling 3: Sancties tengevolge van gele kaarten
Art. 259

De Raad van Bestuur bepaalt soeverein of en in welke mate gele kaarten bestraft zullen
worden. (zie Artikel 296).

Afdeling 4: Sancties tengevolge van tornooien, vrienden- en oefenwedstrijden
Art. 260

De scheidsrechters melden alle rode kaarten en/of ernstige feiten aan het
Bemiddelingscomité van de betrokken Afdeling.

Art. 261

Het Bemiddelingscomité oordeelt soeverein of er een sanctie moet opgelegd worden.
In dit geval kan de door de betrokkene bewezen en ondergane sanctionering tijdens het
tornooi, in mindering gebracht worden van de op te leggen straf.

Afdeling 5: Sancties tengevolge van kennelijk wangedrag
Art. 262

Omschrijving
Elk lid, in de ruimste zin omschreven, van het Verbond, dat zich plichtig maakt aan een
kennelijk wangedrag voor, tijdens of na de behandeling van de zaak waarin hij zal
verschijnen, verschijnt of verschenen is, kan gestraft worden zoals hierna bepaald, voor
zover er een verband bestaat tussen het kennelijk wangedrag en de hoger vernoemde
zaak.
Het rechtsprekend orgaan kan bij plichtigheid aan de feiten zoals hoger omschreven,
sanctioneren zoals voorzien ten aanzien van leden. (Art. 257).

Art. 263

Procedure
1. Kennelijk wangedrag tijdens de behandeling van de zaak
Het rechtsprekend orgaan, dat tijdens de behandeling van een zaak het hoger
vernoemd kennelijk wangedrag vaststelt, dient daarvan akte te nemen.
Het bij de feiten betrokken lid wordt uitgenodigd zich over de hem ten laste gelegde
feiten te verdedigen.
In voorkomend geval neemt het rechtsprekend orgaan kennis van deze verklaring en
beslist soeverein of er enig gevolg dient gegeven te worden aan deze feiten.
Het rechtsprekend orgaan zal bij plichtigheid van het betrokken lid een afzonderlijke
straf uitspreken over deze feiten.
2. Kennelijk wangedrag voor of na de behandeling van de zaak
Eenieder kan, wanneer hij getuige is van een voor hem vermeend kennelijk
wangedrag, deze zaak schriftelijk aanhangig maken bij het Bemiddelingscomité.
3. De rechten van verdediging worden uitdrukkelijk gewaarborgd
De rechten van verdediging worden uitdrukkelijk gewaarborgd, zodat het waarnemen
van deze rechten geen aanleiding kan en mag zijn tot vervolging op basis van
kennelijk wangedrag.
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Afdeling 6: Sancties tengevolge van vervalsing van een wedstrijd
Art. 264
(A)

Omschrijving
De bevoegde Verbondsinstanties oordelen soeverein of een poging of een daad erin
bestaat een wedstrijd, een kampioenschap en/of een andere competitie te vervalsen.
Beloofde of uitgekeerde aanmoedigingspremies die tot doel hebben aan spelers van een
andere club een premie en/of voordeel in geval van overwinning te beloven en/of uit te
keren, vallen onder het voorgaande lid.
In dit geval kan gesanctioneerd worden zoals voorzien onder sancties ten aanzien van
leden en sancties ten aanzien van clubs (Art. 257 en 258).

Art. 265

Aansprakelijkheid van de club
Op grond van het dossier en het gevoerde onderzoek oordelen de bevoegde
Verbondsinstanties soeverein of de daad van of de poging tot vervalsing, begaan door
een aan de betrokken club al dan niet toegewezen aangeslotene en/of door een nietaangesloten derde, de aansprakelijkheid van de club meebrengt.

Art. 266

Verjaring
Elke poging tot of daad van vervalsing verjaart na een periode van drie jaar, die aanvangt
op 1 juli volgend op het seizoen waarin de bewuste poging of daad van vervalsing
gepleegd werd.
Indien geen klacht werd ingediend of onderzoek werd geopend zijn de uitslagen van de
wedstrijden en de eindrangschikkingen van de kampioenschappen definitief op 15 juni,
of, indien het kampioenschap na deze datum doorgaat, op de zesde werkdag die volgt
op het einde van de competitie.
De verjaringstermijn wordt geschorst van zodra een onderzoek betreffende een
vervalsing geopend wordt door de bevoegde instanties.
Evenwel, dient elke beslissing inzake vervalsing genomen binnen een termijn van
maximum één jaar te rekenen vanaf de datum van het begin van het onderzoek.

Art. 267

Sanctionering
- Algemene bepalingen:
Een club of een aangeslotene die:
- zich schuldig maakt aan een poging tot of een daad van vervalsing;
- er op enigerlei wijze aan deelneemt;
- deze niet verhindert, alhoewel daartoe de mogelijkheid bestond;
- het Verbond daaromtrent niet inlicht, alhoewel hij of zij door persoonlijke
vaststellingen weet dat ze werkelijk begaan werd, kan de volgende straffen
oplopen;
1. Bestraffing van de leden
Een aangeslotene die zich schuldig maakt aan een poging tot of een daad van vervalsing
wordt bestraft met een schorsing.
De duur ervan wordt bepaald door de bevoegde instanties, maar met een minimum duur
van één jaar. Deze aangeslotene kan door de bevoegde Verbondsinstanties worden
voorgesteld tot schrapping.
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2. Bestraffing van de club en/of de ploeg
-

Indien de aansprakelijkheid van de club of de ploeg vaststaat, wordt deze laatste
veroordeeld tot de degradatie, dit wil zeggen verwijzing naar de onmiddellijk lagere
afdeling dan aan deze in dewelke zij uitkwam op het ogenblik waarop de inbreuk
gepleegd werd.
De degradatie telt voor twee afdelingen indien zij wordt uitgesproken tegen een tot
afdalen veroordeelde club of ploeg.
Indien het een club of een ploeg betreft die in de laagste afdeling uitkomt, wordt
deze in plaats van de voorziene degradatie gedurende twee speelseizoenen
uitgesloten van promotie.

-

Indien bewezen is dat de inbreuk gepleegd werd met het medeweten en instemming
van de meerderheid van de bestuursleden van de club, kan deze van de
verbondslijsten geschrapt worden.

Een boete kan opgelegd worden ten belope van maximaal € 1.000,00
3. Bestraffing van niet-aangeslotenen
Ten overstaan van niet-aangesloten personen schuldig aan poging tot een daad van
vervalsing, stellen de bevoegd Verbondsinstanties een verbod van aansluiting voor
minimum drie jaar en bestendig in geval van herhaling.

Afdeling 7: Sancties ten gevolge van schade
Art. 268

Schadevergoeding
Wanneer het Bemiddelingscomité van een Afdeling of een Rechtsprekend Orgaan
oordeelt dat een club of haar leden schuld treft en/of verantwoordelijkheid draagt voor
schade aan de leden, clubs, scheidsrechters van het Verbond als aan het Verbond zelf
toegebracht, zal het vergoeden van die schade ten laste van de verantwoordelijke club
gelegd worden.
Dit voor zover de definitieve en samengetelde schade-eisen lastens éénzelfde
schadeverwekker, het bedrag van € 250 niet overschrijden.
Dit geldt enkel voor wedstrijden die gespeeld worden onder de reglementen en auspiciën
van het Verbond.
De bevoegdheid beperkt zich enkel tot het toekennen van materiële schade, er kan geen
morele schadevergoeding toegekend worden.
De schadelijder dient de hoegrootheid van de schade aan de hand van documenten en/of
bewijsstukken te bewijzen, en zij wordt begroot aan de hand van de regels van het
Gemeen Recht.
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TITEL VII: BEVOEGDHEDEN
Afdeling 1: De Comités in Eerste Aanleg van de Afdelingen
Art. 269

Deze zijn bevoegd voor feiten betreffende de competitie van de Afdelingen in de meest
brede betekenis, en voor feiten betreffende wedstrijden van hoofdstuk VI van deze
reglementen.

Art. 270

***

Art. 271

Het Comité in Eerste Aanleg oordeelt over de bij haar aanhangig gemaakte zaken.

Art. 272

Het Comité in Eerste Aanleg oordeelt zowel over de toelaatbaarheid als over de
gegrondheid van de voorliggende zaak.

Art. 273

Zijn beslissingen zijn steeds vatbaar voor, al naargelang het geval, verzet of beroep, door
elke betrokken partij en door de Voorzitter van het Bemiddelingscomité van de betrokken
Afdeling.
De kennisgeving geschiedt door het overmaken van de desbetreffende beslissing binnen
de acht dagen na de uitspraak aan de betrokkene, en wanneer het een sportbeoefenaar
betreft, met afschrift aan de secretaris van de club waartoe hij behoort.

Afdeling 2: Het Federaal Beroepscomité
Art. 274

Het Federaal Beroepscomité is bevoegd, als rechtscollege in beroep, voor alle uitspraken
in verband met alle wedstrijden.

Art. 275

Het Federaal Beroepscomité is bevoegd om in Tweede Aanleg te oordelen over het
beroep ingesteld door elke partij of door de voorzitter van het Bemiddelingscomité van
een Afdeling tegen een beslissing van de Comités in Eerste Aanleg van de betrokken
Afdeling.

Art. 276

xxx

Afdeling 3: Federale Commissie in Laatste Aanleg
Art. 277

Deze Commissie is federaal samengesteld en bestaat enkel uit sportrechters.

Art. 278

Tegen elke beslissing van het Federaal Beroepscomité kan een beroep in Laatste Aanleg
ingediend worden door elke bij het beroep betrokken partij of door de Voorzitter van het
Bemiddelingscomité van de betrokken Afdeling.

Art. 279

xxx
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Art. 280

De Federale Commissie in Laatste Aanleg kan slechts een vorige beslissing herroepen of
wijzigen wanneer zij vaststelt dat er een schending is gepleegd van substantiële of op
straffe van verval, voorgeschreven vormen, zoals procedurefouten of een verkeerde
toepassing en/of interpretatie van de reglementen.
Zo de Commissie zulks vaststelt, beslist zij eveneens over de grond van de zaak.
De beslissing van de Federale Commissie in Laatste Aanleg is voor geen enkel ander
verhaal meer vatbaar.

TITEL VIII.: RECHTSMIDDELEN
Afdeling 1: Opschortende werking
Art. 281

Onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter van het Afdelingsbestuur, wordt de
tenuitvoerlegging van alle beschikkingen van het Bemiddelingscomité opgeschort
gedurende de termijnen voor het recht om gehoord te worden, voor de akte van nietakkoord en gedurende de procedure voor het Comité in Eerste Aanleg.

Art. 282

De tenuitvoerlegging van beslissingen van de Comités van Eerste Aanleg van de
Afdelingen en van het Federaal Beroepscomité wordt opgeschort gedurende:
1. De termijnen van verzet, beroep en beroep in Laatste Aanleg.
2. De procedure op verzet, beroep en beroep in Laatste Aanleg.
Dit alles tenzij het bevoegde rechtscollege meent dat de feiten zwaarwichtig zijn.
In dit geval dient het Comité of de Commissie duidelijk in de uitspraak te acteren dat de
sanctie uitvoerbaar bij voorraad is, en dient bij aanwending van een rechtsmiddel de
zaak binnen de maand aanhangig gemaakt.

Afdeling 2: Verzet
Art. 283

Vormvoorwaarden
Elk verzet wordt ingediend bij de secretaris van het Afdelingsbestuur, waar de beslissing
bij verstek genomen werd, en dient op straffe van niet-toelaatbaarheid, aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
1. Schriftelijk en gemotiveerd zijn;
De akte dient tevens de juiste woonplaats van betrokkene(n) of de door hem/hen
gekozen woonst te bevatten;
2. De procedure zal slechts opgestart worden nadat het Verbond het voorziene
behandelingsrecht ontvangen heeft.
Evenwel kan het behandelingsrecht ook betaald worden door verrekening met de
clubrekening, wanneer de akte van verzet uitgaat, of mee uitgaat van een club. In
dat geval zal het behandelingsrecht automatisch verrekend worden via de
clubrekening tenzij de club dit anders vermeldt in de akte van verzet;
3. De termijn voor het indienen van een akte van verzet bedraagt tien dagen, vanaf de
kennisgeving van de bestreden beslissing.
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4. De akte verzet wordt ingediend bij de Secretaris op de Verbondszetel waar de
beslissing genomen werd, door verzending per brief of per e-mail in de mate van het
mogelijke.
De verzending per e-mail moet echter steeds gevolgd worden door de verzending per
post of door de afgifte van het origineel tegen ontvangstbewijs aan de Verbondszetel,
binnen de vijf dagen, of uiterlijk ter zitting, naargelang het geval.
5. Ondertekend zijn door de Voorzitter en de Secretaris van de club. Bij ontstentenis
van één van beiden moet een ander bestuurslid mede ondertekenen. Elke akte dient
derhalve minstens twee handtekeningen te bevatten. De eventuele betrokken
sportbeoefenaar moet steeds mede ondertekenen. De sportbeoefenaar heeft het
recht persoonlijk verzet aan te tekenen binnen de modaliteiten bepaald in Artikel 283.
Art. 284

Verzet is niet mogelijk tegen de beslissingen van het Federaal Beroepscomité en de
Federale Commissie in Laatste Aanleg.

Art. 285

De Voorzitter van de Bemiddelingscomité’s beschikt niet over de mogelijkheid verzet aan
te tekenen.

Art. 286

Het verzet wordt als ongedaan beschouwd indien de partij die verzet deed niet ter zitting
verschijnt.

Afdeling 3: Beroep
Art. 287

Vormvoorwaarden van het beroep
Elk beroep, bij de Federale Secretaris van K.V.V. ingediend, moet, op straffe van niettoelaatbaarheid, aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Schriftelijk en gemotiveerd zijn;
De akte dient tevens de juiste woonplaats van de betrokkene(n) of de door hem/hen
gekozen woonst te bevatten;
2. De procedure zal slechts opgestart worden nadat het Verbond het voorziene
behandelingsrecht ontvangen heeft.
Evenwel kan het behandelingsrecht ook betaald worden door verrekening met de
clubrekening, wanneer het beroep uitgaat, of mee uitgaat van een club. In dat geval
zal het behandelingsrecht automatisch verrekend worden via de clubrekening tenzij
de club dit anders vermeldt in de akte van beroep;
3. De termijn voor het indienen van een akte van beroep bedraagt tien dagen, vanaf de
kennisgeving van de bestreden beslissing.
4. De akte van beroep wordt ingediend bij de Federale Secretaris op de Verbondszetel
door verzending per brief of per e-mail in de mate van het mogelijke.
De verzending per e-mail moet echter steeds gevolgd worden door de verzending per
post of door de afgifte van het origineel tegen ontvangstbewijs aan de Verbondszetel,
binnen de vijf dagen, of uiterlijk ter zitting, naargelang het geval.
5. Het beroep dient ondertekend te zijn. Voor een club dient het beroep ondertekend te
zijn door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van één van beiden moet
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een ander bestuurslid mede ondertekenen. Elk beroep dient derhalve voor een club
minstens twee handtekeningen te bevatten. De eventuele betrokken sportbeoefenaar
moet steeds mede ondertekenen.
De sportbeoefenaar heeft het recht persoonlijk beroep aan te tekenen binnen de
modaliteiten bepaald in dit artikel.

Afdeling 4: Beroep in Laatste Aanleg
Art. 288

Vormvoorwaarden van het beroep in Laatste Aanleg
Elk beroep in Laatste Aanleg, bij de Federale Secretaris van K.V.V. ingediend, moet op
straffe van niet-toelaatbaarheid, aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Schriftelijk en gemotiveerd zijn;
De akte dient tevens de juiste woonplaats van de betrokkene(n) of de door hem/hen
gekozen woonst te bevatten;
2. De procedure zal slechts opgestart worden nadat het verbond het voorziene
behandelingsrecht ontvangen heeft.
Evenwel kan het behandelingsrecht ook betaald worden door verrekening met de
clubrekening, wanneer het beroep in laatste aanleg uitgaat, of mee uitgaat van een
club. In dat geval zal het behandelingsrecht automatisch verrekend worden via de
clubrekening tenzij de club dit anders vermeldt in de akte van beroep in laatste
aanleg;
3. De termijn voor het indienen van een akte van beroep in laatste aanleg bedraagt tien
dagen, vanaf de kennisgeving van de bestreden beslissing.
4. De akte van beroep in laatste aanleg wordt ingediend bij de Federale Secretaris op
de Verbondszetel door verzending per brief of per e-mail in de mate van het
mogelijke.
De verzending of per e-mail moet echter steeds gevolgd worden door de verzending
per post of door de afgifte van het origineel tegen ontvangstbewijs aan de
Verbondszetel, binnen de vijf dagen, of uiterlijk ter zitting, naargelang het geval.
Ondertekend zijn door de Voorzitter en de Secretaris van de club. Bij ontstentenis
van één van beiden moet een ander bestuurslid mede ondertekenen. Elke akte dient
derhalve minstens twee handtekeningen te bevatten. De eventuele betrokken
sportbeoefenaar moet steeds mede ondertekenen. De sportbeoefenaar heeft het
recht persoonlijk beroep in laatste aanleg aan te tekenen binnen de modaliteiten
bepaald in dit artikel.
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Afdeling 5: Derdenverzet
Art. 288 bis

Iedere club die niet betrokken is bij een procedure bij het Bemiddelingscomité of een
rechtscollege, kan derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die haar
rechten benadeelt en die genomen is door het Bemiddelingscomité of een rechtscollege.

Art. 288 ter

Vormvoorwaarden van het derdenverzet:
1. Het derdenverzet tegen een beslissing van het Bemiddelingscomité moet ingediend
worden op de wijze zoals voorzien voor de uitoefening van het recht om gehoord te
worden (Art. 220). De partijen die betrokken waren in de procedure die tot de
bestreden beslissing heeft geleid, worden verplicht bij de procedure op derdenverzet
betrokken.
2. Het derdenverzet tegen een beslissing van een rechtscollege moet ingediend worden
op de wijze zoals voorzien voor de uitoefening van verzet (Art. 283).
Derdenverzet moet worden ingediend binnen een termijn van één maand nadat de club
kennis heeft genomen van de beslissing en maximum 14 dagen na de beëindiging van
de competitie.

Art.
288 Het orgaan dat het derdenverzet toewijst, vernietigt de bestreden beslissing en doet
quater
opnieuw uitspraak over de zaak in zijn geheel, nadat alle betrokken partijen zijn gehoord.
Art.
288 Tegen de beslissing die op derdenverzet wordt genomen, kunnen de voorziene
quinquies
rechtsmiddelen worden aangewend.

TITEL IX:

GEMENE REGELS

Afdeling 1: Termijnen
Art. 289

Behoudens anders bepaald, begint elke termijn te lopen de dag na de betwiste feiten of
de dag na de kennisgeving van de beslissing, behoudens soeverein vastgestelde
overmacht.
Zo de termijn eindigt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag wordt de
termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Onder dag wordt verstaan kalenderdag en niet werkdag.
De termijn voor het aanhangig maken van de zaak binnen de maand wordt verlengd tot
en met 15 september wanneer de termijn voor het aanhangig maken van de zaak begint
te lopen en eindigt in de periode van 15 juni tot en met 15 augustus.
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Afdeling 2: Inzagerecht
Art. 290

Elke betrokkene en zijn raadsman heeft het recht zijn dossier in te zien en er tegen
betaling kopij van te laten nemen, vanaf de datum waarop hij wordt opgeroepen om te
verschijnen voor het Bemiddelingscomité of een Rechtscollege, of vanaf de kennisgeving
van het voorstel tot minnelijke schikking dat gedaan wordt zonder de betrokkene gehoord
te hebben.
De Federale of Afdelings-Secretaris bepaalt soeverein de modaliteiten tot inzage en
kopiename, en de kostprijs ervan.
De kostprijs voor kopiename kan ook betaald worden door verrekening met de
clubrekening, wanneer de vraag tot kopiename uitgaat, of mee uitgaat van een club. In
dat geval moet de vraag tot verrekening met de clubrekening uitdrukkelijk mee bij de
vraag tot kopiename vermeld worden;
Misbruik maken van dit recht, zoals het openbaar maken, verspreiden of overmaken aan
derden van de kopie der documenten wordt bestraft en/of beboet volgens Artikel 217,
257 en 258.

Afdeling 3: Kosten
Art. 291

Het rechtsprekend orgaan beslist in haar uitspraak soeverein over het lot van het
behandelingsrecht en de begrote kosten
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XX. SPOEDPROCEDURE
Art. 292

De spoedprocedure is enkel mogelijk met het oog op het regelmatig en sportief verloop
van de competitie, in geval van mogelijk zwaarwichtige feiten en in alle andere
hoogdringende gevallen.
Zo dient de spoedprocedure steeds toegepast te worden teneinde een speler onmiddellijk
te schorsen of een club of een ploeg voorlopig uit competitie te nemen.
De beschikking dient alleszins genomen te worden binnen de veertien dagen na de
laatste feiten.
Zij is onderworpen aan toetsing door het Comité in Eerste Aanleg.

Art. 293

De Voorzitter van het Afdelingsbestuur of zijn vervanger, is in het kader van deze
spoedprocedure bevoegd, eenzijdig, alle voorlopige maatregelen te nemen.
Een afschrift van zijn beschikking wordt overgemaakt aan betrokkene en aan de
clubsecretaris, tevens wordt zij overgemaakt aan het Bemiddelingscomité en aan het
Comité in Eerste Aanleg.
In dit geval dient de zaak binnen de maand aanhangig gemaakt te worden bij het Comité
in Eerste Aanleg, door het Bemiddelingscomité.
Na het verstrijken van deze termijn heeft de betrokkene zelf het recht zijn zaak, bij
eenvoudig schrijven aan de voorzitter van het Comité in Eerste Aanleg, aldaar aanhangig
te maken.

Art. 294

Tegen de beschikkingen van de voorzitter van het Afdelingsbestuur staat geen enkel
rechtsmiddel open, zij zijn steeds uitvoerbaar bij voorraad.
De beschikkingen, voor zover zij niet handelen over de tenuitvoerlegging van straffen,
hebben een voorlopig karakter en doen geen uitspraak over de grond van de zaak.
De tenlastelegging van de kosten wordt bij de grond van de zaak gevoegd.
De voorzitter kan steeds eenzijdig op zijn beslissing terugkomen, uiterlijk tot vóór de
eerste zitting van de zaak door het Comité in Eerste Aanleg.
Zijn beschikking doet geen afbreuk aan de onderzoekswerkzaamheden van het
Bemiddelingscomité.

Art. 295

De hogervermelde voorzitter heeft steeds de bevoegdheid, wanneer hij de feiten
zwaarwichtig acht of met het oog op een normaal competitieverloop, elk voorstel tot
minnelijke schikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren op het origineel en zulks in
afwijking van Artikel 224.
Hij kan steeds eenzijdig op zijn beslissing terugkomen, uiterlijk tot vóór de eerste zitting
van de zaak door het Bemiddelingscomité.

66

XXI UITVOEREN VAN SANCTIES
TITEL I:
Art. 296
(L - V)

GELE KAARTEN
De door de scheidsrechters op het wedstrijdblad genoteerde gele kaarten worden door
de Bemiddelingscomités per seizoen bijgehouden.
Bij de derde gele kaart tijdens hetzelfde seizoen wordt een schorsing van één officiële
wedstrijd opgelegd.
Bij de vijfde gele kaart tijdens hetzelfde seizoen wordt een schorsing van twee officiële
wedstrijden opgelegd.
Bij de zevende gele kaart tijdens hetzelfde seizoen wordt een schorsing van twee officiële
wedstrijden opgelegd.
Vanaf de achtste gele kaart en elke daarop volgende gele kaart tijdens hetzelfde seizoen
wordt telkens een schorsing van drie officiële wedstrijden opgelegd.
Wanneer tijdens dezelfde wedstrijd aan een speler een tweede gele kaart wordt getoond,
heeft deze tweede gele kaart op dat ogenblik de uitsluiting voor gevolg, ten gevolge van
de alsdan getoonde rode kaart.
Deze twee gele kaarten worden gecumuleerd met andere gele kaarten opgelopen tijdens
andere wedstrijden.
Wanneer aan een speler tijdens een wedstrijd geel wordt getoond en deze speler wordt
in dezelfde wedstrijd later rechtstreeks bestraft met rood (dus niet uitgesloten tengevolge
van een tweede gele kaart) dan wordt de rode kaart behandeld als een afzonderlijke
dossier, en wordt de eerder getoonde gele kaart verder meegeteld, zoals hoger in huidig
artikel voorzien.
Bij het beëindigen van elk seizoen vallen de genoteerde en nog niet bestrafte gele
kaarten weg en zijn dus niet overdraagbaar naar een volgend seizoen.
Opgelegde en nog niet volledig ondergane straffen die het gevolg zijn van gele kaarten,
worden wel overgedragen naar het volgend seizoen.
Opgelegde schorsingen ingevolge dit artikel gelden enkel als speler.

TITEL II:
Art. 297
(B-L)

SCHORSINGEN
Schorsingen waartegen geen rechtsmiddelen meer kunnen worden aangewend, gelden
voor officiële wedstrijden of weekends, en tijdens deze periode mag de geschorste niet
deelnemen aan officiële wedstrijden (zie ook artikel 14).
Wordt een schorsing opgelegd kort bij of na het einde van een kampioenschap, dan heeft
de Voorzitter van het Afdelingsbestuur de bevoegdheid de uitwerking van de schorsing
op te heffen voor de periode tussen twee opeenvolgende kampioenschappen.
Voor wat betreft de periodebepaling van de termijn der schorsing zal elk Afdelingsbestuur
bepalen wat onder officiële wedstrijd of weekend verstaan dient te worden.
De geschorste betrokkene wordt enkel geschorst in de functie, waarin hij de schorsing
opliep (bv. speler, scheidsrechter, bestuurslid) tenzij de beslissing het uitdrukkelijk
anders vermeldt.
Voorwaardelijke straffen worden slechts effectief conform art. 257.6.
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De straffen, uitgesproken voor een speler als veldvoetballer zullen ook gelden voor zijn
wedstrijden als zaalvoetballer, en omgekeerd, wanneer de betrokkene in één
hoedanigheid effectief geschorst werd tot zes of meer officiële wedstrijden, met
dienverstande dat de uitvoering der straffen steeds afzonderlijk geschiedt, zowel voor
het veld als de zaal.
Schorsingen van 6 officiële wedstrijden of meer die in een andere provinciale afdeling
van de K.V.V. werden uitgesproken, worden overgenomen.
Bovendien kunnen conventies afgesloten worden met andere verbonden en federaties,
waarbij schorsingen van 6 officiële wedstrijden en meer eveneens worden overgenomen.
Schorsingen door K.V.V. uitgesproken worden medegedeeld aan de andere provinciale
afdelingen en aan de andere verbonden federaties. Tegen de overname van de
schorsingen op basis van dergelijke conventies kan geen beroep worden aangetekend.
Schorsingen uitgesproken door andere verbonden waarmee geen conventie werd
afgesloten of schorsingen die werden uitgesproken door verbonden die wel deel
uitmaken van een conventie, doch werden uitgesproken vóór het ondertekenen van
dergelijke conventie en waarvan KVV op welke wijze ook in kennis werd gesteld en die 6
officiële wedstrijden of meer bedragen, kunnen overgenomen worden door KVV. Deze
beslissing zal genomen worden door het Afdelingsbestuur.
Tegen deze beslissing van het afdelingsbestuur met betrekking tot de overname van
dergelijke schorsing kan beroep worden aangetekend conform art. 1.2.3.4 van het
federaal reglement inwendige orde.
Al deze schorsingen gaan in vanaf de publicatie in de A.M.
Alle bezwaren in verband met de tenuitvoerlegging van sancties worden behandeld
volgens de spoedprocedure zoals voorzien in Hoofdstuk XX.
Artikel 298

Modaliteiten van schorsing - periodebepaling.
a) Elke schorsing is één en ondeelbaar. Tijdens de schorsing mag de geschorste niet
deelnemen aan officiële wedstrijden.
b) De schorsingen gelden enkel voor officiële wedstrijden, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald is.
c) Officiële wedstrijden zijn competitie- en bekerwedstrijden.
d) Als een officiële wedstrijd in een competitieweekend valt, strekt de schorsing zich uit
over het hele weekend (vrijdagavond tot en met zondagavond).
e) Bij senioren en veteranen worden alleen de officiële wedstrijden van de eerste ploeg
van de club aangerekend op de schorsing. Enkel wanneer de eerste ploeg geen
officiële wedstrijd speelt, maar wel een andere ploeg waarin de speler normaal mag
aantreden, wordt de officiële wedstrijd van deze andere ploeg aangerekend.
f) Bij de jeugd worden alleen de officiële wedstrijden van de ploeg waarbij de straf werd
opgelopen aangerekend op de schorsing. Enkel wanneer die ploeg geen officiële
wedstrijd speelt, maar wel een andere ploeg waarin de speler normaal mag
aantreden, wordt de officiële wedstrijd van deze andere ploeg aangerekend.
g) Een officiële wedstrijd van de hierboven bedoelde ploegen, die ter plaatse wordt
afgelast, wordt aangerekend op de schorsing. Een algemene afgelasting wordt niet
aangerekend (Artikel 14).
h) Bij verhoging van jeugdcategorie ten gevolge van leeftijd, wordt de sanctie opgelopen
in de lagere categorie automatisch overgenomen in de hogere categorie.
i) Bij verandering van club, wordt de sanctie opgelopen in de oude club automatisch
overgenomen in de nieuwe club.
j) Per weekend (vrijdagavond tot zondagavond) kan maximaal 1 officiële wedstrijd
worden aangerekend op de schorsing. Per week (maandagmorgen tot
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vrijdagnamiddag) kan maximaal 1 officiële wedstrijd ("midweekwedstrijd") worden
aangerekend op de schorsing.
k) Afzonderlijke schorsingen die op hetzelfde moment ingaan, of die elkaar geheel of
gedeeltelijk overlappen, worden na elkaar uitgevoerd. Deze bepaling geldt eveneens
wanneer een afzonderlijke schorsing werd opgelopen bij de jeugd en een andere bij
de seniors/veteranen.
l) Afzonderlijke schorsingen worden uitgevoerd in de volgorde waarin zij ingaan. Bij
afzonderlijke schorsingen die op hetzelfde moment ingaan, wordt de kortste
schorsing eerst uitgevoerd. Bij afzonderlijke schorsingen die op hetzelfde moment
ingaan en met gelijke duur, wordt eerst de schorsing uitgevoerd die bij de jeugd
opgelopen werd.
m) Alle wedstrijden waarover een forfaituitspraak is gemaakt (ook deze die
voorafgaandelijk aan de wedstrijd forfait worden verklaard) worden aangerekend op
de schorsing en dit voor beide clubs. Deze maatregel geldt enkel voor forfaits
betreffende de 1ste ploegen en de ploegen uit de jeugdcategorieën. Ook algemene
forfaits uitgesproken bij toepassing van art. 24 vallen onder deze maatregel.

TITEL III:
Art. 298 bis

FINANCIELE GEVOLGEN
Alle financiële consequenties ten aanzien van leden en clubs worden geïmputeerd op de
desbetreffende clubrekening.
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XXII GENADEVERZOEK EN VERZOEK TOT HERKWALIFICERING
TITEL I: GENADEVERZOEK
Art. 299

Wanneer de opgelegde straf minstens één jaar effectief bedroeg en wanneer de
betrokkene(n), na verloop van twee derde van de straf, een duidelijke wil tot verbetering
heeft (hebben) getoond, kan op eenvoudig schriftelijk verzoek, de Raad van Bestuur
(voor straffen van de Federale Commissie in Laatste Aanleg en van het Federale
Beroepscomité) of het Afdelingsbestuur (voor straffen van het Comité in Eerste Aanleg
of het Bemiddelingscomité), de verdere uitvoering van de straf(fen) geheel of ten dele
opheffen.
Het verzoek dient minstens ondertekend te zijn door de betrokkene zelf, of voor een club
door de voorzitter en de secretaris.
Het voorziene behandelingsrecht moet betaald zijn (zie financiële tabel).
Het behandelingsrecht kan tevens betaald worden door verrekening met de
clubrekening, wanneer het verzoek uitgaat, of mee uitgaat van een club. In dat geval
zal het behandelingsrecht automatisch verrekend worden via de clubrekening tenzij de
club dit anders vermeldt in het genadeverzoek;
Het indienen van het genadeverzoek werkt niet opschortend.
De Raad van Bestuur of het Afdelingsbestuur beslist soeverein in Laatste Aanleg over de
gegrondheid van het verzoek, en na de betrokkene eventueel gehoord te hebben.

TITEL II:
Art. 299 bis

VERZOEK TOT HERKWALIFICERING
Wanneer de betrokkene(n), na verloop van drie jaar, een duidelijke wil tot verbetering
heeft (hebben) getoond, kan op een eenvoudig schriftelijk verzoek, de Raad van
Bestuur (voor schrappingen uitgesproken door het Federaal Beroepscomité of de
Federale Commissie in Laatste Aanleg) of het Afdelingsbestuur (voor schrappingen
uitgesproken door het Bemiddelingscomité of het Comité in Eerste Aanleg) tot herkwalificatie beslissen en de eventuele strafuitvoering bepalen.
Het verzoek dient minstens ondertekend te zijn door de betrokkene zelf, of voor een
club door de voorzitter en de secretaris.
Het voorziene behandelingsrecht moet betaald zijn (zie financiële tabel).
Het behandelingsrecht kan tevens betaald worden door verrekening met de
clubrekening, wanneer het verzoek uitgaat, of mee uitgaat van een club. In dat geval
zal het behandelingsrecht automatisch verrekend worden via de clubrekening tenzij de
club dit anders vermeldt in het verzoek tot herkwalificering.
Het indienen van een verzoek tot herkwalificering werkt niet opschortend.
De Raad van Bestuur of het Afdelingsbestuur beslist soeverein in Laatste Aanleg over
de gegrondheid van het verzoek, en na de betrokkene eventueel gehoord te hebben.
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XXIII MEDISCH VERANTWOORDE SPORTBEOEFENING
(Art. 300 en volgende)
Art. 300

Het decreet inzake gezond en ethisch sporten (hierna genoemd het GES-decreet) zijn in
uitvoering van deze sportreglementen van toepassing op elke sportbeoefenaar, elke
begeleider en elke sportvereniging die aangesloten is bij de Koninklijke Vlaamse
Voetbalbond (hierna genoemd het verbond). Het doel is om een beroep te doen op
eenieders verantwoordelijkheid op het gebied van gezond en ethisch sporten en op die
manier bij te dragen tot een kwaliteitsvolle sportbeoefening.
Het Antidopingdecreet en haar uitvoeringsbesluiten zijn in uitvoering van deze
sportreglementen van toepassing op elke sportbeoefenaar, elke begeleider, elke
ploegverantwoordelijke en elke sportvereniging die aangesloten is het verbond.

Art. 301

In uitvoering van het GES-decreet verbindt het verbond er zich toe haar sportbeoefenaars
te laten voldoen aan de voorwaarden inzake sportmedische keuring:
a) Een medische sportkeuring te laten ondergaan. Deze medische sportkeuring wordt
door het Verbond opgelegd aan alle sportbeoefenaars die aansluiten bij het verbond en
die zestien jaar of ouder zijn op het ogenblik van hun aansluiting.
Alle spelers die aansluiten voor ze zestien jaar zijn, moeten in het kalenderjaar dat ze zestien
worden, verplicht een medische sportkeuring ondergaan.
De nodige verdere uitvoeringsmaatregelen ter organisatie van deze keuring worden
genomen bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur.
b) Aan haar sportbeoefenaars en haar clubs de nodige informatie in verband met
E.H.B.O. te verstrekken.

Art. 302

Ingeval van overtreding inzake dopingpraktijken door sportbeoefenaars aangesloten bij het
verbond zijn de disciplinaire organen zoals vermeld in de uitvoeringsbesluiten van het
geldend decreet van toepassing.

Art. 303

In uitvoering van het Antidopingdecreet verbindt het verbond er zich toe haar
sportbeoefenaars de nodige informatie mede te delen omtrent de lijst der verboden
producten. De actuele lijst met verboden producten is gepubliceerd op
www.dopinglijn.be.
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BIJLAGEN
1)

ETHISCH CHARTER

De bijgevoegde regels gelden op en rond elk voetbalterrein (zowel op het veld als in de zaal). Lees ze
goed en verspreid ze onder uw leden, zodat we er samen voor zorgen dat er elke week sportieve en
spannende wedstrijden gespeeld en gefloten worden!
ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Er zijn waarden en normen die voor iedereen gelden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.
Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
Respecteer de mede- en tegenspeler.
Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
Gebruik geen fysiek, mentaal en verbaal geweld.
Zorg samen met uw team voor een faire sport.
Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
Gedraag u waardig.
Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS
Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders
gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor leden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen
verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.
VOETBALLERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Groet uw tegenstander voor en na de match
Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
Speel volgens de wedstrijdregels.
Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.
Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers.
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kunt
beoefenen.
Wees er bewust van dat u als kapitein van de ploeg een voorbeeldfunctie heeft.

SCHEIDSRECHTERS EN ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe.
Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag waardig is.
Moedig sportief spel aan.
Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen.
Wees een waardig vertegenwoordiger van het verbond.
Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet.
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OUDERS EN BEGELEIDERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Laat het spelplezier primeren op de prestaties
Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan het voetbalspel.
Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren.
Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide
teams.
Keur verbaal en fysiek geweld steeds af.
Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen
mogelijk te maken.
Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is.

TRAINERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voetballers hebben een trainer nodig die zij respecteren.
Plaats het belang van de voetbalsport in zijn juiste context.
Leer uw spelers de spelregels na te leven.
Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid.
Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van
het spel. Verliezen ook.
Moedig uw spelers steeds aan, ook al maken zij fouten of verliezen ze een wedstrijd.
Heb respect voor de prestaties van de tegenstander.
Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft.

BESTUURDERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uw clubwerking.
Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de filosofie
van de KVV.
Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn in uw club.
Zorg ervoor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en
verantwoordelijkheden.
Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers.
Laat plezier primeren op de prestaties.
Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft.

TOESCHOUWERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laat iedereen plezier beleven aan het voetbalspel.
Toon respect voor de tegenpartij.
Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag.
Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Wees steeds positief.
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2)

SPELREGELS

OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS
Wijzigingen
Met het akkoord van de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond en met inachtneming van de basisprincipes,
kan de toepassing van de Spelregels gewijzigd worden bij wedstrijden van jeugdspelers tot en met
scholieren; bij dameswedstrijden, bij junioren, bij reserven, bij veteranenwedstrijden en bij wedstrijden
voor gehandicapten.
De volgende afwijkingen zijn toegelaten:
- De afmeting van het speelveld
- De grootte, het gewicht en het materiaal van de bal
- De afmetingen van het doel
- De duur van het spel (eerste en tweede helft)
- Vervanging spelers
- Minimum leeftijd van spelers
Verdere aanpassingen zijn alleen toegestaan met toestemming van de International Football
Association Board.

Mannelijk en vrouwelijk
In de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, spelers en officials; bedoeld wordt zowel het mannelijk als
het vrouwelijk geslacht.

Sleutel
In dit boekje worden volgende symbolen gebruikt:
I.B.
:
reglement volgens International Board.
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REGEL 1 - HET SPEELVELD
Speelveld
De wedstrijden mogen op speelvelden met gras of kunstgras (mits voorafgaand akkoord van de
Koninklijke Vlaamse Voetbalbond) gespeeld worden overeenkomstig het reglement van de competitie.

Afmetingen
Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte van de zijlijn moet langer zijn dan de lengte van de
doellijn.
Lengte:
Breedte:

minimaal 90 meter
maximaal 120 meter
minimaal 45 meter
maximaal 90 meter

Afbakening
Het speelveld is gemarkeerd met lijnen. Deze lijnen behoren tot de gebieden die ze begrenzen.
De twee lange lijnen heten zijlijnen en de twee korte heten doellijnen.
Alle lijnen mogen niet breder zijn dan 12 cm en niet smaller dan 7,50 cm.
Het speelveld is door een middenlijn verdeeld in twee helften.
Het middelpunt van het speelveld wordt aangegeven in het midden van de middenlijn. Hieromheen is
een cirkel getrokken met een straal van 9,15 meter.

Het doelgebied
Aan beide uiteinden van het speelveld is op de volgende wijze een doelgebied aangegeven: Loodrecht
op de doellijn, in het speelveld, zijn twee lijnen met een lengte van 5,50 meter getrokken op een
afstand van 5,50 meter van de binnenzijde van elke doelpaal. Zij zijn aan de uiteinden verbonden door
een lijn evenwijdig aan de doellijn. Het gebied dat door deze lijnen wordt begrensd, heet het
doelgebied.

Het strafschopgebied
Aan beide uiteinden van het speelveld is op de volgende wijze een strafschopgebied aangegeven:
Loodrecht op de doellijn, in het speelveld, zijn twee lijnen met een lengte van 16,50 meter getrokken
op een afstand van 16,50 meter van de binnenzijde van elke doelpaal.
Zij zijn aan de uiteinden verbonden door een lijn evenwijdig aan de doellijn. Het gebied dat wordt
begrensd door deze lijnen, heet het strafschopgebied.
In elk strafschopgebied is een strafschopstip aangebracht op een afstand van 11 meter van het midden
van de doellijn even ver van beide doelpalen.
Buiten het strafschopgebied is een cirkelboog aangebracht met een straal van 9,15 meter, gemeten
vanaf de strafschopstip.
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Hoekvlaggenstokken
Op elke hoek dient een hoekvlaggenstok met vlag te staan. Deze hoekvlaggenstok is minstens 1,50
meter hoog en mag van boven niet in een punt eindigen.
Er mogen ook vlaggenstokken worden geplaatst aan de uiteinden van de middenlijn op een afstand
van minimaal 1 meter buiten de zijlijn.

Het hoekschopgebied
Binnen het speelveld is een kwartcirkel aangebracht, met een straal van 1 meter, gemeten vanaf elke
hoekvlaggenstok.

De doelen
Op het midden van elke doellijn moet een doel zijn geplaatst. Het doel bestaat uit twee loodrecht
staande palen, elk op gelijke afstand van de hoekvlaggenstokken, die aan de bovenzijde zijn verbonden
door een horizontale doellat.
De afstand tussen de palen is 7,32 meter en de afstand van de onderkant van de doellat tot de grond
is 2,44 meter.
Beide doelpalen en doellat moeten dezelfde breedte en dikte hebben en mogen niet breder zijn dan 12
cm en niet smaller dan 7,5 cm.
De doellijnen moeten dezelfde dikte hebben als de doelpalen en de doellat.
Er moeten netten worden aangebracht aan de doelen en de grond achter de doelen, op voorwaarde
dat ze goed worden ondersteund en de doelverdediger niet hinderen.
De doelpalen en de doellat moeten wit zijn.

Veiligheid
Doelen moeten stevig in de grond zijn verankerd. Verplaatsbare doelen mogen alleen worden gebruikt
als ze aan deze voorwaarde voldoen.
*

Voor een visuele weergave van de afmetingen van het speelveld en de doelen en van de
veiligheidsvoorschriften om doelen te verankeren: zie artikel 82 van de Federale Sportreglementen
op bladzijde 32 onder hoofdstuk XIII. De Terreininrichting.
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Officiële beslissingen


I.B. 1
Indien de doellat uit zijn stand is geraakt of breekt, moet het spel worden gestaakt totdat de doellat
is hersteld of in zijn oorspronkelijke positie is teruggebracht. Indien herstel niet mogelijk is, moet
de wedstrijd definitief worden beëindigd. Het gebruik van een touw om de doellat te vervangen is
niet toegestaan. Indien de doellat kan worden hersteld, wordt het spel hervat met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.



I.B. 2
De doelpalen en doellat moeten gemaakt zijn van hout, metaal of van een ander goedgekeurd
materiaal. Ze mogen vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn en mogen geen gevaar
opleveren voor de spelers.



I.B. 3
Iedere vorm van publiciteit, zowel tastbaar als virtueel is verboden op het speelveld en op de
materialen waarmee het speelveld is uitgerust (inclusief de doelnetten en de netruimtes) vanaf het
moment dat de ploegen het speelveld betreden tot het moment dat ze het speelveld hebben
verlaten voor de rust en vanaf het moment dat de ploegen opnieuw het speelveld betreden tot het
einde van de wedstrijd.
In het bijzonder mag geen reclame worden aangebracht op doelen, netten, vlaggenstokken of de
bijhorende vlaggen. Er mag geen externe apparatuur (camera’s, microfoons e.d.) worden bevestigd
aan deze materialen.



I.B. 4
Iedere vorm van publiciteit is verboden in de technische zone of op minder dan één meter van de
zijlijn op de grond langs de buitenkant van het speelveld. Bovendien is iedere vorm van publiciteit
verboden in het gebied tussen de doellijn en de doelnetten.



I.B. 5
De reproductie op het speelveld of op de materialen waarmee het speelveld is uitgerust, inclusief
de doelnetten en de netruimtes, van logo’s of emblemen van de FIFA, confederaties, nationale
bonden, competities, clubs of andere verenigingen, hetzij tastbaar, hetzij virtueel is verboden
tijdens de wedstrijd, zoals beschreven in I.B. 3



I.B. 6
Een lijntje mag worden aangebracht buiten het speelveld, op 9,15 meter van de kwartcirkel,
loodrecht staande op de doellijn, om ervoor te zorgen dat deze afstand in acht wordt genomen bij
het nemen van een hoekschop.



I.B. 7
Wanneer speelvelden in kunstgras gebruikt worden voor wedstrijden waarbij de
vertegenwoordigende elftallen aangesloten zijn bij de FIFA of in Internationale competitiewedstrijden tussen clubs, moeten de speelvelden beantwoorden aan de eisen van het
kwaliteitsconcept van de FIFA voor kunstgras of van de “International Artificial Turf Standard”
behalve bij een door de FIFA uitzonderlijk toegestane afwijking mits voorafgaand akkoord van de
Koninklijke Vlaamse Voetbalbond.



I.B. 8
Het spelen op kunstgras wordt toegelaten indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
- alle types van voetbalschoenen dienen toegelaten te worden
- terreinen dienen goed onderhouden te worden
- Fifa-Uefa-kenmerk dient bewezen te worden.
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REGEL 2 - DE BAL
Eigenschappen en afmetingen
De bal:

-

is bolvormig
is gemaakt van leer of ander geschikt materiaal
heeft een omtrek van niet meer dan 70 centimeter en niet minder dan 68 cm
weegt niet meer dan 450 gram en niet minder dan 410 gram bij het begin van de wedstrijd
heeft een druk gelijk aan 0,6 en 1,1 atmosfeer (600- 1100 g/cm2)

Vervanging van een onbruikbare bal
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens de wedstrijd:
- wordt de wedstrijd onderbroken
- wordt er hervat met het laten vallen van de reservebal op de plaats waar de eerste bal
onbruikbaar werd
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt terwijl deze niet in het spel is bij een aftrap, doelschop,
hoekschop, vrije schop, strafschop of inworp:
- wordt het spel hervat zoals het hervat had moeten worden
De bal mag tijdens de wedstrijd alleen worden vervangen met toestemming van de scheidsrechter.

Officiële beslissingen


I.B. 1
Tijdens de competitiewedstrijden mogen alleen ballen worden gebruikt die voldoen aan de
technische eisen gesteld in regel 2.
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REGEL 3 - HET AANTAL SPELERS
Spelers
Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen, elk uit niet meer dan elf spelers bestaande, van wie
één de doelverdediger moet zijn. Een wedstrijd mag niet worden begonnen, indien een ploeg bestaat
uit minder dan zeven spelers.

Wedstrijden
In officiële wedstrijden mogen maximaal 4 vervangingen doorgevoerd worden, tenzij anders voorzien
in het competitiereglement.
In oefenwedstrijden en tornooien mogen meer vervangingen doorgevoerd worden mits de scheidsrechter hiervan vóór aanvang van de wedstrijd wordt ingelicht.
Indien de scheidsrechter niet ingelicht werd of indien er geen enkel akkoord is vóór aanvang van de
wedstrijd, kunnen er niet meer dan 4 vervangingen doorgevoerd worden.

Alle wedstrijden
Bij alle wedstrijden moeten de namen van de wisselspelers vóór aanvang van de wedstrijd aan de
scheidsrechter of op het wedstrijdblad worden opgegeven. Wisselspelers die niet zijn opgegeven,
mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Er mogen niet meer dan 4 wisselspelers opgegeven worden, tenzij het competitiereglement het anders
vermeld.

Invallersprocedure
Om een speler te vervangen door een wisselspeler, moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
- de scheidsrechter moet vooraf op de hoogte zijn gebracht van iedere voorgestelde wissel
- een wisselspeler mag het speelveld pas betreden nadat de te vervangen speler het speelveld
heeft verlaten en nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter
- een wisselspeler moet het speelveld betreden ter hoogte van de middenlijn, tijdens een
onderbreking van de wedstrijd
- een wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt
- vanaf dat moment wordt de wisselspeler speler en de vervangen speler houdt op speler te
zijn
- een vervangen speler kan niet meer deelnemen aan de wedstrijd (tenzij het competitiereglement het voorziet)
- alle wisselspelers vallen onder het gezag en de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter,
ongeacht het feit of ze aan het spel deelnemen of niet.
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Vervanging van de doelverdediger
Ieder van
-

de overige spelers mag van plaats wisselen met de doelverdediger, op voorwaarde dat:
de scheidsrechter op de hoogte is gebracht voordat de wissel plaatsvindt
de wissel plaatsvindt tijdens een onderbreking van de wedstrijd
hij moet te onderscheiden zijn van de andere spelers door middel van zijn kledij.

Overtredingen / Straffen
Als een wisselspeler het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter:
- wordt het spel onderbroken
- ontvangt de wisselspeler een waarschuwing (gele kaart) en moet hij het speelveld verlaten.
- wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het
spel werd onderbroken
Als een speler van plaats heeft gewisseld met de doelverdediger zonder voorafgaandelijke toestemming
van de scheidsrechter:
- wordt het spel niet onderbroken
- ontvangen de betrokken spelers een waarschuwing (gele kaart) bij de eerstvolgende
onderbreking van het spel
Voor elke andere overtreding van deze regel:
- ontvangt de betrokken speler een waarschuwing (gele kaart)

Spelhervatting
Indien het spel is onderbroken door de scheidsrechter om een waarschuwing te geven:
- wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop, te nemen door een speler van de
tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

Uitsluiting van spelers of wisselspelers
Een speler die werd uitgesloten voordat de wedstrijd is begonnen, mag alleen vervangen worden door
één van de opgegeven wisselspelers. Dit geldt als een vervanging.
Een opgegeven wisselspeler die werd uitgesloten, zowel voor als na het begin van de wedstrijd, mag
niet worden vervangen.

Officiële beslissingen


I.B. 1
Conform het bepaalde in regel 3, wordt het minimum aantal spelers per ploeg overgelaten aan het
oordeel van de nationale bonden. De “Board” is echter van mening dat een wedstrijd niet mag
worden voortgezet indien er minder dan zeven spelers in één van de ploegen zijn.



I.B. 2
Een official mag tijdens de wedstrijd tactische aanwijzingen geven aan zijn spelers maar hij moet
onmiddellijk naar zijn plaats terugkeren nadat hij de aanwijzingen gegeven heeft. Alle officials
moeten binnen de lijnen van de neutrale zone blijven daar waar een dergelijke zone is aangegeven
en ze moeten zich op een verantwoorde manier gedragen en houder zijn van een armband met de
clubkleuren, lid zijn van Koninklijke Vlaamse Voetbalbond en vermeld staan op het wedstrijdblad.
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REGEL 4 - DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
Veiligheid
Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (dit geldt ook voor alle
soorten sieraden).

Standaarduitrusting
De verplichte basisuitrusting van een speler bestaat uit elk van de hiernavolgende uitrustingen:
- een trui of shirt
- een korte broek - wanneer een zogenaamde wielrennersbroek wordt gedragen, moet deze
van dezelfde hoofdkleur zijn als de korte broek
- lange kousen
- scheenbeschermers
- voetbalschoenen (sportschoenen)

Andere uitrusting
-

De spelers mogen niets dragen dat gevaarlijk is voor hen of een andere speler.
Moderne beschermingsmiddelen zoals een hoofddeksel, gezichtsmasker, kniestukken en
elleboogstukken zijn gemaakt uit soepele materialen, licht en opgevuld en worden niet als
gevaarlijk aanzien. Ze zijn dus toegelaten.
De nieuwe technologieën hebben sportbrillen betrouwbaarder gemaakt zowel voor de speler
die ze draagt als voor de andere spelers.

Doelverdediger
-

De doelverdediger moet kleding dragen die hem onderscheidt van de andere spelers, de
scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters.

Juwelen
Elk type van juweel kan een potentieel gevaar inhouden. De term “gevaarlijk” kan soms dubbelzinnig
en betwistbaar zijn. Omwille van uniformiteit moet elk type van juweel verboden worden. De spelers
mogen hun juwelen niet bedekken met kleefband. Een juweel met kleefband bedekken is geen
voldoende bescherming.
Halskettingen, oorringen, piercings of armbanden in leder of plastiek zijn niet noodzakelijk voor het
spel en zij kunnen aan de basis van kwetsuren liggen.
Om elk probleem van de “laatste minuut” te vermijden worden de ploegen verzocht hun spelers vooraf
te informeren.
Vermijd kwetsuren!
Halskettingen, ringen, piercings en armbanden in leder of plastiek, oorringen,enz. zijn niet toegelaten.
Effen trouwringen zonder oneffenheden zijn toegelaten.
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Overtredingen / Straffen
Bij een overtreding van deze regel:
- dient het spel niet noodzakelijk te worden onderbroken
- moet de overtredende speler, in opdracht van de scheidsrechter, het speelveld verlaten om
zijn uitrusting in orde te brengen
- verlaat de speler het speelveld bij de eerstvolgende onderbreking, tenzij hij zijn uitrusting
al in orde heeft gebracht
- mag een speler die is opgedragen het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te
brengen, niet terugkeren zonder toestemming van de scheidsrechter
- controleert de scheidsrechter of de uitrusting van de speler in orde is voordat hij hem
toestemming geeft het speelveld weer te betreden
- mag de speler alleen dan het speelveld weer betreden, wanneer de bal uit het spel is
Een speler aan wie is opgedragen om het speelveld te verlaten vanwege een overtreding van deze
regel en die het speelveld (opnieuw) betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter ontvangt een
waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

Spelhervatting
Als het spel is onderbroken door de scheidsrechter om een waarschuwing te geven:
- wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop, te nemen door een speler van de
tegenpartij, vanaf de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter de wedstrijd onderbrak.

Officiële beslissing


I.B. 1
De spelers mogen geen slogans of publiciteit tonen die op hun onderkleding staat.
De truien moeten mouwen hebben.
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REGEL 5 - DE SCHEIDSRECHTER
Het gezag van de scheidsrechter
Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om de
spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld.

Bevoegdheden en plichten
De scheidsrechter:
- past de spelregels toe
- geeft leiding aan de wedstrijd in samenwerking met de assistent-scheidsrechters en, waar
van toepassing, met de vierde official
- ziet er op toe dat elke gebruikte bal voldoet aan de eisen gesteld in regel 2
- ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de eisen gesteld in regel 4
- treedt op als tijdwaarnemer en noteert alle feiten die van belang zijn
- onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd naar zijn oordeel voor iedere overtreding van
de regels
- onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd vanwege enige vorm van overlast van buitenaf
- onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet
erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een gekwetste
speler mag
enkel terugkeren op het speelveld nadat het spel hernomen is
- laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar zijn oordeel, slechts
licht geblesseerd is
- ziet erop toe dat een speler met een bloedende wonde het speelveld verlaat. De speler mag
alleen terugkeren na een teken van de scheidsrechter, nadat deze heeft vastgesteld dat het
bloeden is gestopt
- laat het spel doorgaan wanneer de partij waartegen een overtreding werd begaan hieruit
voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding indien het verwachte
voordeel op dat moment achterwege blijft
- bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één overtreding
begaat
- neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een overtreding
die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een uitsluiting. Hij is niet verplicht
dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel doen bij de eerstvolgende spelonderbreking
- treedt op tegen clubofficials die zich op een onverantwoorde manier gedragen en kan, naar
zijn oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen
- handelt op aangeven van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen die hij
zelf niet heeft waargenomen
- ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen
- hervat de wedstrijd na een spelonderbreking
- voorziet de bond van een wedstrijdrapport over elke genomen disciplinaire maatregel tegen
spelers en/of clubofficials en ieder ander voorval dat plaatsvond vóór, tijdens of na de
wedstrijd
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Beslissingen van de scheidsrechter
De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden zijn bindend.
De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist
was of, naar zijn oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter, vooropgesteld dat hij het spel
nog niet heeft hervat of beëindigd.

Officiële beslissingen


I.B. 1
Een scheidsrechter (of indien van toepassing een assistent-scheidsrechter) kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor: enige soort verwonding opgelopen door een speler, official of toeschouwer,
enige schade aan eigendommen van welke soort dan ook, enige andere schade geleden door enig
individu, club, bedrijf, bond of elk ander organisme ten gevolge van, of mogelijk ten gevolge van,
welke beslissing dan ook die hij mag nemen in het kader van de spelregels of met betrekking tot
de normale procedures die vereist zijn om een wedstrijd te organiseren, te spelen en te leiden.
Een dergelijke beslissing kan zijn:
- een beslissing dat de toestand van het speelveld of het terrein of de weersomstandigheden
zo zijn, dat ze het al dan niet mogelijk maken dat een wedstrijd gespeeld kan worden
- een beslissing om een wedstrijd te staken om welke reden dan ook een beslissing inzake
de toestand van de uitrusting van het speelveld of het spelmateriaal, inclusief de doelpalen,
doellat, hoekvlaggenstokken en de bal
- een beslissing om een wedstrijd al dan niet te onderbreken vanwege overlast van het
publiek of vanwege enig probleem op de tribunes of langs het speelveld
- een beslissing om het spel al dan niet te onderbreken om toe te staan dat een geblesseerde
speler het speelveld verlaat om te worden verzorgd
- een beslissing om te verzoeken of te eisen dat een geblesseerde speler het speelveld verlaat
om verzorging mogelijk te maken
- een beslissing om een speler al dan niet toe te staan bepaalde kleding of uitrusting te dragen
- een beslissing (voor zover dit tot zijn verantwoordelijkheid gerekend kan worden) om al dan
niet toe te staan dat wie dan ook (inclusief club- en terreinofficials, veiligheidsbeambten,
fotografen of andere mediavertegenwoordigers) aanwezig zijn in de nabijheid van het
speelveld
- iedere andere beslissing die hij kan nemen in overeenstemming met de spelregels of
overeenkomstig zijn taken conform de voorwaarden van de FIFA, confederatie, nationale
bond of competitiereglementen of voorschriften waaronder de wedstrijd wordt gespeeld



I.B. 2
In tornooien en competities waar een vierde official is aangeduid, moeten de functie en de
verplichtingen van deze laatste conform zijn aan de goedgekeurde richtlijnen door de International
FA Board en opgenomen in dit boek.
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REGEL 6 – DE ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS
Taken
Er worden twee assistent-scheidsrechters aangesteld die tot taak hebben afhankelijk van de beslissing
van de scheidsrechter aan te geven:
- wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is
- welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp
- wanneer een speler gestraft moet worden omdat hij zich in buitenspelpositie bevindt
- wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten
- wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het
gezichtsveld van de scheidsrechter
- wanneer er overtredingen begaan worden waarbij de assistent-scheidsrechters dichter bij
de actie zijn dan de scheidsrechter (daarbij, uitzonderlijk, inbegrepen elke overtreding
begaan in het strafschopgebied)
- wanneer bij het nemen van strafschoppen de doelwachter voorwaarts bewogen heeft
alvorens de bal werd getrapt en hierbij de bal de doellijn overschreden heeft naast het
doelvlak.

Assistentie
De assistent-scheidsrechters moeten bovendien de scheidsrechter bijstaan de wedstrijd
overeenkomstig de spelregels te leiden.
Zo mogen zij op het speelveld komen om zich te verzekeren dat de afstand van 9,15 meter geëerbiedigd
is.
In geval van ongeoorloofde inmenging of onbehoorlijk gedrag van een assistent-scheidsrechter zal de
scheidsrechter hem van zijn taak ontheffen en hierover rapporteren aan de bevoegde instantie.
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REGEL 7 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD
Een wedstrijd bestaat uit 2 gelijke helften van dezelfde duur tenzij het competitiereglement het anders
voorziet.

Bijtellen van verloren tijd
In
-

elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door:
het wisselen van spelers
het beoordelen (verzorgen) van blessures bij spelers
het afvoeren van geblesseerde spelers tot buiten het speelveld
tijdrekken
enige andere reden
De tijd die wordt bijgeteld is ter beoordeling van de scheidsrechter

De rust na de eerste helft
De spelers hebben recht op een rust na de eerste helft. Deze rust mag niet langer duren dan 15
minuten en niet minder dan 10 minuten. In de competitiereglementen moet zijn opgenomen hoe lang
de rust na de eerste helft duurt.
De duur van de rust na de eerste helft mag alleen met toestemming van de scheidsrechter worden
gewijzigd.

Strafschop
De speeltijd moet worden verlengd om een strafschop te laten nemen of te hernemen aan het einde
van elke speelhelft of verlenging.

Definitief stopzetten van de wedstrijd
Een definitief stopgezette wedstrijd wordt herspeeld, tenzij de competitiereglementen anders bepalen.

86

REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL
Vóór de beginschop
De bezoekende kapitein kiest een zijde van het muntstuk. Het muntstuk wordt opgeworpen en de partij
die de toss wint, kiest het doel voor de eerste helft. De andere partij neemt de beginschop.
De partij die de toss wint, neemt aan het begin van de tweede helft de beginschop.
Bij het begin van de tweede helft wisselen de partijen van speelhelft.

De aftrap
Een aftrap is de manier om het spel te beginnen of te hervatten:
- aan het begin van de wedstrijd
- nadat een doelpunt is gemaakt
- aan het begin van de tweede helft
- aan het begin van elke verlenging, indien van toepassing
- Uit een aftrap kan rechtstreeks gescoord worden.

Procedure
-

alle spelers bevinden zich op eigen speelhelft
alle tegenstanders van de nemer van de aftrap bevinden zich op minstens 9,15 meter van
de bal totdat deze in het spel is
de bal moet stilliggen op de middenstip
de scheidsrechter geeft een teken
de bal is in het spel wanneer hij getrapt is en in voorwaartse richting beweegt
de nemer mag de bal niet voor de tweede keer raken voordat deze is geraakt door een
andere speler

Wanneer een ploeg een doelpunt heeft gemaakt, wordt de aftrap genomen door de tegenpartij.

Overtredingen / Straffen
Indien de nemer van de aftrap de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een
andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
Voor elke andere overtreding van de aftrapprocedure:
- moet de aftrap worden overgenomen
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Scheidsrechtersbal
Een scheidsrechtersbal is een spelhervatting na tijdelijke onderbreking van het spel voor elke reden,
die niet elders in de spelregels wordt genoemd.

Procedure
De scheidsrechter laat de bal vallen op de plaats waar deze was toen het spel werd onderbroken. De
bal is in het spel zodra deze de grond raakt.

Overtredingen / Straffen
Een scheidsrechtersbal wordt hernomen:
- wanneer de bal wordt geraakt door een speler voordat de bal de grond raakt
- als de bal, nadat deze de grond heeft geraakt, buiten het speelveld terechtkomt, zonder te
zijn geraakt door een speler

Bijzondere omstandigheden
Een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen doelgebied wordt genomen vanaf elk
willekeurig punt binnen dit gebied.
Een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij binnen het doelgebied van de tegenpartij wordt
genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn vanaf de plek zo dicht
mogelijk bij de plaats van de overtreding.
Een scheidsrechtersbal om de wedstrijd te hervatten na een tijdelijke onderbreking, binnen het
doelgebied, wordt genomen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn op een
plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
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REGEL 9 - DE BAL IN EN UIT HET SPEL
De bal uit het spel
De bal is uit het spel wanneer:
- hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan hetzij over de grond, hetzij door de lucht
- het spel is onderbroken door de scheidsrechter

De bal in het spel
De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook:
- wanneer hij terugspringt van een doelpaal, doellat of hoekvlaggenstok en in het speelveld
blijft
- wanneer hij terugspringt van de scheidsrechter of een assistent-scheidsrechter wanneer
deze zich binnen het speelveld bevinden.
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REGEL 10 – HOE EEN DOELPUNT WORDT GESCOORD
Doelpunt
Een doelpunt is gescoord, wanneer de bal geheel en al over de doellijn tussen de doelpalen en onder
de doellat is gegaan, mits er voorafgaandelijk geen overtreding van de spelregels is gemaakt door de
partij die scoort.

Winnende partij
De partij die het grootste aantal doelpunten heeft gescoord, wint. Wanneer beide partijen evenveel
doelpunten hebben gescoord, of wanneer geen doelpunten zijn gescoord, is er sprake van gelijkspel.

Competitiereglementen
Wanneer het reglement van de competitie voorziet dat een ploeg tot winnaar uitgeroepen wordt bij
een gelijke score in één wedstrijd of een gelijke score in heen en terugwedstrijden zijn uitsluitend de
hiernavolgende procedures, goedgekeurd door de International FA Board, toegelaten:
- Verlengingen
- Trappen van strafschoppen
Tenzij het competitiereglement het anders voorziet.

Officiële beslissingen


I.B. 1
Enkel de procedures om de winnaar van een wedstrijd aan te duiden, goedgekeurd door de
International FA Board en opgenomen in dit boek, zijn in het reglement van de competities
toegelaten.
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REGEL 11 - BUITENSPEL
Buitenspelpositie
Buitenspelpositie als zodanig is geen overtreding.
Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:
- hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenstander
Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien:
- hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt
- hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander
- hij gelijk staat met de twee laatste tegenstanders

Strafbaar
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt
geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel
is betrokken door:
- in te grijpen in het spel of
- een tegenstander in diens spel te beïnvloeden of
- voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie

Niet strafbaar
Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit
een:
- doelschop of
- inworp of
- hoekschop

Overtredingen/Straffen
Voor iedere inbreuk op deze regel moet de scheidsrechter een indirecte vrije schop toekennen aan de
tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond

Officiële beslissingen


I.B. 1
De uitdrukking “dichter bij de doellijn van de tegenstrever” in de definitie van buitenspel betekent
dat gelijk welk deel van het hoofd, van het lichaam of de voeten van de speler tegelijk met de bal
en de voorlaatste verdediger dichter bij de doellijn van de tegenstrever is. De armen maken geen
deel uit van de definitie.
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I.B. 2
Actief in het spel tussenkomen betekent:
- In het spel tussenkomen betekent een bal geraakt of gespeeld door een medemaat raken
of spelen.
- Een tegenstrever beïnvloeden betekent een tegenstrever beletten de bal te spelen of in het
bezit van de bal te komen door duidelijk het gezichtsveld of de bewegingen van de
tegenstrever te belemmeren of door een gebaar of een beweging te maken die naar het
oordeel van de scheidsrechter een tegenstrever misleidt of verstrooit.
- Voordeel halen uit een buitenspelpositie betekent een bal spelen die van de doelpaal of
- doellat in zijn richting terugkaatst of een bal spelen die via een tegenstrever in zijn richting
terugkaatst als er buitenspelpositie is.
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REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONGEPASTHEDEN
De overtredingen en ongepastheden moeten als volgt bestraft worden:
Een directe vrije schop
Een directe vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij indien een speler één van de zes volgende
overtredingen begaat op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onachtzaam, als
onvoorzichtig, of als gepaard gaande met een buitensporige inzet:
- een tegenstander trapt of probeert te trappen
- een tegenstander doet vallen of tracht te doen vallen
springt op een tegenstander
- een tegenstander aanvalt
- een tegenstander slaat of probeert te slaan
- een tegenstander duwt
Een directe vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij indien een speler één van de vier
volgende overtredingen begaat:
- een tackle om de bal te veroveren zodanig uitvoert, dat de tegenstander eerder wordt
geraakt dan de bal
- een tegenstander vasthoudt
- op of naar een tegenstander spuwt
- opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen
zijn eigen strafschopgebied)
Een directe vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Een strafschop
Een strafschop wordt toegekend, indien de speler één van de tien hierboven genoemde overtredingen
begaat in zijn eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het
spel is.

Indirecte vrije schop
Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger, binnen zijn
eigen strafschopgebied, één van de vier volgende overtredingen begaat:
- de bal langer dan 6 seconden vasthouden alvorens hem los te laten
- de bal weer met de handen aanraakt nadat hij deze in het spel heeft gebracht en zonder
dat deze door een andere speler geraakt is
- de bal met de handen aanraakt nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de
voeten is toegespeeld
- de bal met de handen aanraakt nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp
genomen door een medespeler
Een indirecte vrije schop wordt eveneens toegekend aan de tegenpartij, indien een speler, naar het
oordeel van de scheidsrechter:
- speelt op een gevaarlijke wijze
- een tegenstrever in zijn loop belemmert
- voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen
- andere fouten begaat voorafgaandelijk niet vermeld in Regel 12, voor dewelke de wedstrijd
stilgelegd wordt om de speler te waarschuwen of uit te sluiten
Een indirecte vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
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Disciplinaire straffen
Een gele of een rode kaart mag enkel getoond worden aan een speler, een wisselspeler of aan een
vervangen speler.
Evenwel is de scheidsrechter bevoegd disciplinaire sancties te geven aan alle personen vermeld op het
wedstrijdblad vanaf het ogenblik dat hij de instelling betreedt tot wanneer hij de instelling verlaat.

Trui uittrekken
-

Een speler die na een doelpunt aangetekend te hebben zijn trui uittrekt, zal een
waarschuwing krijgen voor onsportief gedrag.
Zijn trui uittrekken na een doelpunt gescoord te hebben, is niet noodzakelijk en de spelers
moeten vermijden hun vreugde uitbundig te tonen.
Het uittrekken wordt omschreven als de trui over het hoofd trekken of er zijn hoofd mee
bedekken.

Overtredingen die met een waarschuwing worden bestraft
Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven
volgende overtredingen begaat:
1. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag
2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter
3. herhaaldelijk de spelregels overtreedt
4. de uitvoering van een spelhervatting vertraagt
5. niet de vereiste afstand in acht neemt bij een hoekschop, een vrije schop of een inworp
6. het speelveld (opnieuw) betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter
7. doelbewust het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter
Een wisselspeler of een speler die vervangen werd, krijgt een waarschuwing (gele kaart) indien hij één
van de drie volgende overtredingen begaat:
1. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag
2. door woorden of gebaren zijn ongenoegen uit
3. de uitvoering van een spelhervatting vertraagt

Overtredingen die met een uitsluiting worden bestraft
Een speler, wisselspeler of een speler die vervangen werd, wordt van het speelveld gezonden en wordt
de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven volgende overtredingen begaat:
1. zich schuldig maakt aan ernstig gemeen spel
2. zich schuldig maakt aan een gewelddadige handeling
3. op of naar een tegenstander of een ander persoon spuwt
4. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt door opzettelijk de bal
met de hand te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied)
5. een tegenstander die zich in de richting van het doel van de tegenpartij begeeft, een duidelijke
scoringskans ontneemt door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of strafschop
moet worden toegekend
6. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruikt en/of beledigende gebaren maakt
7. een tweede waarschuwing ontvangt in dezelfde wedstrijd
Een speler, wisselspeler of een speler die vervangen werd, die uitgesloten wordt en aan wie de rode
kaart getoond werd, moet de omgeving van het speelveld en de technische zone verlaten en zich
onmiddellijk naar de kleedkamer te begeven.
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Officiële beslissingen


I.B. 1
Een speler die een overtreding begaat, zowel binnen als buiten het speelveld, die wordt bestraft
met een waarschuwing of een uitsluiting, wordt bestraft naar de aard van de overtreding. Dit geldt
voor alle overtredingen begaan ten opzichte van een tegenstander; een medespeler; de
scheidsrechter; een assistent-scheidsrechter of een ander persoon.



I.B. 2
De doelverdediger wordt geacht in het bezit van de bal te zijn, indien hij deze raakt met enig deel
van zijn hand of arm.
Hiermee wordt ook bedoeld het opzettelijk pareren van de bal, maar niet wanneer naar het oordeel
van de scheidsrechter; de bal toevallig terugstuit van de doelverdediger bijv. nadat hij een “save”
heeft verricht.



I.B. 3
Conform het bepaalde in regel 12, mag een speler de bal toespelen op zijn eigen doelverdediger
met zijn hoofd, borst, knie etc.
Indien een speler echter; naar het oordeel van de scheidsrechter, doelbewust een “truc” gebruikt
om de regel te omzeilen, maakt de speler zich schuldig aan onsportief gedrag. Hij ontvangt een
waarschuwing, hem wordt de gele kaart getoond en aan de tegenpartij wordt een indirecte vrije
schop toegekend, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Een speler die doelbewust een “truc” gebruikt om de regel te omzeilen terwijl hij een vrije schop
neemt ontvangt een waarschuwing wegens onsportief gedrag en hem wordt de gele kaart getoond.
De vrije schop wordt overgenomen.
In die gevallen is het niet van belang of de doelverdediger de bal vervolgens met de handen raakt
of niet. De overtreding is begaan door de speler, die probeert zowel de letter als de geest van regel
12 te omzeilen.



I.B. 4
Een tackle die de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar brengt, moet als ernstig gemeen
spel bestraft worden.



I.B. 5
Elke daad van simulatie op het speelveld met de bedoeling de scheidsrechter te misleiden, moet
als onsportief gedrag bestraft worden.



I.B. 6
Een speler die zijn trui uittrekt nadat hij een doelpunt aangetekend heeft, zal een waarschuwing
krijgen voor onsportief gedrag.
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REGEL 13 - DE VRIJE SCHOPPEN
Soorten vrije schoppen
Vrije schoppen zijn direct of indirect.
Voor de vrije schop geldt dat de bal stil moet liggen wanneer de schop wordt genomen en dat de
nemer de bal niet een tweede keer raakt, voordat deze is aangeraakt door een andere speler.

De directe vrije schop
-

indien de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelpunt
toegekend.
indien de bal in het spel is en rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een
hoekschop toegekend aan de tegenpartij.

De indirecte vrije schop
Teken
De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te
heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is aangeraakt
door een andere speler of uit het spel is.
Bal in het doel
Er kan alleen worden gescoord indien de bal wordt geraakt door een andere speler voordat hij in het
doel gaat:
- wanneer de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een
doelschop toegekend
- wanneer de bal in het spel is en rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een
hoekschop toegekend aan de tegenpartij.

Plaats van de vrije schop
Vrije schop binnen het strafschopgebied
Directe of
-

indirecte vrije schop voor de verdedigende partij:
alle tegenstanders bevinden zich op ten minste 9,15 meter van de bal
alle tegenstanders blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is
de bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt
een vrije schop binnen het doelgebied mag worden genomen vanaf elk willekeurig punt
binnen dat gebied.

Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij:
- alle tegenstanders bevinden zich op ten minste 9,15 meter van de bal totdat deze in het
spel is, tenzij ze op de eigen doellijn tussen de doelpalen staan
- de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt
- een indirecte vrije schop binnen het doelgebied wordt genomen vanaf de lijn van het
doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de
plaats van de overtreding.
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Vrije schop buiten het strafschopgebied:
- alle tegenstanders bevinden zich op ten minste 9,15 meter van de bal totdat de bal in het
spel is.
- de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt
- de vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Overtredingen / Straffen
Indien een vrije schop wordt genomen en een tegenstander bevindt zich dichter bij de bal dan de
vereiste afstand:
- wordt de vrije schop hernomen.
Wanneer bij een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied de bal niet
rechtstreeks in het spel wordt gebracht:
- wordt de vrije schop hernomen.
Vrije schop genomen door een andere speler dan de doelverdediger
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer aanraakt (niet met zijn handen),
voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is
geraakt door een andere speler:
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar
de overtreding plaatsvond
- wordt een strafschop toegekend indien de overtreding plaatsvond binnen het eigen
strafschopgebied.
Vrije schop genomen door de doelverdediger
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer aanraakt (niet met zijn
handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond.
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is, opzettelijk de bal met de hand of arm speelt, voordat
deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij indien de overtreding plaatsvond
buiten zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij indien de overtreding
plaatsvond binnen zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de
overtreding plaatsvond.
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REGEL 14 - DE STRAFSCHOP
Indien de bal in het spel is, wordt een strafschop toegekend tegen de partij die binnen het eigen
strafschopgebied één van de tien overtredingen begaat, waarvoor een directe vrije schop wordt
toegekend.
Uit een strafschop kan rechtstreeks worden gescoord.
De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het einde van een
helft of aan het einde van een verlenging.
Het strafschopgebied betreden voor de strafschop genomen wordt, is een overtreding.
De doelverdediger overtreedt eveneens de spelregels wanneer hij van zijn doellijn vooruit komt
alvorens de bal gespeeld is.
De scheidsrechters moeten de gepaste maatregelen treffen wanneer de spelers deze regel overtreden.

Positie van de bal en de spelers
De bal:

-

moet op de strafschopstip liggen

De speler die de strafschop neemt:
- moet duidelijk geïdentificeerd zijn
De doelverdediger van de verdedigende partij:
- moet, totdat de bal is getrapt, op de doellijn tussen de doelpalen blijven met de voorzijde
van zijn lichaam richting strafschopnemer
De overige spelers bevinden zich:
- binnen het speelveld
- buiten het strafschopgebied
- achter de strafschopstip
- op ten minste 9,15 meter van de strafschopstip

De scheidsrechter
-

geeft pas het teken om de strafschop te laten nemen op het moment dat alle spelers een
positie hebben genomen in overeenstemming met de regel
bepaalt wanneer een strafschop zijn uitwerking heeft gehad

Uitvoering
-

de strafschopnemer trapt de bal in voorwaartse richting
hij speelt de bal niet voor een tweede keer voordat deze is geraakt door een ander speler
de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en in voorwaartse richting beweegt

Wanneer een strafschop wordt genomen tijdens de normale speeltijd, of wanneer er wordt verlengd
aan het einde van de eerste of tweede helft om de strafschop te laten nemen of overnemen, wordt
een doelpunt toegekend indien, voordat de bal het doelvlak passeert:
- de bal één of beide doelpalen raakt en/of de doellat, en/of de doelverdediger.
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Overtredingen / Straffen
Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, kunnen zich,
voordat de bal in het spel is, volgende situaties voordoen:
De nemer
-

overtreedt de Spelregels:
de scheidsrechter laat de strafschop nemen
als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop hernomen
als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en herneemt de
wedstrijd met een indirecte vrije schop in het voordeel van de tegenpartij, op de plaats waar
de fout begaan werd

De doelverdediger overtreedt de Spelregels:
- de scheidsrechter laat de strafschop nemen
- als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend
- als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop hernomen
Een medespeler van de nemer van de strafschop, overtreedt de spelregels:
- de scheidsrechter laat de strafschop nemen
- als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop hernomen
- als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en laat hernemen
met een indirecte vrije schop in het voordeel van de tegenpartij, op de plaats waard de fout
begaan werd
Een medespeler van de doelverdediger, overtreedt de spelregels:
- de scheidsrechter laat de strafschop nemen
- als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend
- als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop hernomen
Spelers van zowel de verdedigende als de aanvallende partij begaan een overtreding:
- de strafschop wordt hernomen
Als, nadat de strafschop is genomen:
De nemer de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen) voordat deze is geraakt door een
andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
De nemer opzettelijk de bal met hand of arm speelt voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar
de overtreding plaatsvond
De bal wordt geraakt door een vreemd lichaam, terwijl hij zich in voorwaartse richting beweegt:
-

wordt de strafschop hernomen

De bal terug in het speelveld springt van de doelverdediger, de doellat of een doelpaal, en dan wordt
geraakt door een handeling van buitenaf:
- onderbreekt de scheidrechter het spel
- wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal werd geraakt
door de handeling van buitenaf

99

REGEL 15 - DE INWORP
Een inworp is een manier om het spel te hervatten. Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden
gescoord.
Een inworp wordt toegekend:
- wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de
lucht
- vanaf de plaats waar de bal over de zijlijn ging
- aan de tegenpartij van de speler die de bal het laatst raakte

Uitvoering
Op het moment van inwerpen moet de inwerper:
- met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staan met een gedeelte
van elke voet op of achter de zijlijn staan
- beide handen gebruiken
- de bal inwerpen van achter het hoofd en daarboven loslaten
De inwerper mag de bal niet opnieuw aanraken, voordat deze is geraakt door een andere speler.
Alle tegenstrevers moeten zich op ten minste twee meter van de plaats van de inworp bevinden.

De bal is in het spel onmiddellijk nadat deze in het speelveld is gekomen.
Overtredingen / Straffen
Inworp genomen door een veldspeler:
Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer aanraakt, (anders
dan met de hand) voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat
deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar
de overtreding plaatsvond
- wordt een strafschop toegekend wanneer de overtreding plaatsvond binnen het
strafschopgebied van de inwerper
Inworp genomen door de doelverdediger:
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw speelt (niet met zijn handen)
voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met de hand of arm
speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij wanneer de overtreding
plaatsvond buiten zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats van de overtreding
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-

wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij wanneer de overtreding
plaatsvond binnen zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats van de overtreding

Indien een tegenstander de inwerper ongeoorloofd misleidt of hindert:
- ontvangt hij een waarschuwing wegens onsportief gedrag en wordt hem de gele kaart
getoond
Voor elke andere overtreding van deze regel:
- wordt de inworp genomen door een speler van de tegenpartij.
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REGEL 16 - DE DOELSCHOP
Een doelschop is een manier om het spel te hervatten. Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden
gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij.
Een doelschop wordt toegekend:
- wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de
lucht, en het laatst is aangeraakt door een speler van de aanvallende part, mits niet is
gescoord zoals bedoeld in regel 10

Uitvoering
-

de doelschop wordt genomen door een speler van de verdedigende partij vanaf een
willekeurig punt binnen het doelgebied.
de tegenstanders blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is.
de nemer speelt de bal niet opnieuw voordat deze is geraakt door een andere speler.
de bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt.

Overtredingen / Straffen
Als de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt:
- wordt de doelschop overgenomen
Doelschop genomen door een andere speler dan de doelverdediger
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw speelt (anders dan met de hand) ,
voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond.
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met de hand of arm
speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar
de overtreding plaatsvond
- wordt een strafschop toegekend wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de nemer
Doelschop genomen door de doelverdediger
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw speelt (niet met zijn
handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt,
voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding
plaatsvond buiten het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding
plaatsvond binnen het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
Voor elke andere overtreding van deze regel:
- wordt de doelschop overgenomen
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REGEL 17 - DE HOEKSCHOP
Een hoekschop is een manier om het spel te hervatten. Vanuit een hoekschop kan rechtstreeks worden
gescoord echter alleen in het doel van de tegenpartij.
Een hoekschop wordt toegekend:
- wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de
lucht, en het laatst is aangeraakt door een speler van de verdedigende partij, mits niet is
gescoord zoals bedoeld in regel 10

Uitvoering
-

de bal ligt binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied bij de dichtst bijzijnde
hoekvlaggenstok
de hoekvlaggenstok blijft op zijn plaats
de tegenstrevers moeten zich op minstens 9,15 m van de kwartcirkel van de hoekvlag
bevinden tot dat de bal in het spel is
de bal wordt getrapt door een speler van de aanvallende partij
de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt
de nemer speelt de bal niet opnieuw voordat deze is geraakt door een andere speler

OVERTREDINGEN / STRAFFEN
Hoekschop genomen door een veldspeler.
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw raakt (niet met zijn handen), voordat
deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat
deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar
de overtreding plaatsvond
- wordt een strafschop toegekend als de overtreding plaatsvond binnen het straf-schopgebied
van de nemer
Hoekschop genomen door de doelverdediger:
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw speelt (niet met de handen),
voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats
waarde overtreding plaatsvond
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt,
voordat deze is geraakt door een andere speler:
- wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding
plaatsvond buiten het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
- wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding
plaatsvond binnen het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats
waar de overtreding plaatsvond
Voor elke andere overtreding van deze regel:
- wordt de hoekschop hernomen
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PROCEDURES OM DE WINNAAR VAN EEN WEDSTRIJD AAN TE DUIDEN
De doelpunten bij verlengingen en het trappen van strafschoppen zijn methoden om de winnaar aan
te duiden wanneer het reglement van de competitie voorziet dat er bij een gelijke stand een winnaar
moet zijn.
Verlengingen
Het reglement van de competitie kan voorzien om een verlenging te spelen van twee gelijke perioden
die elk de 15 minuten niet overschrijden.
In het onderhavige geval zijn de voorwaarden opgesomd in Regel 8 van toepassing.

Regeling voor de strafschoppenserie
Uitvoering
-

-

-

De scheidsrechter bepaalt naar welk doel de strafschoppen zullen worden genomen.
De scheidsrechter tost met een muntstuk en de ploeg die de toss wint zal kiezen of zij als
eerste of als tweede de strafschop neemt.
De scheidsrechter maakt aantekeningen van de genomen strafschoppen.
Met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, nemen beide partijen vijf
strafschoppen.
De strafschoppen worden beurtelings genomen.
De strafschoppenserie zal niet worden voortgezet, zodra een partij een aantal doelpunten
heeft gescoord, dat door de andere partij niet meer kan worden bereikt.
Als, nadat elke partij vijf strafschoppen heeft genomen, elke partij een gelijk aantal of geen
doelpunten heeft gescoord, wordt de strafschoppenserie voortgezet, totdat, nadat elke
partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen, de ene partij een doelpunt meer heeft
gescoord dan de andere.
Op voorwaarde dat zijn partij nog niet het reglementair toegestane aantal wisselspelers
heeft gebruikt, mag een doelverdediger die tijdens de strafschoppenserie geblesseerd raakt
en niet in staat is om verder als doelverdediger op te treden, door een wisselspeler worden
vervangen.
Met uitzondering van het onder voorgaande bepaalde, mogen alleen spelers die op het
speelveld zijn aan het einde van de wedstrijd, de tijd van een eventuele verlenging
inbegrepen, deelnemen aan de strafschoppenserie.
Elke strafschop moet door een andere speler worden genomen en alle in aanmerking
komende spelers moeten een strafschop hebben genomen, voordat een speler een tweede
strafschop mag nemen.
Een speler die in aanmerking komt om deel te nemen aan de strafschoppenserie, mag op
elk moment tijdens het nemen van de strafschoppen met zijn doelverdediger van plaats
wisselen.
Alleen in aanmerking komende spelers, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters
mogen zich tijdens de strafschoppenserie op het speelveld bevinden.
Alle spelers, met uitzondering van de nemer van de strafschop en de twee doelverdedigers,
moeten in de middencirkel blijven.
De doelverdediger waarvan de medemaat een strafschop neemt, moet op het speelveld
blijven, buiten het strafschopgebied op de doellijn in de zone waar de doellijn en de lijn van
het strafschopgebied waar de strafschop genomen wordt, elkaar snijden.
Tenzij anders bepaald, zullen de betreffende spelregels en de Officiële Beslissingen van de
International FA-Board ten aanzien van de strafschoppenserie van kracht zijn.
Indien een ploeg een wedstrijd beëindigt met een groter aantal spelers dan de tegenstrever,
moet zij haar aantal tot evenveel verlagen en aan de scheidsrechter de naam en het nummer
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van elke speler mededelen die van de procedure uitgesloten wordt. Deze taak moet door
de kapitein van de ploeg uitgevoerd worden.
Voor aanvang van de proef van het nemen van de strafschoppen moet de scheidsrechter
zich ervan vergewissen dat hetzelfde aantal spelers van elke ploeg die de strafschoppen
zullen nemen zich in de middencirkel bevinden.
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DE NEUTRALE ZONE
Het speelveld moet afgebakend zijn door middel van een doeltreffende afsluiting van minimum 1m
hoogte en geplaatst op minstens 1,5m van de zij- en doellijnen.
De zone tussen de zij- en doellijnen en de afsluiting maakt de neutrale zone uit.
Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden door het bevoegd comité van de Koninklijke Vlaamse
Voetbalbond.
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SIGNALEN VAN DE SCHEIDSRECHTER_________________________
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SIGNALEN VAN DE ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER

108

SPELSITUATIES
Spelsituatie 1
BUITENSPEL

Een aanvaller in buitenspelpositie (A1), die geen tegenstrever beïnvloedt, raakt de bal.
Zodra de speler de bal raakt, moet de assistent-scheidsrechter zijn vlag in de hoogte steken.

Spelsituatie 2
GEEN BUITENSPEL

Een aanvaller in buitenspelpositie (A1), die geen tegenstrever beïnvloedt, raakt de bal niet.
De speler mag niet bestraft worden want hij heeft de bal niet geraakt.
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Spelsituatie 3
GEEN BUITENSPEL

Een aanvaller in buitenspelpositie (A1) loopt in de richting van de bal en een medemaat die niet
in buitenspelpositie staat (A2), loopt eveneens in de richting van de bal en speelt hem. De speler
(A1) mag niet bestraft worden want hij heeft de bal niet geraakt.

Spelsituatie 4
BUITENSPEL

De buitenspelpositie van een speler (A1) mag bestraft worden alvorens de bal gespeeld of geraakt
wordt indien naar het oordeel van de scheidsrechter geen enkel andere medemaat, die niet in de
buitenspelpositie staat de bal kan raken.
110

Spelsituatie 5

DOELSCHOP

Een aanvaller in buitenspelpositie (A1) loopt in de richting van de bal en raakt hem niet.
De assistent-scheidsrechter moet doelschop aangeven.

Spelsituatie 6
BUITENSPEL

Een aanvaller in buitenspelpositie (A1) belemmert het zicht van de doelverdediger. Hij moet
bestraft worden omdat hij een tegenstrever verhindert te spelen of de mogelijkheid ontneemt de bal
te spelen.
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Spelsituatie 7
GEEN BUITENSPEL

Een aanvaller in buitenspelpositie (A1) belemmert niet het zicht van de doelverdediger en maakt
geen gebaar of beweging om hem te misleiden of te verstrooien.

Spelsituatie 8
GEEN BUITENSPEL
HOEKSCHOP

Een aanvaller in buitenspelpositie (A1) loopt in de richting van de bal maar verhindert de
tegenstrever (V1) niet hem te spelen.
(A1) maakt geen gebaar of beweging om hem te misleiden of te verstrooien (V1).
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Spelsituatie 9
BUITENSPEL

Een aanvaller in buitenspelpositie (A1) loopt in de richting van de bal en verhindert de tegenstrever
(V1) de bal te spelen.
Speler (A1) maakt bewegingen of gebaren om speler (V1) te misleiden of te verstrooien (V1).

Spelsituatie 10
BUITENSPEL

Het schot van een medemaat (A1) komt via de doelwachter bij speler (A2) die bestraft wordt om de
bal gespeeld te hebben nadat hij vooraf in buitenspelpositie stond.
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Spelsituatie 11
GEEN BUITENSPEL

Het schot van een medemaat (A1) komt via de doelwachter terug. Speler (A3) die niet in
buitenspelpositie is, speelt de bal.
Speler (A2) in buitenspelpositie wordt niet bestraft omdat hij geen voordeel haalde uit zijn positie
want hij raakt de bal niet.

Spelsituatie 12
BUITENSPEL

Het schot van een medemaat (A1) komt via een tegenstrever bij aanvaller (A2) die bestraft wordt om
de bal gespeeld te hebben nadat hij vooraf in buitenspelpositie stond.
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Spelsituatie 13
GEEN BUITENSPEL

Een aanvaller (A3) in buitenspelpositie, hindert de tegenstrever niet wanneer een medemaat
(A1) de bal doorspeelt aan (A2), die niet in buitenspelpositie staat en die loopt in de richting van het
doel van de tegenstrever. In positie (A2B) speelt hij de bal door aan medemaat (A3). De aanvaller
(A3) mag niet bestraft worden omdat hij niet in buitenspelpositie stond wanneer de bal hem
toegespeeld werd.
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FINANCIËLE TABEL
Artikel

Euro

(1 ploeg)

1 A)

200 €

(2 ploegen of meer)

1 A)

250 €

(1 ploeg)

1 A)

200 €

(2 ploegen of meer)

1 A)

Waarborgsom - Gemengd

(Senioren en Jeugd)

1 A)

250 €
250 €

Waarborgsom - Recreanten

Senioren

1 A)

50 €

Jeugd

1 A)

25 €

(1 ploeg)

1 A)

150 €

(2 ploegen of meer)

1 A)

250 €

Reglement afwezig op de wedstrijd

1 E)

25 €

Beker te laat binnen geleverd - per beker

11 E)

10 € / week

Niet spelen in onderling overleg

13

60 €

Wijziging datum of uur zonder goedkeuring KVV

13

50 €

Wijziging van officieel aanvangsuur zonder goedkeuring KVV

14 – 2a

50 €

Laattijdig speelklaar zijn

14 – 2b

30 €

Gebrek aan materiaal, wedstrijd wordt geschorst

17 – a) b) e) f)

50 €

Schorsing van de wedstrijd door overrompeling of vechtpartij

17 – g)

125 €

Schorsing van de wedstrijd door uitsluitingen

Mini-Miniemen, Miniemen, Cadetten

17 – h)

25 €

Alle andere categorieën

17 – h)

75 €

Schorsing van de wedstrijd - weigering naar de kleedkamers te gaan na uitsluiting

17 – i)

100 €

Schorsing van de wedstrijd door terreinverlating

17 – j)

50 €

Mini-Miniemen, Miniemen

19 b

25 €

Alle andere categorieën

19 b

50 €

19 c

100 €
30 €

- 1ste ploeg & dames

20 b1

25 €

- reserven & veteranen

20 b1

25 €

- jeugd

20 b1

- zaalvoetbal

20 b1

25 €
25 €

- 1ste ploeg & dames

20 b2

50 €

- reserven & veteranen

20 b2

50 €

- jeugd

20 b2

50 €

- zaalvoetbal

20 b2

50 €

- veldvoetbal

20 b3

100 €

- 1ste ploeg & dames

20 b3

100 €

- reserven & veteranen

20 b3

100 €

- jeugd

20 b3

100 €

- zaalvoetbal

20 b3

100 €

- veldvoetbal

20 b4

100 €

- zaalvoetbal

20 b4

100 €

23

15 €

- zaalvoetbal (per niet gespeelde wedstrijd)

23

15 €

- reserven & veteranen (per niet gespeelde wedstrijd)

23

10 €

- jeugd (per niet gespeelde wedstrijd)

23

10 €

25 e) en 29 a)

25 €

Waarborgsom - Senioren
Waarborgsom - Jeugd

Waarborgsom - zaalvoetbal

Opstellen:

.
.

.

- niet speelgerechtigd, niet aangesloten speler
- speler onder valse naam
- opstellen van meer invallers dan toegelaten

Regeling der forfaits:

- 6 dagen vooraf

- minder dan 6 dagen

- zonder verwittiging

- terrein verlaten of onwil

Algemeen forfait:

Niet ter beschikking stellen van terrein

- senioren - 1ste ploegen & dames (per niet gespeelde
wedstrijd)
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Wedstrijd zonder toelating

26

15 €

Klaarblijkelijke ongegronde weigering of afwezigheid van clubs

29 b)

Max. 125 €

Niet verwittigen van speler voor selectie, per speler

30

15 €

- senioren

31

150 €

- jeugd

31

75 €

37

150 €

Ontbrekende aansluitingskaart (alle categorieën)

45 A

3 € p.p.

Ontbrekend identiteitsbewijs

- 1ste ploeg & dames

45 A

3 € p.p.

- reserven & veteranen

45 A

3 € p.p.

- jeugd

45 A

2 € p.p.

- zaalvoetbal

45 A

Afwezigheid bij interprovinciale of internationale wedstrijden

Eisen van toegangsgeld

Aansluitingskaart laattijdig voorgelegd (per aansluitingskaart en per identiteitsbewijs)

45 B

3 € p.p.
2 € p.p.

Sportuniform - kleuren - per overtreding

46 a)

2€

46 a)

25 €

46 b)

2€

46 b)

25 €

46 d) en i)

2€

met een maximum van
Ontbreken nummering der spelers - per overtreding
met een maximum van
Sportuniform - kleur - piercings - per overtreding

46 d) en i)

25 €

Clubkleuren

met een maximum van

46 b) bis

25 €

Uitgesloten speler - bijkomende incidenten

51

75 €

Kapitein zonder armband in juiste kleur

52 c)

7€

Laattijdigheid terreinafgevaardigde

53 e)

20 €

Terreinafgevaardigde zonder armband of niet in witte kleur

53 g)

7€

Niet betalen vergoeding scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechters

53 h)

20 €

Te laat betalen vergoeding scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechters

53 h)

7€

Laattijdig overmaken van wedstrijdblad

53 i)

15 €

Bij niet spelen, vooraf niet-tijdig uitgesteld, geen afgevaardigde op terrein

53 j

30 €

54

30 €

- reserven & veteranen

54

20 €

- jeugd

54

20 €

- zaalvoetbal

Afwezigheid terreinafgevaardigde

ste

-1

ploeg & dames

54

30 €

Ontbrekende verbandkast of onvolledig

55

30 €

Ontbrekende spons of zuiver water

55

7€

Ontbrekende draagbaar

55

20 €

- eerste seizoen

57 bis 1

10 €

- tweede seizoen

57 bis 2a)

15 €

Onvoldoende bescherming scheidsrechter - assistent-scheidsrechter

59

50 €

Afwezigheid scheidsrechter

- uitstel wedstrijd

61

50 €

- te laat aanvangen

Niet leveren van scheidsrechter - per wedstrijd

61

12,5 €

Wedstrijdblad: niet conform de instructies of slecht ingevuld, per blad

69 en 70

10 €

Niet ontvangen origineel wedstrijdblad

71

10 € / week

71

Max. 100 €

- per week

Vermoeden van misbruik om schorsingen te verdagen
Niet doorgeven van uitslag

- per uitslag

73 a)

Laattijdig doorgeven van uitslag

- per uitslag

73 b)

7€
Max. 30 €
7€
Max. 30 €

Ontbreken van verfrissingen tijdens de rustpauze en/of Geen warme drank tijdens koude
winterperiode
Niet in orde zijnde kleedkamers

74

15 €

74

15 €

Kleedkamers niet kunnen afsluiten

76

10 €
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Kleedkamers betreden door onbevoegden

77 a)

10 €

Niet verlenen van faciliteiten voor medische verzorging

77 b)

30 €

Geen of ongeschikte hoekpalen

86

5€

Terrein ongeschikt

88 B

25 €

Geen aansluitingskaart / of verklaring

91

25 €

Niet storten van debetsaldo op vervaldag

94 a

10 €

Niet storten van debetsaldo per supplementaire week

94 a

10 €

Storting op verkeerde rekening

94 b

7€

Bestuurslijsten

96 b

25 €

Afwezigheid op door de Bond verplicht gestelde vergadering

97 bis

Max. 50 €

Strafport, per overtreding

98

2,5 €

Behandelingsrecht klacht

210

15 €

Bemiddelingscomité - Minnelijke Schikking - dwangsom

217

Behandelingsrecht - akte van niet-akkoord

222

Min. 15 €
Max. 150 €
Min. 15 €
Max. 150 €
20 €

Andere buiten de hieronder specifiek genoemde gevallen
(onverminderd de tenlastelegging van de kosten)

257

Max. 150 €

Sanctionering van leden

257.4

Min. 15 €
Max. 150 €

Andere buiten de hieronder specifiek genoemde gevallen
(onverminderd de tenlastelegging van de kosten)

258

Max. 150 €

Sanctionering van clubs

- dwangsom

258.1

Sanctionering van clubs

- boete

258.3

Bemiddelingscomité - Minnelijke Schikking - boete

- boete

Vervalsing van een wedstrijd

267

Min. 15 €
Max. 150 €
Min. 15 €
Max. 150 €
Max. 1000 €

Behandelingsrecht - beroep

287

75 €

Behandelingsrecht - Beroep in Laatste Aanleg

288

150 €

Behandelingsrecht - verzet

283

30 €

Behandelingsrecht genadeverzoek

299

50 €

Behandelingsrecht verzoek tot herkwalificering

299 bis

75 €

Bijzondere Reglementering Zaalvoetbal – Uitstellen wedstrijd

12 (BRZ)

10 €
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4)

UITVOERINGSBESLUITEN OP AFDELINGSNIVEAU

I. BIJZONDERE REGLEMENTERING JEUGDVOETBAL
De Federale Sportreglementen van K.V.V. inclusief de Antwerpse Uitzonderingen en Aanvullingen zijn
van toepassing met in acht name van de volgende extra bepalingen:
Art. 1
Tot de categorie ‘jeugdspelers’ behoren alle aangeslotenen tot en met Junioren.
De regels van stijgen en dalen zijn niet van toepassing.
Art. 2 De duur van een officiële wedstrijd is vastgesteld op:
Junioren:
tweemaal 45 minuten
Scholieren:
tweemaal 40 minuten
Cadetten:
tweemaal 35 minuten
Miniemen/Mini-miniemen:
viermaal 15 minuten (verplicht vervangen tussen de quarters –
iedereen speelt minimaal 50%)
 Quarter 1: 15 minuten
 Pauze: 2 minuten. Er wordt niet gewisseld van speelhelft. Het spel
wordt terug op gang getrapt daar waar het de vorige keer gestopt
is (inworp, doeltrap,…)
 Quarter 2: 15 minuten
 Rust: 10 minuten. Er wordt gewisseld van speelhelft. Aftrap door
ploeg die toss gewonnen heeft bij het begin van de wedstrijd
 Quarter 3: 15 minuten
 Pauze: 2 minuten. Er wordt niet gewisseld van speelhelft. Het spel
wordt terug op gang getrapt daar waar het de vorige keer gestopt
is (inworp, doeltrap,…)
 Quarter 4: 15 minuten
Pupillen:
viermaal 10 minuten (verplicht vervangen tussen de quarters –
iedereen speelt minimaal 50%)
 Quarter 1: 10 minuten
 Pauze: 2 minuten. Er wordt niet gewisseld van speelhelft. Het spel
wordt terug op gang getrapt daar waar het de vorige keer gestopt
is (intrap, doeltrap,…)
 Quarter 2: 10 minuten
 Rust: 10 minuten. Er wordt gewisseld van speelhelft. Aftrap door
ploeg die toss gewonnen heeft bij het begin van de wedstrijd
 Quarter 3: 10 minuten
 Pauze: 2 minuten. Er wordt niet gewisseld van speelhelft. Het spel
wordt terug op gang getrapt daar waar het de vorige keer gestopt
is (intrap, doeltrap,…)
 Quarter 4: 10 minuten
Art. 3
De wedstrijden van de Pupillen worden gespeeld met een bal, model nr. 3.
De wedstrijden van de Mini-Miniemen, Miniemen en Cadetten worden gespeeld met een bal, model
nr. 4.
Scholieren en Junioren gebruiken een bal, model nr. 5.
Alle ballen moeten normale wedstrijdballen zijn.
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Art. 4
De leeftijden in de verschillende jeugdsubcategorieën worden tijdig, vóór aanvang van het sportjaar
medegedeeld. Zij verschijnen ook jaarlijks in de wedstrijdkalender. Jongere spelers mogen spelen in
een onmiddellijk hogere subcategorie.
Bij pupillen, mini-miniemen en miniemen mogen alleen de laatstejaars in een onmiddellijk hogere
subcategorie aantreden. Inbreuken worden bestraft bij toepassing van Art. 19 b) + boete.
Art. 5
a) Indien een miniemen- of cadettenelftal bij aanvang van de wedstrijd minder dan 9 (negen) spelers
opstelt, wordt het elftal aanzien als niet opkomend. Zelfs indien het zich achteraf aanvult en de
ontmoeting betwist.
Indien in de loop van de ontmoeting, een elftal slinkt tot minder dan 8 (acht) spelers, moet de
scheidsrechter het spel staken. (Formule 9 - 8 - 7).
b) Voor de mini-miniemen gelden dezelfde voorschriften maar worden de 9 (negen) en 8 (acht)
spelers vervangen door respectievelijk 8 (acht) en 7 (zeven) (Formule 8 - 7 - 6).
c) Voor junioren en scholieren gelden dezelfde voorschriften maar wordt de formule 7 – 7 – 6.
d) Voor pupillen (5 tegen 5) gelden dezelfde voorschriften maar wordt de formule 4 – 4 – 3.
e) Voor pupillen (7 tegen 7) gelden dezelfde voorschriften maar wordt de formule 6 – 6 – 5.
In alle gevallen toepassing van art. 20 b) 3
Art. 6
In elke leeftijdscategorie kan elke ploeg maximum het aantal spelers vermelden op het wedstrijdblad
dat gelijk is aan het dubbele van het aantal spelers waarmee een ploeg maximaal de wedstrijd kan
aanvatten.
De invallers dienen vooraf op het wedstrijdblad te worden genoteerd. De wissel gebeurt bij een
spelonderbreking. De vervanging moet gebeuren aan de middellijn.
De vervangen speler moet het terrein verlaten hebben vóór de vervanger het terrein mag betreden.
De scheidsrechter dient van de vervangingen op de hoogte gebracht te worden. Er moet niets
genoteerd worden over de vervanging. Een vervangen speler mag nadien altijd terug aantreden.
Bij de pupillen mag men onbeperkt en doorlopend wisselen. De doelman kan altijd worden vervangen
door een veldspeler na aangeven.
Art. 7 Bij de subcategorie Miniemen
1. mogen de hoekschoppen genomen worden vanaf het punt: kruising grote backlijn en doellijn.
2. mag bij doelschop, de doelverdediger de bal steeds vanuit de hand uittrappen, binnen het
strafschopgebied. Hij kan hierbij rechtstreeks een doelpunt aantekenen.
3. is de terugspeelbalregel van toepassing.
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Art. 8 Bij de subcategorie Mini-miniemen
1. is het terrein begrensd door de zijlijnen en het strafschopgebied. Om de afstand tussen de zijlijn
en de hoek van het strafschopgebied af te bakenen, gebruikt men lage kegels, platte plaatjes, een
lint of trekt men met wit zand een dunne lijn (geen kalklijn). Richtlijn: 40m (breedte) op 65m
(lengte).
2. is het doelgebied een fictief gebied, dat met potjes wordt afgebakend op de zijlijn (vanaf de doellijn
7 meter richting doel tegenstrever), waarin de doelman de bal met de handen mag nemen. (Er is
geen strafschopgebied).
3. moeten, de binnenafmetingen van de doelen 5m op 2m bedragen.
De doelen moeten stevig in de grond verankerd worden.
4. wordt de hoekschop gegeven vanaf de hoeken van het strafschopgebied van het normale
speelveld. De tegenstrever dient een afstand van 7 meter te respecteren tot wanneer de bal getrapt
is. Men kan bij een hoekschop NOOIT rechtstreeks een doelpunt aantekenen.
5. mag bij een doelschop de doelverdediger – binnen zijn fictief doelgebied - de bal vanuit de handen
uittrappen of uitwerpen. Uiteraard mag hij de bal ook van op de grond in het spel brengen. De
tegenstrever mag de doelverdediger niet hinderen bij de uittrap.
Bij een doelschop (ook vanuit de handen) kan NOOIT rechtstreeks een doelpunt gescoord worden.
6. kan bij een aftrap of een beginschop NOOIT rechtstreeks gedoeld worden.
7. worden volgende fouten preventief benaderd of wordt aan de betrokken speler(s) duidelijk
gemaakt dat zij een fout maken die niet onmiddellijk bestraft wordt:
- een foutieve inworp;
- de doelverdediger die te ver uit zijn fictief doelgebied de bal met de handen speelt;
- de bal voor de tweede keer spelen nadat deze nog niet door een andere speler aangeraakt
is;
- het niet respecteren van de afstand.
8. is buitenspel, de terugspeelbal en de 6-secondenregel niet van toepassing.
9. worden alle overtredingen - uitgezonderd de fouten, waarvoor een preventieve benadering
mogelijk is - bestraft met een onrechtstreekse vrije schop.
Er worden geen strafschoppen toegekend.
Bij een (onrechtstreekse) vrije schop dienen de tegenstrevers op minstens 7 meter van de bal te
staan. Alle overtredingen in het fictieve doelgebied worden met een onrechtstreekse vrije schop
bestraft. De bal wordt op 7 meter van de doellijn gelegd, haaks op de plaats van de fout.
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Art. 9 Bij de subcategorie Pupillen
1. Wordt er gespeeld op een pupillenveld.
5 tegen 5

7 tegen 7

7x7

Richtlijn: 25m (breedte) op 35m (lengte)

Richtlijn: 30-35m (breedte) op 40-50m (lengte)

2. Is het doelgebied een fictief gebied, dat met potjes wordt afgebakend op de zijlijn (vanaf de
doellijn 7 meter richting doel tegenstrever), waarin de doelman de bal met de handen mag
nemen. Er is geen strafschopgebied.
3.

Zijn er 2 soorten doelen mogelijk;
- 5 meter breed op 2 meter hoog.
- 3 meter breed op 1,5 meter hoog.
De doelen moeten stevig in de grond verankerd worden.

4.

Worden de hoekschoppen getrapt op 10 meter van het doel. De tegenstrevers moeten op
minimum 5 meter staan tot wanneer de bal getrapt is. Men kan bij een hoekschop NOOIT
rechtstreeks een doelpunt aantekenen.

5.

Mag de doelman bij een doelschop – binnen zijn fictief doelgebied – de bal uitwerpen, inrollen
of indribbelen. De tegenstrever dient buiten het fictief doelgebied te blijven.

6.

Wordt bij aanvang van elke speelhelft en na het maken van een doelpunt afgetrapt in het midden
van het terrein. Bij de aftrap moeten de tegenstrevers op minimum 5 meter staan. Er kan bij
een aftrap of een beginschop NOOIT rechtstreeks gedoeld worden.

7.

Is buitenspel, de terugspeelbal en de 6-secondenregel niet van toepassing.

8.

Zijn alle vrijschoppen onrechtstreeks. Er zijn geen strafschoppen. Bij elke vrijschop moeten
tegenstrevers op minimum 5 meter van de bal staan. Alle overtredingen in het fictieve doelgebied
worden met een vrijschop bestraft. De bal wordt op 7 meter van de doellijn gelegd, haaks op de
plaats van de fout.

9.

Scheidsrechters: Er worden door KVV geen scheidsrechters aangeduid. De thuisploeg is hiervoor
verantwoordelijk.

10. Wedstrijdbladen:
Er mogen enkel blauwe wedstrijdbladen (speciaal voor de pupillen) worden gebruikt. De
wedstrijdbladen moeten worden bezorgd aan het verbond. (conform art. 71 van de
Uitzonderingen en Aanvullingen op de Federale Sportreglementen Afdeling Antwerpen)
De uitslagen daarentegen dienen niet gebeld te worden.
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Boetes worden niet toegepast, tenzij bij niet opdagen.
Wanneer een ploeg niet opdaagt, kan door de benadeelde club een forfaitaire vergoeding van €
10 worden gevorderd. Deze vergoeding is aan te vragen binnen een termijn van 14 dagen,
ingaande op de wedstrijddatum.
Alle spelers die aantreden, moeten aangesloten zijn: denk aan de verzekering.
11. Begeleiders: Begeleiding dient te gebeuren vanaf de zijlijn.
12. Indien de bal volledig over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht, zal de
tegenpartij van de speler die de bal het laatst raakte, hernemen met een intrap op de plaats
waar de bal over de zijlijn ging. Bij een intrap mag er NOOIT rechtstreeks gedoeld worden.
Art. 10
Een vaste jeugdverantwoordelijke moet lid zijn van de K.V.V. Haar/zijn naam en adres moet aan het
bevoegde comité meegedeeld worden en wordt jaarlijks vermeld in de kalender.
Art. 11
Een speler die niet in het bezit is van zijn aansluitingskaart of zijn identiteitsbewijs zal beboet worden
(Art. 45 A).
Een speler die noch zijn aansluitingskaart noch zijn identiteitbewijs in zijn bezit heeft, is niet
speelgerechtigd en mag dus niet aantreden. Indien hij toch aantreedt, heeft dit een boete + forfait
tot gevolg (art.19b).
Mini-miniemen en miniemen dienen alleen in het bezit zijn van hun aansluitingskaart wanneer ze in
hun eigen subcategorie spelen of wanneer mini-miniemen bij de miniemen spelen. Een speler die
hiervan niet in het bezit is, is niet speelgerechtigd en mag dus niet aantreden. Indien hij toch
aantreedt, heeft dit een boete + forfait tot gevolg (art. 19b).
Miniemen die bij de cadetten aantreden, dienen hun aansluitingskaart én hun identiteitsbewijs te
kunnen voorleggen. Wanneer zij noch hun aansluitingskaart noch hun lidkaart in hun bezit hebben,
zijn zij niet speelgerechtigd en mogen zij dus niet aantreden. Indien zij toch aantreden, heeft dit
een boete + forfait tot gevolg (art. 19b).
Bij aansluiting moet voor alle spelers samen met hun aansluitingskaart een fotokopie van hun
identiteitskaart worden afgeleverd.
Art. 12
Aansluiting meisjes: Pupillen-, mini-miniemen-, miniemen- en cadettenrangen staan open.
Meisjes die spelen in de jeugdcategorieën van pupillen tot en met cadetten mogen één jaar ouder
zijn dan de voorziene leeftijden van elke categorie.
Art. 13
In alle jeugdcategorieën dienen de ploegen vergezeld te zijn van een officieel aangesloten
ploegafgevaardigde. Deze moet op het wedstrijdblad vermeld worden. Bij ontstentenis verliest de in
gebreke zijnde ploeg de wedstrijd en wordt art. 19 toegepast + boete.
Art. 14
Wanneer een club tijdens het sportseizoen haar activiteit gedeeltelijk beëindigt of dient te beëindigen
in de categorie jeugd zodat sommige bij haar aangesloten spelers geen enkele speelmogelijkheid
meer hebben - zelfs niet in een andere subcategorie, kan het Afdelingsbestuur overgangen toestaan.
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Art. 15
Een jeugdspeler, voor zover hij enkel in de jeugdcategorie speelt, kan in het lopende seizoen zijn
overgang bekomen mits hij het bewijs levert van ernstige redenen die deze overgang zouden kunnen
rechtvaardigen. Hij dient zijn aanvraag schriftelijk in bij het Afdelingsbestuur, op straffe van nietigheid
mede ondertekend door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) en de beide betrokken clubs, eventueel
vergezeld van de nodige bewijsstukken. Het Afdelingsbestuur beslist op basis van het dossier, na
eventueel het advies ingewonnen te hebben van een door haar aangestelde commissie ad hoc.
Art. 16 Dubbele aansluiting - uitlening van spelers
a) de aansluitingskaart bij de club van oorsprong blijft behouden.
b) het Afdelingsbestuur levert op schriftelijke vraag van beide betrokken clubs, per speler een attest
af waarbij toestemming verleend wordt om gedurende het hele sportseizoen aan te treden bij een
andere club.
c) attest plus aansluitingskaart dienen samen voorgelegd te worden aan de scheidsrechter.
d) de betrokken speler mag uitsluitend aantreden bij de geattesteerde club.
e) het lidgeld K.V.V. wordt aangerekend aan de geattesteerde club.
Art. 17
Het sportuniform van pupillen en mini-miniemen moet niet genummerd zijn.
Art. 18
In de categorieën pupillen, mini-miniemen, miniemen, cadetten en scholieren is men verplicht te
spelen met voetbalschoenen waarvan de zool voorzien is van niet-metalen vaste noppen. Zij zijn uit
één stuk gefabriceerd waardoor de studs dus niet kunnen vervangen worden.
Art. 19
In functie van een vlotte communicatie en interactie tussen de verschillende actoren op het
voetbalveld, verwacht KVV dat de communicatietaal tussen spelers, begeleiders en scheidsrechters
het Nederlands is. Eventuele afwijkingsmogelijkheden kunnen worden toegestaan door het
Afdelingsbestuur.
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II. BIJZONDERE REGLEMENTERING DAMESVOETBAL
De Federale Sportreglementen van K.V.V. inclusief de Antwerpse Uitzonderingen en Aanvullingen zijn
van toepassing met in acht name van de volgende extra bepalingen:
Art. 1
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eerste ploegen en reserveploegen.
Indien een club twee of meerdere ploegen inschrijft, kunnen deze nooit in dezelfde afdeling of
onderafdeling aantreden. Enkel het Afdelingsbestuur kan hierop afwijkingen toestaan.
Art. 2
In de boetetabel wordt de damescompetitie onder de categorie 1ste ploeg gecatalogeerd.
Art. 3
Stijgen en dalen is niet van toepassing.
Art. 4
De wedstrijdduur bedraagt 2x 40 minuten.
Er wordt gespeeld met een bal nr. 5.
Art. 5 Invallers
Het aantal invallers is onbeperkt. Een vervangen speelster mag terug aantreden.
De vervangingen dienen door de scheidsrechter niet genoteerd te worden. Invallers die op het
wedstrijdblad vermeld staan, doch niet gespeeld hebben, dienen genoteerd te worden met N.G.
Art. 6 Leeftijd
Het geboortejaar om aan de damescompetitie deel te nemen, wordt jaarlijks gepubliceerd.
Art. 7
Men is verplicht te spelen met voetbalschoenen waarvan de zool voorzien is van niet-metalen vaste
noppen. Zij zijn uit één stuk gefabriceerd waardoor de studs dus niet kunnen vervangen worden.
Art. 8
Het artikel 44.4 van de Federale Sportreglementen en artikel 44 ter van de Antwerpse uitzonderingen
zijn, behoudens voor de bekercompetitie, niet van toepassing. Het blijft dus behouden voor de
bekerwedstrijden.
Art. 9
Een speler die vermeld wordt op het wedstrijdblad moet een identiteitsbewijs én een
aansluitingskaart voorleggen. Als één van beide ontbreekt, wordt er een boete toegepast (art. 45 A).
Ontbreken beide dan wordt de speler beschouwd als niet-speelgerechtigd (art. 19 b: forfait + boete).
Art. 10
Een vaste damesverantwoordelijke moet lid zijn van de K.V.V. Haar/zijn naam en adres moet aan het
bevoegde comité meegedeeld worden en wordt jaarlijks vermeld in de kalender.
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III. BIJZONDERE REGLEMENTERING RESERVEN EN VETERANEN
De Federale Sportreglementen van K.V.V. inclusief de Antwerpse Uitzonderingen en Aanvullingen zijn
van toepassing met in acht name van de volgende extra bepalingen:
Art. 1
De wedstrijdduur voor reserven bedraagt 2x 45 minuten.
De wedstrijdduur voor veteranen bedraagt 2x 35 minuten of 2x 45 minuten.
Art. 2 Het aantal vervangingen is onbeperkt.
Art. 3
De invallers - waarvan het aantal onbeperkt is - dienen vooraf op het wedstrijdblad te zijn
ingeschreven.
De wissel gebeurt bij een spelonderbreking. De vervanging moet gebeuren aan de middellijn. De
vervangen speler moet het terrein verlaten hebben voor de vervanger het terrein mag betreden.
De scheidsrechter dient van de vervangingen op de hoogte gebracht te worden. Er moet niets
genoteerd worden over de vervanging. Een vervangen speler mag nadien altijd terug aantreden.
Invallers die niet gespeeld hebben, dienen genoteerd te worden met N.G..
Art. 4 Per categorie kunnen meerdere ploegen ingeschreven worden.
Per afdeling en per onderafdeling kan slechts één ploeg per club aantreden. Deze regel is niet van
toepassing op de laagste afdeling.
De clubs dienen bij de inschrijving te melden welke rangorde er zal bestaan tussen de door haar
ingeschreven ploegen.
Art. 5 De regels van "stijgen en dalen" zijn niet van toepassing.
Art. 6
Een speler die vermeld wordt op het wedstrijdblad moet een identiteitsbewijs én een
aansluitingskaart voorleggen. Als één van beide ontbreekt, wordt er een boete toegepast (art. 45 A).
Ontbreken beide dan wordt de speler beschouwd als niet-speelgerechtigd (art. 19 b: forfait + boete).
Art. 7
Het geboortejaar om aan de veteranencompetitie deel te nemen, wordt jaarlijks gepubliceerd.
Inbreuken worden bestraft volgens Art. 19.
Art. 8
Om een elftal bij de veteranen geldig te kunnen inschrijven voor een volgend seizoen, dient er bij de
inschrijving per elftal 1 of meerdere officiële (gelegenheids)scheidsrechter(s) te worden opgegeven,
die niet wordt ingeschreven voor het leiden van wedstrijden bij de effectieven. Hij dient de
thuiswedstrijden van het elftal te leiden. Bij afwezigheid van deze scheidsrechter blijft art. 62 van de
Antwerpse Uitzonderingen gelden.
Art. 9
Het aantal officiële (gelegenheids)scheidsrechters van een elftal kan in de loop van het seizoen
aangevuld worden, zodra deze erkend zijn na het volgen van de noodzakelijke opleiding van het
scheidsrechterscomité.
Art. 10
Een veteranenelftal dat per seizoen 4 keer thuiswedstrijden laat doorgaan zonder officiële
(gelegenheids)scheidsrechter wordt uit competitie genomen en wordt het klassement opgemaakt
volgens art. 23 & 24 van de FSR. (Algemeen forfait)
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IV. BIJZONDERE REGLEMENTERING G-VOETBAL
De Federale Sportreglementen van K.V.V. inclusief de Antwerpse Uitzonderingen en Aanvullingen zijn
van toepassing met in acht name van de volgende extra bepalingen:
Art. 1
Een wedstrijd duurt tweemaal vijfentwintig minuten met een rustpauze van 5 minuten, zowel in zaal
als op het veld.
Art. 2
Verplicht: voetbalschoenen met vaste noppen (veld).
Art. 3
Spelerswissel
- is op elk ogenblik toegelaten
- is onbeperkt
- gebeurt ter hoogte van de middellijn, eerst speler eraf, dan nieuwe speler inbrengen
- de scheidsrechter moet bij een spelerswissel niet verwittigd worden.
Art. 4 Buitenspel
Buitenspel is niet van toepassing.
Art. 5
De bal wordt steeds ingerold.
Art. 6
Tijdens de wedstrijd mag een ploegafgevaardigde een time out vragen aan de scheidsrechter. Dit
kan enkel gebeuren bij een spelonderbreking. Na een teken van de scheidsrechter verlaten de spelers
het veld. Elke ploeg beschikt over een time-out (maximum 1 minuut) voor elke speelhelft, waarvan
zij het moment zelf mag bepalen.
Art. 7
Voor de aanduiding van de kampioen zal bij gelijkheid van de punten een testwedstrijd gespeeld
worden. De winnaar van deze wedstrijd is kampioen. Deze testwedstrijd zal door het G-Voetbalcomité
georganiseerd worden op een door hen aangeduide datum en terrein. Indien deze testwedstrijd op
een gelijk spel eindigt na de reglementaire speeltijd zullen strafschoppen de winnaar aanduiden.
Voor het nemen van strafschoppen verwijzen wij naar de reglementering hierover.
Art. 8 Terrein
Begrenzingen van het terrein zijn de bestaande zijlijnen en het strafschopgebied. Om de afstand
tussen de zijlijn en de hoek van het strafschopgebied af te bakenen gebruikt men lage kegels, platte
plaatjes, een lint of trekt men met wit zand een dunne lijn, geen kalklijn.
Art. 9 Doelen
De binnenafmetingen van de doelen moeten 5m op 2m bedragen. De doelen moeten stevig in de
grond verankerd worden.
Art. 10
De wedstrijdbal in de zaal is van het type drop-out, nr. 5.
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Art. 11
De wedstrijdbal op het veld is een lederen bal nr. 5 voor senioren en nr. 4 voor de jeugd.
Art. 12
De aanvoerder en de afgevaardigde ondertekenen het wedstrijdblad. De spelers moeten nooit
tekenen.
Art. 13 Spelers
Aan de competitie mag enkel worden deelgenomen door jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen met
een motorische en/of verstandelijke beperking, die dienen in het bezit te zijn van ofwel:
-een Vlaams Fondsnummer
-een duidelijk zichtbare handicap
-naar het BUSO onderwijs gaan.
Art 14
De spelers zijn houders van een lidkaart uitgereikt door KVV, deze is voorzien van een recente
pasfoto.
Art. 15 Veldvoetbal
Een ploeg bestaat uit zes veldspelers en een doelman. Bij aanvang van een wedstrijd dienen minstens
5 veldspelers en een doelman aanwezig te zijn. De wedstrijd zal gestaakt worden vanaf een ploeg
slechts drie veldspelers en een doelman op het terrein heeft.
Art. 16
Bestuursleden van KVV-afdeling G-Voetbal zijn ten allen tijden in de neutrale zone toegelaten.
Art. 17 Tuchtprocedure
Bij elke tuchtprocedure zal iemand van het bestuur van afdeling G-Voetbal aanwezig zijn, gezien de
specificiteit van deze afdeling.
Art. 18
Het uitstellen van een wedstrijd kan enkel door de sportcommissie van de afdeling G-Voetbal
gebeuren.
Art. 19
Forfaitscore betekent een verlies met 3-0.
Art. 20 Financiën
Kostendekking: Elke deelnemende vereniging dient, per ingeschreven ploeg, voor aanvang van de
competitie een deelnemingsvergoeding te storten op bankrekening nr. 736-0007683-84 op naam van
KVV afdeling G-Voetbal.
Het bedrag wordt jaarlijks begroot op de vergadering, na afloop van de competitie.
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Art. 21 Verzekeringen
De verenigingen zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering persoonlijke
ongevallen voor hun spelers af te sluiten. Desgevallend volstaat de verzekering van een andere
federatie of verbond waar de vereniging is aangesloten, voor zover deze vereniging ook de
activiteiten binnen KVV dekt.
Ploegen welke verzekerd zijn zonder de bemiddeling van KVV dienen jaarlijks een kopij van de polis
aan KVV afdeling G-voetbal te bezorgen.
De arbeidsongevallenverzekering van de werkplaats waar betrokkene tewerk is gesteld geeft meestal
geen voldoende waarborgen en is derhalve niet geldig voor de competitie. Ook hiervan dient een
kopij van de polis bezorgd te worden.
Art. 22 Boetes
Afwezig op de jaarlijkse vergadering
Algeheel niet spelen
Ontbrekende aansluitingskaart
Ontbreken drinken scheidsrechter
Niet of laattijdig doorbellen van uitslag
Laattijdig betalen van de kostendekking

Max. 25,00 €
5 € per wedstrijd met een minimum van 25,00 €
5,00 € per licentie
5,00 €
5,00 €
5,00 € per week

De boetes worden aan de betrokken ploegen ter kennis gebracht en dienen te worden betaald door
overschrijving op de rekening 736-0007683-84 op naam van KVV afdeling G-Voetbal.
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V. BIJZONDERE REGLEMENTERING ZAALVOETBAL
De Federale Sportreglementen van K.V.V. inclusief de Antwerpse Uitzonderingen en Aanvullingen zijn
van toepassing met in acht name van de volgende extra bepalingen:
Art. 1
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eerste ploegen en reserveploegen.
Indien een club twee of meerdere ploegen inschrijft, kunnen deze nooit in dezelfde afdeling of
onderafdeling aantreden.
Enkel het Afdelingsbestuur kan hierop afwijkingen toestaan.
Art. 2
De wedstrijdduur bedraagt 2 x 23 minuten met een rustpauze max. 5 minuten.
Art. 3
Een speler is gerechtigd om aan de laatste 3 wedstrijden deel te nemen, wanneer hij minstens twee
wedstrijden geheel of gedeeltelijk heeft gespeeld in competitie- en/of bekerwedstrijden van het aan
gang zijnde sportjaar. (Art. 44.4 – F.S.R.)
Art. 4
Een speler deelnemend aan 2 wedstrijden (1ste, 2de en andere ploegen van zijn club) tijdens dezelfde
competitieweek wordt bestraft met een schorsing van 2 competitiewedstrijden.
De overtredende club wordt beboet per speler. (Art 19 b - F.S.R.)
Art. 5
Speeldagen en –uren: dagelijks van maan- t/m vrijdag tussen 19 en 23 uur.
Art. 6
Verfrissingen: iedere ploeg zorgt voor zijn verfrissingen, de thuisploeg eveneens voor de
scheidsrechter.
Art. 7
De vergoeding en verplaatsing van de scheidsrechter wordt betaald door de thuisploeg.
Art. 8
De wedstrijdbal is van het type futsal.
Art. 9
Spelerswissel: - op elk ogenblik toegelaten
- is onbeperkt
- gebeurt ter hoogte van de middellijn, eerst speler eraf daarna nieuwe speler erop
- scheidsrechter moet niet verwittigd worden.
Invallers die op het wedstrijdblad vermeld staan doch niet gespeeld hebben dienen genoteerd te
worden met N.G..
Art. 10
Doelen: de binnenafmetingen van de doelen moeten 3 m. op 2 m. bedragen.
De doelen moeten stevig verankerd worden.
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Art. 11
Buitenspel is niet van toepassing.
Art. 12
De vraag voor het uitstellen van een wedstrijd kan enkel gebeuren via het zaalvoetbalcomité.
Voor het uitstellen van wedstrijden dient er een wederzijdse schriftelijke toestemming te zijn van de
betrokken clubs en dit minstens 14 dagen vóór de normale speeldatum.
Voor aanvragen voor het wijzigen of uitstellen wordt aan de vragende club € 10,00
administratiekosten aangerekend.
Uitstellen binnen de 14 dagen voor de normale speeldatum kan niet meer.
Art. 12 bis
De ploegen kunnen nog maximum twee wedstrijden laten uitstellen per seizoen, behoudens bij
onbeschikbaarheid van de zaal én mits de aanvraag van een bijkomend uitstel wordt goedgekeurd
door het bevoegde comité.
Art. 13
Financiën: elke deelnemende vereniging dient, per ingeschreven ploeg voor 1 augustus een
deelnemingsvergoeding te storten op bankrekeningnummer BE16 4098 5217 7174 op naam van KVV
met vermelding van clubnaam en –nummer.
Het bedrag wordt jaarlijks begroot.
Art. 14
De clubkleuren zoals medegedeeld bij de inschrijving en als dusdanig verschenen in de officiële
wedstrijdkalender zijn definitief vanaf 1 augustus en kunnen in de loop van het seizoen niet meer
veranderd worden. Per vastgestelde overtreding zal de ploeg beboet worden volgens art. 46 b bis F.S.R.
Art. 15
Het wedstrijdblad dient op het Verbond toe te komen uiterlijk de donderdag na de speelweek om 12
uur ’s middags. Inbreuken worden beboet volgens art. 71 - F.S.R.
Art. 16
Clubs die hun wedstrijdblad niet conform invullen worden beboet volgens Art. 69 en 70 - F.S.R.
Art. 17
Artikel 57 bis van de F.S.R. zijn niet van toepassing
Art. 18
De kosten voor de door het Verbond aangeduide 2de scheidsrechter: (art. 58 - F.S.R.):
- ten laste van de club die erom vraagt;
- bij risicowedstrijden, stijgen en dalen worden gedeeld door de beide clubs.
Art. 19
Publicaties die gelden als officiële bekendmaking zijn: de INFO en de wekelijkse AMBTELIJKE
MEDEDELINGEN (A.M.) (Art. 5 bis - F.S.R.)
Art. 20
Een speler moet, zowel bij heren als dames, ten volle 16 jaar zijn om aan te treden. Voor jongere
spelers/speelsters (15 jaar) is een medisch getuigschrift noodzakelijk. Dit dient te vermelden: “Goed
voor zaalvoetbalcompetitie in de rangen van senioren” (Art. 39 - F.S.R.).
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Art. 21
Een aansluitingskaart (voorzien van 2 gelijke pasfoto’s, medische keuring en een copy van het
identiteitsbewijs) binnengebracht op het Verbond, kan terug afgehaald worden de volgende
comitézitting. Opgelet: het afleveren van de kaart bevestigt enkel de aansluiting en doet geen
uitspraak over de speelgerechtigheid. (Art. 40 - F.S.R.)
Art. 22
Bestuurs- en ledenlijsten (art. 96 b) bis - F.S.R.)
De door de clubs aan te passen en voor akkoord getekend terug te sturen bestuurs- en ledenlijsten
dienen op het Verbond toe te komen uiterlijk op de comitézitting door het bevoegde comité bepaald.
Vanaf deze dag worden de boetes toegepast (art. 96 b - F.S.R.). Zo 14 dagen later de documenten
niet zijn toegekomen , wordt Art. 20 - F.S.R. (FF) van rechtswege toegepast voor alle ploegen van
de in gebreke zijnde club. De boete van Art. 20 b 2 - F.S.R. wordt eveneens toegepast.
Alle personen die op deze lijsten voorkomen dienen in het bezit te zijn van een spelers- en/of
bestuurskaart.
Art. 23
De straffen, uitgesproken voor een speler als zaalvoetballer zullen ook gelden voor zijn wedstrijden
als veldvoetballer, indien betrokkene 6 officiële wedstrijden of meer geschorst werd.
Schorsingen van 6 officiële wedstrijden en meer uitgesproken door andere verbonden waarvan KVV
op welke wijze ook in kennis werd gesteld, zullen ongeacht het bestaan van een conventie tussen
deze verbonden, kunnen overgenomen worden door KVV.
Al deze schorsingen gaan in vanaf de publicatie in de A.M. (Art. 297 - F.S.R.)
Art. 24
Op het wedstrijdblad mogen maximum 8 spelers ingevuld worden.
Een ploeg bestaat uit 5 spelers.
Indien een ploeg bij aanvang van de wedstrijd minder dan 4 spelers opstelt, wordt de ploeg aanzien
als niet opkomend.
Indien tijdens de wedstrijd een ploeg slinkt tot minder dan 4 spelers, moet de scheidsrechter de
wedstrijd staken.
Art. 25
Artikel 45 van de FSR is van toepassing voor zaalvoetbal.
Spelen zonder identiteitsbewijs:
Boete + forfait
Spelen zonder aansluitingskaart:
Boete
Art. 26
Men is verplicht te spelen met zaalvoetbalschoenen die geen “zwarte” strepen achterlaten op de
zaalvloer.
Art. 27
Geldige aansluitingskaarten (Art. 38 bis – F.S.R.):
Bestuurskaart: rood. Bij aansluiting dient een copy van het identiteitsbewijs bijgevoegd.
Spelerskaart heren: blauw. Spelerskaart dames: lichtbruin. Bij aansluiting dient een copy van het
identiteitsbewijs alsook een fiche medische keuring bijgevoegd te worden.
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Art. 28
Elke club die een thuiswedstrijd gespeeld heeft, is verplicht de uitslag mede te delen volgens de
onderrichtingen die jaarlijks verschijnen in het wedstrijdkalenderboekje. (Art. 73 – F.S.R.)
Art. 29
Recht om gehoord te worden.
Het recht om gehoord te worden kan bestaan uit:
- een schriftelijk verweer, (in ’t nederlands) met een duidelijke reden waarom de
minnelijke schikking of seponering niet aanvaard wordt.
- de vraag om gehoord te worden op de zetel van het verbond.
Dit schrijven of de vraag om gehoord te worden moet binnen de tien dagen na kennisgeving van het
voorstel tot minnelijke schikking of de seponering op het verbond toekomen.
Een nieuw voorstel van minnelijke schikking of seponering wordt uigesproken binnen de acht dagen
na ontvangst van het schrijven of verhoor van de betrokkene(n). (Art. 220 – F.S.R.)
Art. 30
Medische Sportkeuring (Art. 301 – F.S.R.)
De medische sportkeuring is verplicht bij elke nieuwe aansluiting voor spelers die zestien jaar of
ouder zijn.
Alle spelers die aansluiten voor ze zestien jaar zijn, moeten in het kalenderjaar dat ze zestien worden,
verplicht een medische sportkeuring ondergaan.
Spelers die niet medisch gekeurd zijn (Art. 44, 301 en 302 – F.S.R.) mogen niet deelnemen aan de
competitie, zij zijn niet speelgerechtigd.
Spelers die toch aantreden zonder medische keuring worden onmiddellijk geschorst voor twee
competitiewedstrijden + boete per overtreding aan de club.
De tegenpartij wordt winnaar van de wedstrijd FF 5-0. (Art. 19 b – F.S.R.)
Art. 31
De fiche medische keuring dient voorzien van de OG-stempel van de bezochte arts.
Art. 32
Eindrangschikking (Art. 11 C en D – F.S.R.) dient als volgt gewijzigd:
Bij gelijkheid van punten wordt de eindrangschikking voor alle reeksen opgemaakt als volgt:
1. meest gewonnen wedstrijden
2. doelgemiddelde
Voor de aanduiding van de kampioen wordt bij gelijkheid van punten en gelijkheid van gewonnen
wedstrijden eerst 1 of meerdere rangschikkingwedstrijden gespeeld en wanneer deze wedstrijden
gelijk eindigen worden:
a) tussen 2 ploegen verlengingen gespeeld (2 x 5 minuten), daarna eventueel
strafschoppen getrapt.
b) tussen 3 of meerdere ploegen na elke wedstrijd (50 minuten) steeds strafschoppen
getrapt.
De eindrangschikking van deze rangschikkingwedstrijden wordt als volgt opgemaakt:
1. meest gewonnen wedstrijden
2. doelgemiddelde
3. totaal van de gelukte strafschoppen
Indien er dan nog een gelijke stand is wordt het doelgemiddelde van het voorbije seizoen in
aanmerking genomen om de rangschikking op te maken.
Indien dan nog gelijk zal het lot bepalen.
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Art. 33
In afwijking van artikel 1A van de Uitzonderingen en Aanvullingen op de Federale Sportreglementen
Afdeling Antwerpen geldt wat volgt;
KVV of één van haar afdelingen kan een herinschrijving van een club voor een nieuw seizoen
weigeren op grond van bepaalde feiten en omstandigheden, strijdig met de KVV richtlijnen en
doelstellingen. Tevens is het mogelijk dat een bepaalde club in de loop van het seizoen – na beslissing
van het afdelingsbestuur – om bepaalde feiten en omstandigheden, strijdig met de KVV richtlijnen
en doelstellingen, geschrapt wordt van de verbondslijsten.
In beide gevallen kunnen de spelers die op dat ogenblik aangesloten zijn bij de (geweigerde of
geschrapte) club naar een andere club overgaan op voorwaarde dat niet meer dan één op dat
ogenblik aangesloten speler van de (geschrapte of geweigerde) club per seizoen aansluit bij die
andere club. In het totaal kan een club maximaal 2 spelers van éénzelfde geweigerde of geschrapte
club aansluiten. KVV kan verdere of bijkomende aansluitingen bij éénzelfde club weigeren.
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VI. UITZONDERINGEN
ANTWERPEN

EN

AANVULLINGEN

OP DE

FEDERALE SPORTREGLEMENTEN AFDELING

Art. 3
De teksten tot en met hoofdstuk XVI zijn eveneens van toepassing op de participatiesport, rekening
houdend met onderhavige uitzonderingen en aanvullingen.
Art. 4 B)
Enkel de veldvoetbalcompetitie voor de eerste ploegen bij de senioren valt onder de recreatieve
competitiesport. Alle andere organisaties vallen onder de participatiesport.
Art. 5 bis
Publicaties die gelden als officiële bekendmaking zijn: de INFO en de wekelijkse AMBTELIJKE
MEDEDELINGEN (A.M.).
Art. 6 D) en E)
Afwijkingen dienen vóór aanvang van het sportseizoen officieel bekend gemaakt te worden.
Dit artikel is niet van toepassing op dames, jeugd, reserven en veteranen.
Art. 11 C)
Dit artikel van de F.S.R. is enkel van toepassing op de eerste ploegen (recreatieve competitiesport)
Voor alle jeugd, dames, reserven en veteranen afdelingen wordt, bij gelijkheid van punten, de
eindrangschikking opgemaakt als volgt:
1. Meest gewonnen wedstrijden
2. Doelgemiddelde: dit is het quotiënt van de gemaakte doelpunten gedeeld door de
tegendoelpunten, waarbij het hoogste quotiënt doorslaggevend is
3. Resultaat van de onderlinge duels
4. Indien dan nog gelijk zal het lot beslissen.
Art. 11 D)
Voor de aanduiding van de kampioen en eventuele stijgers en dalers wordt bij gelijkheid van punten
en gelijkheid van gewonnen wedstrijden eerst 1 of meerdere rangschikkingswedstrijden gespeeld en
wanneer deze wedstrijden gelijk eindigen worden tussen 2 ploegen strafschoppen getrapt.
Dit artikel is niet van toepassing op dames, jeugd, reserven en veteranen.
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Art. 13
Wedstrijden kunnen enkel worden uitgesteld bij beslissing van het daartoe bevoegde comité.
Vrije data voorzien voorafgaand aan de competitie voor uitgestelde en/of te herspelen wedstrijden
dienen in dit opzicht aanzien te worden als voorbehouden voor het spelen van deze wedstrijden.
Enkel over wijziging van de data van de wedstrijden dient er een wederzijdse toestemming te zijn
van de betrokken clubs.
De aanvragen voor verandering van de wedstrijddatum en aanvangsuur dienen toe te komen ten
laatste 14 dagen voor de wedstrijd.
Een wedstrijd kan doorgaan tot uiterlijk donderdag na de voorziene wedstrijddatum.
Wanneer clubs in onderling overleg, doch zonder toestemming, een vastgelegde wedstrijd niet spelen
en/of data en/of uur wijzigen wordt de wedstrijd door beiden verloren met een forfait score en
worden beide clubs beboet. (Zie financiële tabel).
Art. 14
Indien een club binnen dezelfde accommodatie meerdere terreinen ter beschikking heeft, die niet
allen bespeelbaar zijn, heeft de wedstrijd van de eerste ploeg steeds voorrang.
Art. 14.2)
Bij eerste elftallen kunnen de wedstrijden in Ere-, Eerste en Tweede afdeling ten vroegste om 14u00
aanvangen. De wedstrijden in Derde, Vierde en Vijfde afdeling kunnen ten vroegste om 11u00
aanvangen.
Voor alle doelgroepen kunnen, tenzij beide partijen anders onderling overeenkomen:
1. avondwedstrijden (maandag t.e.m. vrijdag) ten laatste om 20u30 aanvangen.
2. op vrijdag wedstrijden ten vroegste aanvangen om 19u00.
3. op zaterdag wedstrijden ten laatste om 18u00 aanvangen.
4. op zondag wedstrijden ten laatste om 16u00 aanvangen.
Uitzonderingen op deze regels kunnen door het bevoegde comité worden toegestaan.
Art. 15
Clubs kunnen na de aanvang van de competitie nog een ploeg inschrijven in een onvolledige reeks.
De reeks waarin zij alsnog aantreden wordt door het sportcomité toegewezen.
Deze ploegen worden steeds aanzien als spelend buiten competitie (BK).
Art. 23
Ingeval een club verscheidene ploegen in een competitie heeft ingeschreven zal een "algemeen nietspelen" van een hogere ploeg automatisch "algemeen niet-spelen" van haar lagere ploeg(en) tot
gevolg hebben.
Een "algemeen niet-spelen" van een eerste ploeg kan dus niet aangenomen worden wanneer lagere
ploegen in competitie spelen.
Dit artikel is niet van toepassing op dames, jeugd en veteranen.
Art.25 C) Rangschikkingswedstrijden
Art. 25 C): Schrappen: “verfrissingen ev. terreinkosten”. Toevoegen: Indien de
rangschikkingswedstrijd op een neutraal terrein plaatsvindt, zal de organiserende club de
verantwoordelijkheid voor het leveren van de wedstrijdbal en het wedstrijdblad, EHBO, enz. op zich
nemen. De organiserende club levert eveneens de terreinafgevaardigde.
De terreinkosten, de betaling van de vergoedingen en de kosten voor verfrissingen zijn ten laste van
de club op wiens terrein de wedstrijd wordt gespeeld.
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Art.26 Vriendenwedstrijden
Voor elke vriendenwedstrijd dient een speciaal daartoe voorzien wedstrijdblad ingevuld te worden en
afgeleverd te worden op de verbondszetel uiterlijk drie dagen na de wedstrijd.
Art. 28 Tornooien
Elke deelnemende ploeg vult vóór aanvang van het tornooi een deelnemerslijst in. Alle
deelnemerslijsten dienen te worden afgeleverd op de verbondszetel uiterlijk drie dagen na het
tornooi.
Art. 38
Veld- en zaalvoetbal worden beschouwd als verschillende voetbaldisciplines.
Art. 38 ter
De geldige aansluitingskaarten hebben de volgende kleuren:
Bestuur veldvoetbal
Groen
Bestuur zaalvoetbal
Rood
Trainer / ploegafgevaardigde
Oranje
Spelers veldvoetbal
Geel
Speelsters veldvoetbal
Paars
Spelers zaalvoetbal
Blauw
Speelsters zaalvoetbal
Lichtbruin
Toevallige Medewerkers & Recreanten
Grijs
Art. 39
Een speler moet ten volle 16 jaar zijn om speelgerechtigd te zijn bij de senioren (eerste ploeg of
reserven). Voor jongere spelers, opgesteld in de senioren-rangen is een medisch getuigschrift
noodzakelijk. Dit dient te vermelden: "Goed voor voetbalcompetitie in de rangen der
Seniorenwedstrijd 2 x 45 minuten”.
Art. 40
Een aansluitingskaart, samen met een kopie van de identiteitskaart en inclusief 2 identieke pasfoto’s,
uiterlijk dinsdagmiddag om 12.00 uur binnengebracht op de verbondszetel, kan ten vroegste de
vrijdag hieropvolgend afgehaald worden. De speler is tegen het eerstvolgend competitieweekend na
deze dinsdag aangesloten. Opgelet: het afleveren van de kaart bevestigt enkel de aansluiting en doet
geen uitspraak over de speelgerechtigdheid.
Art. 44 ter
Bij de eerste ploegen is een speler slechts gerechtigd te spelen in het lopende seizoen indien hij
voldoet aan volgende voorwaarden:
Vóór 15 februari:
- Voor spelers van ploegen uit ere- of eerste afdeling: aangesloten zijn bij KVV afdeling Antwerpen
vóór 1 oktober van het lopende seizoen. Voor de andere afdelingen is er geen restrictie.
Na 15 februari:
- Aangesloten zijn bij KVV afdeling Antwerpen (vóór 1 oktober van het lopende seizoen voor spelers
van ploegen uit ere- of eerste afdeling) en bovendien uiterlijk op 15 februari dient hij minstens in
drie officiële wedstrijden, gespreid over minstens 3 verschillende weekends, geheel of gedeeltelijk
gespeeld te hebben in het lopende seizoen in gelijk welke afdeling of categorie.
Bij overtreding wordt de speler beschouwd als niet-speelgerechtigd en is artikel 19 b) van toepassing.
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Art. 44 quater
In alle categorieën mogen spelers, die tijdens het weekend reeds een wedstrijd geheel of gedeeltelijk
gespeeld hebben, datzelfde weekend als speler of invaller aantreden in maximaal één andere
wedstrijd.
Per wedstrijd mogen slechts vier spelers van het voorgaande recht gebruik maken.
Dit houdt in dat bij de ploeg waarin deze spelers aantreden als speler of invaller de beperking tot
vier spelers geldt.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 niveaus:
a) 1e ploegen
b) Reserven-, veteranen-, dames- en jeugdploegen
Er mag slechts van niveau gestegen worden of op éénzelfde niveau ingevallen worden.
Een speler die uitgesloten werd in de eerste wedstrijd ingevolge een rechtstreekse rode kaart of een
rode kaart ingevolge 2 x geel verliest het recht aan te treden in de 2de wedstrijd conform huidig
artikel.
Overtredingen op huidig artikel worden bestraft conform Art. 19 b (F.F.+boete).
Art 46 b bis
De clubkleuren zoals medegedeeld bij de inschrijving en als dusdanig verschenen in de officiële
wedstrijdkalender zijn definitief vanaf 1 augustus en kunnen in de loop van het seizoen niet meer
veranderd worden.
Per vastgestelde overtreding zal er per ploeg een boete opgelegd worden van 25 euro.
Art. 57 bis
De normen die gelden in K.V.V. – Afdeling Antwerpen voor het door de clubs te leveren aantal
scheidsrechters voor veldvoetbalploegen zijn de volgende:
Senioren en dames: 1 scheidsrechter per begonnen schijf van 2 elftallen.
Jeugd:
1 scheidsrechter per begonnen schijf van 4 elftallen. Ook Miniminiemenploegen tellen in deze berekening.
Nieuwe clubs worden ontheven van de verplichting scheidsrechters te leveren indien zij voor de
eerste keer één of meerdere elftallen inschrijven. Deze vrijstelling geldt slechts voor het eerste jaar.
De boetes zijn deze die voorzien zijn in de boetetabel onder Art. 57 bis 1, art. 57 bis 2a en art. 57
bis 2b.
Een club, waarvan de bij haar aangesloten scheidsrechter(s) en assistent-scheidsrechter(s), minder
dan 15 competitiewedstrijden per seizoen actief is (zijn), zal beboet worden per minder gepresteerde
wedstrijd (boete art. 57 bis 1). Geattesteerde afwezigheden wegens medische, familiale of
professionele redenen zullen met effectief geleidde wedstrijden worden gelijkgesteld. Scheidsrechters
die in hetzelfde seizoen méér dan 30 wedstrijden leiden, worden als twee scheidsrechters geteld.
Art. 57 ter
Scheidsrechters ouder dan 70 jaar mogen enkel wedstrijden van mini-miniemen, miniemen en Gvoetbal leiden, tenzij voorlegging van een attest van een sportarts of van een gespecialiseerd instituut
dat vermeldt dat men geschikt is om gedurende 2 x 45 minuten als scheidsrechter/assistentscheidsrechter te functioneren tijdens officiële wedstrijden. Tevens dient een attest van cardiologisch
onderzoek bijgevoegd te worden dat eveneens vermeldt dat men geschikt is om gedurende 2 x 45
minuten als scheidsrechter/assistent-scheidsrechter te functioneren. Beide attesten dienen jaarlijks
vóór aanvang van het seizoen afgeleverd te worden. De kosten van het onderzoek zijn ten laste van
de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter.
Scheidsrechters jonger dan 16 jaar mogen enkel wedstrijden in de pupillen, mini-miniemen of
miniemenreeksen leiden.
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Art. 60
De scheidsrechter is verplicht uiterlijk 72 uur na de betrokken wedstrijd, een schriftelijk en beknopt
verslag (speciale formulieren) te zenden aan het Verbond over de gebeurlijke wanordelijkheden of
onregelmatigheden (terrein verlaten, uitsluiting, opstootjes, vechtpartijen, niet in orde zijn van
kleedkamers, enz.) die zich vóór, tijdens of na een wedstrijd/vechtpartij zouden voorgedaan hebben.
Art. 62
Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter dient volgende rangorde in acht genomen
te worden voor het leiden van de wedstrijd:
a) Assistent-scheidsrechters officieel aanwezig: één van hen zal de ontmoeting leiden (eerste
assistent-scheidsrechter).
b) Zonder assistent-scheidsrechters: neutraal scheidsrechter, aangesloten bij het Verbond,
aanwezig: recht tot leiden van de wedstrijd. Hoogst gekwalificeerde heeft steeds voorrang.
c) Aangesloten scheidsrechter bezoekende club.
d) Aangesloten scheidsrechter bezochte club.
e) Een aangesloten gelegenheidsscheidsrechter uit de bezochte club.
f) Een aangesloten gelegenheidsscheidsrechter uit de bezoekende club.
g) Een neutraal aangesloten gelegenheidsscheidsrechter.
h) Vrijwilliger uit de bezochte club.
i) Vrijwilliger uit de bezoekende club.
Onder geen enkele voorwaarde mag de leiding toevertrouwd worden aan een persoon die niet de
minimumleeftijd van 16 jaar bereikt heeft.
In het uiterste geval dient de terreinafgevaardigde de taak van scheidsrechter op zich te nemen. Er
moet dan echter steeds in de vervanging van deze voorzien worden (Art. 54).
Onder scheidsrechter dient steeds een persoon als scheidsrechter bij het Verbond aangesloten
verstaan te worden.
Geschorste spelers met een schorsing van meer dan twee officiële wedstrijden of geschorste
scheidsrechters komen tijdens de duur van hun schorsing nooit in aanmerking als
gelegenheidsscheidsrechter.
Sanctionering geschiedt volgens art. 258.3 en/of 258.9.
Personen of scheidsrechters ouder dan 70 jaar mogen enkel wedstrijden van mini-miniemen,
miniemen en G-voetbal leiden.
Scheidsrechters jonger dan 16 jaar mogen enkel wedstrijden in de pupillen, mini-miniemen of
miniemenreeksen leiden.
Art. 65 e)
De kosten voor de door het Verbond aangeduide assistent-scheidsrechters vallen ten laste van de
thuisploeg. Vanaf 3e Afdeling (categorie: eerste ploegen) en voor junioren en scholieren worden de
kosten van de assistent-scheidsrechters gedeeld tussen bezochte en bezoekende club.
Art. 71
Het wedstrijdblad dient op het Verbond toe te komen uiterlijk de derde werkdag na de wedstrijd om
12 uur ’s middags. (Zie financiële tabel)
Art. 78
Het Sportcomité kan hierop uitzonderingen toestaan.

139

Art. 96 b) bis
Bestuurs- en ledenlijsten.
De door de clubs aan te passen en voor akkoord getekend terug te sturen bestuurs- en ledenlijsten
dienen op het Verbond toe te komen uiterlijk op de comitézitting door het bevoegde comité bepaald.
Vanaf deze dag worden de boetes toegepast (zie art. 96b). Zo 14 dagen later de documenten niet
zijn toegekomen, wordt Art. 20 (forfait) van rechtswege toegepast voor alle ploegen van de in
gebreke zijnde club. De boete van Art.20 b 2 wordt eveneens toegepast.
Alle personen die op deze lijsten voorkomen dienen in het bezit te zijn van een spelers- of
bestuurskaart. Zulks houdt in dat een bestuurslid voorkomend op de bestuurslijst over een
bestuurskaart dient te beschikken, ongeacht het feit dat hij al dan niet over een spelerskaart beschikt.
Leden- en bestuurslijsten die aan de hoger vernoemde voorwaarden in verband met de
aansluitingskaarten niet voldoen, worden beschouwd als zijnde niet op het Verbond toegekomen.
Derhalve worden de boetes toegepast tot er een conformiteit is tussen lijst en aansluitingskaarten.
Onder comitézitting wordt verstaan de vaste wekelijkse vergadering waar de A.M. samengesteld
wordt.
Art. 220
Dit recht om gehoord te worden kan bestaan uit:
- Een schriftelijk verweer, (in het nederlands) met duidelijke argumenten waarom de minnelijke
schikking of seponering niet aanvaard wordt.
- De vraag om gehoord te worden op de zetel van het verbond.
Dit schrijven of de vraag om gehoord te worden moet binnen de tien dagen na kennisgeving van het
voorstel tot minnelijke schikking of de seponering op het verbond toekomen.
Een nieuw voorstel van minnelijke schikking of seponering wordt uitgesproken binnen de acht dagen
na ontvangst van het schriftelijk verweer of verhoor van de betrokkene(n).
Art. 264 bis
Wordt gelijkgesteld met en gesanctioneerd zoals de vervalsing van een wedstrijd en kampioenschap
iedere vorm van vergoeding, beloning of verloning van sportbeoefenaars, zelfs wanneer de omvang
van deze vergoeding, beloning of verloning onder de decretale limieten zou blijven.
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Art. 1 A)
Het verplicht neerleggen van een fair play charter door de club zal ingaan vanaf het seizoen 20162017.
Art. 5 bis
De enige publicatie die geldt als officiële bekendmaking in KVV Vlaams-Brabant is de AMBTELIJKE
MEDEDELINGEN (AM) en dit zowel in zijn papieren versie, verzonden via de post, als in de digitale
versie, verzonden via e-mail. De secretaris van de aangesloten club zal hoe dan ook nog altijd een
papieren versie ontvangen.
Art.13
Indien er op de vrije data voor uitgestelde en/of herspelen wedstrijden en wedstrijd wordt geplaatst
door het bevoegde comité en de bezochte club hun terrein is niet vrij wordt de wedstrijd bij de
bezoekende club gespeeld. De scheidsrechters kosten zijn ten laste van de bezochte club.
Art. 14
Wanneer op het vastgestelde uur een bezoekende ploeg niet aanwezig is mag maximum 10 min.
gewacht worden alvorens de wedstrijd aan de vangen
Art. 20 D)
Het geven van forfait brengt volgende sancties mee: bij elke forfait zal de benadeelde club vanwege
de forfaitgevende club een bedrag van € 50,00 ontvangen dit gebeurt via de clubrekening.
Art. 39
Een speler moet ten volle 16 jaar zijn om aan te treden bij de senioren. Voor jongere spelers,
opgesteld in de senioren-rangen is een medisch getuigschrift noodzakelijk. Dit dient te vermelden:
"Goed voor voetbalcompetitie in de rangen der Seniorenwedstrijd 2x 45 minuten”.
Art. 40
Een aansluitingskaart uiterlijk maandagavond om 19.00 uur binnengebracht op de verbondszetel.
Deze speler is tegen het eerstvolgend competitieweekend na deze maandag aangesloten. Opgelet:
het afleveren van de kaart bevestigt enkel de aansluiting en doet geen uitspraak over de
speelgerechtigdheid.
Art. 44
Spelers die tijdens en speeldag reeds een wedstrijd geheel of gedeeltelijk gespeeld hebben mogen
datzelfde weekend als speler of invaller aantreden in maximaal één andere wedstrijd.
Per wedstrijd mogen slechts vier spelers van het voorgaande recht gebruik maken.
Dit houdt in dat bij de ploeg waarin deze spelers aantreden als speler of invaller de beperking tot
vier spelers geldt. Een speler die uitgesloten werd in de eerste wedstrijd verliest het recht aan te
treden in de 2de wedstrijd conform huidig artikel.
Overtredingen op huidig artikel worden bestraft conform Art. 19 b (F.F.+boete).
Het verschuiven van de datum zal door het afdelingsbestuur bekend worden gemaakt in de AM
Art. 44 bis
Alle ploegen worden aanzien als eerste ploegen. Dit artikel is niet van toepassing op de competitie
in KVV Vlaams-Brabant.
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Art. 49 bis
Het wedstrijdblad dient op het Verbond toe te komen uiterlijk de derde werkdag na de wedstrijd.
Inbreuken worden als volgt beboet:
1ste week, 2de week, 3de week: zie financiële tabel art. 71.
4de week: art. 19.
Art. 57 bis
Per club kan men slechts beboet worden voor één ontbrekende scheidsrechter. Men kan maximaal
beboet worden voor het aantal wedstrijden in de reeks met de meeste wedstrijden
Een club, waarvan de bij haar aangesloten scheidsrechter, minder dan 12 competitiewedstrijden per
seizoen actief is, zal beboet worden per minder gepresteerde wedstrijd (boete art. 57 bis 1).
Geattesteerde afwezigheden wegens medische, familiale of professionele redenen zullen met effectief
geleidde wedstrijden worden gelijkgesteld.
Art. 96 b) bis
Bestuurslijsten.
De door de clubs aan te passen en voor akkoord getekend terug te sturen bestuurslijsten dienen op
het Verbond toe te komen uiterlijk op de comitézitting door het bevoegde comité bepaald. Vanaf
deze dag worden de boetes toegepast (zie art. 96b). Zo 14 dagen later de documenten niet zijn
toegekomen, wordt Art. 20 (forfait) van rechtswege toegepast voor alle ploegen van de in gebreke
zijnde club. De boete van Art.20 b 2 wordt eveneens toegepast.
Alle personen die op deze lijsten voorkomen dienen in het bezit te zijn van een bestuurskaart. Zulks
houdt in dat een bestuurslid voorkomend op de bestuurslijst over een bestuurskaart dient te
beschikken, ongeacht het feit dat hij al dan niet over een spelerskaart beschikt. Bestuurslijsten die
aan de hoger vernoemde voorwaarden in verband met de aansluitingskaarten niet voldoen, worden
beschouwd als zijnde niet op het Verbond toegekomen. Derhalve worden de boetes toegepast tot er
een conformiteit is tussen lijst en aansluitingskaarten. Onder comitézitting wordt verstaan de vaste
wekelijkse vergadering waar de A.M. samengesteld wordt.
Art. 220
Dit recht om gehoord te worden kan bestaan uit:
- Een schriftelijk verweer, (in het Nederlands) met een duidelijk reden waarom de minnelijke
schikking of seponering niet aanvaard wordt.
- De vraag om gehoord te worden op de zetel van het verbond.
Dit schrijven of de vraag om gehoord te worden moet binnen de tien dagen na kennisgeving van het
voorstel tot minnelijke schikking of de seponering op het verbond toekomen.
Een nieuw voorstel van minnelijke schikking of seponering wordt uitgesproken binnen de acht dagen
na ontvangst van het schrijven of verhoor van de betrokkene(n).
De club of speler die een aanvraag voor recht om gehoord te worden indient staat in voor de
gemaakte onkosten.
Art. 297
De geschorste betrokkene wordt geschorst voor alle officiële functies en mag niet op het
wedstrijdblad vermeld worden.
Een speler is geschorst voor elke officiële speeldag waarop één ploeg van zijn club aan officiële
wedstrijden dient deel te nemen, met andere woorden elk kalenderweekend waarop ten minste één
ploeg van zijn club aan officiële wedstrijden dient deel te nemen.
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VIII. UITZONDERINGEN
LIMBURG

EN

AANVULLINGEN

OP DE

FEDERALE SPORTREGLEMENTEN AFDELING

Art. 1 A)
Het verplicht neerleggen van een fair play charter door de club zal ingaan vanaf het seizoen 20162017.
Art. 5 bis
Publicaties die gelden als officiële bekendmaking is de INFO.
Art. 6 E)
Indien de mogelijkheid bestaat om een competitie over meerdere reeksen te organiseren, dan zal de
indeling geschieden op basis van de rangschikking van het afgelopen voetbalseizoen. Zowel nieuwe
ploegen als bijkomende elftallen van reeds aangesloten ploegen starten in de laagste reeks.
Art. 20 d)
Het geven van forfait brengt volgende sancties mee: Bij elke forfait zal de benadeelde club vanwege de
forfaitgevende club een bedrag van € 37,00 ontvangen als tussenkomst in de verplaatsings- of
terreinkosten (dit gebeurt via de clubrekening).
Art. 20 e)
Vervalt.
Artikel 42
KVV Limburg publiceert geen overgenomen straffen van andere voetbalverbonden, de club zelf is
verantwoordelijk voor het aansluiten van een speler.
Art. 44
- Spelers officieel aangesloten vóór 31 december van het lopend sportseizoen zijn speelgerechtigd
om alle verdere wedstrijden van het lopende sportseizoen te betwisten.
- Spelers aangesloten na 31 december van het lopend sportseizoen moeten minstens 3 officiële
wedstrijden gespeeld hebben vóór 15 februari om nadien nog speelgerechtigd te zijn.
Art. 44 ter
Een speler deelnemend aan 2 (twee) wedstrijden op een officiële competitiedag, zelfs als invaller zonder
de volledige wedstrijd gespeeld te hebben, wordt bestraft met een schorsing van 2 (twee) officiële
competitiewedstrijden. De overtredende club wordt beboet per speler en wordt bestraft met een
forfaitscore in haar nadeel.
Art. 50
Het aantal invallers bedraagt maximum 4 per wedstrijd. Het aantal vervangingen is onbeperkt. De
invallers dienen vooraf op het wedstrijdblad te zijn ingeschreven.
De wissel gebeurt bij een spelonderbreking. De vervanging moet gebeuren aan de middellijn. De
vervangen speler moet het terrein verlaten hebben voor de vervanger het terrein mag betreden.
De scheidsrechter dient van de vervangingen op de hoogte gebracht te worden. Er moet niets
genoteerd worden over de vervanging. Een vervangen speler mag nadien terug aantreden.
Invallers die niet gespeeld hebben, dienen genoteerd te worden met N.G.

143

Art. 296
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de genoteerde gele kaarten tijdens officiële
bekerwedstrijden en officiële competitiewedstrijden. Deze worden afzonderlijk genoteerd en
gesanctioneerd en gelden enkel voor de wedstrijden (beker of competitie) waarin ze werden
genoteerd.
De automatische schorsing na de derde, vijfde, zevende, achtste en elke daaropvolgende gele kaart
blijft behouden maar enkel voor de wedstrijden waarin de gele kaarten genoteerd werden (beker of
competitie afzonderlijk).
Art. 297
Spelers geschorst voor een periode van meer dan 6 (zes) officiële wedstrijden door andere
voetbalverbonden zijn voor deze periode tevens geschorst bij K.V.V. Limburg. Het bevoegd comité
onderzoekt de klachten ter zake. UITGEZONDERD: spelers die reeds rechtsgeldig waren aangesloten.
Schorsingen waartegen geen rechtsmiddelen meer kunnen worden aangewend ingevolge rode
kaarten van meer dan drie officiële wedstrijden gelden zowel voor de officiële bekercompetitie als
voor de officiële competitie. Schorsingen van minder dan 4 officiële wedstrijden gelden enkel voor
de wedstrijden (beker of competitie) waarin de rode kaart werd genoteerd.
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IX. UITZONDERINGEN
VLAANDEREN

EN

AANVULLINGEN

OP DE

FEDERALE SPORTREGLEMENTEN AFDELING

Art. 1 A)
Het verplicht neerleggen van een fair play charter door de club zal ingaan vanaf het seizoen 20162017.
Art. 5 bis
Publicaties die gelden als officiële bekendmaking zijn de AMBTELIJKE MEDELINGEN (A.M.)
Art.14
Bijvoegen: "Wanneer een wedstrijd niet kan gespeeld worden of geschorst wordt wegens één der
gevallen van Art.88 A en de tegenstrever en/of de scheidsrechter de verplaatsing hebben gemaakt,
zullen in geval van overmacht, de verplaatsingskosten door de twee verenigingen elk voor de helft
worden gedragen, mits dit schriftelijk aangevraagd wordt binnen de termijn van 14 dagen. Indien de
thuisploeg duidelijk in fout is door nalatigheid, vallen de volledige kosten lastens de in fout zijnde
vereniging. Als basis voor de vergoeding geldt steeds 15 verplaatsingsonkosten gedeeld door twee,
tenzij andersluidende overeenkomst.”
Art.14.1)2.
Bijvoegen: “Individuele afgelastingen moeten steeds aangekondigd worden door de gevolmachtigde
persoon van het bevoegd comité. Mededelingen van club naar club hebben geen enkele waarde als
zij niet bevestigd zijn door de gevolmachtigde van het Verbond. Overtredingen kunnen
gesanctioneerd worden volgens Art.19.”
Art.20
Het geven van forfait moet gebeuren via de gevolmachtigde van het bevoegd comité en nooit
rechtstreeks van club naar club, tenzij gevallen van overmacht waarover het bevoegd comité
soeverein zal oordelen. Overtredingen worden gesanctioneerd volgens Art.20.b.3.
Art.20.a
Bijvoegen: “Voor bekerwedstrijden 3 – 0 verlies.”
Art.20.d
Door de benadeelde club en als compensatie voor de geleden schade, kan bij elke gegeven forfait,
binnen een termijn van 14 dagen na de officiële bekendmaking, een vergoeding gevorderd worden
van de ploeg die forfait heeft gegeven. Deze vordering gebeurt schriftelijk met een gewone brief bij
het bevoegd comité op de provinciale zetel. De vergoeding bedraagt maximaal € 125,00 voor
ereklasse en € 100,00 voor eerste klasse.
In specifieke omstandigheden, waarover het soeverein oordeelt, kan het bevoegd comité beslissen
de vergoeding te beperken of niet toe te kennen (zie ook Artikel 22).
Art.40
Bijvoegen: "In principe is dit 10 dagen na de postdatum van verzending of 10 dagen na afgifte op
dinsdagavond op het verbond (met ontvangstmelding), eerste en laatste dag mee te tellen, plus
medisch geschikt zijn. Kaarten die tot en met de vrijdag binnenkomen krijgen als aansluitingsdatum
vrijdag + 10 dagen d.w.z. de zondag.”
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Art.42
Verduidelijking van het artikel: Vlaanderen neemt de straffen van meer dan zes officiële wedstrijden
over die door de andere provincies van de K.V.V. werden geacteerd. Daarbij nemen wij ook over de
straffen van meer dan zes officiële wedstrijden uitgesproken in de KBVB, KBLVB, LVVBM, VGG en
AVVV. Van het ogenblik dat wij die in Oost Vlaanderen acteren, worden zij ook overgenomen door
de andere provincies van de K.V.V. Het principe blijft dat de schorsingen slechts ingaan vanaf de
publicatie in de A.M.
Art.44.4
In een seizoen is een speler speelgerechtigd voor officiële wedstrijden na 1 maart voor zover hij vóór
deze datum aangesloten is.
Een speler die aansluit ná deze datum mag wel deelnemen aan trainingen, vriendschappelijke
wedstrijden enz. Voor officiële wedstrijden is hij pas speelgerechtigd vanaf het volgende seizoen (dat
aanvangt in de tweede jaarhelft).
Het verschuiven van de datum van 1 maart kan geschieden door het afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur kan uitzonderingen toestaan in gevallen van overmacht waarover het soeverein
oordeelt.
De betrokken club dient deze uitzondering schriftelijk aan te vragen, met motivering en eventueel
gestaafd door relevante bewijsstukken.
Art.57 bis
Bijvoegen: "Wanneer een scheidsrechter aangesloten bij een club in de loop van het seizoen ontslag
neemt of ontslagen wordt, krijgt de betrokken vereniging DRIE maanden de tijd om voor een
vervanger te zorgen"
Art.71
Het origineel wedstrijdblad moet op de verbondszetel zijn ten laatste de dinsdag volgend op de
wedstrijd vóór 17 uur. Faxen van het wedstrijdblad is niet toegelaten. Indien het document per post
wordt opgestuurd wordt rekening gehouden met de datum van de poststempel.
Art.76
Bijvoegen: "Er mag geen waarborgsom gevraagd worden. Evenwel zal bij verlies van de sleutel een
vergoeding van minimum € 12,50 worden aangerekend. Deze vergoeding dient schriftelijk, binnen
de termijn van 14 dagen, te worden aangevraagd"
Art.78
Bijvoegen bij eerste zin: “Het Sportcomité kan hierop uitzonderingen toestaan.”
Art.91
Bijvoegen: "Een bestuurslid kan steeds vrijwillig ontslag indienen. Betrokkene dient dit ontslag
schriftelijk bekend te maken aan het Verbond. Dit ontslag wordt in de A.M. gepubliceerd. Evenwel
neemt dit ontslag de financiële verplichtingen niet weg die betrokkene heeft gedurende het lopende
seizoen.
Bij gebrek aan vrijwillig ontslag dient dit ontslag te worden verleend door de meerderheid der geldig
aangesloten bestuursleden (dus deze in het bezit van een groene kaart van bestuurslid). Op deze
ontslagbrief dienen de betrokken bestuursleden eigenhandig te tekenen. Bij ontvangst wordt deze
beslissing kenbaar gemaakt in de A.M. en is het ontslagen bestuurslid ook ontheven van zijn financiële
verplichtingen t.o.v. het Verbond. Ontslagbrieven niet in regel met deze bepalingen worden niet
aanvaard en teruggestuurd"
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Art.96 b
Bijvoegen: "De bestuursleden dienen eigenhandig te tekenen op het inschrijvingsformulier. Dit zijn
dan de verantwoordelijken van de club gedurende het lopende seizoen. (Boete)
Art.211
De bevoegde vertegenwoordiger (scheidsrechter, bondslid, …) is gemachtigd om een verslag op te
maken over feiten die zich voorgedaan hebben 1 uur vóór tot 1 uur na zijn officiële
vertegenwoordiging (wedstrijd, vergadering, …). Feiten die zich buiten hoger vermeld tijdsvenster
voordoen vallen buiten de bevoegdheid van de federatie, maar kunnen desgevallend burgerlijk
verhaald worden.
Art.220
Het recht om gehoord te worden moet schriftelijk ingediend worden binnen de tien dagen volgend
op de kennisgeving, gericht aan de voorzitter van het bemiddelingscomité bij gewone brief. De
voorzitter bepaalt de datum waarop betrokkene kan gehoord worden. Art.224 is van toepassing.
Het recht om gehoord te worden is kosteloos maar de verplaatsingskosten van de comitéledenrechters en van de scheidsrechters dienen betaald te worden.
Art.222.2 toevoegen aan eerste lid
Het behandelingsrecht bedraagt 75 euro.
Art. 257.6
De voorwaardelijke schorsing wordt effectief, wanneer binnen de opgelegde termijn een nieuwe,
effectieve schorsing wordt uitgesproken van minstens 6 officiële wedstrijden.
Art.296 Gele kaarten
2de lid: Bij de derde, vijfde, zevende, achtste en elke daaropvolgende gele kaart tijdens hetzelfde
seizoen wordt bijkomend een boete van € 2,50 opgelegd.
3de lid: Er wordt bijkomend een boete van € 5,00 opgelegd.
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5)

HET DECREET OP DE NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR

Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele
sportbeoefenaar.
(B.S. 12.IX.1996)
Art. 1

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in Artikel 127 van de grondwet.

HOOFDSTUK I - DEFINITIES
Art. 2

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:
1. sportmanifestatie: elk initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of
demonstratieve doeleinden in georganiseerd verband;
2. niet-professionele sportbeoefenaar: de sportbeoefenaar die zich voorbereidt op of
deelneemt aan een sportmanifestatie en daarvoor geen arbeidsovereenkomst heeft
aangegaan in het kader van de wet van 24 februari 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar.
3. sportvereniging: elke vereniging die bij overeenkomst of krachtens haar statuten
hoofdzakelijk tot doel heeft sportmanifestaties te organiseren;
4. sportfederatie: groepering tot sportverenigingen die bij overeenkomst of krachtens haar
statuten hoofdzakelijk tot doel heeft sportmanifestaties te organiseren;
5. opgezegde sportvereniging: de sportvereniging waarbij de niet-professionele
sportbeoefenaar gedurende het voorbije sportseizoen aangesloten was en daarmee de
overeenkomst is opgezegd;
6. Hoge Raad: de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport, opgericht bij het decreet van 23 juli
1992 houdende oprichting van een Vlaamse Hoge Raad voor de Sport.

HOOFDSTUK II - DE VRIJHEIDSREGELING
Art. 3

§ 1 De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en
zijn sportvereniging jaarlijks te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van
lidmaatschap, waarbij de niet-professionele sportbeoefenaar bij zijn toetreden tot de
sportvereniging de rechten en de plichten van dat lidmaatschap aanvaardt, voor zover
deze rechten en plichten niet strijdig zijn met de bepalingen van dit decreet of met
andere bepalingen van dwingend recht. Dit gebeurt op straffe van nietigheid bij een
tussen 1 juni en 30 juni ter post aangetekende brief aan de opgezegde sportvereniging
en aan de sportfederatie. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs
van verzending. De brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend. De Vlaamse Regering
kan op verzoek van een sportfederatie die in het vorige lid bepaalde data aanpassen
aan de behoeften van de betrokken sporttak, voor zover de nieuwe opzeggingsperiode
ten minste één maand bedraagt. De sportverenigingen en de sportfederaties zijn
verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige beëindiging van de
overeenkomst door de niet-professionele sportbeoefenaar. Zij moeten ook de vrije
keuze van aansluiting bij een nieuwe sportvereniging door de niet-professionele
sportbeoefenaar eerbiedigen.
§ 2 De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming ook, bij de
regelmatige beëindiging van een overeenkomst tussen een niet-professionele
sportbeoefenaar en zijn sportvereniging, naar aanleiding van of gekoppeld aan de
overgang van de niet-professionele sportbeoefenaar van de opgezegde
sportvereniging naar een andere vereniging, is verboden. Dit is evenzeer het geval
wanneer de niet-professionele sportbeoefenaar zijn overeenkomst beëindigt om naar
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een andere sportvereniging over te gaan en daar een professioneel statuut
aanneemt.
§ 3 Interne reglementen van de sportfederaties, die onder meer bepalingen bevatten over
de voorwaarden en de wijze van aansluiting, de opleiding en de financiering van de
opleiding en de algemene werking van de federatie en de sportverenigingen, mogen
niet in strijd zijn met de vrijheidsregeling zoals bepaald in dit artikel.
HOOFDSTUK III - WAARBORGEN
Art. 4

Nietig is elke bepaling van een reglement of een overeenkomst die ertoe strekt - in strijd
met dit decreet en met de uitvoeringsbesluiten ervan de rechten van de niet-professionele
sportbeoefenaar aan te tasten om hem zwaardere verplichtingen op te leggen.

Art. 5

De overeenkomst van een minderjarige sportbeoefenaar met een sportfederatie of een
sportvereniging moet op straffe van nietigheid worden vastgesteld door een geschreven
stuk dat meeondertekend is door de wettige vertegenwoordiger van de minderjarige. De
sportverenigingen en de sportfederaties hebben de plicht om bij de aansluiting van een lid,
op de keerzijde van de aansluitingskaart te vermelden waar en hoe de volledige
reglementen van de sportvereniging kunnen worden geraadpleegd. Tevens krijgt het
nieuwe lid bij zijn aansluiting een bondige samenvatting van de reglementen van de
federatie inzake de vrijheidsregeling, met inzonderheid de overeenkomstig Artikel 3 §1, na
te leven opzeggingsperiode, en de disciplinaire maatregelen, alsmede van de
verzekeringsovereenkomsten, inzonderheid inzake ongevallen en aansprakelijkheid, die ten
behoeve van de sportbeoefenaars zijn aangegaan. Wijzigingen worden schriftelijk aan de
sportbeoefenaar meegedeeld. Het nieuwe lid wordt ook ingelicht over de waarborgen die
dit decreet de niet-professionele sportbeoefenaar biedt.

Art. 6

Elke concurrentiebeding moet als niet-geschreven worden beschouwd.

Art. 7

Iedere overeenkomst tot arbitrage, gesloten voor het ontstaan van een geschil waartoe de
toepassing van dit decreet aanleiding kan geven, is van rechtswege nietig.

HOOFDSTUK IV - DE TUCHTREGELING
Art. 8

De disciplinaire procedure en de maatregelen in de statutaire, reglementaire en contractuele
bepalingen van de sportfederatie of de sportvereniging moeten de rechten van de
verdediging van de niet-professionele sportbeoefenaar waarborgen. Deze waarborg is van
toepassing voor zover het een tuchtregeling betreft die niet voorgeschreven is door het
decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. De waarborg
houdt onder meer in:
1° dat de organen die bevoegd zijn om de disciplinaire maatregelen uit te spreken,
samengesteld zijn uit een of meer personen die op geen enkele wijze een persoonlijk
belang hebben bij de zaak noch betrokken zijn geweest bij het voorafgaand onderzoek;
2° dat de zittingen openbaar zijn, tenzij op verzoek van de niet-professionele
sportbeoefenaar beslist wordt met gesloten deuren zitting te houden of de
openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden;
3° dat de procedure rekening houdt met de jeugdige leeftijd van vele niet-professionele
sportbeoefenaars en ter zake aangepaste maatregelen bevat;
4° dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens:
a) schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde
feiten;
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b) het recht heeft om, na afloop van het onderzoek, eventueel in vertegenwoordigheid
van of vertegenwoordigd door een raadsman alle stukken van het dossier in te zien;
het recht heeft om zich bij zijn verschijning voor de instanties die bevoegd zijn om
disciplinaire maatregelen uit te spreken, te laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een raadsman van zijn keuze.
c) het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse taal
niet begrijpt of niet spreekt;
d) het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen
en aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen;
5° dat de disciplinaire maatregelen uitgesproken worden bij gemotiveerde beslissing en
vatbaar zijn voor hoger beroep bij een beroepsinstantie die minstens uit drie personen
bestaat.
HOOFDSTUK V - CONTROLE- EN STRAFMAATREGELEN
Art. 9

§ 1 Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de
ambtenaren die de Vlaamse regering aanwijst toezicht op de uitvoering van dit decreet
en de uitvoeringsbesluiten ervan. Deze ambtenaren hebben, voor wat het toezicht op
de naleving van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten betreft, de hoedanigheid van
officier van gerechtelijke politie. De sportverenigingen en de sportfederaties, en meer
in het bijzonder de personen die wettelijk, statutair of feitelijk de bevoegdheid hebben
om de sportvereniging of de sportfederatie te vertegenwoordigen zijn ertoe gehouden
hun volledige medewerking bij dit toezicht te verlenen.
§ 2 Om hun opdracht van toezicht uit te voeren, mogen de ambtenaren bedoeld in § 1:
1° elk onderzoek instellen en alle inlichtingen inwinnen die zij noodzakelijk achten om
zich ertoe te vergewissen dat de bepalingen van dit decreet en zijn
uitvoeringsbesluiten worden nageleefd;
2° alle personen ondervragen over alle feiten die nuttig zijn voor de uitoefening van
het toezicht;
3° inzage en afschrift nemen van alle documenten die vereist zijn om de bij dit decreet
en zijn uitvoeringsbesluiten bepaalde opdracht te vervullen en ze tegen
ontvangstbewijs in beslag nemen.
§ 3 De aangewezen ambtenaren hebben, voorzien van de passende legitimatiebewijzen,
toegang tot alle lokalen van de sportvereniging en de sportfederatie die beschouwd
kunnen worden als plaatsen toegankelijk voor het publiek. Tot de bewoonde lokalen
hebben zij slechts toegang tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds en
wanneer de rechter in de politierechtbank daartoe vooraf toestemming heeft gegeven.
§ 4 De aangewezen ambtenaren kunnen bij de uitvoering van hun opdracht de bijstand
vorderen van de politie.
§ 5 De aangewezen ambtenaren stellen de overtredingen vast door middel van processenverbaal die bewijs leveren zolang het tegendeel niet bewezen is. Deze processenverbaal worden binnen zeven dagen, te rekenen van de datum van de vaststelling van
de overtreding, aan de Vlaamse regering gezonden. De Vlaamse regering stuurt
hiervan binnen veertien dagen, te rekenen van de datum van de vaststelling van de
overtreding, een eensluidend verklaard afschrift aan de procureur des Konings en aan
de overtreder.
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Art. 10

§ 1 Als een sportvereniging of een sportfederatie een of meer bepalingen van dit decreet
niet naleeft, zal de Vlaamse regering haar aanmanen deze bepalingen na te volgen,
naar gelang van het geval binnen een termijn van acht dagen tot zes maanden.
§ 2 Na advies van de Hoge Raad over de aard van de op te leggen sanctie, kan de Vlaamse
regering aan elke sportvereniging of sportfederatie die binnen de gestelde termijn geen
gevolg aan de in § 1 bedoelde aanmaning, een of meer van de hiernavolgende sancties
opleggen, nadat de vereniging of de federatie de gelegenheid heeft gekregen om haar
standpunt te verantwoorden en zich te verdedigen:
1° de verplichte openbaarmaking, op kosten van de sportvereniging of van de
sportfederatie, van de aanmaning en in voorkomend geval van de hiernavolgende
sancties. Dit dient te gebeuren door aanplakking op de door de Vlaamse regering
te bepalen plaatsen en door opname in minstens vijf kranten of weekbladen die zij
aanwijst;
2° het verbod dat onverschillig welk openbaar bestuur gedurende een periode van ten
hoogste drie jaar volgend op de sanctie subsidies van welke aard ook zou
toekennen van de sportvereniging of de sportfederatie;
3° het verbod voor de sportvereniging of de sportfederatie om gedurende een termijn
van minstens één maand en hoogstens zes maanden sportmanifestaties te
organiseren binnen het geheel of een gedeelte van de Vlaamse Gemeenschap;
4° het opleggen van een geldboete die naar gelang van het geval per overtreding kan
variëren van € 250,00 tot € 2.500,00 voor een sportvereniging, en van € 2.500,00
tot € 25.000,00 voor een sportfederatie.
§ 3 Alle overheden zijn verplicht aan de sportvereniging of de sportfederatie, bedoeld in
§2, 3°, elke vergunning om sportmanifestaties te houden te weigeren of in te trekken.

Art. 11

§ 1 Met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van
zesentwintig tot tweeduizend frank of met één van die straffen alleen worden gestraft:
1° de persoon die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of
de sportfederatie te vertegenwoordigen en die weigeren de gevolgen te erkennen
van de regelmatig ingestelde procedure tot beëindiging van de overeenkomst tussen
de sportbeoefenaar en zijn sportvereniging, zoals bepaald in Artikel 3 §1;
2° de personen die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of
de sportfederatie te vertegenwoordigen, en die het verbod tot het betalen van enige
vergoeding, in welke vorm of benaming ook, genoemd in Artikel 3 §2 overtreden;
3° de personen die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of
de sportfederatie te vertegenwoordigen en die zich schuldig maken aan het niet
toestemmen in, het misleiden van of het zich verzetten tegen het toezicht bepaald
in Artikel 9.
§ 2 Poging tot één van de wanbedrijven in § 1 wordt gestraft met een gevangenisstraf van
acht dagen tot een maand en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd
frank of met één van die straffen alleen.
§ 3 In geval van herhaling binnen twee jaar vanaf de datum waarop de veroordeling
wegens een wanbedrijf zoals bepaald in § 1 of § 2 in kracht van gewijsde is getreden,
worden de in § 1 of § 2 bepaalde straffen verdubbeld.
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HOOFDSTUK VI - OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN
Art. 12

Opgeheven worden:
1° het decreet van 25 februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde
sportbeoefenaar.
2° het koninklijk besluit van 24 maart 1978 houdende uitvoering van het decreet van de
cultuurraad van de Nederlandse cultuurgemeenschap van 25 februari 1975 tot
vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar.

Art. 13

De sportverenigingen of de sportfederaties die ter uitvoering van het Artikel 3 van het
decreet van 25 februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde
sportbeoefenaar een aanpassing hebben gekregen van de periodes, blijven deze
aangepaste periodes behouden, met dien verstande dat de begindatum van de
opzeggingstermijn onveranderd blijft en dat vanaf dan de absolute duur van de aansluitende
periodes in overeenstemming wordt gebracht met het bepaalde Artikel 3 § 1.

Art. 14

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1997.
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