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TITEL 1 - REGLEMENTAIR KADER VOETBAL 
VLAANDEREN  

1 ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Verhouding Boek B - Definities  

Artikel V1.1   

Onderhavig document maakt het Reglement uit van Voetbal Vlaanderen. Het reglement vult 

de statuten van Voetbal Vlaanderen aan en bepaalt de nadere regels inzake de organisatie, 

de werking en de competities van Voetbal Vlaanderen.   

 

Artikel V1.2   

In onderhavig document dienen de hierna volgende termen als volgt gelezen te worden :  

- wanneer naar het reglement wordt verwezen, wordt het Reglement van Voetbal 

Vlaanderen, ook Boek V genoemd, bedoeld; 

- wanneer naar de statuten wordt verwezen, worden de statuten van Voetbal Vlaanderen 

bedoeld; 

- wanneer naar het Bestuur wordt verwezen, wordt het Bestuur van Voetbal Vlaanderen 

bedoeld; 

- wanneer naar de Algemene vergadering wordt verwezen, wordt de Algemene 

vergadering van Voetbal Vlaanderen bedoeld; 

- wanneer naar de Voorzitter of Secretaris-generaal wordt verwezen, worden 

respectievelijk de Voorzitter van Voetbal Vlaanderen en de Secretaris-generaal van 

Voetbal Vlaanderen bedoeld.  

- wanneer naar het bondsblad wordt verwezen, wordt het bondsblad van Voetbal 

Vlaanderen bedoeld.  

- wanneer naar de administratie wordt verwezen, worden de administratieve diensten 

van Voetbal Vlaanderen bedoeld;  

 

Artikel V1.3   

Boek B van het Bondsreglement is behoudens andersluidende bepaling in onderhavig 

reglement integraal toepasselijk op Voetbal Vlaanderen.  

 

  De volgorde van de Titels van Boek B zullen in onderhavig reglement gevolgd 

  worden voor die hoofdstukken waarvoor een afzonderlijke regeling in  

  onderhavig reglement geldt.  

 

Het betreft in het bijzonder aanvullingen op de volgende Titels van Boek B :  

 

- Titel 1, Reglementair kader 

- Titel 2, Bondsorganisatie 

- Titel 5, Officials en niet spelende aangeslotenen  

- Titel 7, Competities  
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1.2 Specifieke reglementering betreffende de bevordering van de 

algemene sportbeoefening, bestrijding mensenhandel.  

Artikel V1.4   

De statuten en het reglement houden geen bepalingen in waardoor de bevordering van de 

algemene sportbeoefening verhinderd wordt. Voetbal Vlaanderen onderschrijft en onderwerpt 

zich aan de regelgeving inzake het verbod op mensenhandel, de tewerkstelling van 

buitenlandse arbeidskrachten en de arbeidsbemiddeling.  

 

1.3 Verzekeringen 

Artikel V1.5   

In uitvoering van het decreet van 13 juli 2001, zal Voetbal Vlaanderen: 
 

1° de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders, haar 

personeel en haar aangestelden, bedoeld in de artikelen 1382 tot en met 1386 van het 

Burgerlijk Wetboek, door een verzekering laten dekken; 

 

2° ter bescherming van haar aangesloten leden verzekeringspolissen afsluiten die voldoen 

aan de door de Vlaamse regering bepaalde minimumvoorwaarden; 

   Zie bijlage bij het Bondsreglement- Verzekeringen.  

 

3° ter bescherming van niet-leden bij sportpromotionele acties aparte verzekeringspolissen 

afsluiten die voldoen aan de door de Vlaamse regering bepaalde minimumvoorwaarden. 

 

2 HET REGLEMENT VOETBAL VLAANDEREN 

2.1 Verbintenis tot naleving  

Artikel V1.6   

Voetbal Vlaanderen beschikt, conform het reglement, over de volheid van bevoegdheid in 

sportieve, reglementaire, disciplinaire, administratieve en jurisdictionele aangelegenheden. 
 

Artikel V1.7   

De leden en aangeslotenen van Voetbal Vlaanderen, die tevens lid en aangeslotenen zijn van 

de KBVB: 

 

1° aanvaarden de bovenstaande bevoegdheid; 

 dienen het reglement na te leven. Zij worden geacht het reglement te kennen, alsook de 

interpretatieve beslissingen die deze aanvullen en in het bondsblad gepubliceerd worden. 

 

 Het bondsreglement (Boek B) en de bijlagen aan het reglement van de KBVB 

         gelden onverkort voor Voetbal Vlaanderen en al haar leden en 

aangeslotenen. 

 



 

 
BOEK V   Page 9 of 115 

 

2.2 Interpretatie van het reglement 

Artikel V1.8   

Alle in dit Boek V niet voorziene gevallen die het administratieve karakter of de werking van 

de administratie van Voetbal Vlaanderen overschrijden, alsook elke onduidelijke bepaling 

worden onder de vorm van interpretatieve beslissing door het Bestuur beslecht indien de 

noodzaak daartoe bestaat en de hoogdringendheid vaststaat. 

 

Deze beslissing is onmiddellijk van toepassing en geldig voor het lopende seizoen. De 

beslissing wordt binnen de veertien kalenderdagen in het bondsblad gepubliceerd. 

 

Wanneer een procedure hangende is bij een bondsinstantie, kan er geen interpretatieve 

beslising genomen worden die uitwerking zou hebben in de betrokken zaak.  

 

Opdat deze interpretatie nog van kracht zou zijn na het lopende seizoen, dient de Vlaamse 

Studiecommissie zich hierover uit te spreken. 

 

2.3 Voorstellen tot wijziging van de statuten of het reglement  

Artikel V1.9   

De voorstellen tot wijziging van de statuten of het reglement, voorzien van een motivering en 

teksten, worden ingediend door één van de vertegenwoordigende delegaties en dit uiterlijk op 

30 april. 

 

  Deze voorstellen worden aan de Secretaris-generaal gericht met kopie aan de 

          Secretaris van de Vlaamse Studiecommissie.   

 

Voorstellen die uitgaan van het Bestuur dienen ten laatste op de datum van de publicatie van 

de agenda van de algemene vergadering in het bondsblad ter kennis van de clubs gebracht 

worden. 

 

Artikel V1.10   

De secretaris van de VSC maakt, in samenspraak met zijn Voorzitter, een agenda over aan 

de leden van de VSC en aan de leden van het Bestuur van Voetbal Vlaanderen.  

 

2.4 Onderzoek en besluitvorming in de VSC  

Artikel V1.11   

Het onderzoek van de voorstellen tot wijziging van de statuten en/of het reglement wordt 

uitgevoerd door de Vlaamse Studiecommissie (VSC). 

 

Artikel V1.12   

Om een voorstel goed te keuren dient minstens 71% van de stemmen uitgebracht door de 

stemgerechtigde delegaties zoals vastgesteld door het Bureau van VSC in te stemmen met 

het voorstel. 
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Specifiek betekent dit: 
 

Aantal uit te 
brengen 
stemmen 

Aantal 
stemmen om 
quorum te 
bereiken 

4 3 

5 4 

6 5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 8 

11 8 

 

Er is geen beslissingsrecht omtrent voorstellen die uitsluitend betrekking hebben op het 

profvoetbal of ACFF. 

 

2.5 Vetorecht van het Bestuur  

Artikel V1.13   

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft het recht zich te verzetten tegen voorstellen of 

beslissingen omtrent reglementswijzigingen die indruisen tegen het beleidsplan van Voetbal 

Vlaanderen of in strijd zijn met wettelijke of decretale bepalingen. 

 

De te volgen procedure in dit verband is als volgt vooraleer de Hoge Raad kan gevat worden: 

 

1° In alle materies, na de publicatie in de agenda of na de uiteindelijke stemming in openbare 

zitting, kan de Voorzitter van Voetbal Vlaanderen of bij ontstentenis van deze zijn 

plaatsvervanger, verklaren dat een voorstel tot reglementswijziging of een in de VSC 

gestemde wijziging indruist tegen het beleidsplan van Voetbal Vlaanderen of in strijd is met 

wettelijke of decretale bepalingen.  

Deze beslissing dient uiterlijk 5 dagen na de zitting van de VSC per mail te worden 

medegedeeld aan het secretariaat van de VSC. 

 

2° In dat geval wordt het beoogde onderzoek van het voorstel tot reglementswijziging of de 

beslissing van de VSC opgeschort en overgedragen aan het Bestuur van Voetbal 

Vlaanderen die binnen de 30 dagen een beslissing moet nemen met een gekwalificeerde 

meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden.  

 

3° Indien het Bestuur met de vereiste meerderheid het voorstel of de beslissing als indruisend 

beschouwt tegen het beleidsplan van Voetbal Vlaandren of als strijdig beschouwt met 

wettelijke of decretale bepalingen, wordt de Vlaamse Studiecommissie van de beslissing 

mét motivering in kennis gesteld. 

 

Naargelang het geval, verdwijnt het voorstel van de agenda of wordt de genomen 

beslissing geannuleerd. In het andere geval wordt het punt terug verzonden naar de VSC, 

of wordt de genomen beslissing uitgevoerd. 
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2.6 Goedgekeurde voorstellen  

Artikel V1.14   

De voorgestelde wijzigingen van het reglement die aanvaard worden door de VSC worden 

vervolgens door de entiteit Voetbal Vlaanderen op de agenda geplaatst van de Hoge Raad 

van de KBVB. 

  zie Boek B, Titel 1- Reglementair kader (B1) 

 

Artikel V1.15   

De voorgestelde wijzigingen aan de statuten die aanvaard worden door de VSC worden 

vervolgens door het Bestuur op de agenda van de algemene vergadering geplaatst.  
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TITEL 2 - BONDSORGANISATIE VOETBAL 
VLAANDEREN 
 

1  SCHEIDING VAN BEVOEGDHEDEN  

Artikel V2.1   
Voetbal Vlaanderen beheert de competities die zij alleen organiseert, dan wel in samenwerking 

met de KBVB en/of met andere erkende federaties, overeenkomstig haar statuten, Boek B en 

onderhavig Boek V van het bondsreglement.  

  voor het overzicht, zie Boek B, Titel 7- Competities, artikel 2 (B7.2) 

 
 

Artikel V2.2   
De reglementaire, de uitvoerende, de disciplinaire en rechtsprekende bevoegdheid zijn strikt 

gescheiden binnen Voetbal Vlaanderen: 

 

1° De reglementaire bevoegdheid komt toe aan de Vlaamse studiecommissie (afgekort VSC). 

 

2° De uitvoerende bevoegdheid komt toe aan het Bestuur. 

 

3° De disciplinaire en rechtsprekende bevoegdheid komt toe aan de bondsinstanties, 

waaraan dergelijke bevoegdheid verleend werd. 
 

2 LEDEN EN AANGESLOTENEN 

Artikel V2.3   
De categorieën toegetreden leden zijn: 

 

  Zie Boek B, Titel 3, Clubs (B3), Titel 4, Spelers (B4) en Titel 5, Officials en niet 

         spelende aangeslotenen (B5) 

 

1° Bij Voetbal Vlaanderen aangesloten clubs, verenigingen als volgt : 

 

Voetbalclubs uit de provincies Antwerpen, Brabant VV, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-

Vlaanderen en clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen aan te sluiten bij 

de provincie Brabant VV, kunnen zich aansluiten bij Voetbal Vlaanderen. 

 

De clubs worden ingedeeld per provincie; de zetel van de club bepaalt de provincie in 

dewelke zij wordt ingedeeld. 

 

Voor wat betreft het competitieve veldvoetbal, is er een verdere indeling tussen het 

provinciale niveau enerzijds, het nationale en regionale niveau anderzijds. 
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Voetbalclubs, behorende tot een bedrijf, een administratie, een school of een andere 

groepering, evenals de groeperingen zelf, die hun eigen voetbalcompetities organiseren 

en die als dusdanig door het Bestuur aanvaard worden, kunnen als lid toetreden mits 

schriftelijke aanvraag en aanvaarding door het Bestuur. 

 

Verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten waarbinnen de toegetreden clubs zich 

groeperen om hun belangen te verdedigen, kunnen als lid toetreden mits schriftelijke 

aanvraag, en aanvaarding door het Bestuur. 

 

Het Bestuur kan clubs, verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten die willen toetreden 

en waarvan de statuten of het doel niet beantwoorden aan de doelstellingen van de 

vereniging weigeren. 

 

De toegetreden clubs, verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten die hun 

verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen of die de statuten of het reglement 

van Voetbal Vlaanderen overtreden, kunnen uitgesloten worden door de algemene 

vergadering, op voorstel van het Bestuur, volgens de modaliteiten bepaald in het 

reglement. 

 

Het Bestuur kan in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering de club, 

vereniging, verstandhouding of entiteit schorsen voor alle sportactiviteiten, na deze de 

gelegenheid te hebben geboden haar verdediging voor te dragen. 

 

 De  toegegewezen aangeslotenen van de toegetreden clubs, zijnde spelende of niet-

spelende aangeslotenen (natuurlijke personen) die door hun toegetreden club worden 

voorgedragen. 

 

 Rechtstreeks (i.e. niet aan een club of vereniging toegewezen) individueel aangesloten 

natuurlijke personen (niet-toegewezen aangeslotenen). 

 
 

3 HET BESTUUR VAN VOETBAL VLAANDEREN  

3.1 Good Governance principes: Opstellen agenda, verloop van de 

vergadering, goedkeuring besluiten  

3.1.1  Algemeen 

 

Artikel V2.4   
Het Bestuur vergadert minstens om de twee maanden. De Voorzitter ziet toe op de correcte 

navolging van onderstaande procedure. 
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3.1.2  Planning van de data van vergaderen 

 

Artikel V2.5   
De Voorzitter maakt een voorstel van data om te vergaderen. Dit wordt voorgelegd aan het 

Bestuur, besproken en goedgekeurd. Dit gebeurt tijdens de eerste vergadering van het 

seizoen. 

 

3.1.3  Het opstellen van de agenda 

 

Artikel V2.6   
De Secretaris-generaal, onder toezicht van de Voorzitter, stelt de agenda op. 

- Acht dagen vóór de vergadering krijgen de bestuurders een voorstel en wordt er 

gevraagd of zij specifieke agendapunten willen bespreken. 

 

- Aan de administratie wordt tevens gevraagd of zij agendapunten willen toevoegen aan 

de ontwerpagenda die door de Voorzitter gemaakt wordt. 

 

- Vijf dagen voor de aanvang van de vergadering krijgen de bestuurders de agenda 

toegestuurd, inclusief alle bijlagen. Er wordt gevraagd om de aanwezigheid te 

bevestigen of om te verwittigen indien men niet aanwezig kan zijn en eventueel een 

volmacht te geven aan een ander lid; 

 

- De agenda van de vergadering van het Bestuur bevat steeds een aantal vaste 

agendapunten, zoals: 

o Verwelkoming 

o Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, opvolging actiepunten 

o Bespreking vergadering dagelijks bestuur 

o Sporttechnisch overzicht 

o Varia 
 

- Daarnaast zijn er een aantal agendapunten die gebonden zijn aan de periode van het 

jaar (subsidiëring, Good Governance, personeelsbeleid, rapportering Sport 

Vlaanderen, financiële zaken…..) 

 

Daartoe stelt de Voorzitter een werkplan voor, dat door het Bestuur tijdens de eerste 

vergadering van het seizoen dient goedgekeurd te worden. 

 

3.1.4  Verloop van de vergadering en goedkeuring van de besluiten 

 

Artikel V2.7   
Het Bestuur wordt bijeengeroepen door de Secretaris-generaal.  

 

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt 

ze voorgezeten door de Eerste ondervoorzitter en vervolgens door de Tweede ondervoorzitter 

en vervolgens door de in leeftijd oudste bestuurder. 
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De agenda wordt, behoudens beslissing van de Voorzitter, afgehandeld in de volgorde zoals 

opgenomen in de agenda.  

 

De Voorzitter zorgt voor het goed verloop van de vergadering en heeft een toezichthoudende 

rol op de procedure. Hij dient te waarborgen dat aan elk te bespreken punt voldoende 

discussietijd wordt toegewezen en dat alle bestuurders aan bod kunnen komen die hierom 

verzoeken. 

 

Na overleg wordt een besluit ter goedkeuring geformuleerd door de Voorzitter. De beslissingen 

worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij wanneer de statuten een 

bijzondere meerderheid vereisten.  

 

De stemming gebeurt door handopsteking of geheim indien een lid dit wenst. 

 

3.1.5  Notulen 

 

Artikel V2.8   
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de Voorzitter 

(of zijn vervanger) en door de Secretaris-generaal (of de verslaggever) en worden opgenomen 

in een daartoe bestemd register. Dit gebeurt bij een volgende bestuursvergadering bij de 

goedkeuring van het verslag van vorige vergadering. Het verslag en de besluiten zijn dan 

definitief goedgekeurd. 

 

Aan al de leden van het Bestuur wordt binnen de 10 kalenderdagen na de vergadering een 

afschrift van de notulen toegestuurd via de moderne communicatiemiddelen. 

 

Een publieke versie van de notulen wordt op de website van Voetbal Vlaanderen gepubliceerd. 

 

Bij de uitnodiging voor een volgende vergadering wordt het verslag nog een keer verzonden.  
 

3.2 De Voorzitter van Voetbal Vlaanderen 

Artikel V2.9   
De Voorzitter is de wettelijke vertegenwoordiger van Voetbal Vlaanderen. Zijn mandaat 

bedraagt twee jaar, telkens hernieuwbaar. 

 

Hij zit de vergaderingen voor van de Algemene vergadering, het Bestuur en het Dagelijks 

bestuur. 

 

Hij verzekert, in overleg met de Secretaris-generaal:  

- de relaties tussen Voetbal Vlaanderen en de KBVB, de federaties erkend door de andere 

Gemeenschappen en Sport Vlaanderen. 

- de relaties tussen Voetbal Vlaanderen en de communautaire, regionale en nationale 

politieke instanties. 

 

Hij brengt verslag uit bij het Bestuur over alle incidenten of werkingsproblemen binnen het 

dagelijks bestuur. 
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Hij voert geregelde controles uit op de door het Bestuur aan de Secretaris-generaal en 

penningmeester toevertrouwde taken en neemt het initiatief om er, in voorkomend geval, over 

te berichten aan het Bestuur. 

 

Bij afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de Secretaris-generaal: 

- bijstand verlenen aan de zetelende ondervoorzitter. Deze zit al de zittingen van de 

algemene vergadering en van het Bestuur voor; 

- in overleg met de ondervoorzitters, de relaties met andere sportinstanties en politieke 

instanties verzekeren. 
 

De Voorzitter van Voetbal Vlaanderen zal ambtshalve steeds voorgedragen worden als lid van 

de Raad van bestuur van de vzw KBVB. 

 

3.3 De Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen 

Artikel V2.10   
De functie van Secretaris-generaal wordt waargenomen door de Algemeen directeur. Hij is de 

hiërarchische verantwoordelijke (administratief en functioneel) van de personeelsleden van 

Voetbal Vlaanderen en is verantwoordelijk tegenover het Bestuur voor de goede werking van 

de administratieve diensten.  

 

Hij staat onder het gezag van het Bestuur en is aan deze instantie rekenschap verschuldigd 

voor het beheer en beleid. 

 

Jaarlijks, bij het einde van het sportseizoen, zal er een functioneringsgesprek plaatsvinden 

tussen de Secretaris-generaal en een lid of leden van het Dagelijks bestuur. Het verslag dat 

hierover wordt opgesteld, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het voltallige bestuur. 

 

Artikel V2.11   
De Algemeen directeur heeft volgende specifieke bevoegdheden : 

 

- het verzekeren van de dagelijkse leiding van Voetbal Vlaanderen in alle materies; 

- kennis nemen van de briefwisseling en er het nodige gevolg aan geven;  

- het voorleggen en voorbereiden van de agendapunten voor het Bestuur en het dagelijks 

bestuur, met voor ieder agendapunt desgevallend een verklarende nota.  

 

  in geval van punten met een reglementair karakter, behelst dit tevens de   

 vermelding van de reglementaire bepalingen alsmede van de eventuele precedenten; 

 

- in overleg met de Voorzitter of met twee leden van het Bestuur medewerkers aannemen 

of ontslaan. 

 

3.4 De Penningmeester van Voetbal Vlaanderen 

Artikel V2.12   
De Penningmeester is tegenover het Bestuur verantwoording verschuldigd voor het financiële 

beheer van Voetbal Vlaanderen en waakt over de financiële correctheid van dit beheer.  
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Hij legt, indien hij dit nodig oordeelt, de geschillen tussen hem en de Secretaris-generaal voor 

aan het Bestuur, onder meer in geval van overschrijding van of onenigheid betreffende het 

budget. 

 

Artikel V2.13   
In samenwerking met de Secretaris-generaal en op verzoek van deze laatste, behoren tot de 

specifieke bevoegdheden binnen de in de statuten voorziene grenzen van dagelijks bestuur: 

 

- het opmaken van de begroting van Voetbal Vlaanderen, in het licht van inlichtingen 

verstrekt door de diensten en/of de departementen, die op hun beurt een raming dienen 

te maken van hun werkingsnoden; 

 

- het innen en het boeken van alle inkomsten van Voetbal Vlaanderen; 

 

- het betalen en het boeken, binnen de perken van de begrotingskredieten, van de door 

Voetbal Vlaanderen verschuldigde bedragen; 

 

- samen met de Secretaris-generaal, of bij afwezigheid van deze laatste samen met een 

lid van het Bestuur, het afleveren of aanvaarden van alle kwijtingen en het voor voldaan 

ondertekenen van financiële stukken en bescheiden; 

 

- het ondertekenen, samen met de Secretaris-generaal, of bij afwezigheid van deze 

laatste samen met een lid van het Bestuur, van de briefwisseling betreffende de 

financiën van Voetbal Vlaanderen. 
 

3.5 De leden van Voetbal Vlaanderen voor de Algemene Vergadering van 

de KBVB, de Raad van Bestuur KBVB en Hoge Raad KBVB 

3.5.1  Algemene Vergadering KBVB 

 

Artikel V2.14   
De Algemene Vergadering van de KBVB telt maximaal 71 leden, waarvan maximaal 25 leden 

aangeduid worden door Voetbal Vlaanderen. Dit zijn: 

1° De leden van het Bestuur van Voetbal Vlaanderen (maximum 14, de onafhankelijke leden 

van het Bestuur niet in aanmerking komend) 

2° Maximum elf bijkomende leden, aangeduid als volgt: 
  

- het competitieve voetbal: negen leden uit de provinciale afdelingen, te weten één lid 

behorend tot de Vlaamse provincie met de grootste sportactiviteit en twee leden per 

andere Vlaamse provincie.  

 

Deze leden worden aangeduid door de clubs van de provincie, verzameld in hun 

provinciale verstandhouding (eventueel de provinciale verstandhouding van lagere 

afdelingen), handelend conform haar statuten en/of gebruiken. 

 

Zodra er in de Vlaamse provincie met de grootste sportactiviteit nog slechts 1 lid zetelt in het Bestuur, 
zal ook deze provincie twee bijkomende leden tellen in de Algemene Vergadering van de KBVB. 
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- het vrouwenvoetbal: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs die vrouwenteams 

in competitie brengen 

 

- het Futsal: één lid, voorgedragen door de Vlaamse clubs, die futsalteams in competitie 

brengen 

 

Indien de  toegetreden recreatieve federaties slechts één lid tellen in het Bestuur van Voetbal 
Vlaanderen, zal er een bijkomend lid voorzien worden in de Algemene Vergadering van de 
KBVB 

 

Indien een lid om welke reden dan ook wegvalt, mag het door de rechthebbende entiteit 

vervangen worden, voor de duur van het lopende mandaat van het wegvallende lid. 

 

3.5.2  Raad van Bestuur KBVB en Hoge Raad KBVB 

 

Artikel V2.15   
De leden van Voetbal Vlaanderen voor de Raad van Bestuur KBVB en de Hoge Raad KBVB 

worden als volgt aangeduid: 

1° De aanduiding van deze leden gebeurt door het Bestuur, na de algemene vergadering van 

juni van Voetbal Vlaanderen, maar vóór de Algemene Vergadering van juni van de KBVB. 

 

 Het Bestuur kiest onder zijn leden: 

- Een lid dat, samen de Voorzitter van Voetbal Vlaanderen, Voetbal Vlaanderen zal 

vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur KBVB. 

- Vijf leden die Voetbal Vlaanderen zullen vertegenwoordigen in de Hoge Raad KBVB.  

4 DE FINANCIËLE AUDITCOMMISSIE  

4.1 Begroting van Voetbal Vlaanderen – Jaarrekeningen - Toezicht 

Artikel V2.16   
Voor elk boekjaar worden de ramingen van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven door het 

Bestuur opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene vergadering. 

 

Artikel V2.17   
De jaarlijkse rekeningen worden opgemaakt per 31 december en ter goedkeuring voorgelegd 

aan de Algemene vergadering. 

 

Artikel V2.18   
Het extern toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van Voetbal 

Vlaanderen wordt toevertrouwd aan een onafhankelijke commissaris, aangeduid door de 

Algemene vergadering op voorstel van het Bestuur. 

 

4.2 Intern toezicht door de Financiële auditcommissie  

Artikel V2.19   
Het intern toezicht op het financieel beleid en de financiële informatieverstrekking wordt, in 

opdracht van de Algemene vergadering, uitgeoefend door de Financiële auditcommissie  
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4.3 Samenstelling 

Artikel V2.20   
De financiële auditcommissie is samengesteld uit: 

- de penningmeester van Voetbal Vlaanderen 

- minimum twee leden met een boekhoudkundige vorming, benoemd door de algemene 

vergadering op voorstel van het Bestuur. Zij kunnen geen lid zijn van het Bestuur of 

van de Vlaamse studiecommissie (VSC). 

 

Zij duiden een voorzitter aan, die niet de penningmeester mag zijn. 

Zij zijn tot geheimhouding t.o.v. derden verplicht. 
 

4.4 Bevoegdheden 

Artikel V2.21   
De financiële auditcommissie: 
 

1° is gelast met de bestendige controle over de algemene boekhouding van Voetbal 

Vlaanderen. Zij dient erover te waken dat de verschillende uitgaven en ontvangsten 

behoorlijk gerechtvaardigd zijn door boekhoudkundige stukken. 

Daartoe mag ze inzage nemen van alle briefwisseling, verslagen en boekhoudkundige 

geschriften, zonder verplaatsing van stukken. 

 

2° mag aan het Bestuur alle adviezen, voorstellen of opmerkingen overmaken nopens het 

opstellen van de boekhouding of de middelen die de verificatie ervan moeten 

vergemakkelijken. 

Ze heeft geen inspraak in het te voeren beleid. 

 

3° heeft ook een ruimere rol zoals het herkennen van financiële risico’s en overleg met de 

externe revisor; 

 

4° dient de meest recente jaarrekening te evalueren; 

 

5° dient het Bestuur in kennis te stellen van de opmerkingen die ze meent te moeten maken, 

ten einde deze instantie in de gelegenheid te stellen passende maatregelen te treffen. 
 

4.5 Werking 

Artikel V2.22   
De financiële auditcommissie vergadert tweemaal per jaar of regelmatiger als de 

omstandigheden het vereisen. De bijeenroeping gebeurt door de Voorzitter.  

 

Een vergadering is slechts geldig samengesteld indien ten minste de helft van de leden 

aanwezig is. 

  

De commissie kan voor de vergaderingen of een deel ervan de leden van het management, 

de externe auditor of de medewerkers van de vereniging uitnodigen en zal hierbij de nodige 

informatie voorzien.  
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De auditcommissie heeft minstens tweemaal per jaar een vergadering met de externe auditor.  

 

Van iedere vergadering van de auditcommissie worden notulen gemaakt. Deze verslaggeving 

zal door de Voorzitter van de auditcommissie worden gebruikt om het Bestuur te informeren 

en te adviseren.  

 

4.6 Verslaggeving 

Artikel V2.23   
De leden van de financiële auditcommissie brengen verslag uit aan het Bestuur en aan de 

Algemene vergadering over de uitvoering van hun opdracht.  

 

Dit verslag bevat ook een vergelijking van de jaarcijfers (in/uit) met die van het vorige jaar en 

met de vooropgestelde begroting, een controle op de correctheid en volledigheid van de 

balans en de jaarrekening en de toelichtingen erbij, een controle op de waarborgen voor een 

financiële stabiliteit op langere termijn.  

 

Eventuele opmerkingen moeten ten laatste één maand vóór de algemene vergadering bij de 

penningmeester toekomen.  

 

5 DE REGELGEVENDE INSTANTIE: DE VLAAMSE 

STUDIECOMMISSIE (VSC)  

5.1 Samenstelling 

Artikel V2.24   
De VSC is als volgt samengesteld: 
 

1° Met stemrecht: 
 

- de vijf provinciale verstandhoudingen, te weten: Antwerpen, Limburg, Oost-

Vlaanderen, Brabant VV, West-Vlaanderen, elk met 2 vertegenwoordigers; 

Deze vijf delegaties beschikken ieder over één stem. 
 

- de vereniging van de amateurclubs van hogere afdelingen (VACHA), te weten: de 

Vlaamse clubs van de 1ste nationale en de 2de en 3de afdeling  Voetbal Vlaanderen, met 

elk 1 vertegenwoordiger;  

Deze delegatie beschikt over twee stemmen. 
 

Dit stemrecht vervalt echter indien het het Bureau van de VSC oordeelt dat de provincie of 

de VACHA helemaal geen belang heeft bij de voorgestelde wijziging.  
 

 Met stemrecht indien het behandeld voorstel specifiek betrekking heeft op: 
 

- Vrouwenvoetbal met 2 vertegenwoordigers; 

- Futsal met 2 vertegenwoordigers; 
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- Recreatief voetbal: twee vertegenwoordigers (één van elk van de toetredende 

federaties): 

- Minivoetbal: één vertegenwoordiger. 
 

Deze delegaties beschikken in voorkomend geval over één stem. Dit stemrecht wordt al 

dan niet toegekend door beslissing van het Bureau van de VSC. 

 

In de andere gevallen, die niet specifiek op hen van toepassing zijn, beschikken deze 

delegaties over een adviserende stem: 
 

 Maken verder deel uit van de Vlaamse Studiecommissie, zonder stemrecht: 
 

- De Voorzitter van Voetbal Vlaanderen; 

- De Secretaris-generaal; 

- De gemandateerde vertegenwoordiger van het Bestuur; 

- Eén vertegenwoordiger van de scheidsrechters, aangeduid door het Departement 

Arbitrage Voetbal Vlaanderen. 

 

De overige leden van het Bestuur worden uitgenodigd op de zittingen, eveneens zonder 

stemrecht. 

 

5.2 De leden van de VSC  

5.2.1  Voorwaarden waaraan de leden dienen te voldoen 

 

Artikel V2.25   
Het lid: 

- voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van het bondsreglement; 

- is toegewezen aan een club die behoort tot de provinciale afdelingen, vrouwenvoetbal, 

futsal, recreatief voetbal of minivoetbal, naargelang de delegatie welke hij/zij 

vertegenwoordigt;  

- is toegewezen of toegewezen geweest aan een club van de 1ste nationale, de 2de en 3de  

afdeling Voetbal Vlaanderen, of individueel aangesloten bij Voetbal Vlaanderen en 

verkozen volgens de modaliteiten van VACHA; 

 
 

5.2.2  Indiening van de kandidaturen 

 

Artikel V2.26   
- Het aflopen van de mandaten en de verkiesbaarheidsvoorwaarden hiervoor worden 

uiterlijk 1 augustus in het bondsblad gepubliceerd. De zetelende leden zijn uittredend en 

herkiesbaar; 

- Op straffe van nietigheid moet elke nieuwe kandidatuur, ondertekend en via aangetekend 

schrijven door de kandidaat en de gerechtigd correspondent ingediend worden, ofwel door 

de club van toewijzing, of door de secretaris van VACHA  indien het een niet-toegewezen 

aangeslotene betreft.  

- De kandidatuur moet, op straffe van verval, worden ingediend bij Voetbal Vlaanderen, 

uiterlijk op 15 augustus. 
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  de kandidaturen worden gericht aan de Secretaris-generaal van Voetbal 
 Vlaanderen.  
 

5.2.3  Verkiezingsmodaliteiten 

 

Artikel V2.27   
- de vertegenwoordigers van de provincies worden verkozen volgens de modaliteiten, eigen 

aan de provinciale verstandhoudingen; 

- de vertegenwoordigers van de 1ste nationale en 2de en 3de afdeling VV worden verkozen 

door de Vlaamse clubs van de betrokken afdeling volgens de modaliteiten van de VACHA;  

- voor wat betreft het futsal, vrouwenvoetbal, recreatief voetbal en minivoetbal, worden de 

vertegenwoordigers door het Bestuur van Voetbal Vlaanderen gekozen uit de lijst van 

kandidaten, na advies van het lid van het Bestuur dat deze afdelingen vertegenwoordigt; 

- alle vertegenwoordigers worden uiterlijk op 15 september bekendgemaakt aan de 

Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen. 
 

 

5.3 Bureau - Voorzitter - Ondervoorzitters - Secretaris 

5.3.1  Het bureau 

 

Artikel V2.28   
Het bureau van de VSC, samengesteld uit 1 voorzitter en 3 ondervoorzitters, allen gesteund 

door een club of delegatie van het amateurvoetbal van Voetbal Vlaanderen, wordt gekozen 

onder de leden van de VSC. 

 

Twee van deze vier leden dienen te behoren tot de delegatie van het provinciale 

amateurvoetbal, één tot de delegatie van het amateurvoetbal van hogere afdelingen en één 

tot de andere delegaties. 

 

5.3.2  De Voorzitter  

 

Artikel V2.29   
De Voorzitter: 

- wordt verkozen door de leden van de Vlaamse studiecommissie voor een mandaat van 

vier jaar, telkens verlengbaar; 

- wordt vervangen in de delegatie waar hij deel van uitmaakt; 

- neemt met een adviserende rol deel aan de vergaderingen van het Bestuur; 

- legt de vergaderdata en agenda van de vergaderingen vast; 

- legt samen met de drie ondervoorzitters het interne reglement vast. 

 

5.3.3  De ondervoorzitters 

 

Artikel V2.30   
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De ondervoorzitters worden om het jaar verkozen door de leden, die deel uitmaken van de 

betrokken delegaties. Eventueel wordt hun mandaat verlengd. 

 

5.3.4  De secretaris 

 

Artikel V2.31   
De secretaris: 

- wordt aangeduid door de Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen; 

- stelt de agenda op die hij/zij, met de Voorzitter overeenkomt, alvorens te verzenden; 

- verwittigt alle leden voor de vergadering, via de moderne communicatiemiddelen, ten 

laatste de derde werkdag van de maand van de zitting, met toevoeging van de agenda en 

alle nuttige stukken op dat moment voorhanden; 

- stelt de vergaderingsnotulen op die hij, na goedkeuring door de Voorzitter, overmaakt aan 

alle leden binnen de 14 dagen na datum van de laatste vergadering. 

 

6 DE VERSTANDHOUDINGEN VAN CLUBS 

Artikel V2.32   
De verstandhoudingen van clubs zijn geen tegenhangers van het Bestuur van Voetbal 

Vlaanderen of van de VSC, maar fungeren als adviesorganen;  

 

Zij kunnen aangesloten zijn bij Voetbal Vlaanderen. 

 

 Zij kunnen fungeren als  aanspreekpunt voor het bevragen van de clubs van 

 Voetbal Vlaanderen; 

 

  Zij hebben, handelend volgens hun eigen statuten of huishoudelijk reglement, als 

 doel: 

- De belangen van de bij hen aangesloten clubs te behartigen; 

- De onderlinge verstandhouding tussen hun clubs te bevorderen; 

- De agendapunten van de Hoge Raad en Vlaamse studiecommissie te bestuderen, en 

eventueel wijzigingen eraan voor te stellen; 

- De kandidaten voor comités of commissies, of voor de algemene vergadering die aan 

hen worden toegewezen, aan te duiden; 

- Leergangen voor clubleiders in te richten. 
 
 

Artikel V2.33   
We onderscheiden de volgende verstandhoudingen: 

 

1° De provinciale verstandhoudingen (soms genoemd provinciale studiecommissie of 

provinciale verstandhouding van lagere afdelingen) 

 

Deze verenigingen in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Brabant VV en 

West-Vlaanderen, groeperen de clubs van de provinciale afdelingen van die provincie. 

In sommige provincies zijn ook de clubs van hogere afdeling lid van deze verstandhouding. 
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 De verstandhouding van Vlaamse amateurclubs van hogere afdeling (VACHA) 

 

Deze vereniging groepeert de Vlaamse amateurclubs die uitkomen in de hogere 

afdelingen.  

 

 De overige verstandhoudingen: futsal, minivoetbal, recreatief en vrouwenvoetbal. 

 

Artikel V2.34   
De verstandhoudingen handelen volgens hun eigen statuten of huishoudelijk reglement.  

 

Deze statuten en/of het huishoudelijk reglement van de verstandhoudingen kunnen geen 

afbreuk doet aan de statuten of het reglement van Voetbal Vlaanderen en zijn hier ten allen 

tijde ondergeschikt aan.  

 

7 COMPETITIONS DEPARTMENT VOETBAL VLAANDEREN 

7.1 Samenstelling 

Artikel V2.35   
Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen is samengesteld uit acht leden,  

 

- de Directeur competities Voetbal Vlaanderen 

- een vertegenwoordiger van het sporttechnisch departement Voetbal Vlaanderen; 

- 1 lid, aangeduid door VACHA; 

- 5 leden, elk aangeduid door  de respectievelijke Provinciale Verstandhoudingen; 

 

Wanneer het Competitions Department Voetbal Vlaanderen zicht uitspreekt over zaken die het 

recreatief voetbal, futsal of minivoetbal aangaan, wordt er een vertegenwoordiger van het 

recreatief voetbal, futsal of minivoetbal toegevoegd. Deze vertegenwoordiger zal worden 

aangeduid door de respectievelijke verstandhoudingen of de Futsalclubs.  

 

Artikel V2.36   
De  leden, aangeduid door Vacha en de Provinciale Verstandhoudingen, worden voor vier jaar 

benoemd. 

De Directeur competities Voetbal Vlaanderen en de vertegenwoordiger van het sporttechnisch 

departement Voetbal Vlaanderen mogen deel uitmaken van de Bondsadministratie. 

 

Artikel V2.37   
Alle leden moeten hun functie op een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale manier 

uitoefenen. 

Bovenvermelde vereisten dienen steeds te zijn nageleefd. Bij gebreke daarvan zal betrokken 

lid niet langer deel uitmaken van het Competitions Department Voetbal Vlaanderen. 

 

Artikel V2.38   
In geval van evocatie, zal een Competitions Department Voetbal Vlaanderen ad hoc worden 

samengesteld. 
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 Dit ad hoc comité, bestaande uit acht personen, wordt als volgt samengesteld: 

- de Algemeen Directeur Voetbal Vlaanderen; 

- het hoofd van het sporttechnisch departement; 

- 1 ander lid, aangeduid door VACHA; 

- 5 andere leden, elk aangeduid door  de respectievelijke Provinciale 

Verstandhoudingen. 

 

Wanneer het een evocatie betreft die het recreatief voetbal, futsal of minivoetbal aangaat, 

wordt er een vertegenwoordiger van het recreatief voetbal, futsal of minivoetbal toegevoegd. 

Deze vertegenwoordiger zal worden aangeduid door de respectievelijke verstandhoudingen 

of de Futsal clubs.  

 

7.2 Bevoegheden 

Artikel V2.39   
Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen is verantwoordelijk en bevoegd voor: 

- de organisatie van de in het reglement voorziene kampioenschappen Voetbal 

Vlaanderen en de eventuele eindrondes; 

- de formules van de verschillende kampioenschappen Voetbal Vlaanderen;  

- de organisatie van de provinciale bekers (in samenwerking met de Provinciale 

Verstandhoudingen); 

- de samenstelling van de reeksen eerste elftallen, reserven en jeugdreeksen.  

- de keuring van de terreinen (inbegrepen de verlichting); 

- de beslissingen betreffende het uitstellen van wedstrijden; 

- bekendmaking van de winnaars van de provinciale competities en overhandiging van 

de bekers, diploma's en medailles; 

- het afvaardigen van leden van het Competitions Department Voetbal Vlaanderen voor 

het bijwonen van bepaalde wedstrijden.  

 

Artikel V2.40   
Haar beslissingen zijn definitief en zonder verhaal behoudens evocatieberoep inzake de 

samenstelling van de reeksen eerste elftallen bij de Hoge Raad. 

 

Artikel V2.41   
Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen wordt bijgestaan door medewerkers van de 

administratie Voetbal Vlaanderen of externe experten (onder meer terreinkeurders, 

ondersteuners lokale initiatieven, ….) aan wie tevens sommige bevoegdheden of de uitvoering 

ervan kan worden gedelegeerd. 

8 DISCIPLINAIR COMITÉ VOETBAL VLAANDEREN  

8.1 Samenstelling 

Artikel V2.42   
Het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen is samengesteld uit : 

 

- De Eerste Voorzitter van het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen. 
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- maximaal 30 leden, waarbij gestreefd wordt  naar 10 juristen die zullen zetelen in 

Kamers. 

 

Deze Kamers, samengesteld door de Eerste Voorzitter, bestaan elk uit drie leden. 

 

Artikel V2.43   
De Eerste Voorzitter van het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen, benoemd door het 

Bestuur Voetbal Vlaanderen, dient, naast de algemene benoemingsvoorwaarden, aan 

volgende vereisten te voldoen: 

 

- Jurist te zijn met een bewezen staat van dienst van minstens 10 jaar (advocatuur of 

magistratuur) 

- Genieten van een onberispelijke reputatie 

- Een grondige kennis van de voetbalwereld (sportwereld) in de breedste zin van het 

woord 

 

De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar. 
 

Artikel V2.44   
De leden van het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen, benoemd door het Bestuur Voetbal 

Vlaanderen, dienen, naast de algemene benoemingsvoorwaarden, aan volgende vereisten te 

voldoen: 

 

- Zij hebben een aantoonbare staat van dienst in hun beroeps en/of privébezigheden die 

ervaring met het tucht- en/of strafrecht aantoont.  

- Zij hebben een ruime kennis van het Bondsreglement en de spelregels van het 

veldvoetbal, futsal en minivoetbal.  

- Zij hebben een bijzondere interesse voor voetbal in verbinding met de samenleving. 

Ervaring met de actieve of passieve voetbalbeleving strekt tot aanbeveling.  

- Zij zijn functioneel in staat om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden 

(doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en 

vennootschappen) en geven blijk van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in 

het licht van de te behandelen materie.  

 

De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar. 

 

Artikel V2.45   
Alle leden moeten hun functie op een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale manier 

uitoefenen. 

 

Bovenvermelde vereisten dienen steeds te zijn nageleefd, op sanctie van ontslag  door het 

Bestuur van Voetbal Vlaanderen. 

 

8.2 Bevoegheden 

8.2.1 Bevoegdheden Eerste Voorzitter 

 

Artikel V2.46   
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De Eerste Voorzitter neemt de algemene, functionele leiding waar van het Disciplinair Comité 

Voetbal Vlaanderen en staat in voor de goede werking van de instantie, de kwaliteit van de 

beslissingen van de verschillende kamers en de uniformiteit van de disciplinaire beslissingen.  

 

De Eerste Voorzitter bepaalt het tijdstip, desgevallend de datum van de zittingen. 

 

8.2.2 Bevoegdheden van de Kamers 

 

Artikel V2.47   
Deze kamers oordelen in eerste aanleg over: 

 incidenten, laakbare feiten, betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers, 

aangeslotenen of toeschouwers en alle feiten ten laste van de clubs die zich voordoen 

tijdens of in rechtstreeks aantoonbare relatie met competities en wedstrijden 

georganiseerd door Voetbal Vlaanderen. 

 

- vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen van geconventioneerde 

clubs, groeperingen; 

 

- De kamer oordeelt hierover in aanwezigheid en op vordering van een lid van het parket 

Voetbal Vlaanderen. 

 

 klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de eindrondes. Deze beslissingen 

zijn zonder verhaal. 

 

 betrekkingen tussen clubs en spelers, namelijk:  

- het verhaal ingediend tegen de beslissingen van disciplinaire aard die door een club 

tegen haar amateurs en tegen haar niet-spelende aangeslotenen genomen werden; 

- de disciplinaire klachten ingediend door clubs tegen hun spelers of van spelers tegen 

hun club; 

- de betwistingen, omtrent: 

o de ontslagprocedure of de heraansluiting na het ontslag als amateur onder de 

vrijheidsregeling; 

o de administratieve kosteloze transfers wegens uitzonderlijke omstandigheden. 
 

 Stopgezette of niet-gespeelde wedstrijden als gevolg van een niet-disciplinair incident van 

competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen. 

 

 Een niet-disciplinair incident kan bijvoorbeeld een stroomstoring zijn of slecht weer 

waardoor een veld onbespeelbaar wordt. 

De betrokken clubs zullen worden opgeroepen op basis van het 

scheidsrechterverslag.  

 

Indien een Kamer van het disciplinair comité het wenselijk acht, kan een lid van het 

Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen de zitting bijwonen en desgevallend worden 

geraadpleegd. 
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 Het parket Voetbal Vlaanderen kan, maar moet niet optreden, in de in de punten 2 tot en 

met 4 bedoelde gevallen. 

 

Artikel V2.48   
Deze Kamers oordelen in hoger beroep over de beslissingen getroffen door de inrichtende 

instanties van tornooien of ploegen van clubs van geconfectioneerde groeperingen. 

 

9 SPORTCOMITÉS 

9.1  Sportcomité KBVB 

9.1.1  Samenstelling 

 

Artikel V2.49   
Het Sportcomité KBVB bestaat uit acht leden: 

- vier leden, waaronder minstens één jurist, aangeduid door de Nederlandstalige 

amateurclubs van hogere afdelingen (VACHA); 

- vier leden, waaronder minstens één jurist, aangeduid voor minstens één jaar tussen 

de leden van het Sportcomité ACFF, door de Voorzitter van het Sportcomité ACFF; 

 

Deze leden stellen elk jaar het bureau samen. 
 

9.1.2  Bevoegdheden  

 

Artikel V2.50   
 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 
 
Indien er mandaten vrijkomen voor 01/07/2023 dienen volgende criteria te worden aangewend 
voor het invullen van de mandaten.  
 
Het Sportcomité KBVB is samengesteld uit verschillende leden die worden benoemd door de 
Raad van Bestuur van de KBVB, en dienen, afgezien van de algemene 
benoemingsvoorwaarden voor leden van benoemde instanties, aan de volgende vereisten te 
voldoen:  
- Zij dienen bij voorkeur tweetalig (Nederlands- Frans) te zijn of minstens een goede 
passieve kennis te hebben van de andere taal; 
- Minstens 1/3 van de leden behoort tot een andere taalrol; 
- Zij hebben kennis van de voetbalwereld in de breedste zin van het woord en zijn 
vertrouwd met procedurerecht; 
- Zij kunnen minder dan drie jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling geen 
bestuursfunctie hebben bekleed, aandeelhouder, mandataris geweest zijn of in loondienst zijn 
geweest van een club in het profvoetbal, in eerste nationale of de Super League of het elite 
futsal;  
- Zij verbinden er zich toe om hun functie op een onafhankelijke, onpartijdige en integere 
manier uit te oefenen. Hiertoe ondertekenen zij jaarlijks een integriteits- en 
onafhankelijkheidsverklaring. 
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Het Sportcomité KBVB is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen in volgende 

aangelegenheden: 
 

1° Disciplinaire inbreuken 
 

In aanwezigheid en op vordering van een lid van het Bondsparket oordeelt het Sportcomité 

KBVB over de incidenten, laakbare feiten, betwistingen, gevallen van wangedrag van 

spelers, aangeslotenen of toeschouwers en over alle feiten ten laste van de clubs die zich 

voordoen tijdens of in rechtstreeks aantoonbare relatie met: 

- officiële competities van: 

o de eerste nationale en haar reserven  

o de elite heren jeugdkampioenschappen 

o de nationale afdelingen vrouwen 

o de nationale afdelingen futsal 
 

- vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen: 

o uit de eerste nationale en tweede of derde afdeling Voetbal Vlaanderen/ACFF 

o uit de eerste nationale en provinciale afdelingen Voetbal Vlaanderen/ACFF 

o van de eerste afdeling amateurs en het buitenland 

o uit de tweede en derde afdeling Voetbal Vlaanderen/ACFF van verschillende 

vleugels 

o uit provinciale afdelingen van verschillende vleugels 

o uit nationale vrouwenafdelingen, of nationale vrouwenafdelingen en provinciale 

afdelingen  

o uit nationale afdelingen futsal, of nationale afdelingen futsal en (inter)provinciale 

afdelingen futsal. 
 

 Klachten betreffende de spelleiding van de Beker van België Heren in de eerste 5 

speeldagen en de Beker van België Vrouwen. 
 

 Klachten betreffende het resultaat van de wedstrijd bij de eindronde 1ste nationale. Deze 

beslissingen zijn zonder verhaal. 

 

 Klachten betreffende het resultaat bij de Beker van België Heren in de eerste 5 speeldagen 

en de Beker van België Vrouwen. Deze beslissingen zijn zonder verhaal. 
 

 Betrekkingen tussen clubs van de 1ste nationale of clubs van nationale afdelingen vrouwen 

of clubs van de nationale afdelingen futsal en spelers, zijnde: 

- het verhaal ingediend tegen de beslissingen van disciplinaire aard die door een club 

tegen haar amateurs en tegen haar niet-spelende aangeslotenen genomen werden; 

- de disciplinaire klachten ingediend door een club tegen hun spelers of hun spelers 

tegen deze clubs; 

- de betwistingen, wanneer de club van toewijzing uitkomt in de hoger vermelde 

afdelingen, omtrent: 

o de heraansluiting na het ontslag als amateur in de maand april; 

o de administratieve transfers wegens uitzonderlijke omstandigheden  
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 Stopgezette of niet-gespeelde wedstrijden als gevolg van een niet-disciplinair incident 

voor: 

 

- officiële competities van: 

o de eerste nationale en haar reserven  

o de elite heren jeugdkampioenschappen 

o de nationale afdelingen vrouwen 

o de nationale afdelingen futsal 

 
- vriendschappelijke wedstrijden of tornooien tussen ploegen: 

o uit de eerste nationale en tweede of derde afdeling Voetbal Vlaanderen/ACFF 

o uit de eerste nationale en provinciale afdelingen Voetbal Vlaanderen/ACFF 

o van de eerste afdeling amateurs en het buitenland 

o uit de tweede en derde afdeling Voetbal Vlaanderen/ACFF van verschillende 

vleugels 

o uit provinciale afdelingen van verschillende vleugels 

o uit nationale vrouwenafdelingen, of nationale vrouwenafdelingen en provinciale 

afdelingen  

o uit nationale afdelingen futsal, of nationale afdelingen futsal en (inter)provinciale 

afdelingen futsal. 

 

 Een niet-disciplinair incident kan bijvoorbeeld een stroomstoring zijn of slecht weer 

waardoor een veld onbespeelbaar wordt. 

De betrokken partijen zullen worden opgeroepen op basis van het 

scheidsrechterverslag. 

 

 Het Bondsparket kan, maar moet niet optreden, in de in de punten 2 tot en met 6 bedoelde 

gevallen. 
 
 

9.1.3  Organisatie – Eventuele uitbreiding samenstelling sportcomité 

KBVB 

 

Artikel V2.51   
Het sportcomité KBVB moet niet voltallig vergaderen. Het sportcomité KBVB zetelt, rekening 

houdende met het principe inzake de vereiste aanwezigheid van drie leden, in subkamers 

volgens een beurtrol, die wordt samengesteld door de secretaris in samenspraak met de 

Voorzitter.  

 

Het Bureau Arbitrage KBVB kan een vertegenwoordiger afvaardigen die als waarnemer de 

zittingen van het Sportcomité KBVB bijwoont. Hij mag desgevallend worden geraadpleegd. 

 

Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het futsal, wordt het sportcomité 

KBVB aangevuld met een specialist futsal, uit de Pool van Specialisten. 
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Voor het behandelen van zaken die betrekking hebben op het vrouwenvoetbal, wordt het 

sportcomité KBVB aangevuld met een specialist vrouwenvoetbal uit de Pool van Specialisten. 
 

10 BEROEPSCOMITÉS 

10.1 Indeling  

Artikel V2.52   
De Beroepscomités bestaat uit twee afzonderlijke onafhankelijke comités, te weten: 

1° het Beroepscomité KBVB 

2° het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen 
 

10.2  Samenstelling van de Beroepscomités 

10.2.1  Beroepscomité KBVB 

 

Artikel V2.53   
 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 
 
Indien er mandaten vrijkomen voor 01/07/2023 dienen volgende criteria te worden aangewend 
voor het invullen van de mandaten : 
 
Het Beroepscomité KBVB is samengesteld uit verschillende leden die worden benoemd door 
de Raad van Bestuur van de KBVB, en dienen, afgezien van de algemene 
benoemingsvoorwaarden voor leden van benoemde instanties, aan de volgende vereisten te 
voldoen:    
- Zij dienen bij voorkeur tweetalig (Nederlands- Frans) te zijn of minstens een goede 
passieve kennis te hebben van de andere taal; 
- Minstens 1/3 van de leden behoort tot een andere taalrol; 
- Zij hebben kennis van de voetbalwereld in de breedste zin van het woord en zijn 
vertrouwd met procedurerecht; 
- Zij kunnen minder dan drie jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling geen 
bestuursfunctie hebben bekleed, aandeelhouder, mandataris geweest zijn of in loondienst zijn 
geweest van een club in het profvoetbal, in eerste nationale of de Super League of het elite 
futsal;  
- Zij verbinden er zich toe om hun functie op een onafhankelijke, onpartijdige en integere 
manier uit te oefenen. Hiertoe ondertekenen zij jaarlijks een integriteits- en 
onafhankelijkheidsverklaring. 

 

 

Het Beroepscomité KBVB is samengesteld uit acht leden: 
 

- Vier leden die Voetbal Vlaanderen vertegenwoordigen: 
 

o twee leden die de Nederlandstalige amateurclubs van hogere afdelingen 

vertegenwoordigen, aangeduid door de Vlaamse clubs van hogere afdelingen 

(VACHA); 
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o een lid dat de Nederlandstalige amateurclubs van lagere afdelingen 

vertegenwoordigt, aangeduid door het Bestuur van Voetbal Vlaanderen;  

o een Nederlandstalige jurist, aangeduid door het Bestuur van Voetbal 

Vlaanderen;  
 

- Vier leden, waaronder een jurist, die ACFF vertegenwoordigen, aangeduid voor 

minstens één jaar tussen de leden van het Beroepscomité ACFF door de Voorzitter 

van het Beroepscomité ACFF. 
 

Deze leden stellen elk jaar het bureau samen. 
 

10.2.2  Beroepscomité Voetbal Vlaanderen 

 

Artikel V2.54   
Het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen is samengesteld uit acht leden, waarvan minstens drie 

juristen, benoemd door het Bestuur van Voetbal Vlaanderen. 

 

Deze leden stellen elk jaar het bureau samen. 
 
De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar. 
 
Alle leden moeten hun functie op een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale manier 
uitoefenen. 
 
Artikel V2.55   
De Eerste Voorzitter van het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen, benoemd door het Bestuur Voetbal 
Vlaanderen, dient, naast de algemene benoemingsvoorwaarden, aan volgende vereisten te voldoen: 
 

- Jurist te zijn met een bewezen staat van dienst van minstens 10 jaar (advocatuur of 
magistratuur) 

- Genieten van een onberispelijke reputatie 
- Een grondige kennis van de voetbalwereld (sportwereld) in de breedste zin van het woord. 

 
 
 

Artikel V2.56   
De leden van het Beroepscomitécomité Voetbal Vlaanderen, benoemd door het Bestuur Voetbal 
Vlaanderen, dienen, naast de algemene benoemingsvoorwaarden, aan volgende vereisten te voldoen: 
 

- Zij hebben een aantoonbare staat van dienst in hun beroeps en/of privébezigheden die ervaring 
met het tucht- en/of strafrecht aantoont.  

- Zij hebben een ruime kennis van het Bondsreglement en de spelregels van het veldvoetbal, 
futsal en minivoetbal.  

- Zij hebben een bijzondere interesse voor voetbal in verbinding met de samenleving. Ervaring 
met de actieve of passieve voetbalbeleving strekt tot aanbeveling.  

- Zij zijn functioneel in staat om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden (doelend op 
lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen) en geven blijk van 
discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de te behandelen materie. 

 

Artikel V2.57   
Bovenvermelde vereisten dienen steeds te zijn nageleefd, op sanctie van ontslag  door het  Bestuur van 
Voetbal Vlaanderen. 
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10.2.3  Eventuele uitbreiding van de Beroepscomités 

 

Artikel V2.58   
Voor de behandeling: 

 

- van zaken van overdracht van patrimonium, moeten het Beroepscomité Voetbal 

Vlaanderen een accountant bevatten en het Beroepscomité KBVB twee accountants, 

één van elke taalrol, in voorkomend geval uit de Pool van Specialisten. 

- van wedstrijdvervalsing, moeten het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen een jurist 

bevatten en het Beroepscomité KBVB twee juristen, één van elke taalrol, in 

voorkomend geval uit de Pool van Specialisten. 

 

Indien aan bovenvermelde voorwaarde niet is voldaan, moet de behandeling van de zaak 
worden uitgesteld.  
 

10.3  Bevoegdheden 

Artikel V2.59   
De kamers van de Beroepscomités oordelen met inachtneming van de principes inzake de 

rechtspleging binnen de bond: 

 

 

In eerste aanleg: 
 

Beroeps-
comité 
KBVB 

Beroepscomité 
Voetbal 

Vlaanderen 

 

- administratief over de aanvraag tot uitbreiding van schorsing 
tot het voetbal, uitgaande van een futsalclub of een sectie 
futsal van een club, die een van haar aangeslotenen een 
schorsing heeft opgelegd: 

• van een club uit 1ste nationale 

• van een club uit 2de of 3de afdeling Voetbal Vlaanderen, of het 
provinciaal voetbal Voetbal Vlaanderen 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

In beroep over de beslissingen in eerste aanleg genomen door: 
 

Beroeps-
comité 
KBVB 

Beroepscomité  
Voetbal 

Vlaanderen 

 
 

- Sportcomité KBVB X  

- Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen  X 

- het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen   X 

- de Controlecommissie    
 
 

• in plenaire zitting 

• in subgroep Voetbal Vlaanderen 

X  
X 

 - de instanties van de erkende groeperingen door Voetbal 
Vlaanderen, behalve indien door overeenkomst een andere 
beroepsjurisdictie wordt voorzien; 

 X 

 - de inrichtende instanties van tornooien die betrekking hebben op 
ploegen uit  

 verschillende provincies of uit hogere afdelingen. 

• nationaal of verschillende vleugels betrokken 

• van dezelfde vleugel 

 
 

X 

 
 
 

X 
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Artikel V2.60   
De beroepscomités moeten niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter van elk comité kan, 

met inachtneming van het principe inzake de vereiste aanwezigheid van minstens drie leden, 

subkamers samenstellen die uit een beperkt aantal leden bestaan volgens een beurtrol.  

 

Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen. 

 

11 INSTANTIES BELAST MET DE ONTWIKKELING VAN DE 

ARBITRAGE (REFEREEING) 

11.1 Strategische commissie voor de Arbitrage Voetbal Vlaanderen 

 

Artikel V2.61   
De strategische commissie voor de Arbitrage Voetbal Vlaanderen is samengesteld uit: 

- een voorzitter, lid van het Bestuur;  

- de algemeen directeur; 
- de directeur competities van Voetbal Vlaanderen; 
- Een afgevaardigde van het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen; 
- maximaal drie experts arbitrage. 

 

Deze commissie is een adviesorgaan dat rapporteert aan het Bestuur.  

 

Artikel V2.62   
De leden van de strategische commissie voor de Arbitrage Voetbal Vlaanderen worden 

jaarlijks door het Bestuur aangeduid voor een hernieuwbare termijn van één jaar. 

 
 
 
Artikel V2.63   
De Strategische Commissie voor de Arbitrage Voetbal Vlaanderen heeft de volgende 

bevoegdheden :  

 
- Overleg organiseren of aan overleg deelnemen omtrent ruimere en overlappende materies 

betreffende de arbitrage; 

- Strategische maatregelen nemen om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren, met focus 

op competitievoetbal, recreatief voetbal, jeugdvoetbal, futsal en minivoetbal; 

- Een positief kader scheppen met focus op kwaliteit en innovatie;  

- De nodige strategische maatregelen nemen met het oog op het verhogen van het aantal 

scheidsrechters en/of het afvloeien te voorkomen; 

- Overleg plegen met de repressieve instanties inzake de te voeren politiek om succesvol 

de agressie op scheidsrechters tegen te gaan; 

- Omstandig verslag uitbrengen nopens elke vraag inzake arbitrage die door het Bestuur 

wordt gesteld. 
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11.2  Het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen (DAVV) 

11.2.1 Samenstelling  

Artikel V2.64   
Het DAVV is samengesteld uit: 

 

- Directeur arbitrage Voetbal Vlaanderen 

- Hoofd operationele werking arbitrage Voetbal Vlaanderen 

- Hoofd rekrutering en retentie arbitrage Voetbal Vlaanderen 

- Hoofd opleidingen arbitrage Voetbal Vlaanderen 

 

Het DAVV wordt in haar administratieve taken bijgestaan door de bondsadministratie of de 

administratie Voetbal Vlaanderen. 

 

De leden van het DAVV mogen deel uitmaken van de bondsadministratie of de administratie 

Voetbal Vlaanderen. 

 

11.2.2 Bevoegdheden 

Artikel V2.65   
Het DAVV heeft o.m. volgende bevoegdheden: 
 

- de rangschikking opstellen van de scheidsrechters van het kader en de rangschikking opstellen 
van de scheidsrechters van het kader Futsal in samenspraak met: 
o de betrokken hoofdverantwoordelijken scheidsrechters en assistent-scheidsrechters  
o de betrokken hoofdverantwoordelijke jeugd- en recreatief voetbal 
o de betrokken hoofdverantwoordelijke Futsal 
o de betrokken hoofdverantwoordelijke mini-voetbal 
o de betrokken hoofdverantwoordelijke vrouwenarbitrage 
o de betrokken hoofdverantwoordelijke “talenten”. 

- het treffen van administratieve maatregelen tegen de scheidsrechters die tekort komen aan de 
rechtstreeks of onrechtstreeks aan hun functie verbonden verplichtingen.Dergelijke 
administratieve maatregel kan onder meer zijn: 
o Het aanduiden van een scheidsrechter voor wedstrijden beneden zijn categorie en dit voor 

maximum vier wedstrijden. 
o Het niet aanduiden van een scheidsrechter en dit voor maximum vier wedstrijden. 

- de klachten betreffende de arbitrage inzake alle wedstrijden georganiseerd door en 
ressorterend onder de bevoegdheid van Voetbal Vlaanderen. 

 

11.2.3 Directeur arbitrage Voetbal Vlaanderen 

 

Artikel V2.66   
De directeur arbitrage Voetbal Vlaanderen is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de 

visie en strategie binnen de arbitrage in Voetbal Vlaanderen. Hij laat zich hiertoe laten bijstaan 

door de Strategische Commissie Arbitrage Voetbal Vlaanderen.   

 

11.2.4 Hoofd operationele werking arbitrage Voetbal Vlaanderen 

 

Artikel V2.67   
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Het hoofd operationele werking arbitrage Voetbal Vlaanderen is verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de aanduidingen van scheidsrechters en observers in Voetbal Vlaanderen en 

de validering van verslagen opgesteld door de observers naar aanleiding van de prestaties op 

het veld van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Te dien einde laat het hoofd 

operationele werking arbitrage Voetbal Vlaanderen zich bijstaan door een observatoren-

coördinator, observatoren-aanduider, aanduider scheidsrechters en rapport-validator.  

 

11.2.5 Hoofd rekrutering en retentie arbitrage Voetbal Vlaanderen 

 

Artikel V2.68   
Het hoofd rekrutering en retentie arbitrage Voetbal Vlaanderen is verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de werving en het behoud van scheidsrechters in Voetbal Vlaanderen. Te dien 

einde laat het hoofd rekrutering en retentie arbitrage Voetbal Vlaanderen zich bijstaan door 

onder andere een coördinator scheidsrechtersambassadeur, een coördinator vriendenkringen 

en de jeugdraad. 

 

11.2.6 Hoofd opleidingen arbitrage Voetbal Vlaanderen 

 

Artikel V2.69   
Het hoofd opleidingen arbitrage Voetbal Vlaanderen is verantwoordelijk voor de coördinatie 

van de opleidingsprogramma’s voor de scheidsrechters en instructeurs binnen Voetbal 

Vlaanderen. Te dien einde laat hij/zij zich bijstaan door hoofdinstructeurs en regionale 

instructeurs.  
 

11.3 Observatoren 

Artikel V2.70   
Het DAVV doet beroep op een aantal observatoren, waarvan een aantal specifieke functies 

binnen het futsal en minivoetbal toebedeeld krijgen. 

 

De observatoren zijn gelast met het afnemen van de examens voor de rangschikking, de 

opleiding en de vervolmaking van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters binnen 

Voetbal Vlaanderen. 

 

Zij volgen de richtlijnen van en rapporteren aan het DAVV. 

Ze worden aangesteld voor één jaar door het Bestuur op voorstel van het DAVV. 
 

12 DISCIPLINAIR COMITE ARBITRAGE VOETBAL 

VLAANDEREN (DCA VOETBAL VLAANDEREN)  

12.1 Samenstelling 

Artikel V2.71   
Het Disciplinair Comité Arbitrage Voetbal Vlaanderen (DCA Voetbal Vlaanderen) is 

samengesteld uit zes leden, waaronder minstens twee juristen. 
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Deze leden duiden elk jaar een Voorzitter en Vice-Voorzitter aan. 

 

Het DCA Voetbal Vlaanderen zetelt niet voltallig, maar rekening houdende met het principe 

inzake de vereiste aanwezigheid van minstens drie leden, volgens een beurtrol, die wordt 

vastgelegd door de secretaris in samenspraak met de Voorzitter.  

 

Artikel V2.72   
De leden van het DCA Voetbal Vlaanderen worden benoemd door de Raad van Bestuur van 

Voetbal Vlaanderen en dienen afgezien van de algemene benoemingsvoorwaarden voor leden 

van benoemde instanties, bijkomend aan volgende vereisten te voldoen: 

 

• Minstens twee leden dienen jurist te zijn 

• Een onberispelijke reputatie genieten 

• Zij mogen voorafgaand aan de kandidatuurstelling geen functie in de arbitrage hebben 

uitgeoefend 

• Zij dienen een grondige kennis van de voetbalwereld in de breedste zin van het woord 

te hebben. 

 

Artikel V2.73   
Alle leden moeten hun functie op een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale manier 

uitoefenen. Bovenvermelde vereisten dienen steeds te worden nageleefd, op sanctie van 

ontslag door de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen. 

 

Artikel V2.74   
Afwijkend van de bepalingen betreffende de mandaten van leden van benoemde 

instanties,moeten deze leden niet toegewezen te zijn aan een club of rechtstreeks bij de bond 

te zijn aangesloten 

 

 

12.2 Bevoegdheden  

 
Artikel V2.75   
Het DCA Voetbal Vlaanderen is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over alle laakbare 

feiten en gevallen van wangedrag door een scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of 

observator ressorterend onder de bevoegdheid van het DAVV en kan hiertoe disciplinaire 

maatregelen nemen jegens de betrokken personen. 

 

Inbreuken inzake discriminatie worden echter behandeld door de Nationale Kamer Racisme 

en Discriminatie. 

 

12.3 Hoger Beroep 

Artikel V2.76   
Tegen beslissingen van het DCA Voetbal Vlaanderen is hoger beroep mogelijk bij het 

Beroepscomité Voetbal Vlaanderen.  
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13 ETHISCHE COMMISSIE VOETBAL VLAANDEREN 

Artikel V2.77   
De Ethische Commissie Voetbal Vlaanderen is een adviesorgaan binnen Voetbal Vlaanderen, 

dat instaat voor het verstrekken van adviezen bij ethische vraagstukken, zowel reactief naar 

aanleiding van een melding en/of op vraag van een Aanspreekpunt Integriteit (API), als 

proactief over het integriteitsbeleid van de organisatie. 

 

De Ethische Commissie Voetbal Vlaanderen is samengesteld uit volgende leden, benoemd 

door het Bestuur: 

- medewerkers van Voetbal Vlaanderen 

- leden van het Bestuur 

- externe specialisten 

 

De Ethische Commissie Voetbal Vlaanderen zal in beperkte samenstelling vergaderen, op 

basis van de voorgelegde problematiek. 

 

Zij heeft de mogelijkheid tot het horen van de betrokken personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 5 – OFFICIALS EN NIET-SPELENDE 
AANGESLOTENEN 
 

1 SPECIFIEKE DIPLOMAVEREISTEN VOOR DE 

HOOFDTRAINER VAN DE EERSTE PLOEG 

Artikel V5.1  
Iedere hieronder beschreven club is verplicht zich te verzekeren van de diensten van minstens 

één gediplomeerde hoofdtrainer voor haar eerste ploeg. Zij dient zich te vergewissen van de 

integriteit, en in voorkomend geval, van de arbeidsvergunning. 

 

Artikel V5.2  
Als hoofdtrainer wordt bedoeld de verantwoordelijke voor het voetbalgebeuren van de eerste 

ploeg met in het bijzonder volgende verantwoordelijkheden: 

 geven van trainingen en tactische richtlijnen aan de eerste ploeg van de club; 

1° de selectie en de samenstelling van de eerste ploeg en personen op de wedstrijdbladen; 

2° instructies geven aan de spelers en de andere leden van de technische staf in de 

kleedkamers en de technische zone vóór, tijdens en na de match; 
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3° deelnemen aan alle media-activiteiten welke zijn voorbehouden voor de hoofdtrainer. 

 

De hiertoe aangestelde trainer dient ook daadwerkelijk als hoofdtrainer van de eerste ploeg 
heren en in voorkomend geval, van de eerste ploeg vrouwen op te treden.  
 

Artikel V5.3  
Per afdeling dient men zich te verzekeren van de diensten van een gediplomeerde hoofdtrainer 

met een geldige licentie als volgt: 
 

1° In 1ste nationale heren:  een UEFA-A gediplomeerde trainer;  

Indien de hoofdtrainer ingeschreven is voor de opleiding UEFA-A en de hulptrainer een 

UEFA-A diploma met geldige licentie bezit, wordt aan deze vereiste voldaan. 

 In 2de afdeling heren: een UEFA-A gediplomeerde trainer  

Indien de hoofdtrainer ingeschreven is voor de opleiding UEFA-A en de hulptrainer een 

UEFA- A diploma met geldige licentie bezit, wordt aan deze vereiste voldaan.  

 In 3de afdeling heren: een UEFA-A gediplomeerde trainer  

Indien de hoofdtrainer ingeschreven is voor de opleiding UEFA-A en de hulptrainer een 

UEFA-A diploma met geldige licentie bezit, wordt aan deze vereiste voldaan. 

 In de Super League Vrouwenvoetbal: een UEFA-A gediplomeerde trainer. 

 In 1ste en 2de nationale vrouwenafdelingen: een UEFA-B gediplomeerde trainer 

 In de provinciale afdelingen: 

a) In eerste provinciale afdeling heren: een UEFA-B gediplomeerde trainer 

b) In tweede provinciale afdeling heren: een UEFA-B gediplomeerde trainer  

c) In derde en vierde provinciale afdeling heren en in 1ste provinciale vrouwenvoetbal: 

De club is in regel indien de hoofdtrainer van de eerste ploeg minstens een UEFA C-

diploma heeft. 

  Deze Titel is niet van toepassing op het recreatief voetbal.  

 

Artikel V5.4  
Een club waarvan de eerste ploeg promoveert naar een hogere afdeling, beschikt  over een 

periode van twee opeenvolgende seizoenen om zich in regel te stellen met de verplichtingen 

van die afdeling inzake van het aanstellen van gediplomeerde trainers. 

 

Deze periode wordt herleid tot één seizoen voor een club die stijgt naar het profvoetbal. 
 

Indien een club  tijdens de overgangsperiode, een nieuwe trainer aanstelt, dient de club zich 

onmiddellijk te schikken naar de reglementering die geldt voor de betrokken afdeling. 
 

2 BETEKENING AAN DE BOND 

Artikel V5.5  
Iedere club dient vóór 1 september van het lopende seizoen de lijst van zijn trainers aan 

Voetbal Vlaanderen te betekenen via het toepasselijk digitaal platform. 
 

Iedere club met een vertraging in het betekenen zal slechts beschouwd worden als zijnde in 

regel vanaf de maand die volgt op de betekeningsdatum. 
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Iedere verandering van één van deze verplichte trainers, toevoegingen of wijzigingen 

doorgevoerd in het lopende seizoen, moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen via 

het toepasselijke digitale platform gemeld worden aan Voetbal Vlaanderen. 

 

 Elke inbreuk op deze verplichting wordt gesanctioneerd met een boete van 200,00 EUR. 

 

3 BOETES 

Artikel V5.6  
 

 Iedere tekortkoming op het aan te stellen gediplomeerde trainers leidt voor de periode 

van september tot en met april ambtshalve tot een maandelijkse boete. Deze bedraagt: 
 

Niveau van de ploeg Indien niet voldaan aan de 
voorwaarden van de 
hoofdtrainer 1ste ploeg 

Indien niet voldaan aan 
de voorwaarden van de 
bijkomende trainer 

1ste nationale (1) 280,00 EUR  
 

2de afdeling (2) 200,00 EUR  

3de afdeling (2) 168,00 EUR   

1ste provinciale heren 68,00 EUR   

2de provinciale heren 50,00 EUR   

Super League Vrouwenvoetbal (1) 280,00 EUR  100,00 EUR 

1ste en 2de nationale Vrouwen 50,00 EUR   

 
(1): Zonder afbreuk te doen aan het recht van de Licentiecommissie om de toekenning van de UEFA- en/of nationale licentie te 
weigeren voor het seizoen dat volgt op het niet-naleven van de verplichtingen. 
(2) Zonder afbreuk te doen aan het recht van Voetbal Vlaanderen om de toekenning van de licentie regionale amateurclub te 
weigeren voor het seizoen dat volgt op het niet-naleven van de verplichtingen. 
 

 
 
 

Artikel V5.7  
Een club mag geen gebruik maken van de diensten van trainers die niet zijn 

bekendgemaakt aan de administratie van de KBVB (ten behoeve van Voetbal 

Vlaanderen).  

 

 Bij een inbreuk wordt de club ambtshalve gesanctioneerd met een boete als volgt :  

- 200,00 EUR voor seniortrainers   

- 50,00 EUR voor jeugdtrainers 

- 50,00 EUR voor trainers van provinciaal spelende vrouwenploegen. 

 
Indien de trainer niet aangesloten is bij de bond, kunnen de trainer en de club elk 

gesanctioneerd worden met een boete van 200,00 EUR. 

 

Zo de trainer, buiten zijn weten, gedesaffecteerd werd, is de boete niet verschuldigd, indien hij 

zijn toestand regulariseert binnen de zeven dagen volgend op de datum waarop hij hiervan 

wordt ingelicht.  



 

 
BOEK V   Page 41 of 115 

 

Deze uitzondering geldt eveneens voor de club, indien de trainer door een andere club in de 

loop van het seizoen werd gedesaffecteerd en de toestand binnen dezelfde termijn is 

geregulariseerd. 
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TITEL 7 -  COMPETITIES VOETBAL 
VLAANDEREN 
 

1 CLUBLICENTIES EN CLUBLABELS 

1.1 Licentie van nationale amateurclub  

1.1.1 Algemeenheden 

Een club die uitkomt in de 1ste nationale of in aanmerking komt om naar deze afdeling te 

promoveren of te dalen, moet een verzoek indienen tot aflevering van een licentie van 

nationale amateurclub en deze toegekend krijgen vooraleer in deze competitie te mogen 

aantreden. 

 

Het bovenstaande is niet van toepassing op profclubs die de mogelijkheid krijgen vanaf 

seizoen 2022-2023 hun U-23 team in 1e nationale te integreren.  

 

zie Artikel P7.4 
 

Iedere club die uitkomt in 1ste nationale moet houder zijn van een licentie van nationale 

amateurclub, die niet kan afgestaan worden aan een andere rechtspersoon, waardoor zij 

toegelaten wordt tot en gemachtigd is deel te nemen aan de competitie voorbehouden aan 

bedoelde afdeling. 
 

De club die tijdig een licentie heeft aangevraagd en bekomen en die een niet-sanctioneerbare 

overdracht van patrimonium heeft gerealiseerd, kan de Licentiecommissie verzoeken deze 

licentie over te dragen aan de overnemende rechtspersoon.  
 

De overnemende rechtspersoon richt daartoe binnen de 8 dagen een aanvraag aan het 

Auditoraat voor de Licenties. Deze aanvraag wordt onderzocht volgens dezelfde procedure 

als de licentieaanvraag met inachtneming van de toestand van de overnemer na de 

overdracht. 
 

Ingeval in de loop van het seizoen een sanctioneerbare overdracht van patrimonium wordt 

gedaan, kan de rechtspersoon aan wie het patrimonium wordt overgedragen slechts een 

licentie aanvragen van 1 februari tot en met 15 februari van het seizoen volgend op dat waarin 

de overdracht tot stand kwam. 
 

 

 

 

 

Artikel V7.1   

Artikel V7.2   

Artikel V7.3   

Artikel V7.4   
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In geval van overdracht van patrimonium in het kader waarvan de overnemer zich ertoe 

verbindt om het geheel der schulden van de overdrager over te nemen, kan de verkrijger zelf 

de toekenning van een licentie vragen in naam van de overdragende club. 

 

De Licentiecommissie zal in dezelfde beslissing uitspraak doen over het al dan niet 

sanctioneerbaar karakter van de overdracht van patrimonium en over de toekenning van de 

licentie aan de aldus overgedragen club. 
 

De club uit 1ste nationale die geen licentie toegekend krijgt voor het daaropvolgende 

seizoen, dient het kampioenschap van 2ste afdeling amateurs aan te vangen met een handicap 

van drie punten op voorwaarde dat ze de licentie van regionale amateurclub heeft bekomen. 
 

De Licentiecommissie stelt in haar beslissing vast dat de toepassing van deze sanctie zich 

opdringt en maakt haar beslissing voor het opleggen ervan over aan het Competitions 

Department KBVB.  
 

 

Deze sanctie kan geen toepassing vinden wanneer de club er vrijwillig toe besluit geen licentie 

van nationale amateurclub aan te vragen. 

 

In dat geval degradeert de club naar de 2de afdeling zonder puntenhandicap op voorwaarde 

dat ze de licentie van regionale amateurclub heeft bekomen. 

 

1.1.2 Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van nationale 

amateurclub (1ste nationale) 

De aanvragende club moet voldoen aan: 

1° de algemene voorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale amateurclub. 
 

2° de specifieke voorwaarden van de licentie van nationale amateurclub, waarvan sommige 

pas ingaan bij aanvang van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uitkomt in deze 

afdeling. 
 

Door de toekenning ervan wordt de licentie onvoorwaardelijk gegeven voor het komende 

seizoen. De Licentiecommissie mag geen licentie toekennen onder voorwaarden die, als ze 

niet zouden vervuld zijn, voor gevolg zouden hebben dat de licentie vervalt voor het seizoen 

waarvoor de licentie is gegeven.  
 

De Licentiecommissie kan de licentie toekennen wanneer er schulden zijn die door de club 

worden betwist en waarvan de betwisting prima facie niet onredelijk lijkt. 

 

Artikel V7.5   

Artikel V7.6   

Artikel V7.7   

Artikel V7.8   

Artikel V7.9   

Artikel V7.10   



 

 
BOEK V   Page 44 of 115 

Ingeval de betwisting prima facie onterecht lijkt, kan de Licentiecommissie de toekenning van 

de licentie onderwerpen aan de verplichting voor de club om het betwiste bedrag te blokkeren 

hetzij op een rekening van de KBVB, hetzij op een geblokkeerde rekening van de club, die niet 

gedeblokkeerd kan worden zonder schriftelijk akkoord van het Auditoraat voor de Licenties. 

 

1.1.3 Algemene licentievoorwaarden 

De aanvragende club (houder van het stamnummer) moet aan alle algemene 

licentievoorwaarden voldoen als volgt: 
 

1° de rechtspersoonlijkheid bezitten en het bewijs voorleggen van inschrijving in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen of, in voorkomend geval, in een ander nationaal 

register, evenals alle akten of documenten betreffende de machtigingen tot 

vertegenwoordiging en de aansprakelijkheidsmandaten waarvan de wettelijke publicatie 

vereist is; 

 

2° Governance en Integriteit : De statuten van de club en het Bestuur dienen te voldoen 

aan de voorwaarden voorzien in Boek B-Titel 3 van het Bondsreglement. Daarnaast mag 

geen enkel lid van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan van de club 

activiteiten als tussenpersoon uitoefenen overeenkomstig de definitie van FIFA; 

 

3° de werkgever zijn van de spelers onder contract en van de trainers van de eerste ploeg, 

en voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake; 

 

4° een controleverslag overleggen opgesteld door een commissaris die is benoemd door de 

algemene vergadering of een verslag van een revisor opgesteld volgens dezelfde normen 

en slaand op het laatst afgesloten boekjaar, welk geen onthoudende of afkeurende 

verklaring inhoudt; 
 

5° voor alle spelers, trainers en personeel voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake 

(RSZ, bedrijfsvoorheffing…) en het bewijs leveren niet in gebreke te blijven bij de betaling 

van: 

- de lonen aan spelers, trainers en het voltallige personeel; 

- de aan R.S.Z. verschuldigde sommen; 

- de bedrijfsvoorheffing; 

- de patronale bijdragen aan het pensioenfonds van alle personeelsleden; 

- de taksen en de belastingen van welke aard ook; 

- de bondsschulden en de vorderingen tussen clubs; 

- de huur of welke andere vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van de 

verschillende stadions en trainingsinstallaties; 

- alle premies betreffende de verzekering tegen arbeidsongevallen voor alle 

personeelsleden; 
 

 een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten in alle gevallen waarin zulks door de 

wet verplicht is voor alle personeelsleden; 
 

 zich schikken naar de regelgeving die betrekking heeft op de verblijfs-en 

arbeidsvergunning van de spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese 

Economische Ruimte (E.E.R.); 

Artikel V7.11   
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 zich onderwerpen aan een controle met alle door het Auditoraat voor de Licenties of de 

Licentiecommissie nuttig geachte middelen op de strikte toepassing van de 

toekenningsvoorwaarden van de licentie. 
 

 een beroep doen op gediplomeerde trainers conform het bondsreglement en voor alle 

trainers voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake; 

Indien een functie van gediplomeerde trainer vacant komt te staan tijdens het seizoen 

onderworpen aan de licentie:  

- om een reden die ontsnapt aan de controle van de licentiekandidaat (ziekte, ongeval, 

enz.) moet de licentiekandidaat er zich van verzekeren dat deze functie binnen de 

zestig dagen wordt overgenomen door: 

o een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die beantwoordt aan 

het criterium (in dit geval kan de vervanging gebeuren voor een periode van 

onbepaalde duur); 

o een persoon die niet beschikt over de nodige kwalificatie en die niet 

beantwoordt aan het criterium (in dit geval is de vervanging slechts tijdelijk en 

mag de duur ervan het einde van het seizoen onderworpen aan de licentie, 

niet overschrijden).  
 

- om een reden die voortvloeit uit een beslissing van de licentiekandidaat (bv. ontslag 

van de hoofdtrainer of de verbreking van zijn contract in onderling overleg), moet de 

licentiekandidaat er zich van verzekeren dat de functie binnen de zestig dagen wordt 

overgenomen door een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die 

beantwoordt aan het criterium (in dit geval kan de vervanging gebeuren voor een 

periode van onbepaalde duur).  
 

Deze vervanging moet binnen de 60 dagen nadat een functie vacant is komen te staan, 

worden betekend aan het Auditoraat voor de Licenties.  

 

 Bij niet-naleving van deze termijn van 60 dagen, dient het Auditoraat voor de 

Licenties de Licentiecommissie te vatten en kan er door deze laatste aan de betrokken 

club een geldboete worden opgelegd, per vijf werkdagen dat de club niet in regel is. 
 

 over een stadion beschikken dat beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen en aan de 

uitvoeringsbesluiten inzake veiligheid in de stadions. Bovendien moet de club een 

schriftelijk akkoord van de plaatselijke autoriteiten voorleggen met het spelen van 

thuiswedstrijden in dit stadion gedurende het seizoen waarvoor de licentie is aangevraagd. 

 

1.1.4 Specifieke voorwaarden voor een licentie van nationale amateurclub 

(1ste nationale) 

De aanvragende club dient tevens te voldoen aan volgende specifieke licentievoorwaarden: 

 

1° uitkomen in of kunnen promoveren naar de 1ste nationale; 

 
2°  uiterlijk op 1 september van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uitkomt in 1ste 
nationale beschikken over minstens 5 spelers met het statuut van betaalde sportbeoefenaar.  

Artikel V7.12   



 

 
BOEK V   Page 46 of 115 

  Wet van 24.02.1978 op de betaalde sportbeoefenaar; 

 

3° over installaties beschikken die aan de volgende specifieke criteria beantwoorden: 

 

a) het stadion moet, bij aanvang van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club 

uitkomt in 1ste nationale, uitgerust zijn met een verlichtingsinstallatie die voldoet aan de 

reglementaire bepalingen voor de betrokken afdeling; 

 
b) het speelveld moet voldoen aan de reglementaire bepalingen voor de betrokken 

afdeling. Het moet in perfecte staat zijn en de club moet bewijzen dat ze over het nodige 

materiaal en personeel voor het onderhoud beschikt; 

 
c) het stadion moet, bij aanvang van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club 

uitkomt in 1ste nationale, een capaciteit hebben van minstens 1.000 plaatsen, waarvan 

150 zitplaatsen; 
 

De keuring van de installaties geschiedt in opdracht van het Auditoraat voor de Licenties 

door de door hen aangeduide personen met een deskundigheid inzake. Het ontvangen rapport 

van deze deskundigen kan, buiten het kader van de toekenning van de licentie, voor verder 

gevolg worden overgemaakt aan de Secretaris-generaal of de overige bondsinstanties. 
 

Bij het uitvoeren van verbouwingswerken aan het stadion kan de Licentiecommissie op basis 

van de voorgelegde plannen en concrete verbintenissen tot uitvoering, na advies van het 

Auditoraat voor de Licenties, een afwijking toestaan van de infrastructuur- en 

capaciteitsvereisten (met uitzondering van deze inzake de capaciteit van de lichtinstallatie) op 

voorwaarde dat :  

- het stadion bij aanvang van de werken aan de capaciteitsvereisten voldoet en 

- gedurende de duur van deze afwijking beantwoordt aan alle regelgeving inzake 

veiligheid in de stadions en ticketing.  

 

De duur van deze afwijking mag zich echter niet verder uitstrekken dan  de uiterste datum van 

indiening van de volgende licentieaanvraag, tenzij een nieuwe afwijking wordt gevraagd en 

bekomen voor nieuwe werken (fasering van werken). 
 

In geval van verbouwingswerken aan het stadion kan de licentiecommissie na advies van het 

Auditoraat voor de Licenties de club een afwijking toestaan om haar thuiswedstrijden tijdelijk 

en voor een welbepaalde tijd in een ander stadion te spelen, dat, tijdens deze periode voldoet 

aan de licentiecriteria. 

 

De duur van deze afwijking mag zich echter niet verder uitstrekken dan de uiterste datum van 

indiening van de volgende licentieaanvraag, tenzij een nieuwe afwijking wordt gevraagd en 

bekomen voor nieuwe werken (fasering van werken). 
 

 

Artikel V7.13   

Artikel V7.14   
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1.1.5 Verzoek  

Op straffe van verval moet de aanvraag door de clubs die de licentie van 1e nationale wensen 

te bekomen ieder seizoen van 15 februari tot en met 1 maart worden ingediend op de wijze 

bepaald door het Auditoraat voor de Licenties. 

  

Deze aanvraag dient te gebeuren via het digitaal platform van het Auditoraat voor de Licenties. 
 

Op straffe van nietigheid, dient  de aanvraag ingediend te worden door middel van een 

standaardformulier, beschikbaar op het digitaal platform, opgesteld door de 

Licentiecommissie, waarin de verschillende voorwaarden tot het bekomen van de licentie 

worden vermeld, en waarin de bij te voegen attesten en bewijsstukken kunnen worden 

opgelijst.  

 

Bij de aanvraag dienen, zoals in dit formulier gevraagd, de behoorlijk geïnventariseerde 

bewijsstukken waaruit de naleving van de licentievoorwaarden blijkt te worden gevoegd en dit 

ongeacht de onderzoeksmogelijkheden van het Auditoraat voor de Licenties naar alle feitelijke 

elementen, ook deze begrepen tussen de dag van de aanvraag en de dag vóór de zitting van 

de Licentiecommissie waarop de zaak is vastgesteld. 
 

De licentiekandidaat moet, bijgevoegd aan zijn aanvraag, volgende documenten en 

onderstaande geschreven bevestigingen voorleggen binnen de toegemeten termijnen:  
 

- de  statuten van de licentiekandidaat; 

- bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en voorwaarden 

van de licentieprocedure; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure aanvaardt; 

- bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 

overgelegde documenten; 

- bevestiging van zijn toelating verleend aan de bondsinstanties bevoegd voor het 

onderzoek van de licentieaanvraag en haar toekenning om de overgelegde 

documenten te onderzoeken en alle informatie op te zoeken in verband met de 

aflevering van de licentie.  
 

Op basis van de door de club met het aanvraagformulier overgemaakte gegevens en van alle 

andere gegevens waarover het Auditoraat voor de Licenties beschikt, stelt het Auditoraat voor 

de Licenties  een schriftelijk verslag op voor de Licentiecommissie. 
 

Dit verslag, waarmee het Auditoraat voor de Licenties zijn advies uitbrengt over de al dan niet 

toekenning van de licentie wordt uiterlijk 20 dagen na het indienen van het verzoek opgesteld. 
 

Het volledige dossier, samen met het verslag van het Auditoraat voor de Licenties, wordt ter 

beschikking gesteld van de Licentiecommissie. Het verslag van het Auditoraat voor de 

Licenties wordt tevens onmiddellijk ter beschikking gesteld van de aanvragende club.  

 

Artikel V7.15    

Artikel V7.16   

Artikel V7.17   

Artikel V7.18   
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1.1.6 Procedures 

1.1.6.1 Eerste aanleg: Procedure voor de Licentiecommissie 
 

 Zie Boek B-Titel 11, Geschillen en Procedures (B11)  
 

1.1.6.2  Verhaal - BAS 
 

 Zie Boek B-Titel 11, Geschillen en Procedures (B11)  

 

1.1.7 Toezicht op de toekenningsvoorwaarden inzake infrastructuur  

   

Het Auditoraat voor de Licenties ziet toe op de naleving van de maatregelen betreffende de 

infrastructuur die de club worden opgelegd bij de toekenning van de licentie van nationale 

amateurclub. 

 

De periode om aan de maatregelen betreffende infrastructuur te voldoen wordt bepaald tot 15 

oktober. Bij niet naleving wordt een verslag overgemaakt aan de Licentiecommissie en wordt 

de club door het Auditoraat voor de Licenties opgeroepen om te verschijnen voor de 

Licentiecommissie.  

 

De Licentiecommissie kan op basis van het verslag van het Auditoraat voor de Licenties, 

na de club te hebben gehoord, een geldboete opleggen van maximum 2.000,00 EUR. 

 

Indien de club op 31 december nog steeds niet voldoet aan de gestelde maatregelen 

betreffende infrastructuur, dient het Auditoraat voor de Licenties de Licentiecommissie 

opnieuw te vatten met oproeping van de betrokken club.  
 

Op basis van het verslag van het Auditoraat voor de Licenties kan de Licentiecommissie, 

na de club te hebben gehoord, de club een verbod opleggen om het volgende seizoen een 

licentie aan te vragen voor het profvoetbal en voor het nationale amateurvoetbal. Een 

aanvraag in strijd met dit verbod, wordt van rechtswege onontvankelijk beschouwd.  
 

1.2  Licentie van regionale amateurclub (2de en 3de afdeling VV) 

1.2.1 Algemeenheden 

 

Bepaling geldig voor seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 

Voor het seizoen 2021-2022 dienen clubs geen houder te zijn van de licentie van regionale 

amateurclub  voor  2de of 3de afdeling VV.   

Artikel V7.19   

Artikel V7.20   
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   Clubs die in deze afdeling aantreden of hiernaar zouden promoveren of dalen, hoeven      

deze licentie niet aan te vragen in februari 2021. 

 

Iedere club, die uitkomt in 2de of 3de afdeling VV, moet houder zijn van een licentie van 

regionale amateurclub, die niet kan afgestaan worden aan een andere rechtspersoon, 

waardoor zij toegelaten wordt tot en gemachtigd is deel te nemen aan de competitie 

voorbehouden aan bedoelde afdeling. 

 

Een club, die in aanmerking komt om naar één van deze afdelingen te promoveren of te dalen, 

moet een verzoek indienen tot aflevering van een licentie van amateurclub in de hogere 

regionale afdelingen en deze toegekend krijgen vooraleer in bedoelde competitie te mogen 

aantreden. 

 

 zie ook Artikel V7.28 

 

Een club die aantreedt in een hogere afdeling, en die de licentie voor een hogere afdeling heeft 

bekomen voor het navolgend seizoen, wordt geacht de licentie van amateurclub in de hogere 

regionale afdelingen toegekend te hebben gekregen, zonder dat een afzonderlijke aanvraag 

of behandeling van de licentie van regionale amateurclub dient te geschieden bij degradatie.  

 

Hetzelfde geldt voor de profclubs die de mogelijkheid krijgen vanaf seizoen 2022-2023 hun U-

23 team in de 2e afdeling amateur te integreren.  

 

zie Artikel P7.4 

 

Door de toekenning van de licentie wordt de licentie onvoorwaardelijk gegeven voor het 

betrokken seizoen; 

 

De club, die tijdig een licentie heeft aangevraagd en bekomen en die een niet-sanctioneerbare 

overdracht van patrimonium heeft gerealiseerd, kan de Administratie verzoeken deze licentie 

over te dragen aan de overnemende rechtspersoon.  

 

De overnemende rechtspersoon richt daartoe binnen de 8 dagen een verzoek aan de 

Administratie. Deze aanvraag wordt onderzocht volgens dezelfde procedure als de 

licentieaanvraag met inachtneming van de toestand van de overnemer na de overdracht. 

 

De club uit 1e nationale, 2de of 3de afdeling VV, die een licentie van regionale amateurclub 

aanvraagt voor het daaropvolgende seizoen en deze niet behaalt, dient het kampioenschap 

van 1ste provinciale aan te vangen met een handicap van drie punten. 

 

Artikel V7.21   

Artikel V7.22   

Artikel V7.23   
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In de beslissing wordt vastgesteld dat de toepassing van deze sanctie zich opdringt.  De 

administratie  maakt de beslissing voor het opleggen ervan over aan het bevoegd comité. 

 

Indien de club er vrijwillig toe besluit geen licentie aan te vragen, degradeert de club naar 1ste 

provinciale en wordt ze niet gesanctioneerd met een puntenhandicap. 

 

Indien een club uit 2de afdeling  naar 1ste provinciale degradeert wegens het niet behalen van 

de licentie of omdat er geen licentie is aangevraagd, wordt deze club, indien ze geen sportieve 

daler is, in 2de afdeling VV vervangen door een bijkomende stijger uit de eindronde 3de afdeling 

VV en, in alle gevallen, in 3de afdeling VV vervangen door een bijkomende stijger uit 1e 

provinciale van de provincie waartoe de betrokken club behoort. 

 

Indien een club uit 3de afdeling VV, die geen sportieve daler is, naar provinciale afdelingen 

degradeert wegens het niet behalen van de licentie of omdat er geen licentie is aangevraagd, 

wordt ze vervangen door een bijkomende stijger uit 1e provinciale van de provincie waartoe de 

betrokken club behoort. 

 

In de betrokken provincie heeft dit geen verdere gevolgen wat stijgen en dalen betreft 
 

1.2.2 Toekenningsvoorwaarden  

De aanvragende club dient aan de volgende criteria te voldoen: 
 

1° De aanvragende club dient de volgende documenten over te maken: 
 

a) Bewijs dat de club rechtspersoonlijkheid bezit.  

Dit kan bewezen worden door de laatste versie/wijziging van de statuten en 

samenstelling van het bestuursorgaan, die verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad, 

voor te leggen. 

 

b) Bewijs dat de club: 

- voor haar bezoldigde trainers en personeel in orde is met alle wettelijke bepalingen 

ter zake (RSZ, belastingen, patronale bijdragen, verzekering arbeidsongevallen…) 

- voor andere trainers en medewerkers in regel is met het vrijwilligersstatuut of het 

verenigingswerk. 
 

voor zover van toepassing, het bewijs dat de club voor alle spelers voldoet aan de 

wettelijke bepalingen ter zake (bedrijfsvoorheffing, …). 

 

c) Een schriftelijk akkoord van de eigenaars van het stadion dat thuiswedstrijden in het 

stadion mogen gespeeld worden gedurende het seizoen waarvoor de toekenning van 

een licentie is aangevraagd.  
 

Artikel V7.24   

Artikel V7.25   

Artikel V7.26   

Artikel V7.27   
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 De administratie zal nagaan of de club: 
 

a) alle vervallen bondsschulden heeft betaald; 

b) installaties gebruikt die aan de reglementaire voorwaarden beantwoorden en 

goedgekeurd zijn door de bond (afmetingen, verlichting…) ; 

c) een beroep doet op gediplomeerde trainers conform het bondsreglement. 
 

Indien een functie van gediplomeerde trainer vacant wordt tijdens het seizoen waarop de 
licentie betrekking heeft: 
 
- om een reden die ontsnapt aan de controle van de licentiekandidaat (ziekte, ongeval, 

enz.) moet de licentiekandidaat er zich van verzekeren dat deze functie binnen de 90 
dagen wordt overgenomen door: 

• een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die beantwoordt aan 
het 
criterium (in dit geval kan de vervanging gebeuren voor een periode van 
onbepaalde duur); 

• een persoon die niet beschikt over de nodige kwalificatie en die niet 
beantwoordt 
aan het criterium (in dit geval is de vervanging slechts tijdelijk en mag de duur 
ervan het einde van het seizoen onderworpen aan de licentie, niet 
overschrijden). 
 

- om een reden die voortvloeit uit een beslissing van de licentiekandidaat (bv. ontslag 
van de hoofdtrainer of de verbreking van zijn contract in onderling overleg), moet de 
licentiekandidaat er zich van verzekeren dat de functie binnen de 90 dagen wordt 
overgenomen door een persoon die over de nodige kwalificatie beschikt en die 
beantwoordt aan het criterium (in dit geval kan de vervanging gebeuren voor een 
periode van onbepaalde duur). 

 
Deze vervanging moet binnen de 90 dagen nadat een functie vacant is komen te staan, 
worden betekend aan de administratie van Voetbal Vlaanderen via 
licenties@voetbalvlaanderen.be. 

 

Bij niet-naleving van deze termijn van 90 dagen, dient de administratie van Voetbal 
Vlaanderen voor de betreffende clubs  de Controlecommissie (subkamer Voetbal 
Vlaanderen) te vatten, die, per vijf werkdagen dat de club niet voldoet aan deze 
bepalingen een retributie van 40,00 EUR zal opleggen aan de betrokken club, 
onverminderd de mogelijkheid tot waarschuwing nopens het voorbehoud met 
betrekking tot de toekenning van de licentie voor het navolgende seizoen. 

 
 

 Bestuur van de club- Lokale verankering 

 

a. Governance en Integriteit 

 

De administratie zal nagaan of de statuten van de club en het Bestuur voldoen aan de 

voorwaarden voorzien in Boek B-Titel 3.  
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Daarnaast mag geen enkel lid van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan 

van de club activiteiten als tussenpersoon uitoefenen overeenkomstig de definitie van 

FIFA.  

 

b. Lokale verankering 

 

Hieraan dient voldaan te worden voorafgaand aan het tweede opeenvolgende seizoen 

waarin de club in het regionale amateurvoetbal uitkomt. 
 

a) Minstens 2/3de van de leden van het bestuursorgaan van de rechtspersoon en minstens 

2/3 van de verantwoordelijke bestuursleden dienen natuurlijke personen te zijn die in 

België gedomicilieerd zijn. Ze dienen tevens aangeslotene te zijn van Voetbal 

Vlaanderen, en de ethische code van Voetbal Vlaanderen te onderschrijven. 

 

b) 4/5de van de leden van de algemene vergadering dienen natuurlijke personen te zijn, 

en dienen in België gedomicilieerd te zijn. 
 

 Jeugdwerking  
 

Clubs die uitkomen in 2de en 3de afdeling VV nemen bij voorkeur deel aan de 

interprovinciale of provinciale jeugdkampioenschappen. Indien zij niet deelnemen aan de 

interprovinciale of provinciale jeugdkampioenschappen dienen zij evenwel een minimum 

aantal ploegen in de gewestelijke jeugdcompetities in lijn te brengen. 
 

Wedstrijdvorm Categorie Minimum aantal ploegen vanaf 
tweede opeenvolgende seizoen 
in het regionale amateurvoetbal* 

Minimum aantal ploegen vanaf 
vierde opeenvolgende seizoen 

in het regionale amateurvoetbal* 

 
11/11 

U21  
1 

 
2 U19 

U17 

U15 

8/8 U13  
2 

 
4 U12 

U11 

U10 

 
5/5 of 3/3 

U9  
3 

 
6 U8 

U7 
 

* De verschillende reeksen en afdelingen van 2de en 3de afdeling VV worden voor deze regel als één geheel 
beschouwd. Zo moet bijvoorbeeld een club die aan het eind van het seizoen 2020-2021 promoveert naar 
3de afdeling VV, voldoen aan de bovenstaande regels vanaf het seizoen 2022-2023 ongeacht of het eerste 
elftal in dat seizoen uitkomt in 2de dan wel 3de afdeling VV. 
Opgelet: Indien de club algemeen forfait geeft met één of meerdere ploegen, waardoor het minimum aantal 
ploegen niet langer bereikt wordt, kan de licentie voor het nationaal amateurvoetbal ingetrokken worden 
voor het volgende seizoen. 

 

1.2.3 Verzoek 

Op straffe van nietigheid moeten de clubs, die de licentie van regionale amateurclub wensen 

te bekomen, ieder seizoen van 1 februari tot en met 28 februari een aanvraag indienen.  

Artikel V7.28   
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Een club die in 1A, 1B of 1e nationale speelt, en daar in eerste aanleg geen licentie krijgt, mag 
uitzonderlijk nog een licentie van regionale amateurclub aanvragen tussen 25 april en  30 april. 
 

Hiervoor zal een document ter beschikking worden gesteld door de administratie van 

Voetbal Vlaanderen. 

 

Op straffe van nietigheid dient het dossier “aanvraag licentie van regionale amateurclub” te 

gebeuren via het digitaal platform van de bond waarin de verschillende voorwaarden tot het 

bekomen van de licentie worden vermeld. 

 

Dit formulier kan verwijzen naar attesten en bewijsstukken die vereist zijn. 

 

De aanvraag dient vergezeld van de behoorlijk geïnventariseerde bewijsstukken in dit formulier 

gevraagd.  

 

1.2.4 Procedures  

  

1.2.4.1 Onderzoek door de administratie – Toekenning de plano 
 

De administratie is belast met de onderzoekende, informerende en administratieve 

bevoegdheden in het kader van de aanvragen, de plano toekenning en opvolging van de 

licentievoorwaarden voor de clubs van de hogere regionale amateurafdelingen. 
 

De hiertoe aangestelde medewerkers ondertekenen jaarlijks een vertrouwelijkheidsverklaring 

en verbinden zich ertoe dit onderzoek op een onpartijdige en integere manier uit te oefenen. 
 

De licentie wordt de plano toegekend door de administratie, wanneer de club voldoet aan alle 

voorwaarden. In dit geval dient geen oproeping van de club te gebeuren. 

 

De beslissing om de licentie de plano toe te kennen, kan in maximaal 3 fases worden getroffen, 

waarbij er na fase 1 en fase 2, binnen een vooraf bepaalde termijn, door de club bijkomende 

bewijsstukken kunnen worden voorgelegd. 

 

Wanneer de gevraagde licentie niet de plano kan worden toegekend,  worden de clubs 

opgeroepen om te verschijnen. 

 

 

 

 

 

Artikel V7.29   

Artikel V7.30   

Artikel V7.31   
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1.2.4.2 Eerste aanleg: Procedure voor de Controlecommissie - 

subkamer Voetbal Vlaanderen 
 

De rechtspleging voor de Controlecommissie geschiedt overeenkomstig de procedure 

voorzien voor de Licentiecommissie.  

  Zie Boek B, Titel 11, Geschillen en procedures (B11) 

 

Bij niet verschijning van de opgeroepen club, spreekt de Controlecommissie zich uit op stukken 

en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen.  
 

De beslissing tot weigering of toekenning van een licentie wordt genomen rekening houdende 

met alle bekende feitelijke elementen zoals die bestaan op de dag van de uitspraak. 
 

Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen 
regionale amateurclub in eerste aanleg een beslissing genomen te zijn vóór 1 april. 
 
Over de clubs uit 1A, 1B en 1e nationale die een licentie 2de en 3de afdeling VV aanvroegen 
tussen 25 en 30 april zal een beslissing genomen worden in eerste aanleg voor 22 mei. 
 
Indien een club zowel een licentie voor 1e nationale (al dan niet gecombineerd met een licentie 
1A/1B) als een licentie van regionale amateurclub heeft aangevraagd, moet eerst een 
beslissing worden genomen over de licentie voor 1e nationale alvorens een beslissing wordt 
genomen over de licentie voor regionale amateurclub. 
 

Alle beslissingen van de Controlecommissie worden desgevallend in verkorte versie 

gepubliceerd in de eerstvolgende editie van het bondsblad. 
 

Bij het toekennen van een licentie ontvangt de club een licentienummer vanwege de 

administratie. 

 

 Wanneer ten gevolge van het aanwenden van een verhaal een andere instantie 

 oordeelt dat de club recht heeft op een licentie, dan zendt deze instantie het dossier 

 voor administratieve afhandeling naar de administratie. 
 

1.2.4.3 Beroep: Procedure voor het BAS 
 

 Zie Boek B -Titel 11, Geschillen en Procedures (B11) zij het zonder tussenkomst van het 

Auditoraat voor de Licenties.   

 

 

 

Artikel V7.32   
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Artikel V7.34   

Artikel V7.35   
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Hoger beroep tegen een beslissing tot weigering of toekenning van de licentie door de 

Controlecommissie kan enkel worden aangetekend door: 

a) de betrokken club; 

b) een derde belanghebbende club, uitkomende in 2de of 3de afdeling VV of in 1ste 

provinciale van de provincie waartoe de betrokken club behoort. 
 

Het recht om beroep aan te tekenen bestaat derhalve voor de derde belanghebbende club 

zonder partij te zijn in eerste aanleg. 
 

Teneinde de gelijkheid onder de clubs te waarborgen, dient over alle licentieaanvragen in 

hoger beroep een beslissing te zijn genomen binnen de maand na uitspraak in eerste aanleg. 
 

1.3 Licenties voor vrouwenploegen 

1.3.1 Algemeenheden 

1.3.1.1  Licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal 
 

Een club waarvan een vrouwenploeg uitkomt in de Super League Vrouwenvoetbal, op het punt 

staat naar deze afdeling te promoveren of een club uitkomend tijdens het seizoen 2019- 2020 

met de herenploeg in afdeling 1A die zich met een vrouwenploeg wenst in te schrijven in de 

Super League Vrouwenvoetbal voor het seizoen 2020-2021, moet een verzoek indienen tot 

aflevering van een licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal en deze toegekend krijgen 

vooraleer in bedoelde competitie te mogen aantreden of zich te mogen inschrijven. 
 

Iedere club waarvan een vrouwenploeg uitkomt in de Super League Vrouwenvoetbal moet 

houder zijn van een licentie, die niet kan afgestaan worden aan een andere rechtspersoon, 

waardoor zij toegelaten wordt tot en gemachtigd is deel te nemen aan de competitie 

voorbehouden aan bedoelde afdeling. 
 

De club die tijdig een licentie heeft aangevraagd en bekomen en die een niet-sanctioneerbare 

overdracht van patrimonium heeft gerealiseerd, kan de Licentiecommissie verzoeken deze 

licentie over te dragen aan de overnemende rechtspersoon.  

 

De overnemende rechtspersoon richt daartoe binnen de 8 dagen na de goedkeuring van de 

overdracht een verzoek aan het Auditoraat voor de Licenties. Deze aanvraag wordt onderzocht 

volgens dezelfde procedure als de licentieaanvraag met inachtneming van de toestand van de 

overnemer na de overdracht. 
 

Ingeval in de loop van het seizoen een sanctioneerbare overdracht van patrimonium wordt 

gedaan, kan de rechtspersoon aan wie het patrimonium wordt overgedragen slechts een 

licentie aanvragen van 15 april tot en met 30 april van het seizoen volgend op dat waarin de 

overdracht tot stand kwam. 
 

Artikel V7.36   

Artikel V7.37   

Artikel V7.38   

Artikel V7.39   
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De vrouwenploeg van de club uit de Super League Vrouwenvoetbal die geen licentie 

behaalt voor het daaropvolgende seizoen, dient het kampioenschap van 1ste nationale 

vrouwenafdeling aan te vangen met een handicap van drie punten. 
 

De Licentiecommissie stelt in haar beslissing vast dat de toepassing van deze sanctie zich 

opdringt en maakt haar beslissing voor het opleggen ervan over aan het Competitions 

Department van de KBVB.   

 

 Het Competitions Department van de KBVB. 
 

Deze sanctie geldt niet wanneer de club er vrijwillig toe besluit geen licentie aan te vragen. 
 

Indien geen aanvraag werd ingediend degradeert de vrouwenploeg van de betrokken club 

naar 1ste nationale vrouwenafdeling of kan de club (uitkomend in het seizoen 2019-2020 met 

de herenploeg in afdeling 1A) zich niet inschrijven in de Super League Vrouwenvoetbal voor 

het seizoen 2020-2021. 

 

1.3.1.2  Licentie voor de “UEFA Women’s Champions League”  
 

De kampioen van de Super League Vrouwenvoetbal die wenst deel te nemen aan de “UEFA 

Women’s Champions League”, dient in het bezit te zijn van de betreffende Europese licentie. 
 

Indien de kampioen geen Europese licentie bekomt, zal hij in de UEFA Champion’s League 

kunnen vervangen worden door de volgende in de eindstand die wel de Europese licentie heeft 

bekomen.  
 

Indien de Europese licentie aan een club wordt geweigerd of ingetrokken, heeft dit geen gevolg 

voor het behoud van deze club in de Super League Vrouwenvoetbal, voor zover zij voldoet 

aan de Licentievoorwaarden voor de Super League. 
  

1.3.2 Toekenningsvoorwaarden van de licentie voor de Super League en 

de UEFA Womens’ Champions League.  

 

1° Voor de Super League Vrouwenvoetbal: 
 

De aanvragende club moet voldoen aan de voorwaarden voor de Super League 

Vrouwenvoetbal. 

 

 Voor de Europese licentie: 
 

De club moet, naast het bekomen van de nationale licentie voor de Super League, ook 

voldoen aan de voorwaarden voor de Europese licentie. 
 
 

Artikel V7.40   

Artikel V7.41   
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1.3.2.1  Specifieke voorwaarden voor de licentie Super League 

Vrouwenvoetbal  
 

Om een licentie te bekomen voor de Super League Vrouwenvoetbal moet een club voldoen 

aan volgende voorwaarden: 

 

1° Algemene voorwaarden: 

 
De aanvragende club moet aan volgende algemene voorwaarden voldoen: 

 

a) een organigram van de vrouwenafdeling van de club voorleggen met minstens 

vermelding van de personen die de volgende functies uitoefenen: 

 

- Vertegenwoordiger van de vrouwenafdeling 

- Team manager van de eerste ploeg 

- Hoofdtrainer  

- Assistent-trainer 

- Physical coach 

- Dokter  

- Kinesitherapeut 

- Videoanalist  

- Keeperstrainer  

- Media Officer  

 

Deze personen dienen niet exclusief ter beschikking zijn van de vrouwenafdeling 

van de club. 

b) voor alle bovenvermelde personen de arbeids- of samenwerkingsovereenkomsten 

voorleggen gesloten en voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.  

 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 

 

voor wat betreft de licentie 2022-2023 dient de club zich te engageren vanaf 1 juli 

2022 deze overeenkomsten voor te leggen. 

 

c) Volgende documenten en schriftelijke bevestigingen bij de aanvraag binnen de daartoe 

voorziene termijn, voegen  : 

 

- de meest recente statuten van de licentieaanvrager; 

- het inschrijvingsbewijs bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, evenals alle 

akten of documenten betreffende de machtigingen tot vertegenwoordiging en de 

mandaten waarvan de wettelijke publicatie vereist is; 

- bevestiging van zijn verbintenis om de bepalingen en voorwaarden van de 

toekenningsprocedure van de licentie na te leven; 

- bevestiging dat de club de arbitrage zoals voorzien in het bondsreglement (verhaal 

en geschil inzake licenties) aanvaardt;  

Artikel V7.42   
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- bevestiging van de volledigheid en juistheid van alle aan het Auditoraat en de 

licentieverlener overgelegde documenten en gedeelde informatie; 

- bevestiging van zijn toelating om de overgelegde documenten te onderzoeken e 

alle informatie na te gaan en te onderzoeken. 
 

2° Sportieve voorwaarden: 

 

a) uitkomen in of in aanmerking komen om te promoveren naar de Super League 

Vrouwenvoetbal of in aanmerking komen om zich in te schrijven in de Super League 

Vrouwenvoetbal; 

 

a) uiterlijk op 1 september volgend op haar toetreding tot de Super League 

Vrouwenvoetbal beschikken over minstens 18 speelsters met een minimumleeftijd van 

16 jaar; 

 

b) een B-ploeg in lijn brengen; 

 

c) een goede jeugdwerking kunnen aantonen d.w.z. uiterlijk op 1 september volgend op 

haar toetreding tot de Super League Vrouwenvoetbal minstens 16 speelsters in de 

diverse ploegen U11 tot U16 van de eigen club of van een samenwerkingsverband van 

de club opstellen; 

 

e) een beroep doen op  een gediplomeerde hoofdtrainer die beschikt over een geldige 

UEFA-A licentie en die effectief de functie van hoofdtrainer van de eerste ploeg 

uitoefent. 

 

In het kader van deze bepaling wordt een trainer die is ingeschreven voor de volgende 

UEFA-A-cursus of die de UEFA-A-cursus volgt, beschouwd als gelijkwaardig aan een 

trainer die in het bezit is van een UEFA-A-diploma. 

 

De club dient aan te tonen dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst van betaalde 

voetbaltrainer werd afgesloten conform alle relevante wettelijke bepalingen.  

 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 

voor wat betreft de licentie 2022-2023 dient de club zich te engageren vanaf 1 juli 

2022 een arbeidsovereenkomst van betaalde voetbaltrainer met de hoofdtrainer af 

te sluiten.  

 

f) een beroep doen op een bijkomende gediplomeerde trainer. 

 

g) een beroep doen op een keeperstrainer. 

 
h) een beroep doen op een dokter die aanwezig is op alle thuiswedstrijden van de eerste 

ploeg; 
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Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 

voor wat betreft de licentie 2022-2023 dient de club zich ertoe te verbinden vanaf 1 

juli 2022 beroep te doen op een dokter die aanwezig is op alle thuiswedstrijden van 

de eerste ploeg;   

 

i) bij aanvang van elk seizoen, voorzien in een medisch onderzoek met inbegrip van een 

cardiovasculaire screening, voor alle speelsters van de eerste ploeg; 

 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 

voor wat betreft de licentie 2022-2023 dient de club zich ertoe te verbinden vanaf 1 

juli 2022 te voorzien in dergelijk medisch onderzoek. 

 

j) beschikken over 3 speelsters die voldoen aan de criteria van betaalde sportbeoefenaar 

zoals bepaald in de geldende collectieve arbeidsovereenkomst voor betaalde 

sportbeoefenaars; 

 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 

voor wat betreft de licentie 2022-2023 dient de club zich ertoe te verbinden vanaf 1 

juli 2022 te beschikken over 3 speelsters die voldoen aan deze criteria; 

 

k) de wedstrijden van de eerste ploeg via het Huddle systeem te registreren;  

 

Indien de club nalaat de wedstrijden van de eerste ploeg te registeren via het 

Huddle systeem, wordt de club ambtshalve een boete opgelegd van 1.000 € per 

wedstrijd; 

 

l) een beleid tegen discriminerend gedrag indienen en zich ertoe verbinden de door de 

bond in dit kader georganiseerde opleiding te volgen; 

 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 

voor wat betreft de licentie 2022-2023 dient de club zich ertoe te verbinden vanaf 1 

juli 2022 dit beleid te voorzien en de door de bond georganiseerde opleiding te 

volgen; 

 

3° Infrastructurele voorwaarden: 
 

De installaties waar de wedstrijden van de Super League Vrouwenvoetbal, desgevallend  

trainingen, doorgaan moeten beantwoorden aan de volgende specifieke criteria: 
 

a) de club is verplicht voor het spelen van haar competitiewedstrijden te beschikken over 

een veld in perfecte staat en de club moet bewijzen dat ze over het nodige materiaal 

en personeel voor het onderhoud beschikt; 

 

b) de club dient gebruik maken van een terrein uitgerust met een verlichtingsysteem  met 

een gemiddelde lichtsterkte van minstens 300 lux; 
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Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 

 

De club dient gebruik te maken van een terrein uitgerust met een verlichtingssysteem 

met een gemiddelde lichtsterkte van ten minste 200 lux. 

 

Bij de aanvang van de licentie 2023-2024 dient de club zich ertoe te verbinden vanaf 

1 juli 2023 gebruik te maken van een terrein uitgerust met een verlichtingssysteem 

met een gemiddelde lichtsterkte van minstens 300 lux;  

 

c) de kleedkamers moeten ruim zijn en er moeten afzonderlijke kleedkamers zijn voor de 

trainers; 

 

d) er moet een receptiezaal voorzien zijn; 

 

e) uitgerust zijn met een medisch kabinet (met dokter en kinesitherapeut in de club) dat 

voldoet aan de normen van de voetbalsport; 

 

f) uitgerust zijn met voldoende sanitaire voorzieningen voor vrouwen en heren; 

 

g) het stadion moet een overdekte zittribune hebben van minstens 100 plaatsen. 

 

h) het stadion en de trainingsfaciliteiten moeten over een defibrillator beschikken; 

 

i) het stadion moet voldoen aan de eisen voor televisie-uitzendingen van wedstrijden in 

de Super League. Indien het stadion van de club niet aan deze eisen voldoet, heeft de 

club de mogelijkheid een alternatief stadion aan te wijzen voor de wedstrijden die 

uitgezonden worden. 

 

Voor beide in de vorige alinea bedoelde stadions moet een attest van de eigenaar van 

het stadion worden voorgelegd waarin de terbeschikkingstelling van het stadion voor 

alle thuiswedstrijden in de Super League wordt bevestigd. 

 

 de club kan haar thuiswedstrijden van de eerste ploeg in geen enkel ander stadion 

spelen dan in bovengenoemde stadion. 

 

j) Binnen de trainingsfaciliteiten van de club een fitnesszaal ter beschikking stellen van 

de eerste ploeg of de eerste ploeg een abonnement van een openbare fitnesszaal 

aanbieden. 

 

Overgangsbepaling seizoen 2022-2023 
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voor wat betreft de licentie 2022-2023 dient de club zich ertoe te verbinden vanaf 1 

juli 2022 een fitnesszaal ter beschikking te stellen van de eerste ploeg of hen een 

abonnement van een openbare fitnesszaal aan te bieden; 

 

Met het oog op de toekenning van de licentie gebeurt de keuring van de installaties in 

opdracht van het Auditoraat voor de Licenties door de door hem aangeduide personen met 

een deskundigheid inzake. 

 

4° Financiële voorwaarden: 

 

De aanvragende club moet voldoen aan de volgende financiële voorwaarden:  

 

a) het bewijs leveren in orde te zijn met de aangifte en betaling van:  

- de lonen aan spelers,  

- de aan de RSZ verschuldigde sommen,  

- de bedrijfsvoorheffing, 

- de taksen en belastingen van welke aard dan ook, 

- de bondsschulden,  

- alle premies inzake arbeidsongevallenverzekering.  

 

b) Vanaf het boekjaar afgesloten in 2022, de laatste jaarrekeningen van de club 

voorleggen in het formaat van de Belgische Nationale Bank, evenals de interne cijfers 

voor hetzelfde boekjaar; 

 

c) een geraamde staat voorleggen van de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de 

vrouwenafdeling tot het einde van het seizoen waarvoor de licentie wordt aangevraagd  

met de veronderstellingen waarop de club zich baseert. Deze staat dient de normale 

werking van de club garanderen tot het einde van het seizoen waarvoor de licentie 

werd aangevraagd. 
 
 
 

1.3.2.2  Specifieke voorwaarden voor het behalen van de UEFA-

licentie en deelname aan competities van de UEFA 
 

 

Bijkomend aan de licentie voor de Super League, dient de club te voldoen aan het UEFA-

reglement inzake de toekenning van de licentie aan clubs voor de UEFA Women’s Champions 

League– 2022. 

 Zie hiervoor UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions 

League. 

 

Volgende afwijkingen of verduidelijkingen van de voorwaarden gesteld in bijlage XIII van dit 

UEFA-reglement gelden voor de Belgische clubs: 
 

Artikel V7.43   

Artikel V7.44   

https://documents.uefa.com/r/C2pZTbQR1hltFflz0OjcLw/root
https://documents.uefa.com/r/C2pZTbQR1hltFflz0OjcLw/root
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- Artikel 21.01: Alle gekwalificeerde spelers voor de Super League dienen elk jaar 

een medisch onderzoek te ondergaan met inbegrip van een onderzoek naar opsporing 

van hart- en vaatziekten.  

 

- Artikel 34.01: De club moet minimaal over de volgende elementen in haar 

trainingsfaciliteiten beschikken  

 

- twee trainingsvelden voor haar vrouwenteams die voldoen aan de afmetingen 

zoals voorzien in artikel B6.10 (d.w.z. een lengte van 90 meter en een breedte 

van 45 meter); 

- een defibrillator en een EHBO-doos  

- een medische kamer.  

 

- Artikel 36.02: niet van toepassing.  

 

- Artikel 39.02 b.: niet van toepassing. 

 

- Artikel 40.02 b.: niet van toepassing.  

 

- Artikel 41.02 c.: niet van toepassing  

 

- Artikel 42.02 c.: niet van toepassing 

 

- Artikel 58.03.: dit artikel omvat alle personeelsleden van de club. 
 

 

1.3.3 Procedure 

1.3.3.1  Het verzoek tot voorafgaand onderzoek, enkel voor clubs die 

ook een Europese licentie willen bekomen 
 

Op straffe van verval, tijdens de periode van 1 december tot en met 15 december van ieder 

seizoen, kunnen de clubs die uitkomen in de Super League Vrouwenvoetbal en wensen uit te 

komen in de UEFA competities een voorafgaande aanvraag tot toekenning van een Europese 

licentie voor het daaropvolgend seizoen indienen bij het Auditoraat voor de Licenties.  

 

 Na ontvangst van bedoelde aanvraag bezorgt het Auditoraat voor de Licenties de clubs 

de nodige documenten waarin de verschillende criteria tot het bekomen van de Europese 

licentie worden opgesomd en uitgelegd. 
 

De door de club ingevulde documenten dienen, op straffe van verval, uiterlijk op 31 januari 

daaropvolgend overgemaakt te worden aan het Auditoraat voor de Licenties.  

 

Het Auditoraat voor de Licenties gaat na of de antwoorden en informatie volledig zijn. In 

voorkomend geval wordt de club uitgenodigd om binnen een toegemeten termijn  bijkomende 

stukken aan te leveren. 
 

Artikel V7.45   

Artikel V7.46   
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Het Auditoraat voor de Licenties onderzoekt of alle voorwaarden tot het bekomen van de 

Europese licentie zijn vervuld.  

 

Het kan een beroep doen op interne of externe deskundigen met het oog op het staven van 

het verslag bij de Licentiecommissie. 
 
 

1.3.3.2  Het verzoek tot toekenning van de licentie Super League 

Vrouwenvoetbal 
 

Op straffe van verval moeten de clubs die de licentie Super League Vrouwenvoetbal, en 

eventueel de Europese licentie wensen te bekomen, ieder seizoen tussen 1 maart en 15 

maart een aanvraag indienen.  

 

Op straffe van nietigheid dient dit te worden ingediend via het digitaal platform van het 

Auditoraat voor de Licenties. 

 

Op straffe van nietigheid, dient  de aanvraag ingediend te worden door middel van een 

standaardformulier opgesteld door de Licentiecommissie en beschikbaar op het digitaal 

platform waarin de verschillende voorwaarden tot het bekomen van de licentie worden 

vermeld, en waarin de bij te voegen attesten en bewijsstukken kunnen worden opgelijst.  

Bij de aanvraag dienen, zoals in dit formulier gevraagd, de behoorlijk geïnventariseerde 

bewijsstukken te worden gevoegd waaruit de naleving van de licentievoorwaarden blijkt en dit 

ongeacht de onderzoeksmogelijkheden van het Auditoraat voor de Licenties naar alle feitelijke 

elementen, ook deze begrepen tussen de dag van de aanvraag en de dag vóór de zitting van 

de Licentiecommissie waarop de zaak is vastgesteld. 

Op basis van de door de club met het aanvraagformulier overgemaakte gegevens en van alle 

andere gegevens waarover het Auditoraat voor de Licenties beschikt, stelt het Auditoraat voor 

de Licenties  een schriftelijk verslag op voor de Licentiecommissie. 

 

Dit verslag, waarmee het Auditoraat voor de Licenties zijn advies uitbrengt over de al dan niet 

toekenning van de licentie wordt uiterlijk op 10 april opgesteld en overgemaakt aan de 

Licentiecommissie. 
 

Het volledige dossier, samen met het verslag van het Auditoraat voor de Licenties, wordt ter 

beschikking gesteld van de Licentiecommissie. Het verslag van het Auditoraat voor de 

Licenties wordt tevens onmiddellijk ter beschikking gesteld van de aanvragende club.  

 

 

 

Artikel V7.47   

Artikel V7.48   

Artikel V7.49   

Artikel V7.50   
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1.3.3.3  De procedures tot het bekomen van de licentie Super League 

Vrouwenvoetbal 
 

1.3.3.3.1 Eerste aanleg: Procedure voor de Licentiecommissie  
 

 Zie Boek B-Titel 11, Geschillen en Procedures (B11)  
 

1.3.3.3.2  Verhaal - BAS 

 

 Zie Boek B-Titel 11, Geschillen en Procedures (B11)  

 

1.3.3.4 De procedures tot het bekomen van de Europese licentie  
 

1.3.3.4.1 Eerste aanleg : Licentiecommissie 

 

 Zie Boek B-Titel 11, Geschillen en Procedures (B11)  
 
 

1.3.3.4.2  Verhaal - BAS 

 

 Zie Boek B-Titel 11, Geschillen en Procedures (B11)  

 

1.3.4 Toezicht op de toekenningsvoorwaarden 

1.3.4.1  Controle op de uitvoering van de financiële verplichtingen  
 

Indien de club een verbod krijgt opgelegd om nog spelers aan te werven, geldt dit ook voor de 

speelsters van de vrouwenploeg Super League Vrouwenvoetbal. 
 

Dit verbod geldt voor de duur van de deelname aan de Super League Vrouwenvoetbal. 
 
 

1.3.4.2  Toezicht op de toekenningsvoorwaarden betreffende  

  infrastructuur van de licentie Super League Vrouwenvoetbal 
 

De Licentiecommissie ziet toe op de naleving van de maatregelen betreffende de infrastructuur 

die de club worden opgelegd bij de toekenning van de licentie Super League Vrouwenvoetbal. 
 

De periode om aan de maatregelen betreffende infrastructuur te voldoen wordt bepaald tot 15 

oktober. Bij niet naleving wordt een verslag overgemaakt aan de Licentiecommissie en wordt 

de club door het Auditoraat voor de Licenties opgeroepen om te verschijnen voor de 

Licentiecommissie.  

 

Artikel V7.51   

Artikel V7.52   
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De Licentiecommissie kan op basis van het verslag van het Auditoraat voor de Licenties, 

na de club te hebben gehoord, een geldboete opleggen van maximum 2.000,00 EUR. 

 

Indien de club op 31 december nog steeds niet voldoet aan de gestelde maatregelen 

betreffende infrastructuur, dient het Auditoraat voor de Licenties de Licentiecommissie 

opnieuw te vatten met oproeping van de betrokken club.  
 

  Op basis van het verslag van het Auditoraat voor de Licenties kan de Licentiecommissie, 

na de club te hebben gehoord, de club een verbod opleggen om het volgende seizoen een 

licentie aan te vragen voor de Super League Vrouwenvoetbal. Een aanvraag in strijd met dit 

verbod, wordt van rechtswege onontvankelijk beschouwd.  
 

1.3.4.3  Toezicht op het naleven van de sportieve criteria tot het  

  bekomen van de licentie Super League Vrouwenvoetbal 
 

De Licentiecommissie ziet toe op de blijvende naleving van de sportieve criteria die de clubs 

worden opgelegd bij de toekenning van de licentie Super League Vrouwenvoetbal. 
 

Indien blijkt dat de club op 31 december niet meer voldoet aan de opgelegde criteria, zal de 

betrokken club opgeroepen worden voor de Licentiecommissie. 

 

  De Licentiecommissie kan, na de club te hebben gehoord, de club een verbod opleggen 

om het volgende seizoen een licentie aan te vragen voor de Super League Vrouwenvoetbal. 

Een aanvraag in strijd met dit verbod, wordt van rechtswege onontvankelijk beschouwd.  

 

 

1.4 Jeugdlicenties Voetbal Vlaanderen voor interprovinciaal en provinciaal 

voetbal  

1.4.1 Verzoek  

De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie wordt 

bepaald door het resultaat van de externe audit, uitgevoerd door het door het Bestuur 

aangesteld auditbureau.  

 

Een geldig auditverslag (2, 3 of 4 sterren) is geldig voor drie seizoenen en biedt toegang tot 

het behaalde niveau, indien voldaan wordt aan de 4 kwaliteitscriteria.  
 

 De clubs dienen uiterlijk op 5 april de administratie in te lichten indien ze niet op 

 het niveau waarop de audit hen recht geeft, aan de competitie wensen deel te nemen.  
 

De elite clubs die wensen deel te nemen aan provinciaal jeugdvoetbal dienen hun verzoek tot 

deelname uiterlijk op 5 april aan de  administratie te bezorgen, via het geijkte document,. 

Artikel V7.53   

Artikel V7.54    
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Op straffe van nietigheid dient het dossier aanvraag jeugdlicentie te gebeuren via de voorziene 

online applicatie op het toepasselijke digitale platform, waarbij men uiterlijk op 15 mei bewijst 

aan de vier kwaliteitscriteria te voldoen. 
 

Het resultaat van de externe audit dient ten laatste op 31 maart van het seizoen voorafgaand 

aan datgene waarvoor men een bepaalde jeugdlicentie wenst te behalen in het bezit te zijn 

van Voetbal Vlaanderen. De club dient zich tijdig in te schrijven via de voorziene procedure 

zoals opgelegd door het auditbureau. 
 

 Voorbeeld: Een club die tijdens het seizoen 2020-2021 op provinciaal niveau wenst te 

spelen met de jeugd, moet tijdig een jeugdlicentie voor provinciaal voetbal hebben 

aangevraagd via een online applicatie op het digitale platform, en het resultaat van de externe 

audit in kwestie bekomen hebben ten laatste op 31 maart 2020.  
 

Bij de trainerslijsten dient de club alle noodzakelijke engagementsverklaringen van TVJO, 

jeugdtrainer, keepertrainer en talentscouts volgens de voorziene methode up te loaden. 

 

Hiervoor zal een document ter beschikking worden gesteld door de centrale administratie. 

 

1.4.2 Basisvoorwaarden  

Om een jeugdlicentie te bekomen dient de club: 
 

1° Een geldig auditverslag voor te leggen van de externe audit, uitgevoerd door een 

auditbureau aangesteld door Voetbal Vlaanderen.  
 

Voorbeeld: een geldig auditverslag van 31/03/2019 biedt mogelijkheden voor seizoenen 
2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022: 
 

 Een auditverslag, met als resultaat twee sterren, geeft toegang tot de jeugdlicentie 
       “provinciaal” 
        Een auditverslag, met als resultaat drie of vier sterren, geeft toegang tot de 
        jeugdlicentie “interprovinciaal” 

 

 Te voldoen aan de hierna bepaalde kwaliteitscriteria, die permanent tijdens het seizoen 

worden opgevolgd door Voetbal Vlaanderen. 

 De opvolging gebeurt door het sporttechnisch departement. 

 

Elke club die wenst deel te nemen  aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie 

verklaart zich akkoord met de procedure van de externe audit en de objectief meetbare 

kwaliteitscriteria. 
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Tijdens de uitvoering van de externe auditprocedure en vooraleer een definitieve uitslag wordt 

toegekend, kan een club de vaststellingen aanvullen in samenspraak met de auditor. 

Er staat geen rechtsmiddel open tegen het resultaat van deze audit. 
 

De meting van de kwaliteitscriteria betreft objectieve resultaten. 
 

1.4.3 Kwaliteitscriteria  

1.4.3.1 Overzicht 
 

De vier kwaliteitscriteria waaraan de club dient te voldoen zijn: 
 

1° Accommodatie; 

2° Het aantal ploegen per leeftijdscategorie; 

3° Staf en omkadering; 

4° Verplichte deelname aan de activiteiten van de provinciale jeugdopleiding. 
 

1.4.3.2  Accommodatie 
 

Voor de jeugdlicentie interprovinciaal voetbal geldt: 
 

- de club dient te beschikken over twee goed bespeelbare terreinen die aan de 

reglementaire vereisten voldoen;  

- deze 2 terreinen zijn in die mate beschikbaar dat er geen enkele wedstrijd 

interprovinciaal vóór 10 uur ’s morgens dient aan te vangen.  

 

Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het sporttechnisch 

departement van Voetbal Vlaanderen, tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag voor 

jeugdlicentie. 
 

1.4.3.3  Aantal ploegen per leeftijdscategorie: 
 

Volgend aantal ploegen dient te worden ingeschreven: 
 

Wedstrijdvorm Interprovinciaal Provinciaal Gewestelijk 

 
 
 

11/11 

 U21 (0) (**) U21  

U19 (0) (**)   

U17 (1) U17 (1) U17 

U16 (1)   

U15 (1) U15 (1) U15 

U14 (1)   

 
 

8/8 

U13 (2) U13 (1) U13 

U12 (2) U12 (1) U12 

U11 (1) / U11 P (***) U11 (1) U11 
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U10 (1) / U10 P (***) U10 (1) U10 

 
5/5 

De U8 en U9 van deze 
clubs moeten 
provinciaal spelen met 
telkens 2 ploegen 

U9 (2) U9 

U8 (2) U8 

  

2/2 en 3/3 De U6 (2/2) en de 
U7(3/3) van deze clubs 
mogen gewestelijk 
spelen 

De U6 (2/2) en de 
U7(3/3) van deze 
clubs mogen 
gewestelijk spelen 

U6 (2/2) 
U7 (3/3) 

 

(**) Het aanbod om met deze leeftijdscategorieën te spelen blijft bestaan, maar er is geen 

verplichting om in te schrijven. 

 

(***) De clubs met een geldige licentie “Interprovinciaal Jeugdvoetbal” mogen facultatief een 
tweede ploeg inschrijven in de provinciale jeugdcompetitie in de leeftijdscategorie U10 en U11. 
 

OPGELET: Bij algemeen forfait in één van de leeftijdscategorieën waarvoor ze verplicht is/was 

zich in te schrijven, kan een club het daaropvolgende seizoen slechts het onmiddellijk lager 

licentieniveau bekomen. 
 
 

1.4.3.4  Staf en omkadering 
 

Voor de jeugdlicentie Interprovinciaal geldt: 
 

Niveau jeugdlicentie Functie Aard diploma (*): minstens 

INTERPROVINCIAAL 
 
 
 

TVJO TVJO- amateur 

Jeugdtrainers 11/11 UEFA-B  

Jeugdtrainers 8/8 Getuigschrift B 

Jeugdtrainer 5/5 UEFA C-diploma 

Keeperstrainer 11/11 en 8/8 Keeperstrainer niveau 1 

Talentscout 3 talentscouts in bezit van 
attest 

(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie 
van toepassing is 
(inschrijving opleiding ten laatste 15 mei voorafgaand aan het seizoen) 

 

Er dienen 12 van de 14 jeugdtrainers te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 11/11, 4 trainers 

8/8 en 3 trainers 5/5. 

 

Indien een club facultatief met één of twee ploegen aan de provinciale jeugdcompetitie U10 

en U11 deelneemt, dienen afhankelijk van het aantal jeugdtrainers met de juiste kwalificatie, 

jeugdtrainers met minstens een getuigschrift B diploma extra voor de desbetreffende U10P 

en/of U11P-ploeg voorzien te worden. 

Voorbeeld: indien de club een U10 én een U11 facultatief inschrijft in de provinciale 

jeugdcompetitie, dienen 14 van de 16 jeugdtrainers te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 

11/11, 6 trainers 8/8 en 3 trainers 5/5. 

Voor de jeugdlicentie provinciaal geldt: 

Artikel V7.65   

Artikel V7.66   



 

 
BOEK V   Page 69 of 115 

 

Niveau jeugdlicentie Functie Aard diploma (*): minstens 

PROVINCIAAL 
 

TVJO UEFA-B met geldige licentie 

Jeugdtrainers 11/11 UEFA-B 

Jeugdtrainers 8/8 Getuigschrift B 

Jeugdtrainer 5/5 UEFA C-diploma 

Keeperstrainer 11/11 en 8/8 Keeperstrainer niveau 1 

Talentscout 1 talentscout in bezit van attest 

(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie 
van toepassing is 
(inschrijving opleiding ten laatste 15 mei voorafgaand aan het seizoen) 

 

Er dienen 8 van de 10 jeugdtrainers te voldoen, waarbij minstens 1 trainer 11/11, 3 trainers 

8/8 en 3 trainers 5/5. 
 

De club die gebruik maakt van een van de hierboven in art V7.65 en V66 vermelde afwijkingen, 

en waarvan de betrokken trainer de beloofde opleiding niet heeft gevolgd, kan het 

daaropvolgende seizoen geen gebruik meer maken van deze afwijking. 
 

De Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) is op sporttechnisch vlak de 

eindverantwoordelijke voor de jeugdopleiding van zijn club en aldus actief in de dagelijkse 

jeugdwerking van de club.  

De TVJO kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een 

engagementsverklaring tekenen.  

De TVJO kan geen engagementsverklaring tekenen voor de functie van jeugdtrainer voor de 

ploegen die 11 tegen 11 spelen en keepertrainer maar wel voor de functie van talentscout. 
 

De jeugdtrainer leidt de trainingen en coacht de wedstrijden van het betrokken team.  

De jeugdtrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een 

engagementsverklaring tekenen. Hij kan ook maar voor 1 ploeg een engagementsverklaring 

tekenen. 

De jeugdtrainer van de ploegen die 11 tegen 11 spelen kan geen engagementsverklaring 

tekenen voor de functie van TVJO maar wel voor de functie van keepertrainer en talentscout. 

 

De keepertrainer geeft minstens 1 training per week aan de verschillende leeftijdsgroepen en 

begeleidt deze keepers minimaal 1 keer per maand tijdens de wedstrijden met vermelding op 

de wedstrijdbladen. 

De keepertrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal speelt of voor 2 clubs die provinciaal 

spelen, een engagements-verklaring tekenen. 

De keepertrainer kan geen engagementsverklaring voor de functie van TVJO maar wel voor 

de functie van talentscout en jeugdtrainer ondertekenen. 

 

De talentscout is verantwoordelijk voor de interne en externe scouting van de jeugdspelers 

van de club.  
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De talentscout kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een 

engagementsverklaring tekenen.  

De talentscout kan wel een engagementsverklaring tekenen voor de functie van TVJO, 

keepertrainer en jeugdtrainer. 
 

1.4.3.5  Verplichte deelname aan de activiteiten van de provinciale 

jeugdopleiding 
 

Verplichte deelname, in het seizoen voorafgaand aan het seizoen waarvoor de jeugdlicentie 

wordt aangevraagd, aan de talentdetectiedagen en de wedstrijden georganiseerd door de 

Provinciale jeugdopleiding jongens (PJO jongens): 
 

1° Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor 

jongens U12 tot en met U15. 
 

2° Jeugdlicentie provinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens 

U12 en U13. 
 

3° Indien een club niet meewerkt aan de voorziene PJO-activiteiten, zal zij, na het bekomen 

van een eerste waarschuwing, geen toegang krijgen tot de interprovinciale of provinciale 

jeugdcompetitie voor het daaropvolgende seizoen bij vaststelling van een volgende 

overtreding. 

 

1.4.4 Geldigheidsduur  

Een geldig auditverslag (2, 3 of 4 sterren) biedt drie seizoenen toegang tot het behaalde niveau 

indien voldaan wordt aan de 4 kwaliteitscriteria. 

 

Een jeugdlicentie (interprovinciaal of provinciaal) dient jaarlijks volgens de voorziene 

modaliteiten aangevraagd te worden. 

 

Een jeugdlicentie wordt op basis van de ingediende aanvraag toegekend door de administratie  

vóór aanvang van het seizoen.  
 

1.4.5 Sancties bij het niet naleven van de omkaderingsvoorwaarden  

De club dient tijdens het seizoen waarvoor ze een jeugdlicentie heeft verkregen continu te 

voldoen aan de kwaliteitscriteria, op straffe het daaropvolgende seizoen geen toegang te 

krijgen tot de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie. 
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Bij ontslag van een TVJO, jeugdtrainer, keepertrainer en talentscout waarvoor een 

engagementsverklaring werd ingediend, dient de club zo snel mogelijk over te gaan tot 

vervanging om continu te voldoen aan de kwaliteitscriteria. 

Iedere tijdelijke afwezigheid van de gekwalificeerde jeugdtrainer op de wedstrijd ten gevolge 

van ziekte, werkomstandigheden of andere redenen dient door de club op het digitaal 

wedstrijdblad vermeld te worden. 
 

Iedere wijziging van de omkadering, nodig om te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de 

jeugdlicentie dient door de club onmiddellijk in de online applicatie aangepast te worden 

(inclusief engagementsverklaring). 

 

Indien een club met een interprovinciale jeugdlicentie tijdens het seizoen doorlopend langer 

dan 30 dagen niet aan de omkaderingsvoorwaarden voldoet, zal zij het daaropvolgende 

seizoen geen toegang krijgen tot de interprovinciale jeugdcompetitie. 
 

Indien een club met een provinciale jeugdlicentie tijdens het seizoen doorlopend langer dan 

30 dagen niet aan de omkaderingsvoorwaarden voldoet, zal zij het daaropvolgende seizoen 

geen toegang krijgen tot de provinciale jeugdcompetitie.  

 

De club wordt hiervan binnen de 7 dagen na het overschrijden van de 30 dagen termijn via het 

digitale platform op de hoogte gebracht. 

 Dit gebeurt door de administratie 

 

De club kan binnen de 14 dagen na datum van het bericht verzet aantekenen tegen deze 

beslissing, via het digitale platform of per aangetekend schrijven gericht aan de administratie 

van Voetbal Vlaanderen.   

 

Dit verzet wordt behandeld door het Sportcomité Voetbal Vlaanderen. Tegen deze beslissing 

staat geen rechtsmiddel meer open.  
 

2 KAMPIOENSCHAPPEN 

2.1 Samenstelling van de reeksen  

2.1.1 Algemeenheden - Procedure 

2.1.1.1  Eerste ploegen en reserven hogere afdelingen Voetbal 

Vlaanderen 
 

1° Hogere afdelingen heren Voetbal Vlaanderen: de reeksen worden door het 

Competitions Department Voetbal Vlaanderen samengesteld.  
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2° Hogere afdelingen vrouwenvoetbal: de reeksen worden samengesteld door het 

Competitions Department KBVB. 
 

Er wordt met de volgende principes rekening gehouden: 

 

1° 2de en 3de afdeling VV: moeten bestaan uit clubs van minstens twee verschillende 

provincies. 

 

2° Nationale en regionale reserven amateurs: zie de bepalingen in verband met verplichte 

deelname aan het reservekampioenschap 1ste nationale en de mogelijkheid tot deelname 

aan de competitie "Regionale Reserven Voetbal Vlaanderen"voor de clubs van 2de en 3de 

afdeling amateurs Voetbal Vlaanderen.  

 

3° Vrouwen 2de nationale afdeling: worden geografisch samengesteld. 

 

2.1.1.2  Eerste ploegen provinciale afdelingen 
 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2021-2022 

 

Het vereiste minimumaantal ploegen is niet van toepassing. 

 

 Zie F.A.Q. - Beslissing van de crisiscel KBVB van 25 januari 2021. 

 

Bepaling geldig voor het seizoen 2021-2022 
 
De reeksen van eerste ploegen en ook deze van de reserven voor het seizoen 2022-2023 
zullen samengesteld worden door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen. 

 

De reeksen worden door het Organisatiecomité Competitions Department Voetbal Vlaanderen 

samengesteld met minimum veertien en maximum achttien ploegen. Enkel in de laagste 

afdeling mogen er reeksen ingericht worden met minder dan veertien ploegen. 

 

2.1.1.3  Recreatief voetbal 
 

De reeksen kunnen regionaal worden samengesteld. 

 

2.1.1.4  Procedure voor samenstelling reeksen 
 

Vooraleer de reeksen samengesteld worden, kunnen de clubs bij hun ambtshalve of vrijwillige 

inschrijving hun wensen te kennen geven aan de bevoegde instantie. 
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In principe worden de eerste ploegen in een afdeling opgenomen volgens hun klassering in de 

eindrangschikkingen van het voorbije seizoen. 

 

Een club kan echter vrijwillig beslissen haar eerste ploeg in de laagste provinciale afdeling in 

te schrijven. 

 

Met uitzondering van een afwijking toegestaan door het Competitions Department Voetbal 

Vlaanderen, dient deze vrijwillige beslissing te worden betekend aan het bevoegd secretariaat, 

uiterlijk op 15 april van het lopende seizoen, om uitwerking te hebben op het daaropvolgende 

seizoen. 

 

Een aanvraag die betekend wordt na 15 april kan door het Competitions Department Voetbal 

Vlaanderen worden aanvaard, voor zover er in een reeks een vacante plaats is en zonder de 

samenstelling van de reeksen ingrijpend aan te passen. Deze beslissing is zonder verhaal. 

 

Een club die echter van bovenstaande mogelijkheid gebruikt maakt mag niet deelnemen aan 

een eindronde waarvoor ze zich reglementair heeft geplaatst. In dit geval wordt de 

eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor 

het aanduiden van een vervanger. 

 

De bevoegde instantie publiceert in het bondsblad een voorstel van reeksindeling, dat haar 

in het algemeen belang het beste lijkt. 

Dit voorstel hoeft niet gemotiveerd te zijn. 

 Desgevallend kan het voorstel via het toepasselijk digitale platform aan de clubs worden    

toegezonden.  

 

Bij dit voorstel wordt tevens bepaald tot welke datum de clubs schriftelijke opmerkingen via het 

toepasselijke digitale platform kunnen maken. 

 

Er wordt een datum bepaald waarop Competitions Department Voetbal Vlaanderen alle clubs 

per afdeling uitnodigt om het voorstel en opmerkingen te bespreken. Clubs kunnen zich laten 

vertegenwoordigen door een andere club van dezelfde afdeling of door gemandateerde leden 

van hun verstandhouding. Clubs kunnen, indien afwezig of niet vertegenwoordigd, nadien niet 

inroepen dat zij niet geconsulteerd werden. 

 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen neemt akte van de opmerkingen en treft 

vervolgens een eindbeslissing. Deze dient alleen voor wat betreft de eerste ploegen, 

gemotiveerd te zijn. 

 

Verhaal met betrekking tot de beslissing inzake samenstelling van de reeksen moet op straffe 

van verval ingesteld worden binnen een termijn van zeven dagen die begint op de eerste dag 

die volgt op de notificatie aan de clubs via het toepasselijke digitale platform, of bij ontstentenis 
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hiervan, op de eerste dag na de publicatie in het bondsblad, en moet, op straffe van nietigheid, 

voldoen aan de vormvereisten vermeld in het bondsreglement  

 

 Het verhaal wordt ingediend bij de Hoge Raad 

        Inzake de vormvereisten- zie Boek B11- Geschillen en Procedures. 

 

De bevoegdheid om een beslissing inzake de samenstelling van de reeksen te evoceren (in 

de zin van het bondsreglement) behoort de Hoge Raad toe, dat er evenwel enkel gebruik kan 

van maken wanneer het een inbreuk op het bondsreglement, een overtreding van de wet of 

van de algemene rechtsbeginselen heeft vastgesteld. De Hoge Raad zal niet over de grond 

van het geschil oordelen, doch het dossier terugsturen naar Competitions Department Voetbal 

Vlaanderen teneinde deze laatste toe te laten zich aan te passen aan de principes die haar 

beslissing inhouden. 

 

2.1.1.5  Herschikking reeksen  
 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen heeft het recht de reeksen van de 

provinciale afdelingen opnieuw te ordenen indien het normaal aantal ploegen dat er moet in 

uitkomen niet meer bereikt wordt. 

 

2.1.1.6  Geen reserveploegen 
 

In een afdeling met klimmen en dalen, mogen geen reserveploegen, zelfs buiten 

rangschikking, opgenomen worden. 
 

2.1.2 Club met twee eerste ploegen 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-2023 en 2023-2024 ivm de integratie van de 

U23 ploegen van de clubs uit het profvoetbal.  

 

Het U23 team van een club uit de afdeling 1A of 1B van het profvoetbal dat aantreedt in of 

daalt naar 1e nationale of de tweede afdeling VV, wordt beschouwd als een eerste ploeg B van 

de profclub.  

 

Indien de eerste ploeg A van de profclub daalt naar 1e nationale of 2e afdeling VV waarin 

tevens het U23 team als eerste ploeg B aantreedt, neemt de eerste ploeg A de plaats van het 

U23 team in dat verdwijnt uit de competitie eerste ploegen. Er zijn bijgevolg geen bijkomende 

stijgers uit de lagere afdelingen, noch wordt het U23 team geacht het kampioenschap als 

laatste te zijn geëindigd.   
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 Tenzij het U23 team sportief laatst eindigt. 

 

Indien de eerste ploeg A van de profclub daalt naar 1e nationale of 2e afdeling VV, en het U23 

team niet aantreedt in deze afdeling, verdwijnt het U23 team van de voormalige profclub uit de 

competitie eerste ploegen, zonder dat het U23 team geacht wordt het kampioenschap als 

laatste te zijn geëindigd.  De regels ivm vrijgekomen plaatsen zijn van toepassing.  

 

Het verdwijnen van het U23 team heeft pas uitwerking na de laatste speeldag van de betrokken 

competitie en het opstellen van het eindklassement.  

 

De eerste ploeg B van een club moet aantreden in een lagere afdeling dan die van de eerste 

ploeg A, behalve wanneer deze laatste in de laagste provinciale afdeling speelt. In dat geval 

speelt de B-ploeg in een andere reeks. 

 

Wanneer de A-ploeg zakt naar de afdeling waarin de B-ploeg aantreedt, wordt deze laatste 

automatisch verwezen naar de onmiddellijk lagere afdeling, behalve wanneer de A-ploeg naar 

de laagste provinciale afdeling zakt, in welk geval de B-ploeg in een andere reeks moet 

aantreden. 
 

2.1.3 Inschrijving van meerdere ploegen in dezelfde afdeling 

De clubs mogen verschillende ploegen inschrijven in een zelfde kampioenschap van reserven 

op provinciaal vlak en gewestelijke jeugdreeksen. 

 

Die ploegen mogen in dezelfde reeks spelen en hun spelers mogen zonder onderscheid aan 

de wedstrijden van beide genoemde ploegen deelnemen.  

 

Alleen de A-ploeg, aangeduid door de club bij de inschrijving, zal toegelaten worden tot de 

gebeurlijke deelname aan de eindronde. 
 

2.2 Organisatie van de competitie - De kalender 

2.2.1 1ste nationale 

De kalender en het vastleggen van de grensdata voor het begin en het einde van de competitie 

van het volgende seizoen, wordt voor 1ste nationale beheerd door de Kalendermanager KBVB 

die de grensdata vastlegt vóór 31 maart; 
 

Bij geschillen tussen de clubs i.v.m. het beheer van de kalender in 1ste nationale beslist de 

Kalendermanager KBVB in eerste aanleg. 

 

Verhaal door de clubs van 1ste nationale wordt behandeld door het Beroepscomité KBVB. Deze 

beslissingen zijn zonder verhaal. 

 

De voorziene proceduretermijnen worden met de helft verminderd. 
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De beslissingen van de Kalendermanager i.v.m. vooruitgeschoven, uitgestelde of te herspelen 

wedstrijden zijn zonder verhaal.  
 

2.2.2 Amateurvoetbal, uitgezonderd 1ste nationale 

De organisatie van de competitie wordt toevertrouwd aan:  

1° Voor de  afdelingen 2de en 3de afdeling Voetbal Vlaanderen en hun reserven: het 

Competitions Department Voetbal Vlaanderen; 

2° Voor het vrouwenvoetbal op nationaal vlak: het Competitions Department KBVB; 

3° Voor het futsal op nationaal vlak: het Competitions Department KBVB onder toezicht van 

het Departement Futsal. 

4° Voor de jeugdcompetities: Competitions Department Voetbal Vlaanderen 
 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen (voor de reeksen van Voetbal Vlaanderen) 

en het Competitions Department KBVB (voor het vrouwenvoetbal) stellen vóór de aanvang 

van de competitie de einddata vast tegen dewelke de kampioenschappen in de nationale 

afdelingen amateurs moeten afgewerkt zijn. De kalender wordt opgesteld door de 

bondsadministratie. 

 

2.3 De herencompetitie van het nationale amateurvoetbal 

2.3.1 Competitie van 1ste nationale 

2.3.1.1  Indeling 
 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2021-2022 

 

De competitie van de 1ste nationale bestaat uit: 

1° een kampioenschap dat wordt betwist in één enkele reeks van vijftien clubs, die alle in 

het bezit zijn van een licentie als nationale amateurclub; 

2° een play-off amateurvoetbal tussen de nummers 1 en met 4 van het kampioenschap; 

3° een eindronde 1ste nationale. 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-2023 

 

De competitie van de 1ste nationale bestaat uit: 

1° een kampioenschap dat wordt betwist in één enkele reeks van twintig (20) ploegen, die 

alle minstens in het bezit zijn van een licentie als nationale amateurclub; 

2° een eindronde 1ste nationale. 
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Bepalingen geldig voor het seizoen 2023-2024 

 

De competitie van de 1ste nationale bestaat uit: 

 

1° een kampioenschap dat wordt betwist in één enkele reeks van achttien (18) ploegen, die 

alle minstens in het bezit zijn van een licentie als nationale amateurclub; 

 

2° een eindronde 1ste nationale. 

 

De competitie van de 1ste nationale bestaat uit: 

1° een kampioenschap dat wordt betwist in één enkele reeks van zestien clubs, die alle in 

het bezit zijn van een licentie als nationale amateurclub; 

2° een play-off amateurvoetbal tussen de nummers 1 tot en met 4 van het kampioenschap; 

3° een eindronde 1ste nationale. 

 

2.3.1.2  Het kampioenschap 
 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2021-2022 

 

Het kampioenschap wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na achtentwintig wedstrijden 

wordt er een eindrangschikking opgemaakt. 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-2023 

 

Het kampioenschap wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na achtendertig wedstrijden 

wordt er een eindrangschikking opgemaakt. 

 

De drie hoogst gerangschikte ploegen aan het eind van het kampioenschap van 1e nationale 

promoveren rechtstreeks naar afdeling 1B van het profvoetbal, op voorwaarde dat hun clubs 

ten minste de licentie profvoetbal 1B hebben bekomen. 

  

Indien één van de drie ploegen die naar afdeling 1B van het profvoetbal moet promoveren een 

U23-team is, zal die worden gepromoveerd op voorwaarde dat zijn club de licentie voor het 

profvoetbal 1A heeft bekomen en dat zijn club in het seizoen 2023-2024 in afdeling 1A van het 

profvoetbal uitkomt. 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2023-2024 

 

Het kampioenschap wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na vierendertig wedstrijden 

wordt er een eindrangschikking opgemaakt. 

 

De twee hoogst gerangschikte ploegen aan het eind van het kampioenschap van 1e nationale 

promoveren rechtstreeks naar afdeling 1B van het profvoetbal, op voorwaarde dat hun clubs 

ten minste de licentie profvoetbal 1B hebben bekomen. 
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Indien één van deze ploegen die naar afdeling 1B van het profvoetbal moet promoveren een 

U23-team is, zal die worden gepromoveerd op voorwaarde dat zijn club de licentie voor het 

profvoetbal 1A heeft bekomen en dat zijn club in het seizoen 2024-2025 in afdeling 1A van het 

profvoetbal uitkomt. 

 

Het kampioenschap wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na dertig wedstrijden wordt 

er een eindrangschikking opgemaakt.  

 

2.3.1.3  Play-off amateurvoetbal - Kampioen van België 

amateurvoetbal  
 

 

Bepalingen geldig voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 

 

Artikel V7.101 is niet van toepassing. 

 

De eerste vier geklasseerde clubs van het kampioenschap betwisten een play-off in heen- en 

terugwedstrijden. 

 
Voor de aanvang van deze play-off, krijgen de clubs 50% van het aantal punten toegewezen 

dat zij in het kampioenschap bekomen hadden. 

Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. 

 
Bij de opmaak van de rangschikking na de 6 wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter 

afronding toegekende halve punt in mindering gebracht alvorens de regels betreffende de 

(eind)rangschikkingen in het bondsreglement toe te passen. 

 
De club die als eerste eindigt is Kampioen van België amateurvoetbal en kan stijgen naar de 

afdeling profvoetbal 1B indien ze de vereiste licentie bekomt. 

 

2.3.1.4  Rechtstreekse dalers naar 2de afdeling – Invloed op 

stijgers/dalers in onderliggende reeksen 
 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-2023 

 

De ploegen die 18de , 19de en 20ste eindigen in het kampioenschap dalen rechtstreeks naar de 

2de afdeling Voetbal Vlaanderen of ACFF, naargelang hun aanhorigheid. 

 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2023-2024 
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De ploegen die 16de , 17de en 18ste eindigen in het kampioenschap dalen rechtstreeks naar de 

2de afdeling Voetbal Vlaanderen of ACFF, naargelang hun aanhorigheid. 

 

De clubs die 14de ,15de en 16de eindigen in het kampioenschap dalen rechtstreeks naar de 2de 

afdeling Voetbal Vlaanderen of ACFF, naargelang hun aanhorigheid. 

 

Afhankelijk van het aantal rechtstreekse dalers Voetbal Vlaanderen/ACFF uit de 1ste nationale, 

heeft dit de volgende invloed op het aantal clubs die rechtstreeks stijgen of dalen in de 

onderliggende reeksen: 

 

1° Voor Voetbal Vlaanderen: 

 

Aantal rechtstreekse dalers 
Voetbal Vlaanderen uit 1ste 
nationale 

 

Geen 
 

1 
 

2 
 

3 

Aantal rechtstreekse stijgers 
uit de 2de afdeling Voetbal 
Vlaanderen  

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

INVLOED OP 
ONDERLIGGENDE 
REEKSEN Voetbal 
Vlaanderen 

2 stijgers 
meer uit 3de 
afdeling en 

interprovincia
le eindronde 

1 stijger meer 
uit 3de 

afdeling en 
interprovincia
le eindronde 

 

 
Geen invloed 

1 daler meer in 
2de en 3de 
afdeling 

 

 Voor ACFF: 
 

Aantal rechtstreekse dalers 
ACFF uit 1ste nationale 

 

Geen 
 

1 
 

2 
 

3 

Rechtstreekse stijgers uit de 
2de afdeling ACFF  

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

INVLOED OP 
ONDERLIGGENDE 
REEKSEN ACFF 

1 stijger meer 
 uit 3de 

afdeling en 
interprovincia
le eindronde 

 
Geen invloed 

 
1 daler meer in 

2de en 3de 
afdeling 

 
2 dalers meer 
in 2de en 3de 

afdeling 

 
 

2.3.1.5  Deelnemer aan eindronde “1ste nationale”  
 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-2023 

 

De ploeg die 17de eindigt in het kampioenschap dient deel te nemen aan de eindronde “1ste 

nationale”. 

Indien er meer dan drie clubs zijn die de vereiste licentie niet bekomen, geldt de regeling zoals 

bepaald in deze titel. 
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Bepalingen geldig voor het seizoen 2023-2024 

 

De ploeg die 15de eindigt in het kampioenschap dient deel te nemen aan de eindronde “1ste 

nationale”. 

Indien er meer dan drie clubs zijn die de vereiste licentie niet bekomen, geldt de regeling zoals 

bepaald in deze titel. 

 

De club die 13de eindigt in het kampioenschap dient deel te nemen aan de eindronde “1ste 

nationale”. 

Indien er meer dan drie clubs zijn die de vereiste licentie niet bekomen, geldt de regeling zoals 

bepaald in Art. V7.106. 

 

Indien de winnaar van deze eindronde niet van dezelfde vleugel is als de deelnemer van de 

1ste nationale aan deze eindronde, zullen er, conform de volgende tabel, bijkomende stijgers 

en dalers zijn in de verschillende eindronden van 2de afdeling en 3de afdeling Voetbal 

Vlaanderen/ACFF, en in de interprovinciale eindronden Voetbal Vlaanderen/ACFF. 

 

Deelnemer uit 1ste 
nationale is van 

vleugel: 

Winnaar van de eindronde “1ste nationale” is van vleugel 

Voetbal Vlaanderen ACFF 

 
 

Voetbal Vlaanderen 
 
 

 
 

Geen invloed 

Bijkomende daler in 2de en 3de afdeling 
Voetbal Vlaanderen 
 
Bijkomende stijger in 3de afdeling ACFF 
en interprovinciale eindronde ACFF 

 
 

ACFF 

Bijkomende daler in 2de en 3de 
afdeling ACFF 
 
Bijkomende stijger in 3de afdeling 
Voetbal Vlaanderen en 
interprovinciale eindronde Voetbal 
Vlaanderen 

 
 

Geen invloed 

 
 

2.3.1.6  Niet-bekomen van de licentie: gevolgen betreffende de dalers  
 

Wanneer één of meerdere clubs uitkomend in de 1ste nationale de licentie van nationale 

amateurclub niet bekomen, wordt/worden zij ambtshalve verwezen naar 2de afdeling Voetbal 

Vlaanderen. 

Deze club(s) worden beschouwd als te zijn geëindigd op de laatste plaats(en) van de 

eindrangschikking. 

 

Indien het één, twee of drie club(s) betreft, vervangen zij desgevallend respectievelijk één, 

twee of drie rechtstreekse daler(s) uit de 1ste nationale naar de 2de afdeling Voetbal Vlaanderen. 

 

Wanneer het meer dan drie clubs betreft: 
 

Artikel V7.105   

Artikel V7.106   



 

 
BOEK V   Page 81 of 115 

 is de deelnemer aan de eindronde “1ste nationale” de club die in de herziene rangschikking 

juist eindigt vóór de clubs die geen licentie hebben bekomen van 1ste nationale. 

 

2° wordt (worden) deze vervangen door een club(s) die zich batig rangschikt(ken) in de 

eindronde “1ste nationale”, en dit op voorwaarde dat deze club(s) de licentie van nationale 

amateurclub heeft (hebben) bekomen. 

  

2.3.2 Eindronde “1ste nationale” 

2.3.2.1 Principe  
 

Na het einde van het kampioenschap van de 1ste nationale wordt er een eindronde “1ste 

nationale” betwist. 
 

Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze de licentie van nationale amateurclub heeft 

bekomen, zal de club die deze eindronde wint het volgende seizoen uitkomen in de 1ste 

nationale. 
 

2.3.2.2  Deelnemers aan de eindronde “1ste nationale” 
 

 

Bepalingen geldig voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 

 

De volgende ploegen nemen deel aan de eindronde “1ste nationale”: 

1° Een ploeg aangeduid door de rangschikking in het kampioenschap van de 1ste nationale 

overeenkomstig de hogervermelde principes. 

2° Twee ploegen aangeduid door de eindronde “stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

3° Een ploeg aangeduid door de eindronde “stijgen 2de afdeling ACFF” . 

 

De volgende clubs nemen deel aan de eindronde “1ste nationale”: 

1° Een club aangeduid door de rangschikking in het kampioenschap van de 1ste nationale 

overeenkomstig de hogervermelde principes. 

2° Twee clubs aangeduid door de eindronde “stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” . 

3° Een club aangeduid door de eindronde “stijgen 2de afdeling ACFF” . 
 

2.3.2.3  Bijzonderheden betreffende de deelnemers 
 

De deelnemers worden bepaald op basis van de toestand zoals ze is bij de aanvang van de 

eindronde, d.w.z. met alle ploegen waaraan een licentie van nationale amateurclub is 

toegekend of nog niet is geweigerd bij een in kracht van gewijsde getreden beslissing. 
 

Wanneer, na de aanvang van de eindronde, blijkt dat één of meerdere clubs van de 1ste 

nationale hun licentie van nationale amateurclub niet bekomen, en dat hierdoor de aangeduide 
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deelnemer van de 1ste nationale aan de eindronde “1ste nationale” ten onrechte heeft dienen 

deel te nemen, zal deze terug opgenomen worden in de 1ste nationale. 

Indien deze club echter de eindronde heeft gewonnen, dan wordt het recht op stijgen 

overgedragen op een andere club rekening houdend met de rangschikking van de eindronde 

“1ste nationale”. 
 

2.3.2.4  Kalender  
 

2.3.2.4.1 Vaststellen van data en uren 

 

De wedstrijden van de eindronde “1ste nationale” worden gespeeld over twee speeldagen op 

dag en uur vastgesteld door de Kalendermanager KBVB. 
 
 

2.3.2.4.2 Eerste speeldag  

 

 

Bepaling voor het seizoen 2022-2023 en 2023-2024 

 

Op de eerste speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers 

onderverdeeld door loting. 
 

Deze speeldag wordt gespeeld in 1 enkele wedstrijd op neutraal terrein, tenzij beide clubs 

ermee instemmen om op een van hun terreinen te spelen. 

 

Op de eerste speeldag worden vier wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers 

onderverdeeld door loting. 
 

Deze speeldag wordt gespeeld met heen en terugwedstrijden. Door loting wordt de eerste 

wedstrijd gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen 

anders overeenkomen. 
 

2.3.2.4.3 Tweede speeldag – Winnaarsronde 

 

 

Bepaling voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 

 

De tweede speeldag wordt 1 wedstrijd gespeeld tussen de twee winnaars van de eerste 

speeldag. 
 

Deze speeldag wordt gespeeld in 1 enkele wedstrijd op neutraal terrein, tenzij beide clubs 

ermee instemmen om op een van hun terreinen te spelen. 

 

De winnaar blijft in of stijgt naar de 1ste nationale, terwijl de verliezer de tweede gerangschikte 

is van deze eindronde.  
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De tweede speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de twee winnaars van de 

eerste speeldag. 
 

Deze speeldag wordt gespeeld met heen en terug. Door loting wordt de eerste wedstrijd 

gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen anders 

overeenkomen. 

De winnaar blijft in of stijgt naar de 1ste nationale, terwijl de verliezer de tweede gerangschikte 

is van deze eindronde.  
 

2.3.2.4.4 Tweede speeldag – Verliezersronde 

 

 

Bepaling voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 

 

Deze speeldag wordt gespeeld in 1 enkele wedstrijd op neutraal terrein, tenzij beide clubs 

ermee instemmen om op een van hun terreinen te spelen. 

 

Deze wedstrijd duidt de derde en vierde plaats aan in deze eindronde. 

 

Deze speeldag wordt gespeeld met heen- en terugwedstrijd tussen de twee verliezers van de 

eerste speeldag. 

 

Door loting wordt de eerste wedstrijd gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt 

uitgeloot, tenzij beide partijen anders overeenkomen. 

Deze wedstrijden duiden de derde en vierde plaats aan in deze eindronde. 

 

2.3.2.5  Modaliteiten van rangschikking  
 

 Zie Boek B, Titel 7- Competities (B7). 
 

2.3.2.6  Verdeling van de inkomsten  
 

De thuisclub ontvangt de inkomsten. Zij draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 

 

2.3.3 Reserveploegen 1ste nationale 

 

Bepaling voor het seizoen 2022-2023 
 
De clubs waarvan de eerste ploeg A deelneemt aan het kampioenschap van de 1ste nationale 
zijn verplicht deel te nemen aan het reservekampioenschap van de 1ste nationale. 
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De competitie wordt gespeeld in twee reeksen, geografisch samengesteld, van acht ploegen 
met heen- en terugwedstrijden. Na veertien speeldagen wordt een klassement opgemaakt.  
 
Na de winterstop worden nieuwe reeksen opgemaakt met in reeks A de nummers één tot en 
met vier van de beiden reeksen en in reeks B de nummers vijf tot en met acht van beide 
reeksen. Ook hier zullen heen- en terugwedstrijden gespeeld worden.  

 

De clubs van de 1ste nationale zijn verplicht deel te nemen aan het reservekampioenschap van 

de 1ste nationale. 

Dit wordt gelijklopend met de eerste ploeg betwist, volgens een omgekeerde kalender. 

 

2.4 De herencompetitie van het regionale amateurvoetbal Voetbal 

Vlaanderen 

2.4.1 Competitie van 2de afdeling Voetbal Vlaanderen 

2.4.1.1 Principe 

 

Bepaling voor de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 

 

De competitie van de 2de afdeling Voetbal Vlaanderen bestaat uit: 

1° een kampioenschap dat wordt betwist in twee reeksen van achttien clubs; 

2° een “eindronde stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

3° een “eindronde dalen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

 

De competitie van de 2de afdeling Voetbal Vlaanderen bestaat uit: 

1° een kampioenschap dat wordt betwist in twee reeksen van zestien clubs; 

2° een “eindronde stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

3° een “eindronde dalen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 
 

2.4.1.2  Het kampioenschap 
 

Het kampioenschap, georganiseerd in perioden, wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. 

Na afloop van het kampioenschap wordt er een eindrangschikking opgemaakt.  
 

Na het einde van het kampioenschap : 

1° zal de eerste van elke reeks, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de licentie van 

nationale amateurclub bekomen is, overgaan naar de 1ste nationale: 
 

 zal de titel van kampioen worden betwist door de winnaars van elke reeks, in één enkele 

wedstrijd, die wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij 

beide partijen anders overeenkomen. 

Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt conform het bondsreglement 

verlengingen gespeeld, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie . 
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De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de 

inkomsten. 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten 

draagt. 
 

 zullen de acht deelnemers aan de “eindronde stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

worden aangeduid.  

De twee winnaars van deze “eindronde stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” nemen 

deel aan de eindronde 1ste nationale. 
 

 zullen de twee laatst gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar 3de 

afdeling Voetbal Vlaanderen. 
 

 zullen de twee deelnemers aan de “eindronde dalen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

worden aangeduid , waaruit eventueel geen, 1 of 2 bijkomende dalers zullen voortkomen. 
 

2.4.1.3  Niet bekomen van de licentie van nationale amateurclub: 

gevolgen betreffende stijgen naar 1ste nationale 
 

Indien de eerste van een reeks de licentie van nationale amateurclub niet heeft bekomen, 

wordt  zij vervangen door de best geplaatste club, die hieraan voldoet, tot en met de vijfde in 

de reeks van het kampioenschap waaraan de te vervangen club deelnam. 
 

2.4.1.4  Eindronde “stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 
 

De “eindronde stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” wordt gespeeld tussen de twee 

tweedes en de zes periodewinnaars. 

De twee best geplaatste clubs uit deze eindronde, voor zover ze de licentie van nationale 

amateurclub hebben bekomen, nemen deel aan de eindronde “1ste nationale”. 

 

Indien er niet minstens 2 van de deelnemers aan de eindronde de licentie van nationale 

amateurclub hebben bekomen, worden zij in de eindronde “eerste nationale” vervangen door: 

- in het geval dat er twee clubs dienen aangeduid te worden: de best geplaatste club in 

de rangschikking van iedere reeks die wel hieraan voldoet, tot en met de tiende plaats. 

- in het geval dat er één club dient aangeduid te worden: de best geplaatste club over 

beide reeksen samen beschouwd, tot en met de tiende plaats. 
 

    In geval van ongelijk aantal wedstrijden, dient de regel van 3 toegepast te worden, zie 
 Boek B, Titel 7-Competities (B7) 
 

In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de 

eindrangschikking van het kampioenschap - elke reeks afzonderlijk genomen - in dalende 

volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger. 
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Dit is onder meer het geval: 
 

- wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn; 

- wanneer de eerste of de tweede van het kampioenschap tevens periodewinnaar 

geweest zijn; 

- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde: 

 - op de 14de plaats in het kampioenschap eindigt (Overgangsbepaling seizoen 

2022-2023 en 2023-2024:  de 16de  plaats); 

 - naar 3de afdeling Voetbal Vlaanderen degradeert; 

 - de licentie van regionale amateurclub niet heeft bekomen;  

 - in de loop van het seizoen algemeen forfait heeft verklaard. 
 

De kalender wordt als volgt bepaald: 
 

De “eindronde stijgen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” wordt zo vlug mogelijk na de 

beëindiging van het kampioenschap betwist, en heeft tot doel een rangschikking op te stellen. 

Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het 

Competitions Department, en kan drie speeldagen omvatten. 

 

De twee best geplaatste clubs, die de licentie van nationale amateurclub hebben bekomen 

nemen deel aan de eindronde “1ste nationale”. 
 

Op de eerste speeldag worden vier wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers 

onderverdeeld door loting. 

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

De winnaars zullen verder spelen voor de 1ste tot en met de 4de plaats, de verliezers voor de 

5de tot de 8ste plaats. 

 

De tweede speeldag worden twee wedstrijden gespeeld tussen de vier winnaars van de 

eerste speeldag onderverdeeld door loting. 

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

De winnaars zullen verder spelen voor de 1ste en 2de plaats, de verliezers voor de 3de en 4de 

plaats. 

 

Indien er tussen de 4 winnaars van de eerste speeldag niet minstens 2 ploegen zijn die voldoen 

aan de toekenningsvoorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale amateurclub, 

worden eveneens nog twee wedstrijden gespeeld tussen de vier verliezers van de eerste 

speeldag onderverdeeld door loting. 

De winnaars zullen verder spelen voor de 5de en 6de plaats, de verliezers voor de 7de en 8de 

plaats 

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 
 

Indien noodzakelijk om 2 deelnemers aan de eindronde 1ste nationale aan te duiden, zullen er 

op de derde speeldag nog wedstrijden worden gespeeld om de eindrangschikking vast te 

leggen 

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

 

 

Artikel V7.123   



 

 
BOEK V   Page 87 of 115 

Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden verlengingen gespeeld, 

eventueel gevolgd door een strafschoppenserie. 
 

De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de 

inkomsten. 

 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 
 
 

2.4.1.5  Eindronde “dalen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” 
 

De "eindronde dalen 2de klasse Voetbal Vlaanderen" wordt gespeeld tussen de nummers 14 
van elke reeks(overgangsbepaling seizoen 2022-2023 en 2023-2024 : het betreft de nummers 
16 van elke reeks). Deze eindronde wordt steeds gespeeld, zelfs indien één of beide 
deelnemers aan deze eindronde geen licentie verkrijgen voor het volgende seizoen.  Dit is 
noodzakelijk om het onderscheid te kunnen maken tussen een sportieve en een niet-sportieve 
daler. 
 

Afhankelijk van het aantal rechtstreekse Voetbal Vlaanderen-dalers uit 1ste nationale, dalen 

volgend aantal clubs uit deze eindronde naar de derde afdeling Voetbal Vlaanderen: 
 

Aantal rechtstreekse 
dalers Voetbal 
Vlaanderen uit de 1ste 
afdeling 

Aantal dalers uit de eindronde 
“dalen 2de afdeling Voetbal 
Vlaanderen” 

Geen, 1 of 2  0 

3 1 

 

Er is een bijkomende daler uit deze eindronde naar de derde afdeling Voetbal Vlaanderen 

wanneer in de eindronde “1ste nationale” de deelnemer uit de 1ste nationale een Voetbal 

Vlaanderen-club is, maar de winnaar van de eindronde een ACFF-club is. 
 

De kalender wordt als volgt bepaald: 

 

- De “eindronde dalen 2de afdeling Voetbal Vlaanderen” wordt zo vlug mogelijk na de 

beëindiging van het kampioenschap betwist. 

- Deze wordt gespeeld in een enkele wedstrijd, op dag en uur vastgesteld door het 

Competitions Department, op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

 

Indien er een bijkomende daler noodzakelijk is, degradeert de verliezer naar 3de afdeling 

Voetbal Vlaanderen. 
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Indien er twee bijkomende dalers noodzakelijk zijn, dalen beide deelnemers naar de 3de 

afdeling Voetbal Vlaanderen. 

 

Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, worden conform het bondsreglement 

verlengingen gespeeld, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie. 

 

De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de 

inkomsten. 

 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 

 

2.4.2 Competitie van 3de afdeling Voetbal Vlaanderen 

2.4.2.1 Principe 
 

De competitie van de 3de afdeling Voetbal Vlaanderen bestaat uit: 

 een kampioenschap dat wordt betwist in twee reeksen van zestien clubs; 

2° een “eindronde stijgen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

3° een “eindronde dalen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” 
 

2.4.2.2  Het kampioenschap 
 

Het kampioenschap, georganiseerd in perioden wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. 

Na afloop van het kampioenschap wordt er een eindrangschikking opgemaakt. 
 

 
Na het einde van het kampioenschap: 
 
1° zal de eerste van elke reeks overgaan naar de 2de afdeling Voetbal Vlaanderen 
 

 zal de titel van kampioen worden betwist door de winnaars van elke reeks, in één enkele 

wedstrijd, die wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij 

beide partijen anders overeenkomen. 

Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt conform het bondsreglement 

verlengingen gespeeld, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie. 

 

De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de 

inkomsten. 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten 

draagt. 
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 zullen de acht deelnemers aan de “eindronde stijgen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

worden aangeduid. 

 

De twee winnaars van deze “eindronde stijgen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” stijgen 

naar de 2de afdeling Voetbal Vlaanderen.  De mogelijkheid bestaat dat er nog 1, 2 of 3 

bijkomende stijgers uit deze eindronde worden aangeduid. 
 

 zullen de drie laatst gerangschikte clubs van iedere reeks rechtstreeks dalen naar de 

provinciale reeksen. 

 

 zullen de twee deelnemers aan de “eindronde dalen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” 

worden aangeduid, waaruit eventueel geen, 1 of 2 bijkomende dalers zullen voortkomen. 
 

2.4.2.3  Eindronde “stijgen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” 
 

De “eindronde stijgen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” wordt gespeeld tussen de twee 

tweedes en de zes periodewinnaars. 
 

In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de 

eindrangschikking van het kampioenschap - elke reeks afzonderlijk genomen - in dalende 

volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger. 

 

Dit is onder meer het geval: 

- wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn; 

- wanneer de eerste of de tweede van het kampioenschap tevens periodewinnaar is; 

- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde: 

 - op de 13de plaats in het kampioenschap eindigt; 

 - naar de provinciale reeksen degradeert; 

 -  indien de club de licentie van regionale amateurclub niet heeft bekomen; 

 - in de loop van het seizoen algemeen forfait heeft verklaard. 
 

De stijgers naar 2de afdeling Voetbal Vlaanderen worden als volgt aangeduid: 
 

 de nummers 1 en 2 van deze eindronde. 
 

2° Afhankelijk van het aantal rechtstreekse Voetbal Vlaanderen-dalers uit 1ste nationale, 

stijgen volgend aantal clubs bijkomend uit deze eindronde naar de tweede afdeling 

amateurs Voetbal Vlaanderen : 
 
 
 

Aantal rechtstreekse 
dalers Voetbal 
Vlaanderen uit de 1ste 
nationale 

Aantal bijkomende stijgers uit de 
eindronde “stijgen 3de afdeling 
Voetbal Vlaanderen” 

Geen  2 
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1 1 

2 of 3 0 
 

 Er is een bijkomende stijger uit deze eindronde naar de tweede afdeling Voetbal 

Vlaanderen wanneer in de eindronde “1ste nationale” de deelnemer uit de 1ste nationale een 

ACFF-club is, maar de winnaar van de eindronde een Voetbal Vlaanderen-club is. 

 

 Per club uit de 2de afdeling Voetbal Vlaanderen die geen licentie ‘Regionale Amateurclub’ 

behaalt en geen sportieve daler was, is er eveneens een extra bijkomende stijger naar de 

tweede afdeling Voetbal Vlaanderen. 
 

De kalender wordt als volgt bepaald: 

 

De “eindronde stijgen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” wordt zo vlug mogelijk na de 

beëindiging van het kampioenschap betwist. 

Deze wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld door het 

Competitions Department, en kan drie speeldagen omvatten. 
 

Op de eerste speeldag worden vier wedstrijden gespeeld tussen de deelnemers 

onderverdeeld door loting. 

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

Indien er in het totaal 4 stijgers zijn, stijgen de 4 winnaars naar de 2de afdeling Voetbal 

Vlaanderen. 

 

Wanneer er in het totaal 2 of 3 stijgers zijn, worden er de tweede speeldag twee wedstrijden 

gespeeld tussen de vier winnaars van de eerste speeldag onderverdeeld door loting. 

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

Bij in het totaal 2 stijgers, stijgen de twee winnaars van deze speeldag naar 2ste afdeling 

Voetbal Vlaanderen. 

 

Wanneer er in het totaal 5 stijgers zijn, worden er de tweede speeldag twee wedstrijden 

gespeeld tussen de vier verliezers van de eerste speeldag onderverdeeld door loting. 

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

 

Bij een totaal van 3 stijgers, wordt er op de derde speeldag een wedstrijd gespeeld tussen 

de verliezers van de winnaarsronde van de tweede speeldag. 

Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

De winnaar van deze speeldag stijgt naar 2de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
 

Bij een totaal van 5 stijgers, wordt er op de derde speeldag een wedstrijd gespeeld tussen 

de winnaars van de verliezersronde van de tweede speeldag. 

Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

De winnaar van deze speeldag stijgt naar 2de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
 

Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement 

verlengingen gespeeld, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie. 
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De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de 

inkomsten. 

 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 
 

2.4.2.4  Eindronde “dalen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” 
 

De "eindronde dalen 3de klasse Voetbal Vlaanderen" wordt gespeeld tussen de nummers 13 

van elke reeks. Deze eindronde wordt steeds gespeeld, zelfs indien één of beide deelnemers 

aan deze eindronde geen licentie verkrijgen voor het volgende seizoen.  Dit is noodzakelijk om 

het onderscheid te kunnen maken tussen een sportieve en een niet-sportieve daler. 
 

Afhankelijk van het aantal rechtstreekse Voetbal Vlaanderen-dalers uit 1ste nationale, dalen 

volgend aantal clubs uit deze eindronde naar de provinciale reeksen Voetbal Vlaanderen: 
 

Aantal rechtstreekse 
dalers Voetbal 
Vlaanderen uit de 1ste 
afdeling 

Aantal dalers uit de eindronde 
“dalen 3de afdeling Voetbal 
Vlaanderen” 

Geen, 1 of 2  0 

3 1 

 

Er is een bijkomende daler uit deze eindronde naar de provinciale reeksen Voetbal 

Vlaanderen wanneer in de eindronde “1ste nationale” de deelnemer uit de 1ste nationale een 

Voetbal Vlaanderen-club is, maar de winnaar van de eindronde een ACFF-club is. 
 

De kalender wordt als volgt bepaald: 

 

De “eindronde dalen 3de afdeling Voetbal Vlaanderen” wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging 

van het kampioenschap betwist. 

Deze wordt gespeeld in een enkele wedstrijd, op dag en uur vastgesteld door het Competitions 

Department Voetbal Vlaanderen, op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. 

 

Indien er een bijkomende daler noodzakelijk is, degradeert de verliezer naar de provinciale 

reeksen Voetbal Vlaanderen. 

 

Indien er twee bijkomende dalers noodzakelijk zijn, dalen beide deelnemers naar de 

provinciale reeksen Voetbal Vlaanderen. 
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Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, worden conform het bondsreglement 

verlengingen gespeeld, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie. 
 

De thuisclub ontvangt 1/3de van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3de van de 

inkomsten. 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 

 

2.4.3 Interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen 

2.4.3.1 Principe 
 

Na het einde van de kampioenschappen in 1ste provinciale wordt er een interprovinciale 

eindronde Voetbal Vlaanderen georganiseerd, waaruit, afhankelijk van de omstandigheden, 1 

tot 4 clubs kunnen promoveren naar de 3de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
 

2.4.3.2  Deelnemers 
 

Er zijn zestien deelnemers 

 

 Vijftien deelnemers, nl. drie per Voetbal Vlaanderen-provincie 

 

 De zestiende deelnemer wordt jaarlijks aangeduid door een andere provincie, in deze 

volgorde: Antwerpen, Brabant VV, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. 
 

2.4.3.3  Aantal stijgers uit deze eindronde 
 

De winnaar van deze eindronde stijgt naar 3de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
 

Afhankelijk van het aantal rechtstreekse Voetbal Vlaanderen-dalers uit 1ste nationale, stijgen 

volgend aantal clubs bijkomend uit deze eindronde naar de derde afdeling Voetbal 

Vlaanderen: 
 

Aantal rechtstreekse 
dalers Voetbal 
Vlaanderen uit de 1ste 
afdeling 

Aantal bijkomende stijgers uit de 
interprovinciale eindronde Voetbal 
Vlaanderen 

Geen  2 

1 1 

2 of 3 0 
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Er is bovendien een bijkomende stijger uit deze eindronde naar de derde afdeling amateurs 

Voetbal Vlaanderen wanneer in de eindronde “1ste nationale” de deelnemer uit de 1ste nationale 

een ACFF-club is, maar de winnaar van de eindronde een Voetbal Vlaanderen-club is. 
 

2.4.3.4  Organisatie van de interprovinciale eindronde Voetbal 

Vlaanderen 
 

De interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen wordt zo vlug mogelijk na de beëindiging 

van de kampioenschappen betwist. 
 

De interprovinciale eindronde wordt gespeeld volgens de formule van rechtstreekse 

uitschakeling. De tegenstanders worden vanaf de eerste speeldag tot en met de vierde 

speeldag aangewezen door loting, beheerd door het Competitions Departement Voetbal 

Vlaanderen. 

 

Op de eerste speeldag spelen de 16 deelnemers tegen elkaar, op het terrein van de club die 

als eerste werd geloot. De acht winnaars zijn gekwalificeerd voor de tweede speeldag. 

 

Op de tweede speeldag spelen de 8 overblijvende deelnemers tegen elkaar, op het terrein van 

de club die als eerste werd uitgeloot. De vier winnaars zijn gekwalificeerd voor de derde 

speeldag. 

 

Op de derde speeldag spelen de 4 overblijvende deelnemers tegen elkaar, op het terrein van 

de club die als eerste werd uitgeloot.  

 

De twee winnaars zijn gekwalificeerd voor de vierde speeldag. Indien er meer dan twee 

plaatsen te begeven zijn in 3de amateur, spelen ook de verliezers tegen elkaar op de vierde 

speeldag. 

 

Op de vierde speeldag spelen de 2 winnaars van de derde speeldag de grote finale tegen 

elkaar, op het terrein van de club die als eerste werd uitgeloot.  

 

Op de vierde speeldag spelen de 2 verliezers van de derde speeldag de kleine finale tegen 

elkaar, op het terrein van de club die als eerste werd uitgeloot.  

 

Naargelang het aantal te begeven plaatsen, stijgt enkel de winnaar van de vierde speeldag, of 

beide deelnemers, naar 3de afdeling VV. 

Indien er een 3de plaats te begeven is in 3de afdeling VV, stijgt ook de winnaar van de wedstrijd 

tussen de verliezers van de derde speeldag. De verliezer van deze wedstrijd stijgt als er vier 

plaatsen te begeven zijn in 3de afdeling VV. 
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Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement 

verlengingen gespeeld, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie. 
 

De thuisclub ontvangt 1/3de van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3de van de 

inkomsten. 

 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 

 
De thuisclub biedt spelers en staf van de bezoekende ploeg na de wedstrijd een broodmaaltijd 

en frisdrank aan. 
 

2.4.4 Reserveploegen op regionaal vlak Voetbal Vlaanderen 

De clubs van 2de en 3de afdeling Voetbal Vlaanderen mogen deelnemen aan de competitie 

"Regionale Reserven Voetbal Vlaanderen".  

 

2.5 De herencompetitie van het provinciale amateurvoetbal  

2.5.1 1ste provinciale afdeling 

2.5.1.1 Algemeen 
 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2021-2022 

 

Het vereiste minimumaantal ploegen is niet van toepassing. 

 

 Zie F.A.Q. - Beslissing van de crisiscel KBVB van 25 januari 2021. 

 

In iedere provincie wordt een kampioenschap van 1ste provinciale afdeling ingericht in één 

reeks, waaraan minstens veertien clubs en ten hoogste achttien clubs deelnemen. Dit 

kampioenschap leidt tot overgang naar 3de afdeling VV. 

 

De organisatiemodaliteiten van het kampioenschap worden geregeld door het Competitions 

Department Voetbal Vlaanderen. 
 

2.5.1.2 Stijgers naar 3de afdeling VV 
 

De kampioen van 1ste provinciale afdeling van iedere provincie stijgt, en onder de uitdrukkelijke 

voorwaarde dat de licentie van regionale amateurclub is bekomen, van rechtswege naar de 

3de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
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Indien de eerste van een reeks de licentie van regionale amateurclub niet heeft bekomen, 

wordt zij vervangen door de best geplaatste club, die hieraan voldoet, tot en met de vijfde in 

de reeks van het kampioenschap. 
 
 
 

2.5.1.3 Deelnemers aan de interprovinciale eindronden Voetbal 

Vlaanderen 
 

In elke provincie worden de deelnemers aan de interprovinciale eindronde Voetbal 
Vlaanderen als volgt bepaald: 
 

- In de provincies die drie deelnemers afvaardigen: de drie periodewinnaars 

- In de provincie die vier deelnemers mag afvaardigen: de tweede van de 
eindrangschikking en de drie periodewinnaars 

In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt 
de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen 
voor het aanduiden van zijn vervanger. 
 
Dit is onder meer het geval: 

 
- wanneer de eerste of de tweede (in die provincie waar de tweede als deelnemer is 

aangeduid) van het kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn; 

- wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn; 

- indien de club de licentie van regionale amateurclub niet heeft bekomen; 

 

- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de interprovinciale eindronde uit 1ste 
provinciale naar de lagere provinciale reeksen degradeert. 

 

2.5.1.4 Dalers naar 2de provinciale afdeling 
 

In elke provincie dalen één of twee clubs van rechtswege naar 2de provinciale afdeling zoals 

bepaald door de door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen vastgelegde 

modaliteiten en is er één bijkomende daler per daler van de provincie in kwestie uit 3de afdeling. 
 

Indien één of meerdere clubs uit 2de afdeling VV degraderen naar 1ste provinciale afdeling 

omwille van wedstrijdvervalsing, dan spelen die clubs gedurende één seizoen in overtal. Op 

het einde van het seizoen wordt het aantal clubs, door middel van bijkomende dalers, 

teruggebracht naar het oorspronkelijk voorziene aantal. 
 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen kan beslissen: 

- tot het aanduiden van een derde rechtstreekse daler; 
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- tot het organiseren van een eindronde - volgens modaliteiten door haar vast te 

leggen - tussen één club van 1ste provinciale afdeling en een aantal clubs uit 2de 

provinciale afdeling, met als inzet één plaats in 1ste provinciale afdeling. 

 

 

2.5.2 2de, 3de en 4de provinciale afdeling 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2021-2022 

 

Het vereiste minimumaantal ploegen is niet van toepassing. 

 

 Zie F.A.Q. - Beslissing van de crisiscel KBVB van 25 januari 2021. 

 

In iedere provincie wordt een kampioenschap van 2de en 3de provinciale afdeling ingericht, en 

mag een kampioenschap van 4de provinciale afdeling worden ingericht, met één of meer 

reeksen van minstens veertien clubs en ten hoogste achttien clubs. 
 

De modaliteiten voor het stijgen naar de 1ste, 2de of 3de provinciale afdeling, het dalen naar de 

3de en 4de provinciale afdeling en het toekennen van de titel van kampioen, worden door het 

Competitions Department Voetbal Vlaanderen vastgelegd. 

 

In de laagste provinciale reeks, kan het Competitions Department Voetbal Vlaanderen 

beslissen om reeksen in te richten met een lager aantal ploegen dan het vereiste minimum.  

 

2.5.3 Reserveploegen op provinciaal vlak 

In elke provincie mag een kampioenschap voor reserven ingericht worden van de 1ste, 2de, 3de 

en 4de provinciale afdeling. 

Het Competitions Department bepaalt de leeftijdsgrenzen alsmede de modaliteiten van de 

verdeling der ploegen in de onderscheidene afdelingen en reeksen. 
 

 

2.5.4 Deelname van eerste ploegen B aan een eindronde 

Behoudens andersluidende bepalingen in de modaliteiten van het Competitions Department 

Voetbal Vlaanderen, mag een B-ploeg niet deelnemen aan een eindronde waarvoor ze zich 

reglementair heeft geplaatst indien ze bij de start ervan de zekerheid heeft niet te kunnen 

stijgen naar de hogere afdeling doordat de A-ploeg daar het volgende seizoen met zekerheid  

zal uitkomen. In dit geval wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende 

volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van een vervanger. 

 

Artikel V7.162   

Artikel V7.163   

Artikel V7.164   

Artikel V7.165   



 

 
BOEK V   Page 97 of 115 

2.5.5 Recreatief voetbal  

2.5.5.1 Recreatief voetbal met stijgen en dalen 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen richt een kampioenschap in voor recreatief 

voetbal met stijgen en dalen met één of meer reeksen van minstens twaalf ploegen en ten 

hoogste achttien ploegen. 

 

De modaliteiten voor het stijgen naar een hogere afdeling en het dalen naar een lagere afdeling 

en het toekennen van de titel van kampioen, worden door het Competitions Department 

Voetbal Vlaanderen vastgelegd. 

 

In de laagste recreatieve reeksen, kan het Competitions Department Voetbal Vlaanderen 

beslissen om reeksen in te richten met een lager aantal ploegen dan het vereiste minimum.  
 
 

2.5.5.2  Recreatief voetbal zonder stijgen en dalen 

In elke provincie mogen kampioenschappen voor recreatieve senioresploegen die spelen 

zonder het principe van stijgen en dalen ingericht worden. 

 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen bepaalt de leeftijdsgrenzen alsmede de 

modaliteiten van de verdeling der ploegen in de onderscheidene afdelingen en reeksen. 
 

2.5.5.3  Bekercompetities 
 

Er kunnen bekercompetities worden ingericht voor seniores en veteranen, waarvan de 

modaliteiten worden bepaald door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen (in 

samenwerking met de Provinciale Verstandhoudingen). 
 

2.5.5.4  Veteranencompetities 
 

Spelers moeten op de dag van de wedstrijd minstens 35 jaar oud zijn. 

 

In afwijking van het voorgaande mogen er op het wedstrijdblad maximum vier spelers worden 

ingeschreven met een leeftijd tussen 30 en 35 jaar. 

 

 

 

 

 
 

Artikel V7.166   

Artikel V7.167   

Artikel V7.168   

Artikel V7.169   
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2.6 De jeugdcompetitie voor het amateurvoetbal 

2.6.1 Jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen 

Tot de Interprovinciale jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken 

over een geldige “Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal”, afgeleverd door Voetbal 

Vlaanderen. 

 

Ook twee ploegen van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 

5000 van Voetbal Vlaanderen), spelend onder de naam Yellow Flames, kunnen worden 

ingedeeld in een reeks, en dit met respect van de bepalingen inzake de leeftijdsvoorwaarden 

van speelsters). 

 

Standaard worden deze wedstrijden gespeeld als midweekwedstrijden, steeds op het veld van 

de tegenstrever. Uitzonderingen hierop zijn in overleg met de betrokken clubs steeds mogelijk. 

 

Gele en rode kaarten volgen de toepasselijke reglementering. 

 

Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen: 
 

Wedstrijdvorm Categorie Aantal 
ploegen 

 

 
11/11 

U17 1 

U16 1 

U15 1 

U14 1 
 

 
8/8 

U13 2 

U12 2 

U11 1 

U10 1 

  

Het aanbod om met U19 te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te 

schrijven. Een club met een geldige licentie “Interprovinciaal Jeugdvoetbal” mag een tweede 

ploeg U10 en/of U11 in de provinciale jeugdkampioenschappen inschrijven (= facultatief). 
 

De U9 en U8 van deze clubs moeten met 2 teams aantreden in de provinciale 

kampioenschappen. De U7 en U6 mogen in de gewestelijke reeksen aantreden. 
 

De clubs die deelnemen aan de interprovinciale jeugdkampioenschappen, mogen niet 

deelnemen aan de provinciale jeugdkampioenschappen, maar wel aan de gewestelijke 

kampioenschappen. 
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Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de 

niveaucode per ploeg en de gewenste dag van spelen over aan het Competitions Department 

Voetbal Vlaanderen, naar gelang het geval. 

(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld) 

 

De clubs, die over een geldige “Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij 

aanvang van het seizoen door het sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen in 

reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld 

op basis van: 

- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 

gehanteerd. 

- hun geografische ligging 

 

Dit voorstel wordt overgemaakt aan het Competitions Department Voetbal Vlaanderen voor 

verdere behandeling. 
 

Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk. 
  

Clubs van Vlaamse provincies kunnen enkel uitkomen tegen andere clubs van Vlaamse 

provincies of clubs die gekozen hebben voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen 

Voetbal Vlaanderen.  

Uitzonderlijk kunnen afwijkingen hierop worden toegestaan, mits akkoord van zowel Voetbal 

Vlaanderen als ACFF. 
 

De wedstrijden voor U13, U12, U11 en U10 worden gespeeld zonder rekening te houden met 

uitslag of score. Er zal geen rangschikking opgesteld worden. 
 

De interprovinciale wedstrijden U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11 en U10 mogen niet 

vóór 10uur ’s morgens aanvangen. 

Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het sporttechnisch 

departement van Voetbal Vlaanderen, tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag voor 

jeugdlicentie. 
 

2.6.2 Provinciale jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen 

Tot de provinciale jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over 

een geldige “Licentie Provinciaal Jeugdvoetbal”, afgeleverd door Voetbal Vlaanderen. 

 

Ook de clubs die uitkomen in de Superleague of in 1ste nationale vrouwenvoetbal kunnen 

meisjesteams inschrijven in de provinciale competitie en dit met respect van de bepalingen 

van betreffende de leeftijdsvoorwaarden voor speelsters. Voor deze clubs zijn afwijkende 

basisvoorwaarden en kwaliteitscriteria voorzien.  
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- De club die deelneemt dient vanaf het seizoen 2020-2021 een geldig auditverslag 

op niveau provinciaal, met als resultaat twee sterren voor te leggen. Het betreft een 

audit van de meisjeswerking. Op deze basisvoorwaarde is geen afwijking mogelijk. 

- De club die deelneemt dient vanaf het seizoen 2020-2021 voor elk ingeschreven 

jeugdteam een gediplomeerde jeugdtrainer aan te stellen: voor teams 5v5 betreft 

dit een trainer met UEFA C-diploma, voor teams 8v8 betreft dit een trainer met 

getuigschrift B en voor teams 11v11 een trainer met diploma UEFA B. 

- De club dient met haar speelsters deel te nemen aan de PJO-activiteiten voor 

meisjes.  

- Indien een club niet voldoet aan deze kwaliteitscriteria inzake trainers en deelname 

PJO zal zij na het bekomen van een eerste waarschuwing, bij vaststelling van een 

volgende overtreding, het daaropvolgende seizoen geen recht verkrijgen om deel 

te nemen aan deze provinciale jeugdcompetitie. 
 
 

Alle deelnemende clubs, behalve de clubs die uitkomen in de Super League of in 1ste nationale 

vrouwenvoetbal , zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen: 
 

Wedstrijdvorm Categorie Aantal 
ploegen 

 
11/11 

U17 1 

U15 1 

 
 

8/8 

U13 1 

U12 1 

U11 1 

U10 1 

 
5/5 

U9 2 

U8 2 

 

 Het aanbod om met U21 en/of U19 te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te 
schrijven 
 

Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de 

niveaucode per ploeg en de gewenste dag van spelen over aan het Competitions Department 

Voetbal Vlaanderen. 

(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld) 
 

De clubs, die over een geldige “Licentie provinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij 

aanvang van het seizoen door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen in reeksen 

van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op basis 

van: 

- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 

2/1 gehanteerd 

- hun geografische ligging 

 

Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk. 
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De clubs die deelnemen aan de elite jeugdkampioenschappen, mogen deelnemen aan de 

provinciale kampioenschappen voor de U8 indien er twee ploegen worden ingeschreven. Ze 

mogen eveneens deelnemen aan de andere provinciale kampioenschappen, op voorwaarde 

dat ze inschrijven in al de voorziene leeftijdscategorieën met het aantal voorziene ploegen. 
 

De wedstrijden voor U8 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met 

uitslag of score. Er zal geen rangschikking opgesteld worden. 
 
 
 

De provinciale wedstrijden U17, U15, U13, U12, U11, U10, U9 en U8 mogen niet vóór 9u30 ’s 

morgens aanvangen. Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het 

Competitions Department Voetbal Vlaanderen. 

 
 

2.6.3 Gewestelijke jeugdcompetitie van Voetbal Vlaanderen 

Binnen Voetbal Vlaanderen worden voor alle clubs gewestelijke kampioenschappen ingericht 

worden voor de volgende leeftijdscategorieën: 
 

Wedstrijdvorm Categorie 

 
11/11 

U21 

U19 

U17 

U15 

 
 

8/8 

U13 

U12 

U11 

U10 

 
5/5 

U9 

U8 

3/3 U7 

2/2 U6 

  

Tevens worden facultatieve gewestelijke kampioenschappen inrichten voor: 

- U10, U11, U12, U13 in de wedstrijdvorm 5/5 

- U15, U17, U19, U21 in de wedstrijdvorm 8/8 
 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen kan per reeks 11/11 een club inschrijven 

voor de wedstrijdvorm 8/8 in plaats van de gebruikelijke 11/11. 

Een club ingeschreven in de wedstrijdvorm 11/11 kan haar wedstrijd spelen in de wedstijdvorm 

8/8, mits dit één dag vooraf aan het het Competitions Department Voetbal Vlaanderen. en de 

tegenstrever te melden. In dat geval wordt de forfaitscore uitgesproken, maar worden er geen 

boetes opgelegd.  
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Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen kan (een) reeks(en) samenstellen uit teams 

die tijdens het seizoen 8v8 - 5v5 spelen, afwijkend van het spelformat voor de bewuste 

leeftijdscategorie. 

Wanneer er te weinig teams 5v5 of 8v8 zijn, zal het team ingedeeld worden in een reguliere 

competitie 8v8 of 11v11. Dit team speelt zijn wedstrijden in het persoonlijk gekozen spelformat. 

De tegenstanders van deze teams zijn verplicht zich aan te passen aan het spelformat van het 

team met minder spelers, dit op straffe van de boete voorzien in Boek B van het 

bondsreglement.  
 
 

Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de 

niveaucode per ploeg over aan het Competitions Department Voetbal Vlaanderen. 

(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld) 
 

De clubs worden bij aanvang van het seizoen door het Competitions Department Voetbal 

Vlaanderen in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 

zijn) verdeeld op basis van: 

 

- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 

2/1 gehanteerd 

- hun geografische ligging 

 

Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk. 

 

Het provinciaal comité kan echter beslissen om, voor de leeftijdscategorieën U19 en U21, 

reeksen van twaalf tot zestien clubs te voorzien verdeeld op basis van: 

- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 

2/1 gehanteerd. 

- hun geografische ligging 

 

De wedstrijden voor U6 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met 

uitslag of score. Er zal geen rangschikking opgesteld worden 

 

2.6.4 U6: voetbal 2 tegen 2 en U7: voetbal 3 tegen 3 

U6 spelen 2 tegen 2 en U7 spelen 3 tegen 3. Het is niet toegestaan om U6- en U7-wedstrijden 

5 tegen 5 te organiseren. 

 

Een kalender zal worden opgemaakt door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen. 

De spelers worden verdeeld in functie van het wedstrijdformat 2 tegen 2 bij U6 en 3 tegen 3 

bij U7, volgens de richtlijnen uitgevaardigd door het sporttechnisch departement van Voetbal 

Vlaanderen. 
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2.7 De vrouwencompetitie  

Bepalingen geldig voor het seizoen 2020-2021: 

Twee clubs die in het seizoen 2019-2020 met hun herenploeg uitkomen in het profvoetbal 1A, 

hebben de mogelijkheid in te schrijven met een vrouwenploeg in de hoogste afdeling van het 

vrouwenvoetbal, de Super League Vrouwenvoetbal, voor het seizoen 2020-2021. 

 

Betrokken club(s) dient/dienen te voldoen aan de licentievoorwaarden en dus in het bezit te 

zijn van een licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal (licentieaanvraag in te dienen 

tussen 01.03.2020 en 15.03.2020). De club(s) die wenst/wensen aan te treden in de Super 

League Vrouwenvoetbal en de licentie heeft/hebben bekomen, dient/ dienen zich verplicht 

uiterlijk 30.04.2020 in te schrijven met hun vrouwenploeg in de Super League Vrouwenvoetbal 

voor het seizoen 2020-2021. 

 

2.7.1 Super League Vrouwenvoetbal 

 

2.7.1.1 Indeling  
 

De competitie van de Super League Vrouwenvoetbal bestaat uit: 

1° een kampioenschap dat wordt betwist in één enkele reeks van elf clubs, die alle in het 

bezit zijn van een licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal; 

2° een play-off 1 tussen de nummers 1 tot en met 6 van het kampioenschap; 

3° een play-off 2 tussen de nummers 7 tot en met 11 van het kampioenschap. 
 

2.7.1.2 Het kampioenschap 
 

Het kampioenschap wordt betwist in heen- en terugwedstrijden. Na twintig wedstrijden wordt 

er een eindrangschikking opgemaakt. 

 

2.7.1.3 Play-off 1 – Kampioen van België – Deelname aan Europese 

competities 
 

De eerste zes geklasseerde clubs van het kampioenschap betwisten een play-off 1 in heen- 

en terugwedstrijden. Na tien wedstrijden wordt er een eindrangschikking opgemaakt. 

 

Voor aanvang van deze play-off 1, krijgen de clubs 50% van het aantal punten toegewezen 

dat zij in het kampioenschap bekomen hadden. 

Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. 
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Bij de opmaak van de rangschikking na de tien wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter 

afronding toegekende halve punt in mindering gebracht alvorens de regels inzake de 

(eind)rangschikking toe te passen. 

 

De club die als eerste eindigt is Kampioen van België en heeft direct toegang tot de UEFA 

Women’s Champions League. 
 

2.7.1.4 Play-off 2 
 

De play-off 2 wordt gespeeld tussen de clubs die van de 6de tot de 10de plaats gerangschikt 

zijn op het einde van het kampioenschap. 

Na acht wedstrijden wordt er een eindrangschikking opgemaakt. 

 

Voor aanvang van deze play-off 2, krijgen de clubs 50% van het aantal punten toegewezen 

dat zij in het kampioenschap bekomen hadden. 

Indien dit geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. 

 

Bij de opmaak van de rangschikking na de acht wedstrijden wordt er eerst het eventueel ter 

afronding toegekende halve punt in mindering gebracht alvorens de regels inzake de 

(eind)rangschikking toe te passen. 
 
 

2.7.1.5 Dalers 
 

Op het einde van het seizoen dalen de clubs die geen licentie hebben bekomen voor het 

daaropvolgende seizoen. 

 

Indien alle clubs van de Super League Vrouwenvoetbal de licentie behalen voor het 

daaropvolgende seizoen: 
 

- daalt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de Super League 

Vrouwenvoetbal indien de eerst gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale 

afdeling voldoet aan de licentievoorwaarden. 

 

- speelt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de Super League 

Vrouwenvoetbal voor een mogelijk behoud in de Super League Vrouwenvoetbal 

twee testwedstrijden (heen en terug) tegen de eerstvolgende gerangschikte A-

ploeg van de 1ste nationale afdeling die voldoet aan de licentievoorwaarden indien 

de eerst gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale afdeling niet voldoet aan de 

licentievoorwaarden. 
 

In de andere gevallen behoudt de laatste club in de rangschikking van de Play-off 2 van de 

Super League Vrouwenvoetbal haar plaats in de Super League Vrouwenvoetbal. 

 

In afwijking met het voorgaande is er geen sportieve daler zolang de Super League minder 

dan 12 clubs telt (onverminderd de licentievoorwaarden).   
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2.7.1.6 Dag van de wedstrijden 
 

De clubs van de Super League Vrouwenvoetbal bepalen vrij of ze hun thuiswedstrijden 

afwerken op vrijdagavond, op zaterdagnamiddag of op zondagavond. 

 

 

 

 

2.7.2 1ste nationale vrouwenafdeling  

Dit kampioenschap wordt betwist in één enkele reeks van 16 ploegen. Om tot dit aantal 

ploegen in deze en in de onderliggende afdelingen te komen, worden de bepalingen inzake 

de toekenning van vrijkomende plaatsen toegepast.  
 

Op het einde van het seizoen stijgt de eerste gerangschikte A-ploeg naar de Super League 
Vrouwenvoetbal indien hun vrouwenclub of vrouwensectie voldoet aan de 
licentievoorwaarden.  
 

Indien de eerste gerangschikte A-ploeg niet voldoet aan de licentievoorwaarden, speelt de 

eerstvolgende gerangschikte A-ploeg van de 1ste nationale afdeling die voldoet aan de 

licentievoorwaarden twee testwedstrijden (heen en terug) tegen de ploeg die laatste eindigde 

in de rangschikking van play-off 2 van de Super League Vrouwenvoetbal, met als inzet een 

plaats in de Super League Vrouwenvoetbal tijdens het daaropvolgende seizoen.  

 

Indien er meerdere clubs uit de Super League Vrouwenvoetbal geen licentie behalen voor het 

daaropvolgende seizoen, worden zij vervangen door bijkomende stijgers uit de 1ste nationale 

afdeling die een licentie voor de Super League Vrouwenvoetbal hebben bekomen.  
 

Op het einde van het seizoen dalen de zestiende en de vijftiende gerangschikten naar de 2de 

nationale afdeling en worden vervangen door de clubs van deze afdeling die voor stijgen in 

aanmerking komen.  

 

Vermindert het aantal ploegen in de Super League Vrouwenvoetbal dan zijn er extra daler(s) 

naar de 2de nationale afdeling.  

 

2.7.3 2de nationale vrouwenafdeling  

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-2023 
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Omdat er in het seizoen 2022-2023 in 2de nationale 18 Voetbal Vlaanderen clubs verdeeld 

over de 2 reeksen zijn, gelden de volgende overgangsmaatregelen om te komen tot 24 Voetbal 

Vlaanderen clubs die vanaf het seizoen 2023-2024 deelnemen aan de Competitie 

Interprovinciaal Vrouwenkampioenschap Voetbal Vlaanderen (2 reeksen van 12 clubs).  

  

Na het einde van het kampioenschap 2de nationale vrouwenafdeling in het seizoen 2022-2023: 

 

1° zal de eerste van elke reeks overgaan naar de 1ste nationale vrouwenafdeling. 

 

2° zullen er 2, 3 of 4 dalers Voetbal Vlaanderen vanuit 2de nationale vrouwenafdeling zijn naar 

1ste provinciale Voetbal Vlaanderen, afhankelijk van het aantal Voetbal Vlaanderen clubs 

die zakken uit 1ste nationale vrouwenafdeling (geen, 1 of 2). Deze dalers naar 1ste provinciale 

Voetbal Vlaanderen worden bepaald door een klassement van de slechtst gerangschikten 

over de 2 reeksen 2de nationale heen.  

 

3° zullen maximum 3 Vlaamse Pro League clubs de kans krijgen om in de interprovinciale 

afdeling Voetbal Vlaanderen voor het seizoen 2023-2024 een 1ste vrouwen seniores team 

in te schrijven. De aanvraag moet ten laatste op 1 april 2023 bij het Competitions 

Department van de KBVB ingediend worden.  

 

4° zullen er minimum 5 stijgers vanuit 1ste provinciale Vlaanderen zijn.  

De eerst gerangschikte van elke 1ste provinciale afdeling Voetbal Vlaanderen stijgt naar de 

interprovinciale afdeling Voetbal Vlaanderen. Deze clubs kunnen de promotie niet 

weigeren. 

 

5° zal er per Voetbal Vlaanderen stijger vanuit 2de nationale vrouwenafdeling naar 1ste 

     nationale er een extra stijger vanuit 1ste provinciale vrouwenafdeling Voetbal 

     Vlaanderen bijkomen. 

 

6° zullen de bijkomende stijgers vanuit 1ste provinciale vrouwenafdeling naar interprovinciaal 

Voetbal Vlaanderen aangeduid worden volgens de verder beschreven modaliteiten 

“eindronde stijgen provinciaal vrouwenkampioenschap Voetbal Vlaanderen”.  

Clubs kunnen noch de deelname aan de eindronde stijgen provinciaal 

vrouwenkampioenschap Voetbal Vlaanderen noch de eventuele promotie naar het 

interprovinciaal kampioenschap op het einde van het seizoen 2022-2023 weigeren.  

 

Dit kampioenschap wordt betwist door 28 ploegen in twee reeksen van 14 ploegen.  
 

Op het einde van het seizoen stijgt de eerste gerangschikte ploeg van elke reeks naar 1ste 

nationale vrouwenafdeling.  

 

Op het einde van het seizoen worden, indien nodig, testwedstrijden heen en terug gespeeld 

tussen de best geklasseerde ploegen van elke reeks om de eventueel bijkomende stijger(s) 

aan te duiden.  
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De tiende, elfde, twaalfde, dertiende en de veertiende gerangschikte ploegen van elke reeks 

dalen naar de provinciale vrouwenafdelingen, tenzij het hierna bepaalde. De vrijgekomen 

plaatsen worden ingevuld door de ploegen van de 1ste provinciale afdelingen, gekwalificeerd 

om te stijgen.  

 

Vermindert het aantal ploegen in de Super League Vrouwenvoetbal dan zijn er extra daler(s) 

naar de provinciale vrouwenafdelingen, tenzij het hierna bepaalde. 

 

Ingeval er door het verdwijnen van ploegen plaatsen vrijkomen in 2de nationale afdeling of 

indien niet alle provincies een stijger voorstellen, worden er voor het behoud indien nodig 

testwedstrijden heen en terug gespeeld tussen de ploegen van de beide reeksen van 2de 

nationale afdeling die op dezelfde plaats geëindigd zijn. 
 

2.7.4 De provinciale vrouwenkampioenschappen 

 

Bepalingen geldig voor het seizoen 2022-2023 

  

2.7.4.1  1ste provinciale afdelingen   

In iedere Vlaamse provincie wordt een kampioenschap van 1ste provinciale vrouwen ingericht 

in één reeks.    

 

Het kampioenschap, georganiseerd in twee perioden, wordt betwist in heen- en 

terugwedstrijden. Na afloop van het kampioenschap wordt er een eindrangschikking 

opgemaakt.   

    

Dit kampioenschap leidt tot het aanduiden van:  

 

- 5 kampioenen (eerst gerangschikte) welke verplicht stijgen naar de interprovinciale 

afdeling Voetbal Vlaanderen. 

- 3 deelnemers per 1ste provinciale afdeling om zo in eerste fase te komen tot 15 

deelnemers aan de eindronde “stijgen provinciale afdelingen Voetbal Vlaanderen” aangevuld 

met een 16de deelnemer. 

- Indien een kampioen of een deelnemer aan de eindronde, door een reglementaire 

bepaling, niet kan promoveren, zal deze ploeg, zowel als kampioen en als deelnemer van de 

eindronde worden vervangen door de volgende gerangschikte in het klassement van zijn 

reeks. 

- Eventuele bijkomende stijgers naar de interprovinciale afdeling Voetbal Vlaanderen via 

de eindronde “stijgen provinciale afdelingen Voetbal Vlaanderen”.  

- De daler(s) naar tweede provinciale afdeling Voetbal Vlaanderen op basis van de 

modaliteiten, vastgelegd door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen.  

 

2.7.4.2 Eindronde “stijgen provinciale afdelingen Voetbal Vlaanderen”  

 

Na het einde van het kampioenschap van de 1ste provinciale afdelingen van Voetbal 

Vlaanderen wordt er een eindronde “stijgen provinciale afdelingen Voetval Vlaanderen” 

betwist.  

   

Artikel V7.207   
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De volgende zestien ploegen nemen deel aan de eindronde “stijgen provinciale afdelingen 

Voetbal Vlaanderen”:   

 

1° De tweede gerangschikte van elke 1ste provinciale afdeling;  

2° De twee periodekampioenen per provincie;  

3° De zestiende deelnemer wordt jaarlijks aangeduid door een andere provincie, in deze 

volgorde: Antwerpen, Brabant VV, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen.  

 

In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de 

eindrangschikking van het kampioenschap - elke reeks afzonderlijk genomen - in dalende 

volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger. Dit is onder meer 

het geval:   

 

- wanneer er geen twee verschillende periodewinnaars geweest zijn;  

- wanneer de eerste of de tweede van het kampioenschap ook periodewinnaar geweest is 

- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde: 

   * naar 2de provinciale vrouwenvoetbal Voetbal Vlaanderen degradeert; 

   * in de loop van het seizoen algemeen forfait heeft verklaard. 

 

De kalender wordt als volgt bepaald:  

 

De eindronde “stijgen provinciale afdelingen Voetbal Vlaanderen” wordt zo vlug mogelijk na 

de beëindiging van het kampioenschap betwist, en heeft tot doel de bijkomende stijgers aan 

te duiden naar het interprovinciaal vrouwenkampioenschap Voetbal Vlaanderen  

 

Deze eindronde wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling op dag en uur vastgesteld 

door het Competitions Department.  

 

Op de eerste speeldag worden 8 wedstrijden gespeeld tussen de 16 deelnemers 

onderverdeeld door loting.  

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.   

 

De tweede speeldag worden 4 wedstrijden gespeeld tussen de 8 winnaars van de eerste 

speeldag onderverdeeld door loting.  

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot.  

 

Op de derde speeldag spelen de 4 overblijvende deelnemers tegen elkaar, op het terrein van 

de club die als eerste werd uitgeloot.  

De twee winnaars zijn gekwalificeerd voor de vierde speeldag. Indien er meer dan twee 

plaatsen te begeven zijn in de interprovinciale afdeling Voetbal Vlaanderen, spelen ook de 

verliezers tegen elkaar op de vierde speeldag.  

 

Op de vierde speeldag spelen de 2 winnaars van de derde speeldag de grote finale tegen 

elkaar, op het terrein van de club die als eerste werd uitgeloot.  

Op de vierde speeldag spelen de 2 verliezers van de derde speeldag de kleine finale tegen 

elkaar, op het terrein van de club die als eerste werd uitgeloot. 
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In het geval er meer dan 4 bijkomende stijgers dienen aangeduid te worden, zullen op de 

derde speeldag 2 wedstrijden worden gespeeld tussen de 4 verliezers van de tweede 

speeldag onderverdeeld door loting.  

Deze wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot. De 

vierde speeldag spelen de twee winnaars tegen elkaar voor de vijfde en de zesde plaats en 

de twee verliezers tegen elkaar voor de zevende en achtste plaats.  

 

Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, wordt een strafschoppenserie gespeeld.  

 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde 

scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 

 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen organiseert, rekening houdend met het 

aantal ingeschreven ploegen, een kampioenschap van 1ste, 2de, 3de en 4de afdeling in functie 

van het aantal provinciale senioresploegen.  

 

De kampioenen van 1ste provinciale afdeling stijgen naar 2de nationale afdeling, behalve indien 

deze om een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mag of niet wil 

promoveren.  
 

Clubs die de promotie wensen te weigeren, moeten, op straf van boete te bepalen door het 

disciplinair comité Voetbal Vlaanderen , uiterlijk 14 kalenderdagen na het beëindigen van het 

kampioenschap of na kennisgeving door het disciplinair comité Voetbal Vlaanderen dit per 

aangetekend schrijven of via het toepasselijke digitale platform aan het disciplinair comité 

Voetbal Vlaanderen melden. 

 

In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte tot en met de derde in de betrokken 1ste 

provinciale afdeling, die gerechtigd is om te stijgen. 
 

Is ook de derde in de rangschikking niet gerechtigd om te stijgen, dan is er een daler minder 

in 2de nationale afdeling. 

 

2.7.5 De jeugdkampioenschappen voor vrouwen 

Een kampioenschap met deelname enkel voorbehouden aan speelsters kan ingericht worden 

voor volgende categorieën: 

 

- meisjes U20 (11/11) 

- meisjes U20 (8/8) 

- meisjes U16 (11/11) 

- meisjes U16 (8/8) 

- meisjes U13 (8/8) 

- meisjes U13 (5/5) 

- meisjes U11 (8/8) 

-  

- meisjes U11 (5/5) 

- meisjes U9  (5/5) 
 

Artikel V7.208   
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Dit kampioenschap mag in één of verschillende reeksen gespeeld worden. Het mag 

georganiseerd worden in een interprovinciale competitie, een provinciale competitie of in een 

gewestelijke competitie -. 
 

De wedstrijden voor meisjes U9 (5/5), meisjes U11 (5/5 en 8/8), en meisjes U13 (5/5 en 8/8) 

worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score.  

Er zal geen rangschikking worden opgesteld. 

 

2.7.6 Meerdere vrouwenploegen van eenzelfde club 

Er mogen maximaal drie senioresploegen per club aantreden in het competitieve 

vrouwenvoetbal. 

 

De eerste senioresploeg van een club wordt A-ploeg genoemd; de overige senioresploegen 

van die club worden B-ploeg en C-ploeg genoemd. 

 

Alle senioresploegen worden opgenomen in de kampioenschappen en komen in principe in 

aanmerking om te stijgen en te dalen. 

 

Twee ploegen van dezelfde club mogen niet in dezelfde afdeling spelen, tenzij in de laagste 

provinciale reeks. 

 

Indien een ploeg van een club daalt naar een afdeling waarin een andere van zijn ploegen 

uitkomt, moet deze andere ploeg op haar beurt dalen naar een lagere afdeling tenzij beide 

ploegen daardoor in de laagste provinciale reeks uitkomen. 

In dit geval wordt het aantal dalers verminderd in de betrokken afdeling. 

 

Een ploeg mag aan het einde van het seizoen niet stijgen naar de afdeling waaruit een andere 

van zijn ploegen tijdens hetzelfde seizoen is gedegradeerd of algemeen forfait heeft gegeven 

of ontslag heeft genomen. 
 

2.7.7 Recreatief vrouwenvoetbal 

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen organiseert, in samenwerking met de 

provinciale verstandhoudingen, rekening houdend met het aantal ingeschreven ploegen, een 

kampioenschap met verschillende reeksen in functie van het aantal recreatieve 

vrouwenploegen. 

 

Per club kunnen meerdere ploegen ingeschreven worden maar nooit in dezelfde reeks; 

 

Artikel V7.209   

Artikel V7.210   

Artikel V7.211   

Artikel V7.212   

Artikel V7.213   

Artikel V7.214   

Artikel V7.215    
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Er kunnen eveneens bekercompetities, waarvan de modaliteiten bepaald worden door het 

Competitions Department Voetbal Vlaanderen, worden ingericht. 

 

 

TITEL 12 - GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  
  

1 BEVOEGDHEID EN PROCEDURE 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG   

1.1 Voor aangeslotenen (in intern reglement) 

Artikel V12.1 

Door hun aansluiting bij Voetbal Vlaanderen aanvaarden alle clubs en hun leden de 

reglementen en gedragscodes van de sportfederatie (of  “Voetbal Vlaanderen” genaamd) (met 

inbegrip van het reglement VST) en diens bevoegdheid (in sportieve, reglementaire, 

disciplinaire/tuchtrechtelijke, administratieve en jurisdictionele aangelegenheden).  

De clubs verbinden zich ertoe om hun leden en alle betrokkenen bij hun werking op de hoogte 

te brengen van deze reglementen en deze ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen 

en gedragscodes (met inbegrip van het reglement VST) worden gepubliceerd op de website 

van Voetbal Vlaanderen. 

Artikel V12.2 

In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend gedrag erkent Voetbal Vlaanderen en, 

door hun aansluiting, erkennen de clubs en hun leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid van het 

Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in eerste aanleg en de tuchtkamer hoger beroep van het 

Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in tweede aanleg.   

1.2 Voor niet-aangeslotenen (afzonderlijke verklaring / overeenkomst) 

Artikel V12.3 

Ik verbind mij ertoe de statuten en reglementen van Voetbal Vlaanderen, KBVB, UEFA en 

FIFA te respecteren en aanvaard dat zij een tuchtsanctie en/of ordemaatregel tegen mij 

kunnen treffen.  

Ik erken uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal (“VST”) in eerste aanleg 

en de tuchtkamer hoger beroep van het Vlaams Sporttribunaal (“VST”) in tweede aanleg om 

ten exclusieve en definitieve titel in tuchtrechtelijke aangelegenheden uitspraak te doen in de 

gevallen zoals gespecifieerd in dit reglement, in het bijzonder, in geval van tuchtrechtelijke 

vervolging omwille van grensoverschrijdend gedrag.  

Ik stem ermee in dat Voetbal Vlaanderen elke disciplinaire sanctie genomen ten aanzien van 

mij kan publiceren en deze bekend kan maken aan andere verbonden sportfederaties en 

overheidsdiensten.  
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2 DEFINIERING TUCHTRECHTELIJK SANCTIONEERBARE 

GEDRAGINGEN 

Artikel V12.4 

Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de 

goede werking, de goede naam of de reputatie van Voetbal Vlaanderen in het gedrang brengt 

of strijdig is met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en waarden van de 

organisatie of de sport of het aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het bieden van hulp 

bij het begaan van een inbreuk, als het verzuimen van hulp. 

Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder 

tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna gezamenlijk genoemd: “Grensoverschrijdend gedrag”) 

: 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van 

ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie 

dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of 

een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving 

wordt gecreëerd (bv. voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de 

eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en 

pooierschap, etc.).  

 

- Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere 

gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die 

plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de 

persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een 

persoon bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in 

gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende 

of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, 

bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen 

kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, 

vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, 

taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of 

genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, 

afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, 

genderidentiteit en genderexpressie. 

 

- Geweld. Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke 

aard of eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een 

persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat 

in de spelregels van de sport valt niet onder de notie geweld en dus ook niet onder de 

notie Grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement. 

 

Het in dit reglement bedoelde Grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op 

grensoverschrijdend gedrag binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen 

of buiten de sportaccommodatie of –infrastructuur werd gepleegd. Grensoverschrijdend 

gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden 
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wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden 

uitgeoefend. 

Wanneer in een geschil dat door de interne tuchtinstanties van de sportorganisatie wordt 

behandeld tevens elementen van Grensoverschrijdend gedrag worden aangehaald, zal de 

interne tuchtinstantie een beslissing nemen over de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en 

de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar het tuchtorgaan dat bevoegd is voor de 

tuchtrechtelijke behandeling van Grensoverschrijdend gedrag. Het bevoegde tuchtorgaan 

inzake Grensoverschrijdend gedrag zal op haar beurt een beslissing nemen over de feiten die 

haar bevoegdheid betreffen en zal de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar het 

tuchtorgaan dat bevoegd is voor de tuchtrechtelijke behandeling van de andere feiten. Vanaf 

het aanhangig maken van een zaak bij het bevoegde tuchtorgaan is de respectievelijke 

verjaringstermijn voor de andere feiten geschorst.  

 

3 AANGIFTE VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  

Artikel V12.5 

1. De aangifte van een klacht die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag dient 

voldoende concreet en duidelijk te zijn. Om een aangifte in te dienen, wordt bij 

voorkeur gebruik gemaakt van een klachtenformulier dat online beschikbaar is. 

 

2. De klacht dient aangetekend te worden gericht aan Voetbal Vlaanderen of het 

Vlaams Sport Tribunaal (“VST”). 

 

3. De klacht kan door eenieder worden ingediend die een belang heeft. De klacht dient 

in beginsel te worden ondertekend door de klager. Wanneer de klager evenwel 

tevens slachtoffer is, kan de klacht in een eerste fase anoniem zijn. Op het ogenblik 

dat de zaak ter zitting behandeld wordt door het tuchtorgaan, zal de identiteit van de 

klager/slachtoffer evenwel gekend dienen te zijn. Het is tevens mogelijk dat de klager 

die anoniem wenst te blijven aan Voetbal Vlaanderen vraagt om een tuchtprocedure 

op te starten. Voetbal Vlaanderen beslist dan autonoom en discretionair over het 

opstarten van een tuchtprocedure.   

 

4. Er geldt geen termijn waarbinnen een klacht, die betrekking heeft op 

Grensoverschrijdend gedrag,  dient te worden ingediend. Eenieder wordt 

aangespoord om deze klacht evenwel zo snel mogelijk in te dienen.    

 

Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten 

van Grensoverschrijdend gedrag wordt verwezen naar het reglement van het Vlaams 

Sporttribunaal .  

Het volledige procedurereglement grensoverschrijdend gedrag kan geraadpleegd worden op 

de website van het Vlaams Sporttribunaal / https://www.vlaamssporttribunaal.be/kopie-van-

procedurereglement. 

 

https://www.vlaamssporttribunaal.be/kopie-van-procedurereglement
https://www.vlaamssporttribunaal.be/kopie-van-procedurereglement
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4 TUCHTSANCTIES 

Artikel V12.6 

Als tuchtsancties voor Grensoverschrijdend gedrag kunnen worden opgelegd:  

a. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing;  

b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportorganisatie 

voor een duur van maximaal drie jaar;  

c. het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit 

te oefenen voor een duur van maximaal drie jaar;  

d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor 

een duur van maximaal tien jaar;  

e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaar;  

f. de uitsluiting als lid van Voetbal Vlaanderen. 

 

Er kunnen alternatieve maatregelen door de tuchtinstantie opgelegd worden.  

Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de 

feiten van Grensoverschrijdend gedrag, kunnen de maximale straffen vermeld in b. tot en met 

e. worden verdubbeld.  

In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale 

straffen vermeld in b. tot en met e. kunnen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval 

minderjarigen of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn). 

 

5 ORDEMAATREGEL 

Artikel V12.7 

1. Een comité ad-hoc samengesteld uit 3 leden van het Bestuur en 2 leden van de 

administratie van Voetbal Vlaanderen kan ter voorkoming van herhaling, om de orde 

of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. In geval 

van (vermeend) Grensoverschrijdend gedrag kan dit inhouden dat aan een persoon 

met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een 

tijdelijk verscherpt toezicht, een tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende 

activiteit of een tijdelijke schorsing wordt opgelegd, desgevallend beperkt tot de 

locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden gevreesd. Andere 

ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de 

orde en/of veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De 

ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn.  

 

2. De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel heeft het 

recht om gehoord te worden. Dit kan ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk 

georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon per e-mail of per aangetekend 

schrijven worden uitgenodigd.  

 

3. De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel. 
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4. De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende 

tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden. 

 

5. Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de voorzitter van de 

tuchtkamer van het VST, conform het procedurereglement van het VST. Dit beroep is 

niet schorsend. Tegen de beslissing van de voorzitter van de tuchtkamer van het VST 

staat geen rechtsmiddel open. 

 
 
 
 
 


