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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
1.

De Koninklijke Algemene Vereniging van vriendenclubs Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen (Kavvvvb-ov) is een afdeling van KAVVV&FEDES en heeft als doelstelling mee te werken aan de lichamelijke
opvoeding door de verspreiding van de voetbalsport op zuivere gronden van amateurisme, de slogan indachtig
‘een gezonde geest in een gezond lichaam‘. De leden van de aangesloten clubs zijn verplicht de voetbalsport te
beoefenen in de geest van VOLSTREKT AMATEURISME.

2.

In uitvoering van het decreet inzake Medisch en Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening, uitgevaardigd door het
Vlaamse Gewest van 20.12.2013, zijn de clubs steeds verplicht toelating te verlenen tot de dopingcontroles,
uitgevoerd door erkende artsen. Wanneer een erkende arts zich aanbiedt zal de terreinafgevaardigde van de
thuisclub er zorg voor dragen dat de controle kan uitgevoerd worden en is hij verantwoordelijk voor het goede
verloop ervan. Het weigeren van de dopingcontrole kan voor de sportbeoefenaar zelf, de club én de Federatie
aanleiding geven tot ernstige sancties.

3.

Elke overtreder van de dopingreglementering, vastgesteld op een definitieve wijze door de Disciplinaire
Commissie zoals voorzien in het decreet dd. 20.12.2013 of door een andere gerechtelijke instantie, zal een straf
oplopen. Dit geldt zowel voor het gebruik bij trainingen als bij het voorbereiden of spelen van wedstrijden. De
bestraffing van de overtredingen op de dopingreglementering geschiedt volgens de procedure voorzien in het
voormeld decreet. De Afdeling Voetbal VB-OV zal zorg dragen voor de uitvoering van de uitgesproken
sancties. Het Afdelingsbestuur, en bij in gebreke blijven hiervan, de Raad van Bestuur, zorgen voor de
uitvoering van de door de Disciplinaire Commissie opgelegde straffen. Eventuele schorsingen zullen tevens
doorgegeven worden volgens de regels der Interfederale Conventie (zie Hoofdstuk VIII/F).

4.

De KAVVV&FEDES is een, door de Vlaamse Minister van Sport, via het Sport. Vlaanderen en het Vlaams
Agentschap voor de Sport, erkende en gesubsidieerde Vlaamse recreatieve sportfederatie volgens het decreet
van 10.06.2016. De Vlaamse Regering heeft aan dit decreet een verdere uitwerking gegeven door middel van
vijf uitvoeringsbesluiten (zie ook www.sport.vlaanderen). De aangesloten clubs kunnen genieten van de
voordelen die aan deze toetreding verbonden zijn en dienen de voorschriften na te leven voorzien in het
hogervermeld decreet (verzekering, overgangen, medische geschiktheid….). De clubs worden tijdig op de
hoogte gebracht via de mededelingen op de officiële. KAVVV&FEDES website en kunnen ook rechtstreeks
inlichtingen vinden op de officiële website van de Federatie alsook op het administratief secretariaat.

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE PRINCIPES
5.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels in voege bij de K.B.V.B., behoudens de
uitzonderingsmaatregelen, die vermeld worden in de hiernavolgende bepalingen van het inwendige reglement,
eigen aan de KAVVV&FEDES Afdeling Voetbal VB-OV.

6.

Onder de vermelding “officiële wedstrijd” worden zowel competitie-als bekerwedstrijden bedoeld. Iedere
wedstrijd heeft een duurtijd van 2 maal 35 minuten, met een rustpauze van maximum 10 minuten. De wedstrijd
dient uiterlijk 15 minuten na het vastgestelde uur aan te vangen. Een officiële wedstrijd mag in totaal slechts
dertig (30) minuten stilleggen, de rust NIET inbegrepen. Onder stilleggen van de wedstrijd verstaan we :
tijdelijke weersomstandigheden en/of medische verzorging op het terrein (speler kan niet verplaatst worden) of
elektriciteitspanne van de verlichting.
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7.

In principe dienen de matchen aan te vangen om 15 uur, behoudens andersluidende vermeldingen op de website.
Tijdens de winterperiode, die ingaat op de derde zaterdag van de maand november en eindigt op de laatste
zaterdag van januari, moeten alle wedstrijden uiterlijk om 15 uur aanvangen, behoudens de volgende
uitzondering. Een club kan om een uitzondering van deze regel verzoeken indien hun thuisterrein over een
voldoende verlichting beschikt. Zij moeten zulks via het aansluitingsformulier melden. Indien de verlichting
door het Afdelingsbestuur geschikt geacht wordt zal de club de toestemming krijgen AL haar thuiswedstrijden
op het later aanvangsuur te spelen. De wedstrijden met een later aanvangsuur dienen aan te vangen uiterlijk om
17:00 uur.
Wedstrijden met een vervroegd aanvangsuur dienen ten vroegste om 12.00 uur aan te vangen. Wanneer er op
hetzelfde terrein twee matchen na mekaar gespeeld worden, hetzij van dezelfde club, hetzij twee verschillende
clubs, dient er minimum 1:30 uur verschil te zijn tussen het aanvangsuur van de vroege wedstrijd en dat van de
latere wedstrijd.
De clubs, waarvan de twee of meerdere ploegen hun thuiswedstrijden direct na mekaar spelen, moeten erop
toezien dat beide wedstrijden op het stipte aanvangsuur kunnen begonnen worden. Wanneer blijkt dat omwille
van organisatorische redenen, bv. gebrek aan voldoende kleedkamers, slechte organisatie dienaangaande, e.d.,
wedstrijden herhaaldelijk vertraging oplopen, kan deze club mogelijk ter verantwoording worden opgeroepen en
kan zulks mogelijk het vervallen van de uitzonderingsmaatregel ten gevolge hebben, of het intrekken van een
vervroegd of verlaat aanvangsuur of een aanpassing ervan.

8.

Het bestuur zal ieder seizoen, naargelang het aantal ingeschreven clubs, de reeksindeling opmaken. Het bepaalt
de aanvangsdatum van de kampioenschappen en stelt de kalender op.

9.

Het is de clubs toegelaten oefen- en vriendschappelijke wedstrijden, alsook tornooien in te richten op
voorwaarde dat:
a) deze betwist worden onder de reglementen Kavvv-vb-ov, hetgeen voor tornooien uitdrukkelijk moet vermeld
staan in het tornooireglement der inrichtende club.
b) het afdelingsbestuur hiervan minstens acht dagen op voorhand en schriftelijk in kennis werd gesteld. Voor de
kennisgeving hiervan is er op de website van de Afdeling Kavvv-vb-ov een formulier voorhanden dat men via
PC kan invullen en automatisch zal verzonden worden naar de verantwoordelijke(n) van de scheidsrechters.
Het is de clubs insgelijks toegelaten oefen- en vriendschappelijke wedstrijden, alsook tornooien, te betwisten
tegen of met clubs, vreemd aan de KAVVV&FEDES, indien het afdelingsbestuur hiervan, door middel van het
digitale aanvraagformulier, in kennis wordt gesteld. Iedere betwiste vriendschappelijke wedstrijd, of iedere
deelname aan of inrichting van een tornooi, zonder kennisgave aan het afdelingsbestuur, heeft tot gevolg dat de
clubs geen aanspraak kunnen maken op de verzekering ingeval er zich een sportongeval zou voordoen.

10.

Van rode kaarten en/of andere ongeregeldheden tijdens vriendschappelijke wedstrijden of tornooien
georganiseerd zoals hierboven aangegeven dient de scheidsrechter een verslag op te stellen en over te maken
aan het Afdelingsbestuur. Het Onderzoekscomité zal dergelijke zaken behandelen en kan desbetreffend
bepaalde straffen uitspreken (zie Onderzoekscomité).
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HOOFDSTUK 3: CLUBS
A. Aansluitvoorwaarden
11.

A. Er zal minstens één verplichte algemene vergadering gehouden worden, dit ter voorbereiding van het
komende seizoen. Iedere aangesloten club dient VERPLICHT vertegenwoordigd te zijn door minstens één lid.
Indien noodzakelijk zal er een tweede verplichte algemene vergadering gehouden worden. De clubsecretarissen
worden op de hoogte gebracht van de juiste datum. Ingeval deze uitnodigingen niet opgevolgd worden zal er
een boete van € 50 per keer opgelegd worden aan de club, die in gebreke blijft.
B. De mogelijkheid bestaat dat er in de loop van het seizoen verplicht bij te wonen regio- en/of
infovergaderingen zullen georganiseerd worden. Bij afwezigheid hiervan zal de onder 11/A voorziene boete
worden toegepast.
C. Als een club ingeschreven is op de bekeruitreiking en hierop ongewettigd afwezig blijft zal de beker in het
bezit blijven van de federatie en de club een boete van 100 € opgelegd worden.

12.

A. Ieder seizoen dienen de clubs zich door middel van een aansluitingsformulier (digitaal) terug te laten
inschrijven voor het nieuwe seizoen.
B. Het Afdelingsbestuur is gemachtigd om te beslissen welke nieuwe ploeg(en) toelating zullen krijgen tot
effectieve aansluiting.
C. Er is maar één in te vullen formulier, nl. het aansluitingsformulier. Dit aansluitingsformulier dient tijdig,
volledig en duidelijk ingevuld, terug aan de Afdelingsvoorzitter verzonden te worden. Iedere club dient
verplichtend een e-mailadres op te geven van de secretaris. Daarenboven dient het nieuwe clubbestuur
verplichtend uit drie verschillende effectieve personen te bestaan, nl. een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, die alle drie de bijlage van het aansluitingsformulier moeten ondertekenen.

13.

Nadat de aansluitingsformulieren naar de clubsecretarissen verzonden zijn zal er tevens een voorschotfactuur
opgemaakt en digitaal verzonden worden naar alle clubs. Het Afdelingsbestuur bepaalt ieder jaar het bedrag van
het voorschot en van het aansluitingsbedrag. Aan deze factuur moet binnen de maand voldaan worden zo niet
zal de club geen effectieve inschrijving voor het nieuwe seizoen bekomen. Bij de nieuw aangesloten clubs zal
samen met de voorschotfactuur eveneens een borgsom dienen betaald te worden. Het bedrag van het voorschot
en van de waarborg zal jaarlijks door het Afdelingsbestuur bepaald worden. Iedere club heeft zodoende een
waarborg staan, die zij kunnen opvragen bij ontslagname uit het Verbond. Deze som zal hen dan overgemaakt
worden mits eventuele afhoudingen van kosten en boeten. Het Verbond behoudt zich het recht voor een in
gebreke blijvende club, die het aansluitingsbedrag, de verzekeringspremie en eventuele andere kosten verzuimt
te regelen tegen de vooropgestelde data, uit competitie te nemen, al dan niet met verbeurdverklaring van de
borgsom.

14.

A. Volgende facturen worden gedurende het seizoen opgestuurd naar de clubs:
De voorschotfactuur, inschrijvingen voor het komende seizoen(15 juni op rekening KAVVV-VB-OV)
de A-factuur (november, op rekening KAVVV-Antwerpen) inhoudend de verzekering spelers en
bestuursleden, boete geen scheidsrechter, bijdrage, kampioenenviering, in mindering betaald voorschot.
de Boete-1-factuur (december op rekening KAVVV-VB-OV) de boetes van begin van het seizoen tot half
december.
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de Boete-2-factuur (na het einde van de competitie op rekening KAVVV-VB-OV) de boetes vanaf half
december tot het einde van het seizoen.
Al deze facturen dienen binnen de maand na ontvangst betaald te worden. De clubs dienen nooit iets
afzonderlijk te betalen, alles wordt met de drie facturen of betalingsverzoeken verrekend. De facturen worden
digitaal aan de clubsecretaris gezonden.
B. De facturen dienen betaald te worden binnen één maand na de factuurdatum. Een paar dagen voor de
einddatum krijgen alle ploegen, via hun secretaris, een mail ter herinnering. Indien de betaling op de datum nog
niet is gebeurd, wordt de eerstvolgende wedstrijd omgezet in een 5-0 forfaitscore. Deze forfaitscore blijft lopen
tot het bedrag in zijn geheel is betaald.
C. Daarenboven zal een club, die de verschuldigde som waarvan sprake in dit en voorgaande artikel 13, nog niet
voldaan heeft op de datum waarop dit diende gestort te zijn, vanaf dan, iedere zaterdag die daarop volgt,
telkenmale bestraft worden met een forfait en € 75 boete. Zulks zal en kan maximum drie zaterdagen duren.
Daarna zal betrokken club voor het Afdelingsbestuur dienen te verschijnen en kunnen er bepaalde maatregelen,
o.a. het uit competitie nemen, getroffen worden.

B. Adreswijzigingen - ontslag
15.

De (drie) ondertekenaars van het aansluitingsformulier zijn solidair verantwoordelijk voor de plichten van de
club ten opzichte van de afdeling Kavvv-vb-ov. Elke wijziging, die zich zou voordoen tijdens het aan gang
zijnde seizoen, dient schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan de afdelingsvoorzitter en een nieuw
aansluitingsformulier te worden ondertekend. Zolang dit niet ingediend is blijft het oude van kracht. Een
voetbaljaar wordt gerekend vanaf 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.

16.

Het is de plicht van het clubbestuur de adreswijziging of andere aanpassingen van haar secretariaat of opgave
van een nieuw secretariaat onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan de Afdelingsvoorzitter.

17.

Indien een club ontslag neemt uit de KAVVV&FEDES dient zulks schriftelijk gemeld te worden aan de
Afdelingsvoorzitter. Tevens kan men dan het saldo van de waarborgsom opvragen, mits melding te geven van
de wijze waarop deze terugbetaling dient te geschieden. Met teruggave van de borgsom zal rekening gehouden
worden met nog eventuele openstaande kosten en boeten.

C. Officiële berichten (Afd.Voetbal VB-OV) - Nieuwsbrief (Federatie)
18.

Wijzigingen reglementen, allerlei info en aanpassing wedstrijden kan men terugvinden op de website die op
geregelde basis dient geraadpleegd te worden door de clubs. Deze zal gepubliceerd worden op de website onder
de naam ‘officiële berichten’. Het is de clubs aangeraden deze mededelingen grondig door te nemen. Alle
weken zullen de boetes door het Secretariaat VB-OV per mail doorgestuurd worden naar het secretariaat van de
clubs.

19.

Op het einde van iedere maand verschijnt de NIEUWSBRIEF KAVVV&FEDES. Deze zal via email verstuurd
worden naar alle mailadressen van alle KAVVV&FEDES afdelingen waarover het administratief secretariaat
beschikt. Men kan zich inschrijven om deze Nieuwsbrief te ontvangen via de website van de Federatie en/of via
deze van de Kavvv-vb-ov. Inschrijving is kosteloos.
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HOOFDSTUK 4: SPELERS
A. Aansluitingsvoorwaarden
20.

De minimum leeftijd van de spelers wordt bepaald op 16 jaar. De competitie wordt ingericht enkel voor
mannen. Spelers die opgesteld werden in het 1ste elftal van de huidige competitie van de K.B.V.B. hoger dan 1ste
provinciale zijn niet speelgerechtigd. Indien een bewijs kan voorgelegd worden van deelname zal voor de club
die in gebreke is een boete van 50€ per speeldag aangerekend worden en de forfaitscore worden toegepast.

21.

A. De clubs mogen hun elftallen slechts vormen uit spelers die bij het Verbond aangesloten zijn. Men kan
aangesloten zijn als speler of als bestuurslid. Als men enkel aangesloten is als bestuurslid kan/mag men absoluut
niet deelnemen aan een wedstrijd. Men kan dit zeer eenvoudig aanpassen/wijzigen als men wil (bestuurslid naar
speler of andersom) via een mail te sturen naar:info@kavvv.be.
B. Een club, die een niet speelgerechtigde speler heeft laten deelnemen aan een officiële wedstrijd, zal van
ambtswege een forfait bekomen (boete van € 75). De betrokken speler wordt voor 2 wedstrijden geschorst.
Betrokken club zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Tegen deze forfait kan de club in beroep
gaan op de manier zoals beschreven in de brief, verstuurd door het secretariaat kavvv-vb-ov.
C. Indien wordt vastgesteld voor, tijdens of na de wedstrijd door de scheidsrechter, een lid van het
Afdelingsbestuur of van het Controlecomité, dat een speler deelneemt aan de wedstrijd onder een valse identiteit
zal de ploeg, die deze speler opgesteld heeft de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers. De speler, in wiens naam
de speler in kwestie aan de wedstrijd deelnam, alsook de speler die de medewerking hieraan verleende krijgen
van ambtswege een bijkomende schorsing van zes wedstrijden. Indien dit wordt vastgesteld bij de controle van
de spelers, voor aanvang van de wedstrijd, wordt de wedstrijd niet aangevangen en verliest de ploeg de
wedstrijd met forfaitcijfers.
D. Wanneer, op welke wijze dan ook, bewezen kan worden dat betrokken club met kwaad opzet wetens willens
een niet-speelgerechtigde speler opstelde kan er, buiten de voorziene forfait met boete, een bijkomende boete
van € 100 opgelegd worden.
E. Een club, die zich schuldig zou maken aan dergelijke praktijken kan opgeroepen worden om te verschijnen
voor het Afdelingsbestuur waarbij de mogelijkheid bestaat dat de bepalingen onder artikel 89 zullen uitgevoerd
worden en kan leiden tot o.a. het ontslag van de club.
F. Een lid (speler/bestuurslid) van een club is slechts aangesloten wanneer alle nodige informatie gekend is
(Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en rijksregisternummer). In alle andere gevallen is hij NIET
aangesloten. Indien het lid, dat niet in orde is met de hierboven aangehaalde informatie, toch deelneemt aan een
wedstrijd of met een officiële functie genoteerd wordt op het wedstrijdblad zal hij beschouwd worden als een
niet speelgerechtigde speler die aan de wedstrijd deelneemt en/of een niet aangesloten bestuurslid die met een
officiële functie genoteerd staat op het wedstrijdblad. De club zal hiervoor van ambtswege een forfait bekomen
(boete van € 75). Betrokken club zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Indien het een speler
betreft zal speler in kwestie een bijkomende schorsing krijgen de eerstvolgende officiële wedstrijd van zodra hij
speelgerechtigd is.

22.

Wanneer een club, voor aanvang van een nieuw seizoen, haar clubnaam wenst te veranderen dient men dit enkel
per mail te laten weten aan de afdelingsvoorzitter.
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23.

Aansluiting speler : Leden met een Belgisch paspoort zijn verplicht zich aan te sluiten met hun identiteitskaart
via de login van de club op www.kavvv-vb-ov.be. ENKEL en alleen zonder Belgisch paspoort kan een
formulier ingevuld worden en dient de papieren versie gedownload worden (zie onder) Spelers die in het
systeem staan en nog niet aangesloten werden wegens onvolledig dossier zullen na een periode van één maand
terug uit het systeem gehaald worden en dienen de ganse procedure opnieuw te doen !
DIGITAAL: Dit is enkel mogelijk voor speler met een Belgisch paspoort. Anderzijds ook verplicht ! Andere
aansluitingen worden niet meer aanvaard. Indien men na het inlezen van de identiteitskaart niet digitaal kan
ondertekenen (onbekende pincode) kan met overstappen op de (ingevulde) papieren versie.
PAPIER : Indien de speler niet in de mogelijkheid is om digitaal te ondertekenen (geen Belgische
identiteitskaart of de pincode is niet bekend) kan men de papierversie downloaden, printen en ondertekenen. Dit
moet opgestuurd worden per brief of per mail naar (info@kavvv.be - formulier inscannen) naar KAVVV –
Afdeling Voetbal ter attentie van Davy Van Bogaert - Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem. Wanneer het
formulier niet in orde is of een (geldige) identiteitskaart is niet recto verso mee opgestuurd kan de speler NIET
aangesloten worden. De clubsecretaris wordt hiervan via e-mail in kennis gebracht en moet alles terug opnieuw
opsturen! Er wordt niets apart verwerkt. De gegevens dienen 100% overeen te komen met de identiteitskaart
anders wordt de inschrijving geweigerd! Spelers zijn pas aangesloten wanneer de club een bevestiging heeft
ontvangen (de secretaris wordt via e-mail op de hoogte gebracht). Let steeds op de aansluitingsdatum ! Men kan
steeds de status online opvolgen. Wanneer een speler, die niet speelgerechtigd is, toch zou deelnemen aan één of
meerdere officiële wedstrijden zal art. 21 worden toegepast, nl. forfaitscore en boete.

24.

Tot 1 februari kunnen nieuwe leden (spelers/bestuursleden) aangesloten worden, daarna zijn nieuwe
aansluitingen niet meer mogelijk. (Transfers: zie Hoofdstuk IV/B Overgangen van spelers). Bij het naderen van
de afsluiting van de aansluitperiode zal de postdatum tellen indien men de aansluiting van een lid moet
opsturen! Na de competitie van het lopende seizoen kunnen er terug nieuwe leden aangesloten worden (vanaf
01/06).

25.

De geldigheid van een aansluiting komt te vervallen vanaf het moment dat betrokken speler niet meer op de
verzekerings-/spelerslijst zou staan. Indien bij controle door het Afdelingsbestuur zulks zou vastgesteld worden
zullen de bepalingen van artikel 21/A (opstellen van een niet speelgerechtigde speler) toegepast worden.

26.

Voor elk nieuw aangesloten lid (speler en/of bestuurslid) zal een retributie aangerekend worden van 6 euro als
administratieve kost.

27

Ontslagname van een speler bij de club kan enkel correct uitgevoerd via de gedigitaliseerde lijst. Uitschrijven
enkel digitaal : uitschrijvingen via mail en/of post worden niet aanvaard. Tot 01 december zullen leden, wiens
naam van de lijsten wordt gehaald, van de verzekeringslijsten geschrapt worden. Indien de speler pas na 01
december van de lijst wordt geschrapt zal de verzekeringspremie toch aangerekend worden.

28

Iedere club kan de lijst met zijn verzekerde leden het ganse seizoen opvragen.
Via hun administratief nummer en een code op de A factuur kan elke club de aangepaste nominatieve
verzekeringslijst van zijn club belijken. Eventuele fouten of tekortkomingen dienen rechtstreeks aan het
Administratief Secretariaat gemeld te worden. Aarzel niet zulks te doen wanneer men vaststelt dat een clublid
niet op de lijst zou staan. Wie niet bij het Administratief Secretariaat gekend is kan problemen krijgen met de
verzekering bij een eventueel sportongeval.
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29

Een adreswijziging van een clublid dient men verplichtend en enkel en alleen via mail ter kennis te brengen aan
het Administratief Secretariaat te Berchem.

30.

Een medische keuring bij een nieuwe aansluiting van een speler is niet meer nodig vanaf seizoen 2018-2019.

31.

Scheidsrechters dienen jaarlijks een medisch attest te bezorgen vanaf een leeftijd van 65 jaar.

B. Ontslag en transfert.
32.

Het is een speler toegelaten, tijdens de competitie, EENMAAL van club te veranderen, dit tot en met 31
oktober. Na deze datum worden geen transfers meer aanvaard. Overgangen, die tot stand kwamen vóór aanvang
van de competitie, zullen als nieuwe aansluitingen beschouwd worden, zodat een tweede overgang mogelijk
blijft. Bij het naderen van het einde van de transfer periode zal de postdatum tellen indien men de aansluiting
van de speler moet opsturen!

33.

Tijdens de competitie en dit tot 31 oktober kan een speler van club veranderen op voorwaarde dat zijn nieuwe
club niet aantreedt in dezelfde reeks als zijn oude club. Wanneer een speler tijdens de competitie wenst over te
gaan naar een andere club, die twee ploegen in competitie heeft, waarvan één in dezelfde reeks als de oude club
zal de nieuwe club een, door zijn voorzitter en secretaris ondertekende verklaring zenden aan de
Afdelingsvoorzitter, vermeld wordt dat betrokken speler gedurende de rest van het aan gang zijnde seizoen
enkel en alleen zal aantreden in de ploeg, die niet in dezelfde reeks speelt als de oude club. Zulks geldt uiteraard
voor competitie alsook voor bekermatchen. Bij inbreuk hiervan zal betrokken ploeg bestraft worden met een
forfait en € 75 boete.

34.

Het ontslag van een speler bij een club kan op twee manieren gebeuren :
A. De huidige club verwijdert de speler van de digitale lijst. (zie ook artikel 27).
B. Wanneer een speler echter zelf tekent bij een andere club via een digitale aansluiting, zal de transfer
automatisch ingaan. De club, waarbij de speler aangesloten was, wordt hiervan via mail op de hoogte
gebracht.
C. Wat betreft fusionerende clubs : De standaard procedure dient gevolgd te worden zoals bij nieuwe
aansluitingen.

35.

Ingevolge het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar
kan een club, waarbij een speler zijn ontslag wenst te bekomen, geen enkel bezwaar aanvoeren om dit ontslag
tegen te gaan. (bv. uitrusting, lidgeld, steunkaarten,..)

C. Specifiek artikel voor 2de en 3de afdeling
36.

In de reeksen van 2de en 3de afdeling geldt de volgende regel. Op het wedstrijdblad mogen 15 spelers
ingeschreven worden. De 11 spelers op het veld mogen onbeperkt gewisseld worden. De wissels gebeuren
tijdens een stilstand van het spel aan de middellijn. De ploegafgevaardigde of de kapitein vraagt hiervoor de
toelating aan de scheidsrechter.

HOOFDSTUK 5: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CLUBS
A. Algemeen
42.

Het is de clubs toegelaten een firmanaam of clubnaam op de voetbaluitrusting aan te brengen. De naam van de
eventuele sponsor mag eveneens aangebracht worden op de uitrusting. Tijdens een aan gang zijnde competitie
9

mag en kan geen enkele clubnaamverandering gebeuren. Tijdens het seizoen kan een club steeds de kleuren van
haar uitrusting wijzigen. Zulks dient schriftelijk aan de Afdelingsvoorzitter gemeld te worden en men kan pas in
de nieuwe kleuren aantreden van zodra de wijziging gepubliceerd werd op de website.
43.

A. Alle spelers, effectieven en reserves, moeten genummerd zijn. De rugnummers zijn verplicht aan te brengen
op de rugkant van de trui, met minimum hoogte van 10 cm en duidelijk zichtbaar. Nummers op broeken of
kousen zijn toegelaten, doch ontslaan de club niet van de verplichting van de rugnummers op de trui. Indien er
buiten de rugnummers nog nummers op broek en/of kousen staan moeten deze nummers overeenstemmen met
de rugnummers. Ook het tweede stel truien van iedere club moet verplichtend genummerd zijn. Welke oplossing
men ook aan een eventueel probleem in dit verband zou geven, alle spelers moeten een rugnummer dragen. De
wedstrijd kan en mag niet aangevat worden wanneer één van de ploegen geen rugnummers heeft. De ploeg, die
niet in orde is wordt beboet met een forfait en een boete van 75 €. In eerste instantie zal de thuisclub de
scheidsrechter volledig vergoeden en wanneer het de bezoekende ploeg is, die niet in orde zou zijn worden de
scheidsrechteronkosten via een tegoed op het credit van de thuisclub gezet.
B. Indien de wedstrijd waarbij één der ploegen geen of geen correcte rugnummers heeft toch zou doorgaan is
het in de allereerste plaats de club die de volle verantwoordelijkheid hiervoor draagt. Wanneer de scheidsrechter
de match toch zou laten doorgaan zal deze nadien opgeroepen worden om voor het Scheidsrechtercomité te
verschijnen. (zie ook art. 52 en 74/B).
C. Wanneer vastgesteld wordt door de scheidsrechter, bestuurslid en/of medewerker dat de organisatie bij
thuisploeg of bezoekers te wensen over laat zal hierover een verslag gemaakt worden en per mail gestuurd
worden naar het secretariaat die de club hierover zal aanschrijven. Een eerste maal zal dit beboet worden met 25
euro, de 2de keer 50 euro en dan verdubbeld. Bij een 3de tekortkoming hieromtrent zal de club een uitnodiging
ontvangen om te verschijnen voor het afdelingsbestuur.

44.

A. Iedere speler is verplicht beenbeschermers te dragen tijdens de wedstrijden, die gespeeld worden in het kader
van de Federatie Kavvv-vb-ov. Het betreffen hier beenbeschermers die in de handel verkrijgbaar zijn. De
scheidsrechter is verplicht alle spelers op dit punt te controleren alvorens de wedstrijd aanvangt. Spelers die
geen drager zijn van in de handel verkrijgbare beenbeschermers mogen niet deelnemen aan de wedstrijden van
Kavvv-vb-ov. De scheidsrechter zal iedere speler, die met dit punt in gebreke blijft, verbieden aan het spel deel
te nemen of het verder te zetten. Het Bestuur kan iedere club of iedere speler, die (herhaaldelijk) in gebreke
blijft inzake dit reglementspunt laten verschijnen voor het Onderzoekscomité.
B. De scheidsrechter zal tevens nazicht doen inzake de zichtbare piercings en andere sieraden, die mogelijk
kwetsuren kunnen veroorzaken. Zichtbare piercings moet men in de eerste plaats trachten te verwijderen. Indien
zulks niet mogelijk is moet de piercing grondig afgeplakt worden. Ringen (met uitzondering van een
eenvoudige huwelijksring), arm- en halskettingen moeten uitgedaan worden. Een speler, die weigert zich met
deze regel in orde te stellen zal van de scheidsrechter verbod krijgen om aan de match deel te nemen. De
scheidsrechter zal zulks in een verslag aan het secretariaat melden.

45.

De kapitein van de ploeg is verplicht een armband te dragen tijdens de wedstrijd. Deze armband, minimum 8 cm
breed, gedragen aan de linkerarm, zal duidelijk verschillen van de kleur van de trui. Bij het eventueel uitvallen
of vervangen van de kapitein zal een andere speler deze armband overnemen en vanaf dan de taak van kapitein
verder zetten. Dit dient gemeld te worden aan de scheidsrechter.

46.

A. De club, die over méér dan één elftal beschikt, mag haar aangesloten spelers in gelijk welk elftal opstellen,
rekening houdend met de bepalingen van artikels 47/B, 48 en 163.
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B. In ieder geval mag geen enkele speler, die op twee wedstrijdbladen ingeschreven staat en die tijdens één van
de matchen een rode kaart heeft gekregen, nog deelnemen aan de andere match, waarvoor hij op het blad staat.
C. Wanneer gehandeld wordt zoals beschreven in dit en voorgaand artikel dient betrokken club er zorg voor te
dragen dat de scheidsrechter(s), die hun ploegen komen leiden, de identiteitskaarten van ALLE spelers, vermeld
op de wedstrijdbladen, TIJDIG voorgelegd krijgen conform ons reglement. (zie Hoofdstuk VI /B.
SCHEIDSRECHTERBLAD).

48.

Elke effectieve overtreding tegen de bepalingen van art 46 t/m 48 zal bestraft worden met een forfaituitslag en
de bijhorende boete (75€) voor die wedstrijd(en) waaraan betrokken speler(s) als niet-speelgerechtigde speler(s)
heeft (hebben) deelgenomen.

49.

Alle clubs zijn verplicht een voetbalscheidsrechter aan te sluiten die zal aangeduid worden om binnen onze
afdeling voetbalwedstrijden te leiden. Clubs die reeds in de loop van de voorbije seizoenen een scheidsrechter
bij hen hebben aangesloten en die voltijds bij onze afdeling actief is, worden beschouwd als zijnde in regel met
dit reglementspunt. De reeds in onze afdeling actieve scheidsrechters, die niet door een club aangebracht
werden, kunnen niet in aanmerking komen om de niet in orde zijnde clubs thans in regel te stellen met dit
artikel. De clubs, die nog geen aangesloten scheidsrechter hebben, dienen met de volgende punten rekening te
houden :
a) de club, die nog niet in regel is met dit artikel dient één scheidsrechter aan te brengen, ongeacht het aantal
ploegen deze club in competitie heeft. De volledige identiteit en het adres van de kandidaat-scheidsrechter
moeten bij het afdelingsbestuur schriftelijk ter kennis gebracht worden vóór 1 september. De club die hiermee
niet in orde is, zal een boete bekomen van € 150 die jaarlijks in november (A-factuur) effectief bepaald en
toegepast wordt.
b) de voorgestelde persoon moet minstens 18 jaar oud zijn, en geschikt zijn om als scheidsrechter in onze
afdeling aangenomen te worden. Het afdelingsbestuur zal hieromtrent een oordeel vellen en de beslissing zal
aan betrokken club tijdig worden meegedeeld zodat in negatief geval de club nog kan uitkijken naar een andere
kandidaat.
c) Tijdens een aan gang zijnde seizoen, dat loopt van 1 september tot 31 mei, kan een bij een club aangesloten
scheidsrechter niet overgaan naar een andere club. De aangebrachte scheidsrechter dient zich ook minimum 13
speeldagen ter beschikbaar te stellen tijdens het lopende seizoen om in orde te zijn.
d) de aangebrachte scheidsrechter dient zich tijdens het seizoen te houden aan de hem toegekende
wedstrijdaanduidingen. Bij regelmatig verzuim en bij ongewettigde of niet verwittigde afwezigheden, zal
betrokken club hiervan in kennis gesteld worden en kunnen er bepaalde maatregelen getroffen worden. Het
eventuele gevolg zou kunnen zijn dat de scheidsrechter ontslagen wordt en niet beschouwd zal worden als
zijnde voorgedragen door de betrokken club.

B. Bepalingen inzake de thuisclub
50.

A. De thuisclub is verantwoordelijk voor het terrein, dat in orde moet zijn. De lijnen moeten goed zichtbaar zijn,
de doelen voorzien van netten in degelijke staat en terdege aangebracht zijn. De vier hoekvlaggetjes moeten er
staan en moeten een hoogte hebben van tenminste 1,5 m. Voor nalatigheden, die zouden zijn vastgesteld, zal de
thuisclub een forfait met boete bekomen.
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B. Wanneer het terrein voorzien is van kunstgras zijn voetbalschoenen met ijzeren noppen verboden. Alle
spelers alsook de scheidsrechter mogen het veld enkel en alleen betreden met aangepast schoeisel. Daarenboven
geldt er een absoluut rookverbod zowel op als naast het terrein.
C. Indien op het speelveld een ruimte voorzien is om als neutrale zone te dienen moet deze zo ook beschouwd
en gebruikt worden. In die zone mogen zich alleen de reservespelers (in trainingsvest) en de
terreinafgevaardigde, de clubafgevaardigden en de coach (allen met correcte armband) bevinden. Alle andere
personen mogen zich niet in deze zone bevinden. In deze neutrale zone mag er niet gerookt worden en er mogen
geen alcoholische dranken genuttigd worden, ook geen glazen of flesjes achtergelaten worden. Het is in de
eerste plaats de terreinafgevaardigde die hierop moet toezien. Indien er zich blijvende problemen voordoen dient
hij de scheidsrechter hiervan te verwittigen. Indien de scheidsrechter, na herhaalde meldingen, vaststelt dat hier
geen gevolg aan gegeven wordt kan de scheidsrechter de wedstrijd stilleggen en/of schorsen wat een forfait, met
bijhorende boete tot gevolg heeft.
Indien er zich onregelmatigheden voordoen zal de scheidsrechter dit vermelden op het wedstrijdblad of via een
verslag. Indien de terreinafgevaardigde in gebreke blijft zal de club de eerste keer een boete van 25 euro
bekomen, bij een tweede keer wordt dit 50 euro en een strenge vermaning. Bij een derde keer zal deze boete
verdubbeld worden en wordt de club opgeroepen om te verschijnen voor het afdelingsbestuur. Indien de club
geen gevolg geeft aan de uitnodiging en afwezig blijft zal een boete uitgeschreven worden van 100 euro en zal
de club de eerstvolgende wedstijd(en) een forfait bekomen totdat de club een nieuwe oproep verkrijgt om te
verschijnen voor het afdelingsbestuur en gehoord werd. Indien de scheidsrechter in gebreke blijft zal deze
opgeroepen worden om te verschijnen voor het Scheidsrechtercomité.
D. Indien er op het terrein niet echt een neutrale zone is afgebakend dient de scheidsrechter, in overleg met de
terreinafgevaardigde, een plaats aan te duiden drie (3) meter achter de zijlijn, die dan als neutrale zone dient
beschouwd te worden. In dat geval zijn alle bepalingen van art. 50/C van toepassing op deze zone.
51.

De thuisclub draagt er zorg voor dat de kleedkamers van spelers en scheidsrechter over voldoende
accommodatie beschikken en ruim genoeg zijn. Bij eventuele klacht(en) zal de club aangemaand worden zulks
in orde te brengen. Wanneer de club zelf geen eigenaar is van het complex dienen de bevoegde instanties
aangesproken te worden. De thuisclub dient er verder op toe te zien dat alle kleedkamers degelijk op slot kunnen
en dat eventuele diefstallen zo goed als mogelijk vermeden worden. Ook dient de terreineigenaar of verhuurder
aangesproken te worden wanneer deze het zou nalaten hiertegen afdoende maatregelen te treffen. Wanneer een
club echter, na herhaalde klachten hieromtrent, verzuimt om zelf de nodige maatregelen te nemen of te laten
nemen dan zal het Afdelingsbestuur voormelde club oproepen om te verschijnen.
De thuisclub dient er tevens zorg voor te dragen dat tijdens de winterperiode de cabines van tegenstrevers en
scheidsrechter voldoende en op veilige manier verwarmd worden en dat er voldoende warm water beschikbaar
is om te douchen. Bij herhaalde klachten kan de club in kwestie voor het afdeling bestuur opgeroepen worden.

52.

De thuisclub past haar kleuren aan, ingeval de bezoekers dezelfde kleur van trui zouden hebben, indien de kleur
te weinig verschilt of indien de scheidsrechter hierom verzoekt. Reservetruien moeten voorzien zijn van
rugnummers en dienen dan ook in overeenstemming te zijn met de nummers aangebracht op het
scheidsrechterblad. Eender welke oplossing aan dit probleem zou gegeven worden, alle spelers moeten drager
zijn van trui met rugnummers. (zie ook art. 43 (forfait en boete) en 74/B)

53.

De thuisclub zal steeds over een scheidsrechterfluitje, gele en rode kaarten moeten beschikken.
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54.

Clubs kunnen ten alle tijden blanco scheidsrechterbladen afdrukken dit voor het geval het wedstrijdblad, wegens
mogelijke problemen, niet van de site kan gehaald worden. Dit blanco formulier kan slechts uitzonderlijk
gebruikt worden indien het officieel voorgedrukt document niet van de website kan gehaald worden wegens
algemene technische problemen, niet door technische problemen langs de kant van de club (geen internet, geen
printer enz …) In alle andere gevallen zal een boete aangerekend worden van € 25 voor de 1ste keer dat het
voorgedrukt wedstrijdblad niet wordt gebruikt. Deze boete wordt telkens verdubbeld bij elke wedstrijd dat het
officieel voorgedrukt document niet wordt gebruikt. Wanneer de wedstrijd geleid werd door een
gelegenheidsscheidsrechter zal de thuisclub instaan voor vervolledigen en het (tijdig en correct) digitaal
verzenden van het blad.

55.

A. Wanneer een match geleid werd door een gelegenheidsscheidsrechter zal de thuisclub de uitslag doorgeven
zoals voorzien in art. 72/B.
B. De thuisclub dient de 2 wedstrijdbladen digitaal te versturen via de app ‘sjot’. De papieren versie wordt
meegenomen en bewaard door de scheidsrechter van de wedstrijd.
C. Indien er geen wedstrijdbladen worden doorgestuurd volgens art. 55/B zal van ambtswege een forfait met
bijhorende boete toegepast worden.

56.

De thuisclub dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van een emmer proper water en spons en van een
verbandkist die tijdens de wedstrijd ter beschikking moet staan in de neutrale zone en die dient te beantwoorden
aan de werkelijke hulpmiddelen die een E.H.B.O. verzorging toelaten. Ook de aanwezigheid van een ijs box met
ijs kan van nut zijn voor het toedienen van de eerste zorgen. Het is steeds nuttig adres en telefoonnummer van
de dichtstbijzijnde dokter of hulpdienst in zijn bezit te hebben. Het ontbreken van dergelijke verbandkist kan
geen aanleiding geven tot klacht omtrent de wedstrijduitslag. De in gebreke bevonden club zal beboet worden
met 10 €.

57.

De thuisclub levert de wedstrijdbal en minstens drie reserveballen, alle in goede staat. De thuisploeg bezorgt 2
oefenballen aan de bezoekende ploeg.

58.

Voor beide elftallen en voor de scheidsrechter moet een verfrissing voorzien zijn tijdens de rust. Ook eventuele
grensrechters moeten voorzien worden van een verfrissing, waarvan de thuisclub de kosten draagt. Clubs, die
hiermee in gebreke blijven bekomen een boete van 10 €. Bij koude weersomstandigheden is het de thuisclub aan
te raden warme dranken te voorzien voor de twee ploegen en de scheidsrechter.

C. Terreinafgevaardigde.
59.

De thuisclub is verplicht een terreinafgevaardigde met een minimum leeftijd van 18 jaar aan te duiden. Deze
moet aangesloten zijn bij Kavvv-vb-ov.

60.

A. Ingeval geen aangesloten terreinafgevaardigde aanwezig is MOET een speler van tenminste 18 jaar,
behorende tot de thuisclub, de functie van terreinafgevaardigde waarnemen. Hij dient ook, voor aanvang van de
wedstrijd, zijn identiteitskaart te tonen aan de scheidsrechter. Indien hij geen identiteitskaart kan voorleggen,
noch een geldig vervangend document, mag hij deze functie NIET waarnemen. Indien hij dit toch doet zal een
forfait en boete (€ 75) toegepast worden.
B. De terreinafgevaardigde mag op geen enkel moment als speler deelnemen aan de wedstrijd. Hij kan zich niet
als effectieve of reservespeler op het blad zetten. Hij dient de ganse duurtijd van de wedstrijd als
terreinafgevaardigde te fungeren.
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C. Wanneer een terreinafgevaardigde toch aan de wedstrijd zou deelnemen als speler zal de club bestraft worden
met een forfaituitslag en de daaraan verbonden boete van € 75.
61.

De terreinafgevaardigde moet zijn naam, voornaam, en geboortedatum op het scheidsrechterblad plaatsen op de
daarvoor voorziene ruimte. Hij is verplicht een WITTE armband te dragen gedurende de ganse wedstrijd.
Ingeval van ontbrekende of verkeerd vermelde gegevens op het blad of een verkeerde of ontbrekende armband
wordt de club beboet met € 5.

62.

A. De terreinafgevaardigde zal ten minste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het terrein aanwezig
zijn. Hij zal zorg dragen opdat het wedstrijdblad, degelijk ingevuld en vergezeld van de identiteitskaarten, in
volgorde van notitie op het blad, minstens 15 minuten voor aanvang der wedstrijd, kan voorgelegd worden aan
de scheidsrechter. (zie ook art. 74/C en D).
B. Alvorens de wedstrijd kan aanvangen zal de terreinafgevaardigde de scheidsrechter bijstaan bij de
controle/naamafroeping ter controle van de spelers.

63.

A. De terreinafgevaardigde houdt zich steeds ter beschikking van de scheidsrechter tot deze de instelling verlaat.
Bij gebreke hiervan zal de terreinafgevaardigde voor het Onderzoekscomité dienen te verschijnen.
B. De terreinafgevaardigde zal tevens de nodige bijstand leveren aan de verzoeken van een erkende arts, die een
officiële dopingcontrole zou komen uitvoeren. Hij zal er zorg voor dragen dat aan de vragen van de arts voldaan
wordt, zo niet riskeren speler(s), club(s) en Federatie ernstige boetes op te lopen. (zie art. 2). Indien zich
dergelijke dopingcontrole zou voordoen dient de thuisclub de Afdelingsvoorzitter onmiddellijk in kennis te
stellen.

64.

A. Een wedstrijd mag niet aangevangen noch voortgezet worden zonder aanwezigheid van een terreinafgevaardigde of zijn reglementaire vervanger, zoals aangehaald in vorig artikel. Bij iedere onregelmatigheid
desbetreffend zal de forfaitscore en bijpassende boete van € 75 uitgesproken worden in het nadeel van de
thuisclub. Het is in de allereerste plaats de club die de volle verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen er wel of
niet ingevuld werd op het wedstrijdblad. Wanneer de scheidsrechter dergelijke ernstige fout niet zou hebben
opgemerkt en de match toch zou hebben aangevangen of verder gezet zal deze opgeroepen worden voor het
Scheidsrechtercomité. Het moet duidelijk zijn dat zonder (bevoegde en aangesloten) terreinafgevaardigde een
match niet kan begonnen noch voortgezet worden!
B. Indien een terreinafgevaardigde, om welke reden ook, door de scheidsrechter ontzet wordt uit zijn functie en
uit de neutrale zone verwezen wordt MOET zijn functie overgenomen worden door een persoon, die met een
verantwoordelijke functie op het wedstrijdblad genoteerd staat (clubafgevaardigde en/of coach). Indien deze
laatsten niet genoteerd staan op het wedstrijdblad moet zijn functie overgenomen worden door een speler
(minstens 18 jaar), die op het wedstrijdblad vermeld staat en mag deze NIET meer als speler deelnemen aan de
wedstrijd. Hij dient de ganse verdere duurtijd van de wedstrijd als terreinafgevaardigde te fungeren. (zie ook
toepassing van bepalingen in art. 64/A.)
C. De terreinafgevaardigde (man of vrouw) dient zowel voor, tijdens als na de match, zijn of haar taak volledig
en naar behoren uit te voeren. Hij of zij moet tevens fysisch in orde zijn (bv. geen gekwetste speler in het gips of
in een rolstoel, geen hoogzwangere dame,...). Indien door de scheidsrechter of door iemand van het
Afdelingsbestuur of Controlecomité wordt vastgesteld dat de terreinafgevaardigde op één of meerdere punten
nalatig blijft zal hiervan een verslag opgesteld worden en zal de club en de terreinafgevaardigde dienen te
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verschijnen voor het Onderzoekscomité, waarbij een boete of andere straf kan opgelegd worden. Bij herhaalde
of verregaande nalatigheden kan de aansluiting van de afgevaardigde ingetrokken worden.

D. Clubafgevaardigde – coach
65.

A. Zowel de thuisclub als de bezoekers kunnen, maar zijn niet verplicht, een clubafgevaardigde aanstellen. Een
clubafgevaardigde zal verplichtend drager moeten zijn van een armband in de Belgische driekleur. Deze moet
aangesloten zijn bij de Kavvv-vb-ov. Op het scheidsrechterblad dient hij zijn naam, voornaam en
geboortedatum te plaatsen op de voorziene ruimte. Ingeval van ontbrekende of verkeerd vermelde gegevens op
het blad of een verkeerde of ontbrekende armband wordt de club beboet met € 5. De clubafgevaardigde dient
minstens 18 jaar oud te zijn. De clubafgevaardigde vervult wel degelijk een officiële taak. Deze functie staat
echter volkomen los van deze van terreinafgevaardigde. Hij dient ook, voor aanvang van de wedstrijd, zijn
identiteitskaart te tonen aan de scheidsrechter. Indien hij geen identiteitskaart kan voorleggen, noch een geldig
vervangend document, mag hij deze functie NIET waarnemen. Indien hij dit toch doet zal een forfait en boete (€
75) toegepast worden.
Wanneer de bezoekers geen clubafgevaardigde hebben wordt diens taak en verantwoordelijkheden automatisch
en volledig overgenomen door de kapitein. Indien bij de bezoekers de clubafgevaardigde of in diens plaats de
kapitein zijn taken niet naar behoren vervult zullen zij opgeroepen worden om te verschijnen voor het
Onderzoekscomité, die de gepaste maatregelen, straffen en/of boeten zullen opleggen.
B. Zowel de thuisclub als de bezoekers kunnen, maar zijn niet verplicht, een coach aanstellen. Deze zal
verplichtend drager moeten zijn van een Rode armband. Deze moet aangesloten zijn bij de Kavvv-vb-ov. Op het
scheidsrechterblad dient hij zijn naam, voornaam en geboortedatum te plaatsen op de voorziene ruimte. De
coach dient minstens 18 jaar oud te zijn. Op het scheidsrechterblad dient hij zijn naam, voornaam en
geboortedatum te plaatsen op de voorziene ruimte. Ingeval van ontbrekende of verkeerd vermelde gegevens op
het blad of een verkeerde of ontbrekende armband wordt de club beboet met € 5. Hij dient ook, voor aanvang
van de wedstrijd, zijn identiteitskaart te tonen aan de scheidsrechter. Indien hij geen identiteitskaart kan
voorleggen, noch een geldig vervangend document, mag hij deze functie NIET waarnemen. Indien hij dit toch
doet zal een forfait en boete (€ 75) toegepast worden.
C. Zowel de clubafgevaardigde als de coach kunnen als reservespelers vermeld worden op het
scheidsrechterblad op voorwaarde dat ze een geldige aansluiting als speler hebben. Met een aansluiting als
bestuurslid mag men absoluut niet aan het spel deelnemen. Wanneer de clubafgevaardigde en/of de coach
effectief aan het spel gaat deelnemen moet hij de scheidsrechter hiervan in kennis stellen. Men moet in dit geval
zijn functie van clubafgevaardigde of coach niet overdragen aan iemand anders.
E. Wanneer bepaalde personen drager zijn van een witte, driekleurige of rode armband maar niet vermeld staan
op het scheidsrechterblad en zulks door scheidsrechter of een lid van het Controlecomité of Afdelingsbestuur
wordt vastgesteld, zal dit beboet worden met € 25. Bij herhaling zal de afgevaardigde en de club opgeroepen
worden om te verschijnen voor het Onderzoekscomité.
F. In eerste instantie de terreinafgevaardigde, maar ook de clubafgevaardigde als de coach van beide ploegen
dienen in te staan voor de bescherming van de scheidsrechter tijdens handtastelijkheden of onregelmatigheden
op zijn persoon. Wanneer uit het verslag van de scheidsrechter blijkt dat één of meerdere van deze voormelde
personen hieromtrent in gebreke is gebleven zal deze opgeroepen worden om te verschijnen voor het
Onderzoekscomité dat ter zake bepaalde straffen kan uitspreken (cfr. art. 145).
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HOOFDSTUK 6: DE SCHEIDSRECHTER
A. De scheidsrechter
66.

A. Dertig minuten voor de aanvang van de wedstrijd dient de scheidsrechter op het terrein aanwezig zijn.
Wanneer een scheidsrechter of grensrechter door bepaalde omstandigheden te laat of helemaal niet op zijn
wedstrijd geraakt zal hij zo snel mogelijk de verantwoordelijke der aanduidingen hiervan telefonisch in kennis
stellen.
B. De scheidsrechter moet, bij het bekomen van zijn definitieve aanduiding, nagaan in welke kleuren beide
ploegen zullen aantreden. (volgens website of wijziging in off. berichten). Hij dient er zorg voor te dragen dat
de kleur van zijn kledij voldoende verschilt van de kleuren der beide teams.

67.

Enkel de scheidsrechter kan zelfstandig oordelen of een wedstrijd al dan niet dient uitgesteld of gestopt te
worden, wanneer hij het speelveld onbespeelbaar acht. Via de scheidsrechterbladen stelt hij het afdelingsbestuur
hiervan in kennis. Deze scheidsrechterbladen moeten door beide ploegen ingevuld worden en de scheidsrechter
dient aan de hand van de bladen en identiteitskaarten zich ervan te vergewissen dat beide ploegen wel degelijk
met voldoende spelers aanwezig waren (zie ook art. 79/A).

68.

A. Wanneer de scheidsrechter een terrein afkeurt, daar waar twee ploegen van dezelfde club gelijktijdig samen
thuis spelen zullen volgende bepalingen dienen in acht genomen te worden:
a) wanneer het terrein der laagst gerangschikte ploeg onbespeelbaar wordt verklaard en het terrein van de
hoger gerangschikte ploeg bespeelbaar blijkt, zal de laagst gerangschikte de wedstrijd afgelast worden en de
hoogst gerangschikte wedstrijd doorgang vinden.
b) wanneer het terrein der laagst gerangschikte ploeg bespeelbaar wordt bevonden en het terrein der hoger
gerangschikte ploeg onbespeelbaar wordt verklaard, dient de wedstrijd der laagst gerangschikte ploeg
afgelast te worden en moet de hoger gerangschikte wedstrijd doorgaan op dit terrein, indien de
scheidsrechter van deze hoger gerangschikte wedstrijd eveneens het terrein goedkeurt.
c) ingeval van mogelijkheid b), doch indien de scheidsrechter van de hoger gerangschikte wedstrijd dit veld
eveneens onbespeelbaar acht, zal de scheidsrechter van de lager gerangschikte wedstrijd zijn match toch
doorgang laten vinden en wordt de hoger gerangschikte wedstrijd afgelast.
d) indien beide wedstrijden begonnen zijn en de scheidsrechter van de hoogst gerangschikte wedstrijd zijn
wedstrijd moet onderbreken, wegens niet bespeelbaarheid van het terrein, terwijl de andere wedstrijd wel
doorgespeeld kan worden, dan zal de hoger gerangschikte wedstrijd afgelast worden en kan men de opeising
van het andere terrein geenszins vorderen.
B. Wanneer de scheidsrechter een terrein afkeurt, daar waar twee ploegen van verschillende clubs gelijktijdig
samen thuis spelen, kan het andere, wel bespeelbare terrein, geenszins opgeëist worden. In dit geval blijft de
match, die op het afgekeurde terrein moest doorgaan, uitgesteld en zal de andere match op het wel bespeelbare
veld wel degelijk doorgang vinden.

69.

Indien de scheidsrechter het terrein bespeelbaar acht, maar de gemeente of de eigenaar van het terrein verbiedt
het spelen van een competitiewedstrijd en/of andere officiële wedstrijd van het verbond, wordt de thuisclub tot
verliezer met forfaitcijfers verklaard. Dit geldt eveneens wanneer het terrein van de thuisclub niet beschikbaar is
op de vastgestelde datum en/of uur voor een officiële wedstrijd. Van deze regel kan eventueel afgeweken
worden indien de thuisclub MET OFFICIËLE DOCUMENTEN kan bewijzen dat ze absoluut niet in fout is en
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dat er van hun kant ALLES TIJDIG aan gedaan werd om het forfait te vermijden en om toch de wedstrijd op de
geplande dag en uur doorgang te laten vinden.
70.

A. De scheidsrechter is de enige persoon, die op het terrein de beslissingen neemt. Deze zijn onherroepelijk. Een
speler, die zich onsportief gedraagt of zich brutaal aanstelt, kan door de scheidsrechter van het veld verwezen
worden.
B. Een speler, die een rode kaart bekomt tijdens een officiële wedstrijd moet onmiddellijk het speelveld verlaten
en zich direct naar de kleedkamers begeven. Dit geldt eveneens voor een speler die tijdens eenzelfde wedstrijd
twee gele kaarten bekwam. (zie ook art. 119/A). Bij weigering van de speler dient in de eerste plaats de
terreinafgevaardigde ervoor te zorgen dat betrokken speler zich naar de kleedkamer zou begeven. Bij een
verdere weigering dient de scheidsrechter de wedstrijd te staken en hiervan verslag op te maken en verzenden
naar het Afdelingsbestuur (zie art. 95)

71.

A. Het is de scheidsrechter opgedragen nazicht te doen of het terrein beantwoordt aan de voorschriften. In
ontkennend geval zal hij zijn bevindingen melden op het scheidsrechterblad.
B. Zulks is ook van toepassing voor nazicht van de verbandkist en de toestand van de kleedkamers.
C. Hij zal tevens nagaan of alle spelers drager zijn van reglementaire beenbeschermers en controle doen van het
schoeisel. Hij dient ook controle uit te oefenen inzake de zichtbare piercings en sieraden, die kwetsuren zouden
kunnen veroorzaken. (zie art. 45)
D. De scheidsrechter zal tevens verplichtend voor aanvang van de match controle uitvoeren van ALLE spelers
met hun identiteitskaart (art.81)
Voor aanvang van de wedstrijd dient hij ook nog een visuele controle te doen van de spelers MET
respectievelijke identiteitskaarten, bijgestaan door de terreinafgevaardigde van de thuisploeg (zie art.62/B). Na
de controle worden de identiteitskaarten teruggegeven aan de ploegverantwoordelijke.
E. Tevens dient hij nazicht te doen of de aanwezige club, bij forfait van de tegenpartij, wel degelijk met
voldoende spelers aanwezig is, zoals verder in dit reglement voorzien.
F. Het is absoluut verboden om vuurwerk, Bengaals vuur en dergelijke mee te brengen en af te schieten voor,
tijdens of na de wedstrijd. Deze zaken zijn levensgevaarlijk zeker wanneer men dergelijke projectielen afschiet
al dan niet gewild in de richting van anderen. Wanneer men zulke zaken voor, tijdens of na de wedstrijd toch
afschiet moet de scheidsrechter onmiddellijk de wedstrijd stilleggen. De terreinafgevaardigde dient te zorgen dat
dergelijke zaken op en rond het veld worden weggehouden. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan de
verzoeken van de scheidsrechter dient deze de wedstrijd vroegtijdig af te fluiten. De scheidsrechter is verplicht
een verslag op te stellen, ongeacht of de wedstrijd al dan niet voleindigd werd. Betrokken club zal nadien een
oproep bekomen om te verschijnen voor het Onderzoekscomité. De club zal alleszins een boete van € 200,00
bekomen. Bij herhaling van de feiten zal de club opgeroepen worden om te verschijnen voor het
Afdelingsbestuur waarbij er een sanctie zal uitgesproken worden van één of meerdere forfaits voor betrokken
club en waarbij ook kans bestaat dat de club uit competitie kan genomen worden. Indien de club geen gevolg
geeft aan de uitnodiging en afwezig blijft zal een boete uitgeschreven worden van 100 euro en zal de club de
eerstvolgende wedstijd(en) een forfait bekomen totdat de club een nieuwe oproep verkrijgt om te verschijnen
voor het afdelingsbestuur en gehoord werd.
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72.

A. De scheidsrechter dient de wedstrijdbladen zorgvuldig bij te houden tot het einde van het lopende seizoen
zodat er altijd, van het verbond uit, beroep op kan gedaan worden om eventuele info te verschaffen.
B. De thuisclub dient ervoor te zorgen dat de uitslag van de wedstrijd tijdig ter kennis wordt gebracht. In elke
club is er minstens één persoon (of meerdere) die een login heeft op de website. Eén van deze personen moet
binnen het half uur na einde van de wedstrijd de correcte uitslag via de KAVVV SJOT APP doorgeven. Indien
de uitslag niet binnen het half uur na de wedstrijd ingevoerd wordt zal er vanuit het systeem een herinnering per
mail en sms verzonden worden in zover een gsm nummer is ingegeven bij de gebruiker en dat er werd
aangeduid om een herinnering te ontvangen. De clubs zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als na verloop van
wederom een half uur de uitslag nog steeds niet gemeld werd bekomt de thuisclub een boete van € 10. Clubs,
die meerdere keren deze procedure niet correct zouden hebben uitgevoerd, zullen ter verantwoording een oproep
bekomen om voor het Afdelingsbestuur te verschijnen. Doorgave via een ander media zal eveneens beboet
worden met € 10 Indien de uitslag verkeerd werd doorgegeven zal dit beboet worden met € 5. De uitslag dient
ook ingegeven te worden door de thuisploeg bij forfait van de wedstrijd, afgelasting ter plaatse en/of vroegtijdig
beëindigen van de wedstrijd (in dit geval invoeren van de stand bij stopzetting wedstrijd) In geval van algemeen
uitstel dient er niets te gebeuren.

73.

A. Bij afwezigheid van een door de Federatie aangeduide scheidsrechter heeft in de eerste plaats de bezoekende
club de voorkeur een scheidsrechter uit eigen midden aan te duiden. Bij gebreke hieraan MOET de thuisclub
iemand aanduiden. Uiteraard kan de afwezigheid van een scheidsrechter nooit aanleiding geven tot het uitstellen
van een wedstrijd. Wanneer iemand de taak van scheidsrechter op zich neemt kan hij geen andere officiële
functie waarnemen, o.a. terreinafgevaardigde. Voor dergelijke functie dient dan weer een andere persoon, die in
de voorwaarden is, aangeduid te worden. (cfr. reglementsartikels inzake terreinafgevaardigde). Let wel, een
geschorste speler mag geen scheidsrechter zijn ! (zie ook art. 124/A) Wanneer in de loop van de wedstrijd de
officiële scheidsrechter zich alsnog zou aanbieden en de taak overneemt mag de vrijwilliger aan het spel
deelnemen op voorwaarde dat hij als reservespeler op het blad vermeld staat. In verband met de uitbetaling van
dergelijke gelegenheidsscheidsrechter raadpleeg art. 84/B.
B. Wanneer er zich tijdens een wedstrijd, geleid door een niet door de Federatie aangeduide scheidsrechter,
bepaalde incidenten zouden voordoen, al dan niet gepaard gaand met het vroegtijdig stopzetten van de match,
zal het Onderzoekscomité deze feiten slechts behandelen, nadat één of beide betrokken clubs een officiële klacht
hieromtrent hebben ingediend volgens de modaliteiten vervat in art. 103.
C. Wanneer in de loop van de wedstrijd de officiële scheidsrechter zich toch nog zou aanbieden moet hij zo snel
mogelijk de leiding van de match overnemen. Indien dit door wie dan ook zou geweigerd worden dient de
match gestaakt te worden. De officiële scheidsrechter zal hieromtrent een verslag overmaken aan het
Onderzoekscomité, die hieromtrent een uitspraak zullen doen, alsook inzake de vergoeding van de
scheidsrechter.

B. Het scheidsrechterblad
74.

A. Iedere club brengt zijn eigen wedstrijdbladen mee. Clubs kunnen ten alle tijden blanco scheidsrechterbladen
afdrukken dit voor het geval het wedstrijdblad, wegens mogelijke problemen, niet van de site kan gehaald
worden. Dit blanco formulier kan slechts uitzonderlijk gebruikt worden indien het officieel voorgedrukt
document niet van de website kan gehaald worden wegens algemene technische problemen, niet door technische
problemen langs de kant van de club (geen internet, geen printer enz …) In alle andere gevallen zal een boete
aangerekend worden van € 25 voor de 1ste keer dat het voorgedrukt wedstrijdblad niet wordt gebruikt. Deze
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boete wordt telkens verdubbeld bij elke wedstrijd dat het officieel voorgedrukt document niet wordt gebruikt.
Het blanco scheidsrechterblad mag enkel en alleen een blanco voorgedrukt wedstrijdblad zijn van de ploeg in
kwestie, NIET een blanco blad van de zijde van de tegenpartij, noch een volledig blanco blad. Zonder
wedstrijdblad of zonder blanco voorgedrukt wedstrijdblad kan de wedstrijd NIET aanvangen en wordt een
forfait met boete van ambtswege uitgesproken. Indien de wedstrijd toch gespeeld wordt zal alsnog een forfait
met bijhorende boete van € 75 toegepast worden van ambtswege.
B. Indien het wedstrijdblad manueel dient ingevuld te worden en /of er spelers zijn die manueel bijgeschreven
dienen te worden op het wedstrijdblad zal hun juiste naam en voornaam, hun correcte geboortedatum en juiste
rugnummer genoteerd worden. Bij uitsluiting of gele kaart zal de verkeerd genummerde speler de sanctie
oplopen. (zie art. 43 en 52) Het niet correct invullen van deze gegevens of het ontbreken ervan zal beboet
worden met € 5.
C. Wanneer een reglementair aangesloten speler niet op het blad zou vermeld staan en toch zou deelnemen aan
een wedstrijd zal betrokken ploeg een forfait bekomen met € 75 boete.
D. Samen met het blad dienen de identiteitskaarten aan de scheidsrechter overhandigd te worden. Deze
identiteitskaarten dienen zich in volgorde te bevinden zoals genoteerd op het blad. (zie art. 62). Indien de
identiteitskaarten niet op de correcte volgorde liggen zal de club beboet worden met € 5.
E. Op het scheidsrechterblad dient in de daarvoor voorziene kader de scheidsrechter aan te duiden of de
thuisploeg en de bezoekers al dan niet het ingevulde blad en identiteitskaarten van hun ploeg tijdig hebben
binnen gebracht. De scheidsrechter zal dienen vast te stellen of elke club dit blad volledig en correct heeft
ingevuld en de identiteitskaarten op volgorde liggen en of dit alles bij hem tijdig werd binnengebracht. Hij dient
dit te noteren op het wedstrijdblad. Aan de hand van deze vermeldingen zullen bij nalatig-en laattijdigheid
sancties getroffen en boetes opgelegd worden. Indien het exacte aanvangsuur een later tijdstip betreft dan
gepubliceerd op de website moet de scheidsrechter hiervan melding maken met opgave van de reden van het
laattijdig aanvatten van de wedstrijd. Al naargelang de vaststelling van de scheidsrechter zal de in gebreke
blijvende ploeg(en) beboet worden met € 10.
F. Alle manuele bijgeschreven spelers/begeleiders dient men verplichtend eerst de familienaam en pas dan de
voornaam in duidelijke DRUKLETTERS invullen. Inbreuken hiertegen zullen beboet worden met 5€.
G. Eens de namen en voornamen genoteerd zijn op het blad mogen er in die kolommen geen veranderingen
meer worden aangebracht. Indien er toch een wijziging dient doorgevoerd te worden zal de verantwoordelijke
van de ploeg zulks aan de scheidsrechter melden en deze zal de verandering noteren in de kader
“OPMERKINGEN SCHEIDSRECHTER”. Doorhaling van namen, voornamen of geboortedata en/of
overschrijvingen ervan dienen absoluut vermeden te worden zowel door de clubs als door de scheidsrechter om
de leesbaarheid van de gegevens in stand te houden. Nalatigheden in verband met deze bepalingen zullen beboet
worden met € 5.
H. De club is ten allen tijden verantwoordelijk voor de spelers die op het wedstrijdblad vermeld worden. Het
systeem is een hulpmiddel hiervoor, evenals de lijst van de schorsingen op de website. De controle alsook de
eindverantwoordelijkheid zijn steeds voor de clubs indien hier fouten zouden vermeld staan.
I. Een ploeg die slechts 10 spelers selecteert, mag gedurende de HELE wedstrijd nog manueel 1 speler
aanvullen in de daarvoor voorziene 3 lijnen zolang deze nog niet vol staan.

19

Een ploeg die slechts 9 spelers selecteert, mag gedurende de HELE wedstrijd nog manueel 2 spelers aanvullen
in de daarvoor voorziene 3 lijnen zolang deze nog niet vol staan.
Een ploeg die slechts 8 spelers selecteert, mag gedurende de HELE wedstrijd nog manueel 3 spelers aanvullen
in de daarvoor voorziene 3 lijnen zolang deze nog niet vol staan.
Een ploeg die slechts 7 spelers selecteert, mag gedurende de HELE wedstrijd nog manueel 4 spelers aanvullen
in de daarvoor voorziene 4 lijnen zolang deze nog niet vol staan. In dit geval wordt het wedstrijdblad
beschouwd als blanco ingevuld en wordt de voorziene boete toegepast (Art.54)
In alle andere gevallen dienen de lege vakken steeds gearceerd te worden door de scheidsrechter VOOR
aanvang van de wedstrijd.
‘Reserve’ spelers moeten voor de wedstrijd gekend zijn. Deze kunnen NIET meer aangevuld worden. Ook niet
op de zelf in te vullen lijnen.
Alle mogelijke inbreuken betreffende de hierboven aangehaalde punten zullen een forfait met boete ( € 75 ) als
gevolg hebben.
75.

A. Op het scheidsrechterblad mogen maximum vier reservespelers ingeschreven worden. Indien spelers niet
komen opdagen maar toch genoteerd staan op het voorgedrukte wedstrijdblad heeft men alsnog de mogelijkheid
om manueel 3 (drie) spelers toe te voegen aan het wedstrijdblad. Bij de spelers die niet opgedaagd zijn dient dan
wel “NA” (niet aanwezig) genoteerd te worden. Dit dient aangeduid te worden door de verantwoordelijke(n)
van de clubs in het voorziene vak op het wedstrijdblad VOOR aanvang van de wedstrijd! Achteraf mogen hier
geen aanpassingen meer aan gebeuren. Indien “NA” niet aangeduid wordt op het wedstrijdblad zal een boete
van € 5 toegepast worden.
B. Er mogen uiteindelijk maximaal 15 spelers (11 effectieven en 4 reserve spelers) als aanwezig aangeduid
worden op het wedstrijdblad. Alle mogelijke inbreuken hiertegen heeft een forfait tot gevolg met bijhorende
boete van € 75. Op het voorgedrukt blad mag er bij de lijst van 15 spelers NIET geschrapt worden en een andere
speler nog manueel bijgeschreven worden (buiten de maximum van 3 spelers die manueel mogen bijgeschreven
worden). In dit geval zal een forfait toegepast worden met een boete (€ 75).
De namen van deze spelers MOETEN VOOR AANVANG van de wedstrijd op het blad vermeld staan maar zijn
niet verplicht om voor aanvang van de wedstrijd ook effectief aanwezig te zijn. Er mogen vier vervangingen
doorgevoerd worden in 1ste afdeling. In de andere afdelingen mag er onbeperkt gewisseld worden.
De scheidsrechter zal dan ook na de wedstrijd naast de namen, die er betrekking op hebben, in de kolom VERV.
de tijdsmelding van de vervanging noteren bij zowel de uittredende als opkomende speler ( enkel in 1ste
afdeling). Men moet echter met zeven spelers, als effectieven vermeld op het blad, de wedstrijd aanvatten. (zie
art.6 en 78)
C. Indien de effectieve spelers en/of reserve spelers NIET aangeduid werden door de ploegen op het
wedstrijdblad zal een forfait en boete (€ 75 ) toegepast worden.
D. Spelers manueel bijgeschreven dient te gebeuren in de lege vakken onder de zwart gearceerde vakken. Indien
deze worden bijgeschreven in de zwart gearceerde vakken zal een boete van € 5 toegepast worden.

76.

Een voorbehoud kan slechts voor aanvang van de wedstrijd betekend worden. Hiervoor moet de voorbehoud
makende club zich bij de scheidsrechter aanbieden bij monde van de terreinafgevaardigde (thuisclub) en/of
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clubafgevaardigde of kapitein (bezoekende club). De scheidsrechter zelf zal het voorbehoud noteren op beide
scheidsrechterbladen in het vak “OPMERKINGEN SCHEIDSRECHTER”.
77.

Een voorbehoud kan per gewoon schrijven gericht aan de Voorzitter van het Onderzoekscomité bevestigd te
worden. Er dient dan verder gehandeld te worden zoals bij het indienen van een klacht. (zie art.103/104 inclusief
het overmaken van de borgsom). Indien men hieraan niet voldoet zal er van ambtswege een retributie van € 10
worden aangerekend.

78.

A. Uiterlijk 15 minuten na het vastgestelde aanvangsuur dient de scheidsrechter de afwezigheid van de niet
opgekomen ploeg op het scheidsrechterblad te noteren. De aanwezige club dient met minimum zeven (7) spelers
aanwezig te zijn (aangekleed op het terrein) en moet zich met dit minimum bij de scheidsrechter aanbieden.
Men is tevens verplicht beide scheidsrechterbladen in te vullen. (zie art.6 en 75)

79

A. Wanneer de administratieve formaliteiten (identiteitskaarten, scheidsrechterblad, enz.) te veel tijd in beslag
nemen of wanneer een ploeg door een tekort aan spelers hiermee te lang talmt dient de scheidsrechter tot
minimum 15 minuten na het voorziene aanvangsuur te wachten alvorens te beslissen de wedstrijd niet te zullen
aanvatten. Hij dient zulks bondig te vermelden op beide scheidsrechterbladen in de rubriek ‘OPMERKINGEN
SCHEIDSRECHTER’. Indien nodig kan hij nog een apart verslag ter zake opstellen. Voor de club, die hiervan
de oorzaak was, zullen de bepalingen van artikel 152/A toegepast worden. Hiertegen kan de club in beroep gaan
zoals voorzien in artikel 105.
B. Indien bij o.a. de artikels 74 t/m. 79 wordt vastgesteld dat een ploeg, zonder aanwezigheid en/of medeweten
van de scheidsrechter, bepaalde zaken op het scheidsrechterblad wijzigt of bijschrijft zal de uitslag van de match
omgezet worden in forfait met boete voor de betrokken club.
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Een clubafgevaardigde of kapitein zal zich, op verzoek van de scheidsrechter, met de spelers melden voor
controle.

81.

A Iedere speler en officiële afgevaardigde dient voor aanvang van de wedstrijd zijn geldige identiteitskaart voor
te leggen aan de scheidsrechter. Iedereen die op het wedstrijdblad staat, zowel als afgevaardigde of als speler,
zal steeds zijn identiteitskaart of een geldig vervangend document moeten voorleggen.
INZAKE ONTBREKENDE IDENTITEITSKAART :
Indien een speler of een officiële afgevaardigde geen identiteitskaart noch een officieel vervangend document
kan voorleggen mag hij NIET deelnemen aan de wedstrijd!
Wordt verstaan onder een officieel vervangend document :
1) Rijbewijs : niet vervallen document (geen fotokopie), voorzien van een degelijke originele foto
2) Een originele, niet vervallen reispas met foto
3) Een recente (!) originele en niet vervallen aangifte van verlies of diefstal (MET foto)
4) Een origineel attest van immatriculatie (vreemdelingen)
GEEN pasje ziekenkas, studentenkaart enz …. !
Indien dit vervangend document niet aan deze voorwaarden voldoet zal het beschouwd worden als een niet
geldig document en zal betrokkene niet op het blad kunnen vermeld worden en mag deze absoluut niet
aantreden als speler, afgevaardigde of coach. Indien speler toch wil deelnemen aan de wedstrijd kan dit niet
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geweigerd worden en zal de scheidsrechter dit als dusdanig noteren op het wedstrijdblad. Achteraf zal er dan
van ambtswege een forfait (+ boete) toegepast worden.
Belangrijk : Zolang identiteitskaart niet getoond werd mag speler NIET aantreden. Als er iemand zijn
identiteitskaart gaat halen en/of iemand het document komt brengen mag speler absoluut NIET aantreden tot
zolang de identiteitskaart effectief getoond wordt aan de scheidsrechter. Hij kan dan ondertussen als reserve
genoteerd worden op het wedstrijdblad. Indien speler toch wil deelnemen zonder het tonen van zijn IK zal de
scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad en zal er van ambtswege een forfait (+ boete) toegepast worden.
B. Indien op eender welke manier met stellige zekerheid kan aangetoond worden dat een clublid toch aan een
officiële match heeft deelgenomen zonder voorlegging van identiteitskaart of geldig vervangend document,
zoals in 81/A aangehaald, zal ambtshalve de club bestraft worden met een forfait en € 75 boete en bekomt
betrokken speler een schorsing van één effectieve wedstrijd. Tegen deze beslissing kan de club in beroep gaan
zoals voorzien in artikel 110. Wanneer de scheidsrechter dergelijke ernstige fout niet zou hebben opgemerkt en
iemand in die omstandigheden toch als speler, afgevaardigde of coach heeft laten deelnemen zal deze
opgeroepen worden voor het Scheidsrechtercomité.
C. De opgave van een gekwetste speler is niet verplichtend. De ploegverantwoordelijke kan dit vrijblijvend aan
de scheidsrechter melden, die zulks in de kader “OPMERKINGEN SCHEIDSRECHTER” kan noteren.
D. De scheidsrechter zal, vooraleer de bladen te ondertekenen, de gegeven gele en rode kaarten noteren in de
daartoe voorziene vakken. Zulks dient te gebeuren door vermelding van het tijdstip waarop de kaart getrokken
werd (bv. 48’ - wil zeggen 48ste minuut)
82.

A. Na de wedstrijd dienen beide ploegen onderaan in de voorziene kolom te tekenen, waarbij ze zich akkoord
verklaren met alle gegevens, die zich op dat moment op het blad bevinden. Buiten de handtekening zelf dient
men in drukletters ook de naam en de voornaam te vermelden van diegene, die de handtekening plaatst. Dit
moet gebeuren door personen, die een verantwoordelijke functie hebben en als dusdanig op het blad vermeld
staan (terreinafgevaardigde, clubafgevaardigde, coach of ploegkapitein) Wanneer men andere personen het blad
laat aftekenen of wanneer het aftekenen niet correct gebeurde zoals net aangehaald zal een boete van € 5
worden aangerekend. De scheidsrechter zal eveneens tekenen in de voor hem voorziene kolom.
Als alle formaliteiten vervult zijn zal de afgevaardigde van de thuisploeg met zijn smartphone een duidelijk
leesbare foto maken van zowel het VOLLEDIGE wedstrijdblad van zijn ploeg als dat van de tegenstrever (2
aparte foto’s) en dit digitaal versturen volgens de hiervoor afgesproken procedure. Indien de afgevaardigde
verzuimt dit te doen en/of de foto niet leesbaar is zal een boete aangerekend worden van € 50. Bij herhaling
wordt deze boete telkens verdubbeld. Bij een 3de zelfde tekortkoming wordt de club opgeroepen om te
verschijnen voor het afdelingsbestuur. Indien de club geen gevolg geeft aan de uitnodiging en afwezig blijft zal
een boete uitgeschreven worden van € 100 en zal de club de eerstvolgende wedstijd(en) een forfait bekomen
totdat de club een nieuwe oproep verkrijgt om te verschijnen voor het afdelingsbestuur en gehoord werd. Er
wordt aangeraden dat de verantwoordelijke van de bezoekende ploeg ook een foto maakt van beide bladen om
achteraf eventuele discussies te vermijden alsook om de gele kaarten van hun spelers te kunnen bijhouden. De
originele wedstrijdbladen blijven in het bezit van de scheidsrechter (art.72/A). De digitale versie van de
wedstrijdbladen zijn nadien voor beide clubs online beschikbaar.
B. Wanneer een ploeg, om welke reden ook, pertinent weigert te tekenen voor akkoord van het wedstrijdblad zal
de scheidsrechter zulks noteren in het vak “ OPMERKINGEN SCHEIDSRECHTER “ van beide
wedstrijdbladen. De club is daarna verplicht om de reden van het niet ondertekenen ervan te formuleren binnen
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drie werkdagen na het voorval in een gewoon schrijven gericht aan het Secretariaat VB-OV. Het digitaal
opsturen blijft verplicht. Indien men verzuimt de brief/mail te sturen zal een retributie van € 10 toegepast
worden en bijkomend € 5 (art.82/A). Indien de brief/mail tijdig werd toegezonden zal het Secretariaat VB-OV
in de eerste plaats nagaan of de weigering om te tekenen een al dan niet gegronde reden had. Indien dit wel het
geval is zullen er verdere stappen ondernomen worden (ev. Onderzoekscomité).
C. Wanneer de scheidsrechter oordeelt dat hij een bijkomend verslag moet opstellen aangaande bepaalde feiten,
die zich hebben voorgedaan tijdens of na het affluiten van de wedstrijd, dient hij op het wedstrijdblad in het vak
“SCHEIDSRECHTERSVERSLAG” aan te vinken of er al dan niet een verslag volgt voor hetzij de thuisploeg
hetzij voor de bezoekers. Dit moet gebeuren alvorens de beide clubafgevaardigden het blad komen aftekenen
voor ontvangst. Het ontbreken van deze aanduiding doet echter niets af aan de geldigheid van het ter zake
opgestelde verslag.
D. Het wedstrijdblad blijft in het bezit van de scheidsrechter die het wedstrijdblad bij zich houdt tot het einde
van het lopende seizoen. Indien blijkt dat de foto van het wedstrijdblad, genomen door de club, niet duidelijk is
kan het verbond via deze weg nog steeds de nodige info bekomen. De scheidsrechter zal dan gecontacteerd
worden om het blad per mail en/of per post alsnog op te sturen naar het Secretariaat VB-OV. De notities die op
het wedstrijdblad werden genoteerd worden als bindend beschouwd. Wanneer de scheidsrechter, om welke
reden dan ook, iets niet vermeldde of aankruiste op het blad (bv. gele of rode kaart) mag en kan hij zulks
absoluut niet meer doen. Als hij niet meer ter plaatse is kunnen er geen wijzigingen meer geschieden en zijn de
notities op het wedstrijdblad definitief, ook indien het fout genoteerd werd door de scheidsrechter, vermits de
wedstrijdbladen voor waar en echt verklaard afgetekend werden door de beide afgevaardigden.

C. SCHEIDSRECHTERONKOSTEN
83.

De thuisclub is verplicht vóór aanvang van iedere thuiswedstrijd de scheidsrechter en de eventuele grensrechters
de volledige scheidsrechtervergoeding te betalen. Deze bedraagt € 35. Indien vastgesteld wordt dat de betaling
van de scheidsrechteronkosten niet voor aanvang van de match betaald werden zal een boete van € 5
aangerekend worden.
a) Wanneer de scheidsrechter ter plaatse de wedstrijd afgelast zal de thuisclub een onkostenvergoeding
toekennen van € 20.
b) Wanneer de wedstrijd een aanvang had genomen en in de loop ervan diende uitgesteld te worden (NIET
stopgezet omwille van één of andere onregelmatigheid) zal men nog steeds de volledige wedstrijdvergoeding
uitbetalen en zal het Verbond achteraf bepalen hoe zulks verder dient geregeld te worden. Wanneer de
scheidsrechter de wedstrijd vroegtijdig diende stop te zetten omwille van onregelmatigheden van welke aard
ook kan het onderzoekscomité eventueel ook een uitspraak doen in verband met de scheidsrechteronkosten.
d) Bij forfait ter plaatse van één der ploegen zal de thuisclub steeds de VOLLEDIGE scheidsrechteronkosten
aan de scheidsrechter uitbetalen. (zie ook art. 152/A). De bepalingen gelden eveneens voor eventueel aanwezige
grensrechters. Van de totale grensrechteronkosten zal het Verbond de helft terugbetalen aan betrokken club.
Zulks zal schriftelijk aan de club medegedeeld worden..

84.

Wanneer de wedstrijd geleid wordt door een gelegenheidsscheidsrechter (bij afwezigheid van de officiële
scheidsrechter) zal de thuisclub hem vergoeden (€ 20).

85.

Deze gelegenheidsscheidsrechter zal onderaan het scheidsrechterblad duidelijk zijn naam, adres en eventueel
telefoonnummer vermelden, samen met de vermelding ‘Gelegenheidsscheidsrechter’. (zie ook art. 73).
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86.

De te betalen scheidsrechterkosten staan voorgedrukt op het wedstrijdblad en dienen betaald te worden door de
terreinafgevaardigde voor aanvang van de wedstrijd. (art.83)

87.

Wanneer een club verzuimt of vergeet de scheidsrechter en/of grensrechters uit te betalen zal de totale som der
scheidsrechteronkosten in rekening worden gebracht, vermeerderd met een boete van € 50.

88.

Voor een tornooi moet de inrichtende club zich wenden tot het verbond omtrent een regeling inzake de
scheidsrechteronkosten.

HOOFDSTUK 7: HET BESTUUR
A. Afdelingsbestuur
89.

A. Een club, die eenmalig of herhaaldelijk onsportief gedrag vertoont, van welke aard ook, zal opgeroepen
worden om een ernstig gesprek te hebben met het Afdelingsbestuur, waarna er bepaalde maatregelen kunnen
getroffen worden (bv. vermaning, forfait, boete,…). Een tweede dergelijke verschijning voor het
Afdelingsbestuur kan dan gevolgen hebben zoals voorzien in de hierna volgende artikel B of artikel 90/A.
B. Wanneer er ernstige incidenten gebeuren tijdens de wedstrijd dient de scheidsrechter een verslag op te
stellen. Indien uit dit verslag blijkt dat er sprake is van ernstige en aanhoudende kritiek, scheldwoorden,
ongepastheden, e.d. aan het adres van de scheidsrechter zullen volgende bijkomende maatregelen genomen
worden :
a/ een eerste verwittiging en waarschuwing via mail en brief aan de clubsecretaris dat dergelijke zaken zich
niet meer mogen voordoen en dat het clubbestuur hun spelers hiervan terdege moet inlichten.
b/ bij herhaling van dergelijke feiten volgt een tweede mail en schrijven (tweede verwittiging) en wordt het
clubbestuur uitgenodigd om te verschijnen voor het Afdelingsbestuur. In dit geval zal het Afdelingsbestuur
een bijkomende bestraffing opleggen in de vorm van één of twee ambtshalve forfaits (zonder boete) en
waarvan de club schriftelijk in kennis zal gesteld worden . Afhankelijk van de ernst van de zaken heeft het
afdelingsbestuur ook de mogelijkheid om de desbetreffende club te ontslaan. Indien de club geen gevolg
geeft aan de uitnodiging en afwezig blijft zal een boete uitgeschreven worden van € 100 en zal de club de
eerstvolgende wedstijd(en) een forfait bekomen totdat de club een nieuwe oproep verkrijgt om te verschijnen
voor het afdelingsbestuur en gehoord werd. Tegen deze beslissing en uitspraak kan men niet in beroep gaan.
c/ bij een derde keer dat de club tegen deze regels zondigt zal het clubbestuur een officieel schrijven
bekomen om te verschijnen voor het Afdelingsbestuur waarbij onherroepelijk het ontslag van de club zal
worden uitgesproken. Tegen deze beslissing en uitspraak kan men niet in beroep gaan.
C. Wanneer een club niet voldoet aan de doelstellingen en de richtlijnen van de Kavvv-vb-ov kan deze club, na
gehoord te zijn geweest door het Afdelingsbestuur, uit competitie worden genomen en kunnen het
aansluitingsbedrag en de waarborgsom verbeurd verklaard worden. Indien deze beslissing genomen werd voor 1
december kunnen de spelers van deze club nog naar een andere club overgaan op voorwaarde dat niet meer dan
twee spelers van de ontslagen club tezamen kunnen aansluiten bij die andere club en tevens rekening houdend
met de bepalingen vervat in art.33. Tevens kunnen nog andere bijkomende maatregelen uitgesproken worden,
zoals bv. een tijdelijke schorsing van spelers en/of bestuursleden, al dan niet met doorgave aan de Interfederale
Conventie. Dergelijke beslissing zal per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan de clubsecretaris.
D. Wanneer een club, die met meer dan 1 ploeg in competitie speelt, met één van de ploegen uit competitie
wordt genomen volgens de hierboven opgenoemde bepalingen van art.89 kan het afdelingsbestuur volgende
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beslissing nemen : De club wordt integraal ontslagen en alle ploegen worden uit competitie genomen. Enkel de
ploeg waarover het gaat wordt uit competitie genomen maar alle spelers die tijdens het lopende seizoen effectief
aangetreden hebben bij de ploeg in kwestie worden afgeschreven. Tegen deze beslissing en uitspraak kan men
niet in beroep gaan. Indien deze beslissing genomen werd voor 1 december kunnen de spelers van deze club nog
naar een andere club overgaan op voorwaarde dat niet meer dan twee spelers van de ontslagen club tezamen
kunnen aansluiten bij die andere club en tevens rekening houdend met de bepalingen vervat in art.33. Na 1
december kunnen niet meer dan twee spelers van de ontslagen club tezamen aansluiten bij een andere club voor
het seizoen daarop volgend.
90.

A. Na 1 december kunnen niet meer dan twee spelers van de ontslagen club tezamen aansluiten bij een andere
club voor het seizoen daarop volgend. Het is mogelijk dat een bepaalde club een her-inschrijving voor een
nieuw seizoen geweigerd wordt op grond van bepaalde feiten en omstandigheden, strijdig met de Kavvv-vb-ov
richtlijnen en doelstellingen. Deze maatregel kan genomen worden nadat een afvaardiging van het clubbestuur
voor het Afdelingsbestuur verschenen is. De beslissing van het Afdelingsbestuur zal daarna schriftelijk aan de
clubsecretaris ter kennis worden gebracht. Als bijkomende maatregel zal er bepaald worden dat de spelers van
deze club naar een andere club kunnen overgaan op voorwaarde dat niet meer dan twee spelers van de ontslagen
club tezamen kunnen aansluiten bij die andere club.
B. Anderzijds kan er wel toestemming tot her-inschrijving verleend worden mits in acht name van bepaalde
aanbevelingen, die strikt dienen opgevolgd te worden, zo niet zal onherroepelijk art. 89/B toegepast worden.
C. Tegen de maatregelen voorzien in artikels 89/B en 90/A is geen beroep mogelijk bij de Kavvv-vb-ov en kan
betrokken club enkel in ‘Hoger Beroep’ gaan bij de Raad van Bestuur van de KAVVV&FEDES, cfr. art.112 en
zoals voorgeschreven in de statuten.

B. Comités
1. ALGEMEEN
91.

De samenstelling en leden van elk comité kan men terugvinden op de website. Elk comité is samengesteld uit
minstens 4 leden. De leden, die deel uitmaken van het Onderzoekscomité, Beroepscomité en elk Bestuurslid die
als waarnemer wedstrijden bijwoont, hebben het recht aanbevelingen te verstrekken, zowel aan bestuursleden
van clubs, spelers als aan de scheidsrechter en/of grensrechters. Elk bezoek heeft een officieel karakter. Ieder lid
van het Onderzoekscomité, Beroepscomité en elk Bestuurslid van de Afdeling Voetbal VB-OV dient een
verslag op te stellen van eventuele onregelmatigheden, die voor, tijdens of na de wedstrijd zouden gebeuren en
waarvan de scheidsrechter niets kon zien of zou hebben gezien. Dit verslag dient opgesteld te worden voor het
Onderzoekscomité en zal behandeld worden als een scheidsrechterverslag. Het Onderzoekscomité zal
hieromtrent een eventuele uitspraak doen.

92.

Iedere speler, afgevaardigde of bestuurslid van een club, opgeroepen om te verschijnen, mag zich laten bijstaan
door maximum één andere persoon. De zittingen van alle comités worden in de Nederlandse taal gehouden. De
opgeroepen persoon, die het Nederlands niet of onvoldoende machtig is, niet spreekt of begrijpt, dient zich
verplicht te laten bijstaan door iemand, die buiten de taal van de opgeroepen persoon, zich vlot en correct in het
Nederlands kan uitdrukken.

93.

A. De scheidsrechter, alsook de leden van het Afdelingsbestuur en de medewerkers, dienen verslag op te maken
van alle onregelmatigheden of ongepastheden, voor, tijdens of na de wedstrijd, gepleegd door één of meerdere
personen, die enerzijds een officiële functie vervullen, drager zijn van een armband en als dusdanig vermeld
staan op het wedstrijdblad of anderzijds geen officiële functie vervullen, niet op het scheidsrechterblad vermeld
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staan, maar die gekend zijn of waarvan geweten is of vernomen wordt dat ze wel degelijk lid zijn van een club.
Dit verslag dient samen met het wedstrijdblad overgemaakt, waarna het voor verdere behandeling aan het
bevoegde Comité zal bezorgd worden.
B. Ingevolge de bepalingen van art. 93/A en het ter zake opgestelde verslag van de scheidsrechter, een lid van
het Afdelingsbestuur of een medewerker, kan het Onderzoekscomité de in verslag vermelde clubleden of
clubbestuur oproepen en kunnen er maatregelen en/of schorsingen voor officiële wedstrijden uitgesproken
worden, zelf indien betrokken clublid of bestuur geen officiële functie vervulde en niet op het
scheidsrechterblad vermeld stond. In ieder geval zal er een boete van € 25 aangerekend worden en bij herhaling
van dergelijke feiten kan artikel 89 (A en B) toegepast worden. Het clubbestuur heeft de verplichting om de
oproeping tijdig aan het betrokken club- of bestuurslid ter kennis te brengen. Bij verzuim of laattijdigheid
hiervan zal het clubbestuur ter verantwoording opgeroepen worden voor het Afdelingsbestuur.
94.

A. De scheidsrechter, alsook de leden van het Afdelingsbestuur of de medewerkers, dienen een verslag op te
stellen inzake het wangedrag, ongepastheden of ongeoorloofde uitlatingen vanwege supporters of toeschouwers.
Het is de taak van de terrein- en clubafgevaardigde(n) deze tot kalmte en behoorlijk gedrag aan te manen. Indien
met zekerheid kan uitgemaakt worden tot welke ploeg deze toeschouwers behoren, zal deze club voor het
bevoegde Comité dienen te verschijnen. Bij herhaling van dergelijke feiten kan art.89/A en B toegepast worden.
B. Ingevolge de bepalingen van artikel 94/A en het ter zake opgestelde verslag van de scheidsrechter, een lid
van het Afdelingsbestuur of een medewerker, kan het Onderzoekscomité het bestuur van de club, waartoe de
supporters behoren, oproepen en kunnen er maatregelen en of schorsingen voor officiële wedstrijden
uitgesproken worden. Wanneer niet uitgemaakt kan worden tot welke club de betrokken supporters of
toeschouwers behoorden zal de thuisclub en de terreinafgevaardigde ter verantwoording opgeroepen, indien er
supporters van beide clubs bij betrokken zijn zullen beide clubbesturen een oproeping tot verschijnen bekomen.
In ieder geval zal een boete van € 50 aangerekend worden en bij herhaling van dergelijke feiten kan art. 89/A,
&C toegepast worden.

95.

De scheidsrechter is verplicht een bondig en correct verslag op te stellen bij uitsluiting van een speler. Op de
website van KAVVV-VB-OV kunnen de scheidsrechters dergelijk blanco verslag terugvinden, invullen en
onmiddellijk via mail overmaken. Dit formulier dient uiterlijk maandag avond in ons bezit te zijn.
Scheidsrechters die verslag op het voorgedrukt formulier verzenden per post : dit dient uiterlijk zondag in de
postbus gestoken worden zodat het dinsdag in ons bezit is.

2. ONDERZOEKSCOMITE
A. Werking
96.

A. Het Onderzoekscomité neemt kennis van de klachten en uitsluitingen en velt hierover beslissingen. Het
Onderzoekscomité oordeelt of een uitgesloten speler al dan niet voorafgaandelijk dient gehoord te worden. De
clubsecretaris ontvangt desbetreffend een uitnodiging. Het clubbestuur heeft de verplichting om de oproeping
tijdig aan het betrokken lid ter kennis te brengen. Bij verzuim of laattijdigheid hiervan zal het clubbestuur ter
verantwoording worden opgeroepen voor het afdelingsbestuur. Normaal gezien wordt de speler uitgenodigd te
verschijnen op de tweede of derde maandag na betrokken speeldag waarop de uitsluiting viel. Bij ontstentenis
van enige oproep doet de clubsecretaris er best aan tijdig de Voorzitter van het Onderzoekscomité te raadplegen
teneinde navraag te doen wanneer betrokkene moet voorkomen.
B. Het Onderzoekscomité is bij machte om, in verband met uitsluitingen voor sommige vergrijpen, een
onmiddellijke uitspraak te doen. Betrokken club en speler(s) dienen NIET te verschijnen voor het
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Onderzoekscomité en de clubsecretaris zal hiervan schriftelijk verwittigd worden. Een retributie van € 5 zal
niettemin steeds aangerekend worden. Tegen een onmiddellijke uitspraak kan men in beroep gaan zoals
voorzien in artikel 110.
C. Bij zwaarwichtige feiten tijdens officiële wedstrijden is het Onderzoekscomité bij machte om bij
hoogdringendheid een spoedprocedure toe te passen ten einde een onmiddellijke schorsing tot verschijnen door
te voeren van een speler of van een lid van een club. Wanneer het Onderzoekscomité niet bij machte is om met
spoed te zetelen zal de Voorzitter van het Onderzoekscomité, of zijn bevoegde vervanger, in samenspraak met
de Afdelingsvoorzitter, alle voorlopige maatregelen nemen, die zich alsdan kunnen opdringen. Hij kan tevens,
in overleg met de Afdelingsvoorzitter, indien nodig op de genomen beslissing terugkomen. De met
spoedprocedure genomen maatregelen hebben een voorlopig karakter, die geen beïnvloeding hebben op een
later uitgesproken straf en daarenboven is hiertegen geen beroep mogelijk. De genomen maatregel binnen deze
spoedprocedure zal schriftelijk of via mail aan de clubsecretaris gezonden worden. Hierin zal tevens melding
gemaakt worden op welke datum de voorlopig geschorste speler of clublid alsmede alle betrokkenen zullen
dienen te verschijnen voor het Onderzoekscomité. Men is verplicht hieraan gevolg te geven en kan enkel bij
belet handelen zoals voorzien in art. 100/A.
97.

Iedere speler, die voor het Onderzoekscomité dient te verschijnen moet aldaar in het bezit zijn van zijn
identiteitskaart en/of een geldig officieel document, dat spontaan voorgelegd moet worden aan de voorzitter van
het Comité. De club, wiens speler hiermede in gebreke blijft, wordt beboet met € 10.

98.

De frequentie van de zittingen van het Onderzoekscomité wordt vastgesteld in functie van het aantal en de aard
van de te behandelen aangelegenheden.

99.

A. Per zitting en per te behandelen dossier zal de club van de te verschijnen speler, afgevaardigde of bestuurslid
een retributie van € 15 ten laste gelegd worden. Deze retributie is niet van kracht voor een ingediende klacht.
B. Wanneer het Onderzoekscomité een uitspraak velt waarbij de wedstrijduitslag wordt omgezet in forfaitcijfers
zal eveneens de boete voor forfait, € 75 aangerekend worden aan de betrokken club.
C. Wanneer het Onderzoekscomité oordeelt dat ook de scheidsrechter op de zitting dient aanwezig te zijn, zal
deze een verplaatsingsvergoeding bekomen van € 20 welke op de boetetabel zal gezet worden van de ploeg, die
verantwoordelijk wordt gesteld voor de feiten. Bij een uitspraak waar beide clubs in gebreke worden gesteld
zullen deze kosten gelijkmatig verdeeld worden.

100.

A. Men spreekt slechts van een GELDIGE afwezigheid wanneer er een bewijs van de werkgever of van een
geneesheer kan voorgelegd worden. Dit bewijs zelf moet uiterlijk op de bewuste zitting zelf worden
binnengeleverd door een lid van de betrokken club. Werd deze formaliteit niet vervuld gaat het om een
ONGEWETTIGDE afwezigheid.
B. Bij GELDIGE afwezigheid voor een eerste zitting, waarvoor speler, afgevaardigde of bestuurslid opgeroepen
werd, ontvangt de club een tweede oproeping voor de volgende zitting van het Onderzoekscomité. Indien
betrokkene aldaar aanwezig is zal de zaak behandeld worden en zal er een retributie van € 15 aangerekend
worden. Indien betrokkene, al dan niet gewettigd, afwezig blijft op de tweede zitting zal art. 100/C toegepast
worden.
C. Bij ONGEWETTIGDE afwezigheid voor een eerste zitting, waarvoor speler, afgevaardigde of bestuurslid
opgeroepen werd, zal betrokkene geen tweede oproep bekomen en zal er onmiddellijk een straf bij verstek
worden uitgesproken. Wanneer ter zitting een lid van het clubbestuur aanwezig is zal er een retributie van € 25
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aangerekend worden. Wanneer er echter ter zitting niemand van de club aanwezig is zal er een boete van € 50
aangerekend worden. Wanneer een club in herhaling valt inzake deze bepalingen zal de boete verdubbeld
worden. Bij een derde keer volgt een oproep tot verschijnen voor het Afdelingsbestuur.
101.

Uitsluitingen e.d. gebeurd tijdens de laatste globale competitiewedstrijden van het seizoen zullen zonder verder
uitstel behandeld worden tijdens de laatste zitting(en) van het Onderzoekscomité. Bij afwezigheid van de
opgeroepene (n) zal de zaak alleszins behandeld worden en zal er bij verstek toch een uitspraak geveld worden.
Wanneer er na de laatste globale speeldag nog losse resterende competitiewedstrijden moeten gespeeld worden
is het Onderzoekscomité bij machte om onmiddellijk ingaande schorsingen op te leggen aan spelers en/of
clubleden, die een rode kaart bekwamen. Wanneer het Onderzoekscomité niet bij machte is om met spoed te
zetelen zal de Voorzitter van het Onderzoekscomité of diens bevoegde vervanger met minstens 3 andere leden
van het Onderzoekscomité de op te leggen schorsing bepalen. Deze schorsing zal schriftelijk of via mail aan de
clubsecretaris toegezonden worden.

102.

De uitspraken van het Onderzoekscomité kunnen daags na iedere zitting geraadpleegd worden op de website
van de afdeling via een aparte link/pagina ‘Onderzoekscomité’. Dit is van belang voor het aantekenen van
bezwaar tegen onmiddellijke uitspraken (art. 96/B) en het aantekenen van beroep (art. 110). De betrokken club
ontvangt bovendien een schriftelijke kennisgeving van de uitgesproken straf van het Onderzoekscomité, waarin
vermeld staat wanneer de schorsing aanvangt.

B. Indienen klacht
103.

Het indienen van een klacht is onderworpen aan volgende toepassingsmodaliteiten:
a) per aangetekend schrijven te richten aan de Voorzitter van het Onderzoekscomité. Dit schrijven kan tevens
via mail (met leesbevestiging) verzonden worden;
b) gelijktijdig een bedrag van € 50 storten op de bankrekening IBAN: BE24 0682 4294 7338 van de KAVVVVB-OV met vermelding van de clubnaam gevolgd door ‘klacht en briefdatum’;
c) de klacht moet binnen de TIEN kalenderdagen na de feiten ingediend zijn.
d) in het schrijven moet melding gemaakt worden dat de borgsom gestort werd door opgave van de datum van
de betaling;
e) de klacht moet een volledige opsomming inhouden van de inbreuken, die door betrokken club werden
vastgesteld;
f) de klacht is verplicht te ondertekenen door clubvoorzitter en secretaris; Indien de klacht uitgaat van een speler
of ander lid van de club dient betrokkene zelf en verplichtend samen met de voorzitter en secretaris te tekenen.
g) Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd zal de klacht onontvankelijk verklaard
worden.

104.

Bepalingen betreffende de borgsom:
Deze wordt beschouwd als kosten voor het geding.
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3. BEROEPSCOMITE
A. Werking
105.

Een club kan tegen een uitspraak van het Onderzoekscomité aangaande een straf of een klacht of tegen een van
ambtswege uitgesproken forfait en/of schorsing in beroep gaan. Een speler of ander lid van de club kan enkel
via zijn clubbestuur in beroep gaan. Het indienen van een beroep heeft GEEN opschorting van de straf tot
gevolg.

106.

Het Beroepscomité oordeelt soeverein of de in eerste aanleg uitgesproken beslissing dient gehandhaafd of
gewijzigd te worden.

107.

Het instellen van beroep schorst de in eerste aanleg uitgesproken beslissing niet. De in het Onderzoekscomité
genomen beslissing blijft bijgevolg van kracht tot ze, ingevolge uitspraak van het Beroepscomité, eventueel
behouden of gewijzigd wordt.

108.

A. Het Beroepscomité kan iedereen oproepen, die men van nut acht om te horen in de betrokken zaak. Iedereen
die voor het Beroepscomité geroepen wordt zal hiertoe een schriftelijke uitnodiging krijgen via de secretaris van
de club. Het clubbestuur heeft de verplichting om de oproeping tijdig aan het betrokken lid ter kennis te
brengen. Bij verzuim of laattijdigheid zal het clubbestuur ter verantwoording worden opgeroepen voor het
Afdelingsbestuur. Indien de betrokken speler, afgevaardigde of lid van een club, in wiens belang het beroep
werd ingediend, laattijdig (max. 30 min. na het voorziene uur) of volkomen ongewettigd afwezig blijft op de
zitting van het Beroepscomité waarvoor hij werd uitgenodigd zal de zaak toch behandeld worden en zal een
uitspraak geveld worden. De club bekomt een boete van € 100. Tegen deze uitspraak kan betrokkene enkel nog
in Hoger Beroep gaan bij de Raad van Bestuur.
Wanneer de opgeroepen persoon zich op een geldige wijze laat verontschuldigen, zijnde minstens 72 uur voor
de aanvang der zitting en gemeld bij de Voorzitter van het Beroepscomité, zal er een tweede zitting worden
vastgelegd. Alsdan zal men verplichtend het bewijs van de afwezigheid op de eerste zitting (briefje werkgever
of doktersattest) moeten voorleggen. Indien de opgeroepen persoon wederom, hetzij gewettigd of ongewettigd
afwezig blijft op de tweede zitting, zal de zaak toch behandeld worden en zal er een uitspraak geveld worden
waartegen men enkel in Hoger Beroep bij de Raad van Bestuur kan gaan. De club bekomt een boete van € 100.
B. Wanneer het Beroepscomité een uitspraak velt waarbij de wedstrijduitslag wordt omgezet in forfaitcijfers zal
eveneens de boete voor forfait, zijnde € 75, aangerekend worden aan betrokken club. Dit is niet van toepassing
als het handelt over de bevestiging van een forfait, die al door het Onderzoekscomité was uitgesproken.
C. Wanneer het Beroepscomité oordeelt dat ook de scheidsrechter op de zitting dient aanwezig te zijn, zal deze
een verplaatsingsvergoeding bekomen van € 20.

109.

De beslissing getroffen door het Beroepscomité wordt via een officieel schrijven ter kennis gebracht aan de
betrokken club en zal tevens verschijnen op de website van de afdeling KAVVV-VB-OV.

B. Indienen beroep
110.

Het indienen van een beroep is onderworpen aan de volgende toepassingsmodaliteiten:
a) binnen de 10 dagen na het verschijnen van de door het Onderzoekscomité uitgesproken straffen op de website
dient men bezwaar aan te tekenen door middel een mail en een bevestiging per brief aan de Voorzitter van de
Afdeling waarin men te kennen geeft in beroep te willen gaan tegen de uitgesproken sanctie.
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b) gelijktijdig een bedrag van € 150 storten op de bankrekening IBAN: BE24 0682 4294 7338 van de KAVVVVB-OV met vermelding van de clubnaam gevolgd door ‘beroep en datum van verstuurde mail’;
c) in de mail moet melding gemaakt worden dat de borgsom gestort werd door opgave van de datum van
storting of overschrijving met vermelding van het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder;
d) in de mail moet op een duidelijke wijze aangehaald worden om welke reden men in beroep wenst te gaan;
e) de brief dient verplicht ondertekend te worden door de clubvoorzitter en/of secretaris.
f) indien aan één van de bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd zal het beroep onontvankelijk verklaard
worden.
g) Het instellen van een beroep schorst evenwel de eerste uitgesproken beslissing niet.
111.

Bepalingen betreffende de borgsom:
De gestorte som dient als kosten van het geding.
4. HOGER BEROEP - RAAD VAN BESTUUR

112.

Tegen een uitspraak van het Beroepscomité kan men nog in Hoger Beroep gaan bij de Raad van Bestuur en dit
uiterlijk ACHT dagen na de uitspraak van het Beroepscomité. Zulks kan enkel en alleen wanneer de zaak eerst
door zowel het Onderzoekscomité als door het Beroepscomité is behandeld geworden. Om in Hoger Beroep te
gaan dient men een aangetekend schrijven te zenden aan de Algemene Voorzitter zijnde Paul Tersago
(Heiligstraat 63 bus 1 – 2620 Hemiksem – Tel 03/8876668 – Gsm 0486/514233 – Email paultersago@skynet.be
met daarin de nodige gegevens in verband met de uitspraak waarvoor men in Hoger Beroep wenst te gaan. Men
dient tevens een borg van € 150 te storten op de bankrekening IBAN: BE80 2200 9433 6677 van de
KAVVV&FEDES te 2600 Berchem . Wanneer de aanvraag ontvankelijk verklaard wordt zullen de te
verschijnen personen een oproeping toegezonden krijgen. In zoverre ze aangesloten zijn bij een club zullen deze
personen via de clubsecretaris een oproeping bekomen. Het clubbestuur heeft de verplichting om de oproeping
tijdig aan het betrokken lid ter kennis te brengen. Bij verzuim of laattijdigheid hiervan zal het clubbestuur ter
verantwoording geroepen worden voor het Afdelingsbestuur. De club kan verantwoordelijk gesteld voor de
gemaakte kosten van het geding. Personen, die opgeroepen worden en niet aangesloten zijn bij een club, zullen
persoonlijk verwittigd worden. Bij geldige afwezigheid dient men te handelen volgens art. 100. Het indienen
van hoger beroep heeft geen opschorting van straf tot gevolg.

5. CONTROLE COMITE
113.

Van elk bezoek door een lid van het Controlecomité wordt door dit lid een verslag opgemaakt dat dient
overgemaakt aan het bestuur van de Kavvv-vb-ov, dat oordeelt over een eventuele te volgen procedure.

6.
7. OVERNAME SCHORSINGEN ANDERE VERBONDEN
115.

De schorsingen vanaf zes speeldagen uitgesproken door KAVVV&FEDES Minivoetbal, Voetbal Antwerpen en
door andere Federaties o.a. KBVB, Voetbal Vlaanderen, A.B.S.S.A., Interbanken, FTF, enz … worden
overgenomen door de afdeling Kavvv-vb-ov. De betrokken club zal in kennis gesteld worden via een officieel
schrijven van zodra de schorsing onze federatie bereikt. De schorsing van betrokken speler gaat in vanaf het
ogenblik dat de club ons schrijven ontvangen heeft. De schorsing zal tevens verschijnen op de website.
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116.

Schorsingen van zes speeldagen en meer, uitgesproken door het Onderzoekscomité of het Beroepscomité van
Kavvv-vb-ov worden aan de onder art.115 opgesomde federaties meegedeeld, alwaar deze sancties mogelijk
van kracht zullen zijn.

117.

Indien een speler, aangesloten bij ons Verbond, tijdens een vriendschappelijke wedstrijd of tornooi, ingericht
door de KAVVV&FEDES of vreemd aan de KAVVV&FEDES, doch onder auspiciën en met medewerking van
één der hierboven verbonden, wordt uitgesloten, dan zal deze speler verschijnen voor het Onderzoekscomité van
onze Federatie.

HOOFDSTUK 8: KAARTEN EN STRAFBEPALINGEN
A. Gele kaarten
118.

A. Een speler, die tijdens een officiële wedstrijd één gele kaart bekomt, mag verder aan de wedstrijd deelnemen.
Dergelijke gele kaart zal beboet worden met € 3. (twee gele kaarten tijdens dezelfde match zie art. 119/A)
B. Als de speler tijdens de wedstrijd slechts één gele kaart bekomt zal deze door het Verbond genoteerd worden.
Wanneer deze speler tijdens competitie- en bekerwedstrijden in totaal DRIE gele kaarten heeft opgelopen zal hij
AUTOMATISCH geschorst worden voor EEN effectieve officiële wedstrijd. Van deze schorsing zal de club
geenszins enig bericht ontvangen. De speler wordt geschorst voor de onmiddellijke eerstvolgende officiële
wedstrijd, volgend op de match waarop hij zijn derde gele kaart bekwam.
C. Wanneer diezelfde speler verder in de loop van de competitie en beker een vierde en een vijfde gele kaart
krijgt zullen deze kaarten geen rechtstreeks gevolg hebben (geen schorsing, wel boete).
Vanaf een zesde gele kaart is de automatische bestraffing als volgt , bij de zesde gele kaart twee officiële
wedstrijden, bij de zevende drie off. wedstrijden, bij de achtste vier off. wedstrijden, bij de negende vijf off.
wedstrijden. De schorsing gaat steeds onmiddellijk in na het bekomen van betrokken gele kaart. Van deze
schorsing bekomt de club evenmin enig schrijven. (geschorste spelers per speeldag: zie website)
D. Wanneer de onder C vermelde automatische schorsingen niet kunnen ingaan zoals voorzien op de
eerstvolgende officiële wedstrijd omwille van globaal uitstel, los uitgestelde wedstrijd of forfait van de ploeg
waartoe de geelgeschorste speler behoort, zal de schorsing verschoven worden naar de eerste daaropvolgende
officiële wedstrijd. De club bekomt van deze verschuiving geen schrijven.

119.

A. Wanneer een speler tijdens één zelfde wedstrijd een tweede gele kaart krijgt zal zulks gelijkstaan met een
rode kaart en dient de speler het speelveld te verlaten en zich direct naar de kleedkamers begeven. (zie ook art.
70/B) Hij wordt AUTOMATISCH geschorst voor EEN effectieve officiële wedstrijd. Van deze schorsing zal de
club geenszins enig bericht ontvangen. De speler wordt geschorst voor de onmiddellijke eerstvolgende officiële
wedstrijd, volgend op de match waarop hij deze twee gele kaarten bekwam.
Bij een tweede maal dat dezelfde speler in één match twee gele kaarten bekomt zal hij een automatische
schorsing van TWEE effectieve officiële wedstrijden oplopen, ingaand op de eerstvolgende officiële wedstrijd
na deze waarop hij die twee gele kaarten bekwam. Bij een derde maal dat dezelfde speler in één match twee
gele kaarten bekomt zal hij een automatische schorsing van DRIE effectieve officiële wedstrijden oplopen,
ingaand op de eerstvolgende officiële wedstrijd na deze waarop hij die twee gele kaarten bekwam. Bij meer dan
drie keren dat dezelfde speler in één match twee gele kaarten bekomt zal hij telkens een automatische schorsing
van DRIE effectieve officiële wedstrijden oplopen, ingaand op de eerstvolgende officiële wedstrijd na deze
waarop hij die twee gele kaarten bekwam. De club zal telkens geenszins enig bericht ontvangen. Deze twee gele
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kaarten tijdens één wedstrijd hebben een boete van € 6 tot gevolg, maar worden niet in de telling opgenomen
zoals hierboven aangehaald onder 118/ B en C. Wanneer een speler op dezelfde speeldag aan twee wedstrijden
deelneemt en hij een gele kaart bekomt tijdens de eerste wedstrijd, mag hij aan de tweede wedstrijd deelnemen.
Bekomt hij echter tijdens die eerste wedstrijd een tweede gele kaart mag hij niet aan de tweede wedstrijd
deelnemen. Indien hij toch aan de tweede wedstrijd zou deelnemen wordt hij beschouwd als een niet
speelgerechtigde speler en zal voor die tweede wedstrijd artikel 21 toegepast worden. Indien hij in iedere
wedstrijd één gele kaart bekomt zal de laatste gekregen gele kaart niet als rood beschouwd worden en worden
beide gele kaarten afgehandeld zoals hierboven voorzien onder 118/ B en C. Als deze speler tijdens de eerste
wedstrijd één gele kaart bekwam en tijdens de tweede wedstrijd twee gele kaarten, zal enkel de gele kaart van de
eerste wedstrijd behandeld worden zoals hierboven aangehaald in 118/B en C. De twee gele kaarten in de
tweede wedstrijd zullen behandeld worden zoals voorzien in 119/A.
120.

Een gele kaart zowel bekomen tijdens een bekerwedstrijd als tijdens een competitiematch worden opgenomen in
de telling. De opgelopen schorsingen naar aanleiding van gele kaarten, ongeacht of ze tijdens een competitiematch dan wel een bekerwedstrijd werden opgelopen, betreffen steeds effectieve officiële wedstrijden.

121.

Op het einde van het seizoen vervalt het aantal bekomen gele kaarten. Een speler, die tijdens de allerlaatste
officiële wedstrijd van zijn club nog zijn derde, zesde, zevende,… gele kaart van het seizoen bekomt wordt
geschorst vanaf de eerste officiële wedstrijd van het daaropvolgende seizoen. Dat geldt eveneens wanneer een
speler erin zou slagen tijdens de laatste drie officiële wedstrijden van zijn club nog driemaal een gele kaart te
krijgen. Van deze schorsing zal de club geenszins enig bericht ontvangen.

B. Schorsingen
122.

A. Alle schorsingen uitgesproken door het Onderzoek- of Beroepscomité betekenen EFFECTIEVE officiële
wedstrijden zodat het uitstellen van een wedstrijd insgelijks de schorsing naar de eerstvolgende officiële
wedstrijd doet overhevelen. Bij forfait van één der ploegen voor een bepaalde wedstrijd zal de schorsing
eveneens naar de eerstvolgende officiële wedstrijd gebracht worden, indien de speler behoort tot de forfait
gevende club. Wanneer de speler behoort tot de forfait verkrijgende club zal de schorsing NIET overgeheveld
worden en wordt de wedstrijd als gespeeld beschouwd. Zulks geldt niet wanneer de tegenpartij algeheel forfait
gaf voor aanvang van of tijdens het seizoen of wanneer de tegenstrever door de Federatie uit competitie werd
genomen. In deze gevallen zal de schorsing wel overgeheveld worden naar de eerstvolgende officiële wedstrijd.
Bij een algehele afgelasting of een afgelasting ter plaatse voor aanvang van de match worden de schorsingen
overgeheveld naar de eerstvolgende officiële wedstrijd. Wanneer de wedstrijd een aanvang heeft genomen, doch
omwille van de weersomstandigheden in de loop van de speeltijd dient gestaakt te worden, zal de schorsing
eveneens overgeheveld worden naar de volgende speeldag. Indien de wedstrijd door andere omstandigheden
gestaakt wordt zal zulks afhankelijk zijn van de beslissing ter zake van het Onderzoekscomité.
B. De schorsing voor een speler, die een rechtstreekse rode kaart bekwam, zal door het Onderzoekscomité
bepaald worden, waarbij de speler al dan niet opgeroepen zal worden om te verschijnen. Een speler, die
daarentegen tijdens eenzelfde match twee gele kaarten bekwam, wordt automatisch geschorst voor één officiële
wedstrijd onmiddellijk volgend op de match waarop hij de twee gele kaarten bekwam (zie art. 119/A).
C. Een schorsing is slechts teneinde nadat de volledige tijdsduur van de uitgesproken straf (o.a. effectieve
officiële wedstrijden of tot een bepaalde datum) is afgelopen. De speler in kwestie is daarna onmiddellijk terug
speelgerechtigd.
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D. Wat betreft de aanvangsdatum van schorsingen hebben onmiddellijke schorsingen voor gele kaarten
voorrang op de schorsingen uitgesproken door het Onderzoeks- of Beroepscomité of overgenomen door de
Interfederale Conventie. Een speler, die een schorsing inzake gele kaarten opliep en eveneens een schorsing
bekwam inzake een rode kaart zal eerst de schorsing der gele kaarten uitzitten en onmiddellijk aansluitend zal
de schorsing voor de rode kaart ingaan.
E. Het niet naleven van bovenstaande bepalingen (122/A-D) heeft de toepassing van art.125/A tot gevolg.
F. Wekelijks zal een aangepaste lijst van de geschorste spelers op de website van de afdeling geplaatst worden.
Hierop worden alle lopende schorsingen vermeld (uitgesproken door comité(s), inzake gele kaarten, inzake
conventie,…). Het zijn echter in de eerste plaats de clubs zelf, die moeten instaan voor het correct bijhouden van
de schorsingen van hun spelers. De lijst op de website kan door omstandigheden eventuele onjuistheden
bevatten, maar hiervoor kan het Afdelingsbestuur niet verantwoordelijk gesteld worden. Enkel indien een club
pertinent kan aantonen dat haar gegevens niet overeenstemmen met deze op de gepubliceerde lijst en
hieromtrent een concrete vraag kan formuleren mag er contact genomen worden met het Afdelingsbestuur om
nazicht daarvan te doen. Op algemene vragen echter zal er geen nazicht gedaan worden.
123.

A. Een speler, welke een schorsing oploopt bij een club, die over méér dan één ploeg beschikt, mag niet
aantreden bij de andere ploegen van zijn club, dit tot de volledige duurtijd van de uitgesproken straf is
afgelopen. Zulks is van tel voor alle mogelijke schorsingen (gele kaarten, uitspraak van een comité of via
Conventie)
B. De schorsing van een speler van een club, die meerdere ploegen in competitie brengt, vervalt als om het even
elke ploeg van de club op de speeldag van zijn schorsing een officiële wedstrijd speelt, ook al heeft hij in dat
elftal zijn schorsing niet opgelopen. Dit geldt niet wanneer de andere ploeg(en) dan deze waarbij de speler de
schorsing heeft opgelopen, tijdens de schorsingsperiode een losse vooruitgeschoven wedstrijd zou spelen.

124.

A. Gedurende de periode van de sanctie is het een geschorste speler verboden een officiële functie (o.a.
afgevaardigde, coach, scheidsrechter e.d.) bij een wedstrijd uit te oefenen. De club, waartoe de gesanctioneerde
speler of de afgevaardigde behoort, zal de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers en beboet worden met € 75,
indien een inbreuk van dit artikel wordt vastgesteld.
B. Wie als terrein- of clubafgevaardigde voor een bepaalde periode geschorst werd mag tijdens deze periode
geenszins aantreden als speler. Bij overtreding hiervan zal de club de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers en
beboet worden met € 75 en zal de afgevaardigde ter vervanging een schorsing bekomen van één officiële
wedstrijd.
C. Wanneer de scheidsrechter, een lid van het Controlecomité of Afdelingsbestuur opmerkt dat een geschorste
afgevaardigde zich in de periode van de schorsing als toeschouwer toch nog schuldig zou maken aan
wangedrag, ongeoorloofde uitlatingen e.d. en dient er ter zake een verslag opgesteld te worden. De club zal
beboet worden met € 50 en ernstige aanbevelingen bekomen. Bij herhaling hiervan zal het clubbestuur dienen te
verschijnen voor het Afdelingsbestuur en kunnen er bijkomende maatregelen getroffen worden. (art.89)

125.

A. Een club, die één of meerdere geschorste spelers heeft laten deelnemen aan een wedstrijd, waarin deze(n)
nog niet mochten aantreden, zal van ambtswege een forfait met daarbij horende boete van € 75 bekomen. De
betrokken speler(s) zal een schorsing van twee speeldag bekomen.
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B. Wanneer, op welke wijze dan ook, bewezen kan worden dat een andere speler van de club hieraan zijn
medewerking verleende, zal deze speler dienen te verschijnen voor het Onderzoekscomité dat een gepaste
sanctie en/of boete kan opleggen. De minimum straf bedraagt 6 officiële wedstrijden. (zie ook art. 21/ A t/m. E)
C. Een club, die zich herhaaldelijk schuldig zou maken aan dergelijke praktijken zal opgeroepen worden om te
verschijnen voor het Afdelingsbestuur waarbij de mogelijkheid bestaat dat de bepalingen vermeld onder artikel
89/B zullen uitgevoerd worden. (zie ook art. 21/ A t/m. E)
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C. Strafbepalingen
1. ALGEMEEN
126.

A. Elke retributie en/of strafmaat, vermeld in een artikel van het voetbalreglement , kan jaarlijks een wijziging
ondergaan. Zulke wijzigingen zullen ter kennis gebracht worden via de officiële berichten op de website.
Wijzigingen worden ook ter kennis gebracht tijdens de jaarlijks verplichte vergadering en in de officiële
berichten op de website . Officiële wedstrijden omvatten zowel competitie- als bekermatchen. (zie art. 6 en art.
122)
B. De uitspraken en beslissingen die door de bevoegde comités worden genomen, worden beslist met gewone
meerderheid. Bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter van het onderzoekscomité of het
Beroepscomité doorslaggevend.
C. Voor ieder, elk lid dat dient te verschijnen, oorzaak van verschillende feiten, zijn alle uitgesproken straffen
cumuleerbaar met de andere uitgesproken straffen.
D. In geval van herhaling kan het bevoegde Comité een zwaardere sanctie opleggen, hetgeen tot een maximale
verdubbeling van de uitgesproken straf kan leiden.
E. Herhaalde en zware feiten kunnen schrapping van de verbondslijsten tot gevolg hebben met overname door
de conventieovereenkomst.
F. Van elk vergrijp dat niet voorkomt in de opsomming, die onderaan volgt, beoordelen zowel het Onderzoeksals het Beroepscomité soeverein de feiten en oordelen ze over de te nemen strafmaat, gaande van uitsluiting
voldoende tot en met schrapping van de verbondslijsten.
G. Wordt geschorst met een schorsing van 2 tot 4 speeldagen : Alle bestuursleden en/of spelers van een club die
de scheidsrechter benaderen om het wedstrijdblad te vervalsen.

2. STRAFMAATSTAVEN
127.

Voorwaardelijke straffen kunnen bijkomend opgelegd worden met een minimum van 12 officiële wedstrijden of
3 maand tot 1 jaar en dit over een proefperiode van 1 (één) jaar, ingaande na de volledige tijdsduur van de
effectieve straf.

128.

Wordt geschorst met een schorsing van 6 officiële wedstrijden, de persoon, die zich schuldig maakt aan
wangedrag voor, tijdens of na de zitting van één der comités.

129.

Wordt geschorst van 1 tot 3 officiële wedstrijden, de speler die zich schuldig maakt aan een professionele fout
waarvoor dient begrepen als voorbeeld: vrijwillig handspel, beletten van doorgang, aan trui trekken van
tegenstrever, tegenhouden met de armen, enz..

130.

Wordt geschorst van 2 tot 4 officiële wedstrijden, de speler die zich schuldig maakt aan scheldwoorden,
beledigende uitdrukkingen, misplaatste gebaren, uitdagende houding tegenover een tegenspeler.

131.

Wordt geschorst van 1 tot 4 officiële wedstrijden, de speler die zich schuldig maakt aan duwen, terugslaan of
trappen van de tegenspeler, dit alles tijdens een balbetwisting.

132.

Wordt geschorst van 4 tot 8 officiële wedstrijden, het uiten van racistische uitlatingen.
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133.

A. Wordt geschorst van 1 tot 4 officiële wedstrijden, de speler die een slaande of trappende beweging maakt
naar een tegenstrever zonder deze te raken.
B. Wordt geschorst van 3 tot 6 officiële wedstrijden voor: het opzettelijke schade toebrengen aan uitrusting,
kopstootbeweging, spuwen of werpen van slijk, aarde of andere, zonder de tegenstrever te raken.

134.

Wordt geschorst van 4 tot 8 officiële wedstrijden, de speler die weigert het speelveld te verlaten of die oorzaak
is, om welke reden dan ook, van het stopzetten van een wedstrijd .

135.

A. Wordt geschorst van 2 tot 6 officiële wedstrijden, de speler welke buiten de bovenvermelde daden in de
vorige artikels zich schuldig maakt aan het duwen van een tegenspeler zonder balbetwisting.
B. Wordt geschorst van 2 tot 8 officiële wedstrijden, de speler welke buiten de bovenvermelde daden in de
vorige artikels zich schuldig maakt aan een te late tackel, het natrappen van een tegenspeler zonder
balbetwisting, het toebrengen van verwondingen, het werpen van eender welk voorwerp naar de tegenstrever of
het vrijwillig beschadigen van de uitrusting of de infrastructuur.
C. Wordt geschorst van 4 tot 12 officiële wedstrijden, de speler welke buiten de bovenvermelde daden in de
vorige artikels zich schuldig maakt aan het trappen op een ten gronde liggende speler, het slaan van een
tegenstrever en elke daad van agressie tegenover een ploegmaat of tegenstrever, alsook het werpen van slijk,
aarde of andere met raken.
D. Wordt geschorst van 8 tot 12 officiële wedstrijden, de speler welke buiten de bovenvermelde daden in de
vorige artikels zich schuldig maakt aan het spuwen met raken of het geven van een kopstoot met raken.

136.

Wordt geschorst van 2 tot 6 maand, de speler of de clubafgevaardigde, die zich voor, tijdens of na de wedstrijd,
schuldig maakt aan onzedelijk gedrag.

137.

A. Wordt geschorst van 2 tot 4 officiële wedstrijden, de speler welke zich schuldig maakt aan scheldwoorden,
beledigende uitdrukkingen, misplaatste gebaren tegenover de scheidsrechter, grensrechter of een officieel
afgevaardigde.
B. Wordt geschorst van 4 tot 8 officiële wedstrijden, de speler welke zich schuldig maakt aan het uiten van
bedreigingen door woorden of gebaren of het aannemen van een uitdagende houding tegenover de
scheidsrechter, grensrechter of een officieel afgevaardigde.

138.

Wordt geschorst van 6 tot 12 officiële wedstrijden , de speler welke zich schuldig maakt aan het uitvoeren van
een slaande of trappende beweging zonder raken naar de scheidsrechter of een officieel afgevaardigde.

139.

Wordt gestraft van 6 tot 12 officiële wedstrijden, de speler welke zich schuldig maakt aan het uit de hand
trekken van gele of rode kaarten, het fluitje of andere attributen van de scheidsrechter.

140.

A. Wordt geschorst van 6 tot 12 officiële wedstrijden de speler welke zich schuldig maakt aan het werpen of
stampen van aarde of welk ander voorwerp dan ook zonder raken naar de scheidsrechter of een officieel
afgevaardigde.
B. Wordt geschorst van 6 tot 12 officiële wedstrijden de speler welke zich schuldig maakt aan het spuwen in de
richting van de scheidsrechter of een officieel afgevaardigde zonder raken.

141.

A. Wordt geschorst van 6 tot 12 officiële wedstrijden de speler die zich schuldig maakt aan het uitdagend
aantikken of licht duwen of een poging tot slaan zonder raken van de scheidsrechter of officieel afgevaardigde.
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B. Wordt geschorst van 6 maanden tot 9 maanden de speler die zich schuldig maakt aan handtastelijkheden,
zoals het uit de hand slaan van gele of rode kaarten, het scheidsrechterfluitje of andere attributen.
142.

A. Wordt geschorst van 6 maanden tot 12 maanden de speler welke zich schuldig maakt aan het werpen of
stampen van aarde of welk ander voorwerp dan ook naar de scheidsrechter of officieel afgevaardigde met raken.
B. Wordt geschorst van 24 maanden tot 36 maanden de speler welke zich schuldig maakt aan het spuwen naar
de scheidsrechter of een officieel afgevaardigde met raken of op welk danige wijze ook het met speeksel
besmeuren.

143.

A. Wordt geschorst van 1 jaar tot 2 jaar, de speler welke zich schuldig maakt aan het vastgrijpen, trekken,
duwen of bedreigen van een scheidsrechter of een officieel afgevaardigde met het inzicht geweld te plegen.
B. Wordt geschorst van 2 jaar tot 5 jaren en schrapping van de verbondslijsten, de speler die zich schuldig
maakt aan het toebrengen van slagen of stampen van een scheidsrechter of een officieel afgevaardigde.

144.

Wordt geschorst van 2 tot 6 officiële wedstrijden, elk lid van een club, zoals beschreven in art. 93/A, dat zich
schuldig maakt tot het aanzetten van zowel eigen spelers als deze van de tegenstrever tot onsportief gedrag,
alsook het uiten van beledigende taal, ophitsende uitdrukkingen of gebaren toont aan de scheidsrechter of
officieel afgevaardigde.

145.

Wordt geschorst van 2 tot 6 officiële wedstrijden, elke clubafgevaardigde, welke zich schuldig maakt aan het
niet beschermen van de scheidsrechter of een officieel afgevaardigde.

146.

Wordt geschorst van 1 tot 2 jaar, elk lid van een club zoals beschreven in art. 93/A dat zich schuldig maakt aan
het vastgrijpen, trekken, duwen of welke agressieve daad dan ook, tegenover de scheidsrechter of officieel
afgevaardigde.

147.

Wordt geschorst van 1 tot 3 jaar elk lid van een club, zoals beschreven in art. 93/A, dat zich schuldig maakt aan
het toebrengen van slagen of stampen aan de scheidsrechter of een officieel afgevaardigde.
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HOOFDSTUK 9: UITSTEL COMPETITIEWEDSTRIJDEN
A. Algemeen
148.

A. Het bestuur van de afdeling Voetbal kan omwille van de weersomstandigheden tot een algemeen uitstel
overgaan van de competitie- en/of bekerwedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden/ tornooien. Een
definitieve beslissing om al dan niet uit te stellen wordt genomen ten allerlaatste op de zaterdag zelf uiterlijk om
10 uur. Van zodra er een algehele afgelasting geldt zal zulks onmiddellijk op de homepagina geplaatst worden
van de website van de Afdeling Voetbal VB-OV. Op de website kan men zich inschrijven op de Nieuwsbrief
zodat men automatisch via mail verwittigd zal worden van een algehele afgelasting.
B. Wedstrijden die tijdens een globaal uitgestelde speeldag toch worden gespeeld met of zonder officiële
scheidsrechter, worden als niet gespeeld beschouwd en de uitslag ervan wordt nietig verklaard.

149.

Elke ploeg heeft recht op één vrije speeldag, zelf te bepalen. Deze dient per email aangevraagd te worden aan de
kalendermaker Rudi Meersman. De aanvraag dient ten laatste ingediend te worden op zondag voor de
desbetreffende speeldag.
Omwille van zeer gegronde redenen of in geval van heirkracht kan een club schriftelijk de vraag indienen een
wedstrijd alsnog te laten uitstellen met vermelding van de redenen en bijvoeging van de officiële stukken. Een
vraag om uitstel omwille van een tekort aan spelers, om welke reden dan ook, zal niet toegestaan worden.

150.

Teneinde de competitie de vereiste waarborgen te bieden kan het bestuur beslissen dat uitgestelde wedstrijden
zullen gespeeld worden in de periode van de jaarwisseling, op vrije zaterdagen waarop volgens kalender geen
volledige speeldag voorzien is of zelfs midweek. Losse en globaal uitgestelde wedstrijden zullen gespeeld
worden op data vastgesteld door de Kalendermaker.

151.

Alle officiële wedstrijden hebben voorrang op oefen-, vriendschappelijke wedstrijden of tornooien, tenzij het
afdelingsbestuur door bepaalde omstandigheden hieromtrent een andere beslissing treft.

B. Forfaits
152.

De club, zowel thuisploeg als bezoekende ploeg, die onwettig afwezig blijft op een officiële wedstrijd verliest
deze wedstrijd met forfaitcijfers en bekomt een boete van € 75. Zulks zal eveneens van toepassing zijn wanneer
een ploeg met minder dan zeven spelers ter plaatse is of wanneer een club, ondanks een voldoende aantal
spelers, toch weigert de match aan te vatten of voort te zetten. Indien de thuisclub forfait geeft zal deze toch de
scheidsrechter (en eventuele grensrechters) ter plaatse VOLLEDIG dienen te betalen. Voor het forfait krijgen ze
een boete van € 75 waarvan € 25 op het credit van de bezoekers zal gezet worden. Indien de bezoekende club
forfait geeft zal de thuisclub de scheidsrechter (en eventuele grensrechters) VOLLEDIG betalen. Voor het
forfait krijgt de bezoekende club een boete van € 75, aangevuld met de volledige som, die aan de scheidsrechter
(en eventuele grensrechters) betaald werd. Van deze totale som wordt € 25 plus de volledige
scheidsrechtervergoeding op het credit van de thuisclub gezet! Een officiële wedstrijd, die zoals hierboven
aangehaald van een forfaitscore werd voorzien, zal als gespeeld beschouwd worden. (zie ook art. 122/A)

153.

A. Een club, die om één of andere reden tijdens de wedstrijd moedwillig het terrein verlaat en de wedstrijd niet
meer voortzet of wanneer een match vroegtijdig wordt stopgezet omwille van ongeregeldheden waarbij een
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ploeg het terrein verlaat en de match niet meer wil verder zetten zal van ambtswege een forfaitscore toegewezen
krijgen en beboet worden met € 75 onafgezien de eventuele uitspraak van het Onderzoekscomité. Dit geldt
eveneens wanneer uit het verslag van de scheidsrechter duidelijk blijkt dat een aantal spelers vermeende
kwetsuren of andere uitvluchten aangewend hebben om de wedstrijd te doen staken. (Regeling boete: zie art.
152). Als echter het doelpuntenverschil bij stopzetting 5 (vijf) of meer bedraagt zal de stand bij stopzetting van
de wedstrijd behouden blijven !
B. Wanneer een ploeg tijdens de match door bepaalde omstandigheden, buiten de redenen aangehaald in art.
152/A, met te weinig spelers geraakt om de wedstrijd te kunnen verder zetten, zal er van ambtswege een
forfaitscore (5-0/0-5) toegepast worden. Een wedstrijd dient stopgezet te worden wanneer een ploeg slechts zes
effectieve spelers meer telt. (zie ook art. 6, 75 en 78). Als echter het doelpuntenverschil bij stopzetting 5 (vijf) of
meer bedraagt zal de stand bij stopzetting van de wedstrijd behouden blijven!
C. Zoals voorzien in artikel 6 mag een officiële wedstrijd in totaal slechts dertig (30) minuten stilleggen, de rust
NIET inbegrepen. Indien door bepaalde omstandigheden zulks de dertig minuten zou overschrijden dient de
scheidsrechter de wedstrijd officieel te beëindigen en zal hij een verslag opstellen waarin duidelijk vermeld staat
om welke reden(en) de wedstrijd langer dan dertig minuten heeft stil gelegen en waarom de match vroegtijdig
gestaakt werd.
D. Indien er grensrechters aanwezig waren in de gevallen hierboven vermeld onder A, B en C dienen deze, ieder
apart, eveneens een verslag ter zake op te stellen. Nadien zal het Onderzoekscomité uitspraak doen over het
uiteindelijke resultaat van dergelijke vroegtijdig gestaakte wedstrijden.
154.

A. Een club, die het Bestuur tijdig (vrijdag voor de wedstrijd voor 20:00 uur) meldt dat een forfait
onafwendbaar is voor één der komende officiële wedstrijden en waar tegenstrever én scheidsrechter én ev.
grensrechters TIJDIG kunnen verwittigd worden zal toch beboet worden met € 50. Een officiële wedstrijd, die
zoals hierboven aangehaald van een forfaitscore werd voorzien, zal als gespeeld beschouwd worden. (zie ook
art. 122/A)
B. Een club, die het Bestuur te laat meldt dat een forfait onafwendbaar is voor één der komende officiële
wedstrijden en waar tegenstrever én scheidsrechter én ev. grensrechters TIJDIG kunnen verwittigd worden zal
toch beboet worden met € 75 waarvan € 25 naar de forfait verkrijgende club zal gaan (op credit van club). Een
officiële wedstrijd, die zoals hierboven aangehaald van een forfaitscore werd voorzien, zal als gespeeld
beschouwd worden. (zie ook art. 122/A)
C. Indien echter de laatste wedstrijd van het seizoen forfait gegeven wordt zal de boete verdubbeld worden (zie

bepalingen art.154/C en art.154/D)
D. Wanneer een forfait gegeven wordt door een club in de loop van de week en later in die week wordt er door
het verbond een algemene afgelasting gemeld van deze speeldag dan vervalt de eerder gegeven forfait van de
club en zal de wedstrijd gespeeld worden op een latere datum waarop de andere wedstrijden van deze speeldag
voorzien worden.
155.

Een club, die ZELF driemaal forfait geeft tijdens competitiewedstrijden wordt uit competitie en uit de beker
genomen. Indien een wedstrijd (deels) gespeeld werd maar de uitslag ervan later door van ambtswege of door
het Onderzoekscomité werd omgezet in forfaitcijfers zal zulks niet weerhouden als een zelf gegeven forfait. Het
uit competitie nemen houdt in dat alle reeds gespeelde matchen omgezet worden in forfaitcijfers en dat deze
club automatisch op de laatste plaats zal komen te staan in de rangschikking van haar reeks.
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156.

Wanneer een club zelf algemeen forfait geeft in de loop van de competitie of wanneer een club ingevolge
toepassing van artikel 89/B uit competitie wordt genomen, zullen alle matchen omgezet worden in forfaitcijfers.
Deze club zal dan automatisch op de laatste plaats komen te staan in de rangschikking van haar reeks. Indien de
club zelf forfait geeft zal deze bij een eventuele her inschrijving voor het volgende seizoen degraderen naar de
laagste afdeling.

157.

Bij een club, die algeheel forfait geeft voor de rest van het seizoen of door de Federatie uit competitie wordt
genomen, kan de waarborg verbeurd worden verklaard. Een door het Bestuur uitgesloten club bekomt geen
nieuwe inschrijving.

HOOFDSTUK 10: PROMOTIE, DEGRADATIE EN FUSIE
158.

Op het einde van de competitie ontvangen de eerste twee geklasseerde ploegen van iedere reeks een
kampioenen- of vice kampioenen beker die de club mag behouden.

159.

De rangschikking wordt opgemaakt in functie van de volgende gegevens en in volgende volgorde:
1. het meeste aantal punten
2. het meest aantal gewonnen wedstrijden
3. het doelpuntensaldo.

160.

Niet van toepassing

161.

Niet van toepassing.

162.

Niet van toepassing.

163.

a) Twee elftallen van één zelfde club mogen in dezelfde afdeling aantreden, maar niet in dezelfde reeks.
b) Bij een fusie zal de ploeg ingedeeld worden in de afdeling waarin de hoogst gerangschikte ploeg speelde net
voor de fusie.

164.

In iedere afdeling zal, per reeks, een beker voor de sportiviteit toegekend worden aan de ploeg, die zich tijdens
het kampioenschap als meest sportieve club onderscheiden heeft.

165.

Bepalingen inzake promotie:
a) In eerste afdeling is de winnaar de Verbondskampioen en ontvangt de tweede gerangschikte de beker van
Vice Verbondskampioen. In deze reeks bestaat geen promotie.
b) Uit de andere reeksen stijgen verplichtend :
- uit tweede afdeling : de 1ste gerangschikte
- uit derde afdeling : de 1ste gerangschikte en de 2de met het hoogst gemiddeld aantal punten. (Het aantal punten
gedeeld door het aantal wedstrijden).
Indien er uit de hogere reeksen ploegen stoppen kunnen er één of meerdere clubs uit een lagere reeks
promoveren (buiten de kampioen en de tweede). Dit geschiedt volgens de volgende modaliteiten :
1. puntenaantal in verhouding tot gespeelde wedstrijden, indien zulks gelijk is;
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2. Het doelpuntensaldo (gemaakte doelpunten min tegendoelpunten)
166.

Bepalingen inzake dalers:
a) uit eerste afdeling : de 2 laagst gerangschikte ploegen.
b) uit tweede afdeling: de 2 laagst gerangschikte ploegen.
De clubs, die hiervoor in aanmerking komen dalen altijd, ook als hierdoor in een bepaalde afdeling een ploeg te
weinig zou zijn om de reeksen te vervolledigen. Indien er meerdere in aanmerking komen voor degradatie
worden volgende modaliteiten in acht genomen:
1. puntenaantal in verhouding tot gespeelde wedstrijden, indien zulks gelijk is;
2. het doelpuntensaldo.

167.

Indien alle ploegen gedaald en gepromoveerd zijn zoals hierboven aangehaald en er dan nog in bepaalde reeksen
plaatsen vrij zouden blijven, worden er bijkomende stijgers aangeduid zoals hierboven beschreven tot de
reeksen volledig zijn. De dalers blijven alleszins in de lagere reeks. De bijkomende stijgers dienen verplichtend
te promoveren.

168.

Alle onvoorziene gevallen, die zich zouden voordoen inzake promotie en degradatie, zullen door het
Afdelingsbestuur besproken en beslist worden.

HOOFDSTUK 11: VERZEKERING
169.

Ingevolge decreet van 10 juni 2016 moeten de clubs hun leden verzekeren via de sportfederatie waartoe ze
behoren.

170.

A. De burgerlijke aansprakelijkheid en de persoonlijke verzekering is voor ieder officieel aangesloten lid (met
geldige aansluiting en vermeld op de verzekeringslijst) verzekerd volgens de bepalingen van hoger vernoemd
decreet. Zowel competitiewedstrijden als trainingen, vriendschappelijke wedstrijden, deelname aan tornooien in
binnen- en buitenland worden door deze verzekering gedekt. Elke sportontmoeting (andere dan de normale
officiële wedstrijden) dient echter vooraf schriftelijk gemeld aan het Afdelingsbestuur. (zie aanvragen tornooi,
oefen/vriendschappelijke wedstrijden).
B. Een clublid kan slechts geldig verzekerd worden indien deze zelf volledig in orde is met zijn mutualiteit.

171.

Zowel de actieve aangesloten clubleden (spelers) als de bestuursleden en afgevaardigden, vermeld op de
ingediende lijst der te verzekeren leden, en waarvoor de premie betaald werd, zijn verzekerd.

172.

A. De spelers/leden zijn nominatief verzekerd. De verzekering heeft de duur van één competitiejaar t.t.z. van 1
augustus tot en met 31 juli. De aanpassing aan de nominatieve lijst van de te verzekeren leden dient te gebeuren
door de club zelf.
B. In de algemene polis worden alle leden ingeschreven voor ‘hartfalen’ zonder bijkomende premie. De
scheidsrechters worden ook automatisch ingeschreven op deze polis.
C. Clubs kunnen bij een vriendschappelijke wedstrijd of tornooi, maar zeker niet voor een competitie- en
bekerwedstrijd, één of meerdere gastspelers opstellen. Een gastspeler kan voor één match, een tornooi tijdens
een weekend of voor meerdere matchen verzekerd worden, zonder effectief aangesloten te zijn bij de club.
Wanneer men een dergelijke speler wenst op te stellen is men verplicht deze te laten verzekeren. Om zulks
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correct te doen dient men de naam, voornaam, geboorteplaats en datum en het adres van deze speler TIJDIG te
bezorgen aan het Secretariaat Berchem. Tijdig wil zeggen alleszins vooraleer deze speler aan de match
deelneemt. Men dient deze gegevens, telkenmale men de gastspeler wil opstellen, per email door te geven enkel
en alleen aan het Secretariaat Hoofdbestuur (secretariaatkavvv@skynet.be). Op één van de afrekeningen, die de
clubs bekomen, zal de verminderde verzekeringspremie voor dergelijke gastspeler in rekening gebracht worden.
Dit bedrag zal afhankelijk zijn van het feit of deze speler slechts eenmaal dan wel verschillende keren heeft
deelgenomen aan wedstrijden.
173.

Voor aanvang van een nieuw seizoen is het gepast de onderrichtingen inzake verzekering door te nemen.

174.

Alle sportongevallen dienen rechtstreeks naar het Secretariaat Hoofdbestuur gezonden te worden. Zulks dient te
gebeuren op de door het Verbond voorziene ongevalsaangifte.
Blanco ongevalsaangiften kan men downloaden op de website “kavvv-vb-ov”, afprinten, invullen en binnen de
acht dagen overmaken aan het Administratief Secretariaat Hoofdbestuur.
De ongevalsaangifte mag GEENSZINS rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij verzonden worden.

175.

Naam en voornaam van de gekwetste speler kunnen eventueel gemeld worden aan de scheidsrechter na de
wedstrijd en zulks kan vermeld worden op het scheidsrechterblad. (zie art. 81/C) doch is NIET verplicht! Men
kan best op de ongevalsaangifte twee getuigen vermelden met naam en adres.

176.

De verzekeringsmaatschappij betreft ETHIAS , Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt (polisnummer :
45.042.397 - sportongeval en hartfalen)

HOOFDSTUK 12: ALGEMEEN BESLUIT
177.

In geen geval kan de Raad van Bestuur of het Bestuur der Afdeling Voetbal VB-OV van KAVVV&FEDES
aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

178.

Alle gevallen, die door deze artikels niet zouden voorzien zijn, zullen door het bestuur van de Afdeling Voetbal
VB-OV behandeld worden.

179

A. Door het feit van haar deelname aan de competitie en het ondertekenen van een vrij aangegane verbintenis
van aansluiting, verklaart elke club zich akkoord met dit reglement en verbindt zich tot de toepassing ervan.
B. Alle clubs informeren zich terdege over de recente ontwikkelingen (decretaal, besluiten van de Vlaamse
Regering, strafrecht…) inzake dopingbestrijding, matchfixing, mensenhandel en grensoverschrijdend gedrag en
volgen de richtlijnen ter zake zoals ze zullen meegedeeld worden via de kanalen van de Federatie. Naast de
decretale bepalingen en de strafrechtelijke gevolgen zal ook KAVVV&FEDES overtredingen streng
sanctioneren.

180.

Wijzigingen aan huidig reglement zullen steeds op de website gepubliceerd worden onder vermelding van
‘Officiële berichten’.

181.

Deze reglementen zijn van toepassing vanaf 1 september 2020 en kunnen elk seizoen aangepast worden.

182

Privacybescherming.
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