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HOOFDSTUK 1 
 
OPRICHTING BEHEER EN THESAURIE VAN HET K.L.V.V.B.M. 
 
 
Art. 1  OPRICHTING VAN HET K.L.V.V.B.M. 
 
Het Koninklijk Liefhebbers- en Veteranen Voetbalverbond Melle, gesticht in 1969, nam op 
27 september 1977 de vorm aan van een VZW. ( Vereniging Zonder Winstoogmerk) 
(verschenen onder nummer 9896 in de bijvoegsels tot het Belgisch Staatsblad van 
17 november 1977). 
 
De wet van 23 maart 2019 (B.S. van 4/4/2019) voerde een nieuw Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen in, waarin alle wettelijke bepalingen inzake VZW’s 
opgenomen zijn. 
Deze nieuwe wet verplichtte het K.L.V.V.B.M. tot aanpassing van haar statuten. 
De vernieuwde statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2020 
 
 
Art. 2  DOEL 
 
De doelstellingen van het K.L.V.V.B.M. zijn het verenigen van Liefhebbers- en 
Veteranenclubs en het organiseren van kampioenschap- en bekercompetities voor de 
aangesloten clubs. 
 
 
Art. 3  ZETEL - LOKAAL 
 
Het K.L.V.V.B.M. heeft zijn zetel te 9090 Melle, aan de Heusdenbaan nr. 11 of op elke plaats 
door het bestuur nader te bepalen. 
Het heeft zijn lokaal te 9090 Melle, in " Taverne Melle-Rose-Place " Dorpsplein nr. 2. 
 
 
Art. 4  MAATSCHAPPELIJK JAAR 
 
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
 
Art. 5  SAMENSTELLING 
 
Het K.L.V.V.B.M. is samengesteld uit clubs die de voorwaarden vervullen voorzien in  
art.11.A.van het reglement. 
Deze clubs nemen deel aan de competities ingericht door het K.L.V.V.B.M. 
 
 
Art. 6  BEVOEGDHEID 
 
De leden van het Bestuur hebben de meest ruime bevoegdheid wat betreft de daden van 
dagelijks bestuur van de vereniging. 
Zij leiden de zaken van de vereniging en vertegenwoordigen deze bij elke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke actie. 
Het bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan één van haar leden, of eventueel 
zelfs aan derden. 
 



 

 
 
Art. 7  OVEREENKOMSTEN MET ANDERE VERBONDEN 
 
De betrekkingen met andere verbonden worden afzonderlijk geregeld door overeenkomsten 
met die bonden. 
Deze overeenkomsten worden afgesloten door het Bestuur die hiervoor exclusief bevoegd 
is. 
 
 
Art. 8  BONDSBLAD 
 
Het K.L.V.V.B.M. geeft regelmatig een bondsblad uit onder de benaming " SPORTKRANT ".  
Elke Sportkrant krijgt een volgnummer telkens startend met nummer 1 bij aanvang van een 
nieuw seizoen. 
Vanaf het seizoen 2016-2017 wordt deze enkel nog in de elektronische versie uitgegeven en 
is ze volledig gratis. 
De "Sportkrant" bevat alle gegevens betreffende uitslagen, gele en rode kaarten en de 
gevolgen ervan, rangschikkingen, verslagen, comités, wijzigingen aan de kalender, 
wedstrijdkalender van de eerstkomende wedstrijden met vermelding van terrein en 
aanvangsuur, enz... 
 
Elke club is verplicht minimum twee exemplaren van de Sportkrant af te nemen en dient 
daarvoor bijgevolg twee e-mailadressen op te geven. 
Eén van deze twee e-mailadressen is verplichtend dat van de clubsecretaris. 
Er is geen maximum aantal exemplaren, de clubs ontvangen zoveel exemplaren als zij 
e-mailadressen opgeven. 
Het staat de clubsecretarissen ook vrij om op eigen initiatief de Sportkrant verder te verdelen  
onder hun leden, spelers en supporters 
 
Indien een elektronisch abonnement 3 maal na elkaar wegens onbestelbaar geweigerd wordt, 
zal dit e-mailadres ambtshalve geschrapt worden. 
Wie het bondsblad niet heeft ontvangen, dient het bondssecretariaat te verwittigen. 
Onwetendheid aangaande gepubliceerde berichten worden nooit aanvaard. 
 
 
Art. 9  ONTBINDING 
 
De bestaansduur van de vereniging is onbeperkt. 
De ontbinding geschiedt evenwel automatisch wanneer voor een bepaald seizoen minder 
dan acht voetbalploegen aangesloten zijn. 
In geval van ontbinding wordt de verdeling van het Vermogen geregeld conform artikel 43 
van de statuten van het K.L.V.V.B.M. 
 
 
Art. l0  ONVOORZIENE GEVALLEN 
 
Al de in dit reglement niet voorziene gevallen worden beslecht in overeenstemming met de 
reglementen van de K.B.V.B.. 
Indien zij in dat reglement evenmin terug te vinden zijn, worden zij beslecht door het 
Bestuur, wiens beslissingen dienaangaande onmiddellijk en onherroepelijk uitvoerbaar 
zijn. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Art.11 AANVAARDING VAN DE CLUBS 
 
Voetbalclubs kunnen aansluiten, hetzij onder hun eigen benaming, voor het geval zij de 
rechtspersoonlijkheid bezitten, hetzij onder naam van de voorzitter, secretaris, 
penningmeester en/of één of meerdere van hun leden, in het tegenovergestelde geval. 
 
 
A/ Voorwaarden :  
 
De club moet : 
 
1. over voldoende spelers beschikken, om tenminste één elftal in lijn te brengen. 
2. over een terrein beschikken, (eigenaar of huurder) dat beantwoordt aan de 
 eisen gesteld door het Bestuur, het is de verantwoordelijkheid van de club om zelf 
 voor dit terrein een overeenkomst af te sluiten. 
3. over een bestuur beschikken dat voldoende waarborgen biedt om zijn 
 verbintenissen na te leven. 
4. verplicht een verzekering afsluiten tegen ongevallen. Deze verplichting valt onder 
 de volledige verantwoordelijkheid van de club. 
 
B/ Formaliteiten :  
 
De club : 
 
1. Maakt de samenstelling bekend van haar bestuur, dat minimum  uit drie leden 
 moet bestaan. 
2. Stort een waarborgsom waarvan het bedrag bepaald wordt door het Bestuur. 
3. Betaalt het jaarlijks inschrijvingsrecht voor deelname aan de competitie waarvan het 
 bedrag eveneens wordt vastgelegd door het Bestuur. 
4. Moet de administratieve inschrijvingsformaliteiten vervullen, bepaald door het Bestuur. 
5. Moet de bestaande bondsreglementen aanvaarden. 
 
 
Art. 12  ONTSLAG VAN DE CLUBS 
 
Een club welke niet meer inschrijft voor het volgende (nieuwe) seizoen moet ontslag geven. 
Dit ontslag moet gegeven worden door een schrijven gericht aan het bondssecretariaat ten 
laatste op 30 april van het maatschappelijk jaar. 
Bij laattijdig ontslag wordt de waarborgsom niet terugbetaald. 
 
 
Art.13  SCHRAPPING 
 
Een club kan geschrapt worden om één van de volgende redenen : 
 
1/ Bij onregelmatigheden en onwaardig gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden van zowel 
 spelers als bestuur 
2/ Poging tot omkoperij of bedrog. 
3/ Niet naleven van de financiële verplichtingen tegenover de bond en aangesloten clubs. 
Een club in dit laatste geval, die binnen de gestelde termijn, de verschuldigde bedragen niet 
vereffent, wordt als inactief beschouwd. 
De club mag dan ook niet verder deelnemen aan de kampioenschappen. 
Het passief wordt verdeeld onder de aansprakelijke bestuursleden, ieder van hen wordt 
debiteur voor een deel. 
 



 

Voor het klassement zijn er volgende gevolgen : 
 
Al de uitslagen van de door de betrokken club gespeelde wedstrijden worden 
geannuleerd; de punten die behaald werden tegen deze club worden niet toegekend; de nog 
te spelen wedstrijden worden uit de kalender geschrapt en niet als een forfait beschouwd. 
De betrokken club wordt hier behouden in het klassement en dus als laatste geklasseerd 
waardoor hij ook als eerste daler zal worden beschouwd.  
 
 
Art. 14  WEDERAANVAARDING 
 
Een wegens schulden geschrapte club, wordt slechts terug aanvaard, na vereffening van alle 
schulden. 
De leden van een geschrapte club, die hun verplichtingen zijn nagekomen, kunnen opnieuw 
bij de bond aansluiten. 
 
 
Art. 15  BENAMING CLUB 
 
Geen enkele club mag de benaming aannemen welke reeds door een bij het K.L.V.V.B.M.  
aangesloten club wordt gevoerd. 
Clubs mogen enkel van benaming veranderen tussen twee kampioenschappen in. 
 
 
Art. 16  REKENING-COURANT 
 
Iedere club bezit een rekening-courant bij de bond. 
Op deze rekening-courant worden dagdagelijks alle uitgaven en inkomsten bijgehouden. 
Op basis daarvan zullen de clubs 2 x per jaar een factuur ontvangen welke hen samen met 
het overzicht van de ontvangen gele en rode kaarten digitaal zullen overgemaakt worden. 
 
Uitzondering : zodra het te betalen bedrag 150,00 euro bereikt, zal een tussentijdse betaling 
vereist zijn. Hiervoor zal dus een extra factuur opgemaakt worden 
De betrokken club wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Dit betekent 
eveneens dat de kosten voor het geven van een forfait worden opgenomen op de 
rekening-courant. 
Bij niet betaling binnen de voorziene periode, wordt de te betalen som verhoogd als volgt : 
- eerste inbreuk met € 12,50 
- tweede en meerdere inbreuken met € 25,00 
 
Bij niet betaling op de opgelegde datum zal de ploeg speelverbod krijgen vanaf de tweede 
zaterdag na deze vervaldatum. 
 
Bij definitief uitblijven van de betaling zal door het K.L.V.V.B.M. een juridische procedure 
opgestart worden om de verschuldigde bedragen op te vorderen. Alle kosten voor deze 
procedure zullen ten laste gelegd worden van de in gebreke gebleven club 
 
 
Art. 17  AANSPRAKELIJKHEID BONDSBESTUUR TEGENOVER CLUBS EN  
 OMGEKEERD. 
 
De bondsbestuursleden mogen zich nooit mengen in het bestuur van eender welke 
aangesloten club. 
Zij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor om het even welke daad of handeling door de 
clubs verricht. 
 
 



 

 
 
Een club moet ten minste 3 bestuursleden hebben. 
 
In een club zonder rechtspersoonlijkheid worden deze personen aansprakelijk gesteld voor 
het beheer van de club tegenover het K.L.V.V.B.M. 
In een club met rechtspersoonlijkheid zijn de leden van het Bestuur, of het orgaan dat 
deze rol vervult, aansprakelijk voor het beheer van de club, zowel wettelijk als ten overstaan 
van de bond. 
 
Ieder lid van het Bestuur is er persoonlijk toe gehouden de verplichtingen van de club 
tegenover het K.L.V.V.B.M. na te komen. 
 
Zij zijn voor hun deel, proportioneel met het aantal bestuursleden, aansprakelijk voor al de 
bedragen door de club aan de bond verschuldigd. 
Zij kunnen hun ontslag bekomen als bestuurslid door het inzenden van een schriftelijke 
verklaring van ontslag. 
 
Dit ontslag wordt steeds aanvaard.  
Indien er na dit ontslag evenwel slechts 2 bestuursleden overblijven moet de club binnen de 
10 dagen een nieuw bestuurslid voordragen. 
Een club heeft eveneens de mogelijkheid zelf een bestuurslid (ook de secretaris) te ontslaan. 
Hiervoor dient een schrijven gericht aan de Bondssecretaris dat moet ondertekend worden 
door minstens 2 bestuursleden. 
Ook hier moet de club binnen de 10 dagen een nieuw bestuurslid  voordragen indien er na 
dit ontslag slechts 2 bestuursleden overblijven alsook in voorkomend geval een nieuwe 
secretaris aanduiden 
 
 
Art. 18  BEHEER VAN HET K.L.V.V.B.M. 
 
a. Beheer : 
 
Het K.L.V.V.B.M. wordt beheerd door het Bestuur bestaande uit minstens 3 leden.  
Het is de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om nieuwe leden van het Bestuur te 
benoemen evenals af te zetten, en dit conform de modaliteiten vastgelegd in de statuten. 
Het staat het bestuur vrij, naargelang de noodzaak, commissies op te richten ten einde 
aangelegenheden met betrekking tot het voetbalseizoen te beoordelen en te regelen. 
Het bestuur kan zijn bevoegdheden dus delegeren aan deze commissies (zie hoofdstuk 9). 
 
b. Archief : 
 
De boekhoudkundige geschriften worden zoals wettelijk bepaald 7 jaar bewaard. 
De rest van de geschriften wordt 3 jaar bewaard. 
 
 
Art. 19  BRIEFWISSELING - CONTACT 
 
Iedere club moet een secretaris aanstellen. 
Hij / Zij alleen is bevoegd is om de briefwisseling met de bond te voeren, hetzij per brief of 
e-mail. 
Zijn/Haar brieven of e-mails verbinden de club. 
Enkel de door hem/haar verzonden stukken worden ten overstaan van de bond als geldig 
beschouwd. 
Hij/Zij alleen is gerechtigd, om vanwege de bond, briefwisseling te ontvangen. 
Hij/Zij is verplicht houder van een aansluitingsbewijs van bestuurslid. 
 



 

 
 
De secretaris wordt verondersteld dagelijks zijn e-mails te lezen. Het K.L.V.V.B.M. 
verstuurt immers op regelmatige basis dringende boodschappen. 
Een secretaris die afwezig is kan zich altijd tijdelijk laten vervangen door een ander  
bestuurslid. Hij dient hiervoor tijdig het betreffende formulier, dat beschikbaar is op de 
website, verplicht per e-mail over te maken aan de Bondssecretaris. 
 
Een aangetekend schrijven moet altijd gericht worden aan : 
 
Dhr Meersschaut Eric 
Bondssecretaris K.L.V.V.B.M. 
Heusdenbaan 11 
B-9090 Melle 
 
De Bondssecretaris is dagelijks bereikbaar per e-mail op volgend adres : 
secretariaat@klvvbm.be 
Op wedstrijddagen is er steeds een bestuurslid van wacht. 
Deze is bereikbaar vanaf 09.00u op het zelfde GSM-nr als dat van de uitslagendienst zijnde  
0474/77.37.64. 
 
 
Art. 20  FINANCIEEL BEHEER VAN HET K.L.V.V.B.M. 
 
De bondsgelden worden op rekening(en) geplaatst. 
De verhandelingen ervan gebeuren door gevolmachtigden door het bestuur bepaald. 
Voor elk seizoen wordt een begrotingsontwerp opgemaakt, dat ter goedkeuring aan de 
Algemene Vergadering wordt voorgedragen. 
De Staat van ontvangsten en uitgaven en de Staat van het Vermogen worden op 31 december 
opgemaakt, teneinde de geldelijke toestand op het einde van elk seizoen te bepalen en te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake aangifte aan de Overheid. 
 
 
Art. 21  BIJDRAGEN 
 
Elke club, aangesloten bij de bond, betaalt elk seizoen een bijdrage door het Bestuur 
bepaald, dit als tussenkomst in de kosten voor de inrichting van kampioenschappen. 
(art.11.B.3) 
 
 
Art. 22  GELDELIJKE VERHANDELINGEN 
 
De clubs storten uitsluitend op het rekeningnummer van de bond. 
Zij vermelden bij elke storting de benaming van de club evenals het detail van de betaling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 2 
 
DE AANGESLOTENEN 
 
 
Art. 23  INDELING DER AANGESLOTENEN 
 
De aangesloten leden worden ingedeeld in twee groepen : 
 
1. De gerechtigde spelers : 
 
Dit zijn alle spelers in het bezit van een geldig aansluitingsformulier en die voldoen aan 
volgende vereisten : 
 
a/ Niet geschorst zijn voor minimum 3 maand in eender welk ander voetbalverbond, zonder 
 uitzondering. (dus ook futsal, zaalvoetbal, minivoetbal, andere liefhebbersverbonden 
 enz....) 
b/ Niet optreden in V.V of de ACFF in het eerste elftal van een club hoger dan derde 
 provinciale. 
c/ Niet optreden in de K.B.V.B. in het elftal van beloften, U21, U19, U17 
 van  een club uit de nationale competitie. (reeksen 1A en 1B van de Pro League en 
 1ste nationale) 
d/ Niet optreden in een buitenlandse competitie gelijkwaardig aan en zoals 

beschreven in artikel 23.1.b en 23.1.c. 
In geval van klacht zullen de bevoegde commissies oordelen. 

 
Wat b, c en d betreft : met optreden wordt bedoeld dat men effectief heeft meegespeeld 
ongeacht het aantal minuten 
Deze regels zijn van toepassing gedurende de volledige duur van het seizoen (competitie + 
beker)  
 
2. Alle andere aangeslotenen (zijnde bestuursleden of niet-gerechtigde spelers) 
 
Deze aangeslotenen mogen een bestuursfunctie uitoefenen op het terrein indien zij geen 
schorsing opliepen van meer dan 3 maand in een ander verbond. 
Zij kunnen desgevallend overgaan naar de categorie van gerechtigde spelers in het seizoen 
als zij dan aan de voorwaarden voldoen vermeld in punt 23.1. 
 
 
Art. 24  AANSLUITING 
 
A/Principe 
 
De aansluiting bij de bond wordt slechts aanvaard op voorstel van een club. 
Door het indienen van een aansluitingsformulier wordt de club beschouwd als degene die 
de aansluiting voorstelt. 
Door de formaliteiten betreffende het aansluitingsformulier te vervullen wordt de kandidaat 
aangeslotene geacht in te stemmen met zijn toewijzing aan deze club. 
De aansluiting is enkel een administratieve identificatieformaliteit. 
 
 
 
 
 



 

 
 
B/ Algemene formaliteiten : 
 
De aansluitingen geschieden door middel van aansluitingsformulieren die geregistreerd 
worden na overmaking aan de bond. 
Het aansluitingsformulier kan gratis gedownload worden van op de website van het 
K.L.V.V.B.M. 
Op het aansluitingsformulier moeten volgende rubrieken ingevuld worden in blokletters : 

- Clubnaam en stamnummer 
- Naam en voornaam van de speler, bestuurslid of bestuurslid/speler en dit zoals 

vermeld op de identiteitskaart of de verblijfsvergunning van de houder 
- Geboortedatum 
- Volledig adres (enkel van toepassing voor bestuursleden) 
- Nummer identiteitskaart 

 
C/ Bijzondere voorwaarden : 
 
1/ Opsturen van de aansluitingsformulieren 
 
De aansluitingsformulieren moeten per e-mail verstuurd worden als bijlage in een Word 
document 
 
2/ Toewijzing aan meerdere clubs 
 
Een lid mag niet aan meer dan één club toegewezen worden. 
Indien het bondssecretariaat, ten gunste van een speler, twee aansluitingsformulieren 
ontvangt afkomstig van verschillende clubs en dit vaststelt alvorens één van deze beide 
formulieren werd ingeschreven, zal enkel het aansluitingsformulier dat het eerst op 
reglementaire wijze werd verzonden naar de bond als geldig worden beschouwd. 
Indien het bondssecretariaat op zeker ogenblik vaststelt dat twee aansluitingsformulieren bij 
vergissing werden aangenomen voor één en dezelfde speler, die hierdoor aan twee clubs 
werd toegewezen, zal in principe alleen het aansluitingsformulier, dat het eerst werd 
verzonden als geldig erkend worden. 
 
De club die in het ongelijk wordt gesteld zal echter geen gewonnen punten verliezen van 
wedstrijden tijdens de periode waarbij betrokken speler bij twee clubs was aangesloten. 
 
3/ Personen jonger dan 16 jaar 
 
Bij de aansluiting van deze leden dient een medisch attest gevoegd dat betrokkene geschikt 
verklaard om aan te treden bij de senioren. 
 
 
Art. 25  ONTSLAG  
 
 
Art. 25 A  ONTSLAG VAN SPELER(S) DOOR DE CLUB 
 
Eenvoudig ontslag van één of meerdere spelers is mogelijk op ieder moment van het seizoen 
en wordt door de club aan de bond kenbaar gemaakt door het insturen van een schrijven 
uitgaande van de secretaris.  
Hij moet hiervoor het formulier  “Ontslagformulier speler(s)” gebruiken dat beschikbaar is 
op de website van het K.L.V.V.B.M. onder de rubriek andere info. 
 
Eens een ontslag aan de bond betekent, zelfs per vergissing van de club, dient deze club, 
indien zij het lid opnieuw als speler wil opstellen een nieuw aansluitingsformulier in te 



 

dienen. 
 
Speelgerechtigdheid van de door de club ontslagen spelers 
 
Spelers die nog niet zijn opgesteld in beker- en/of competitiewedstrijden van het aan gang 
zijnde seizoen kunnen zich onmiddellijk opnieuw aansluiten bij eender welke club van onze 
bond en er aantreden na het verstrijken van de reglementaire wachttijd ( Art 54 ) 
Een speler die daarentegen wel reeds werd opgesteld kan zich aansluiten maar is slechts 
speelgerechtigd vanaf het seizoen volgend op zijn ontslag. 
 
 
ART 25 B  GEVOLGEN VOOR DE LEDEN BIJ ONTSLAG INGEDIEND DOOR DE 
CLUB ZELF  OF SCHRAPPING VAN EEN CLUB OP BESLISSING VAN HET  
K.L.V.V.B.M. 
 
25 B/1 Vrijwillig ontslag ingediend door de club zelf 
 
Bestuursleden en spelers die vrijkomen ten gevolge van een ontslag op beslissing van hun 
club zelf , kunnen niet aansluiten bij een andere club, noch als bestuurslid, noch als speler, 
zolang hun vorige club niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover het  
K.L.V.V.B.M.. 
Het K.L.V.V.B.M. voorziet echter de mogelijkheid dat een individuele speler vrijkomt door 
een deel van de schuld van zijn club aan het K.L.V.V.B.M. individueel te vereffenen. 
De procedure hiervoor kan evenwel slechts opgestart worden na het verstrijken van de 
uiterste vervaldatum vastgelegd voor de betaling van de openstaande schuld 
Het minimum van de afkoopsom is 75 € en kan hoger oplopen als de schuld van de club 
gedeeld door het aantal leden hoger is dan 75 €. 
De betaling van het verschuldigde bedrag, ongeacht wie het bedrag op zich neemt, dient 
steeds te verlopen via de club waarbij de speler zich wenst aan te sluiten, een betaling 
rechtstreeks door de speler zal niet aanvaard worden ” 
Zodra aan deze financiële verplichtingen is voldaan, kunnen de vrijgekomen spelers 
aansluiten bij een andere club. 
Indien de club zijn ontslag geeft voor 1 januari (datum schrijven van het ontslag) van het 
lopende seizoen, kunnen de vrijgekomen spelers na de reglementaire wachttijd aantreden bij 
hun nieuwe club, zelfs indien zij deelgenomen hebben aan de kampioenschappen van het 
lopende seizoen. 
 
Indien de club ontslag geeft na 1 januari van het lopende seizoen, is het hen slechts 
toegelaten voor hun nieuwe club te spelen vanaf het volgende seizoen. 
 
Opgelet ! De afkoopprocedure is enkel van toepassing op spelers en niet op bestuursleden, 
ook al zijn zij spelend bestuurslid. 
 
Als een ontslagnemende club alsnog laattijdig en vrijwillig aan zijn financiële verplichtingen 
voldoet zal de eventueel geïnde afkoopsom terugbetaald worden. 
 
25 B/2 Schrapping van een club op beslissing van het K.L.V.V.B.M. 
 
Bestuursleden en spelers die vrijkomen ten gevolge van de schrapping van hun club op 
beslissing van het K.L.V.V.B.M. kunnen niet aansluiten bij een andere club, noch als 
bestuurslid, noch als speler, zolang deze club niet heeft voldaan aan zijn financiële 
verplichtingen tegenover het K.L.V.V.B.M. 
Het K.L.V.V.B.M. voorziet echter de mogelijkheid dat een individuele speler vrijkomt door 
een deel van de schuld van zijn club aan het K.L.V.V.B.M. individueel te vereffenen. 
 
 
 



 

 
 
De procedure hiervoor kan evenwel slechts opgestart worden na het verstrijken van de 
uiterste vervaldatum vastgelegd voor de betaling van de openstaande schuld 
Het minimum van de afkoopsom is 75 € en kan hoger oplopen als de schuld van de club  
gedeeld door het aantal leden hoger is dan 75 €. 
De betaling van het verschuldigde bedrag, ongeacht wie het bedrag op zich neemt, dient  
steeds te verlopen via de club waarbij de speler zich wenst aan te sluiten, een betaling 
rechtstreeks door de speler zal niet aanvaard worden ” 
Zodra aan deze financiële verplichtingen is voldaan, kunnen de vrijgekomen spelers 
aansluiten bij een andere club, echter met de beperking dat maximum twee spelers bij één en 
dezelfde club mogen aansluiten in het eerste seizoen dat zij daar aantreden. 
In het totaal kan een club maximaal drie spelers van één zelfde ontslagen of geschrapte club 
aansluiten ongeacht het aantal seizoenen. 
De door artikel 25 b/2 vrijgekomen spelers kunnen slechts aantreden bij hun nieuwe club 
vanaf het seizoen volgend op het seizoen van de schrapping eveneens rekening houdende 
met de bovenvermelde beperkingen qua aantal. 
 
Opgelet ! De afkoopprocedure is enkel van toepassing op spelers en niet op bestuursleden, 
ook al zijn zij spelend bestuurslid. 
 
Als een door het K.L.V.V.B.M. geschrapte club alsnog laattijdig en vrijwillig aan zijn 
financiële verplichtingen voldoet zal de eventueel geïnde afkoopsom terugbetaald worden. 
 
ART. 26  DE VRIJE OVERGANGEN 
 
Voorafgaande opmerking : er zijn 2 periodes waarin een vrije overgang kan bekomen 
worden (15 mei-15 augustus en 20 december - 31 december), een vrije overgang heeft een 
definitief karakter in de periode waarin de overgang werd aangevraagd, een speler kan dus 
in eenzelfde periode slechts 1 maal gebruik maken van dit recht. 
 
Een vrije overgang  volgens punten 1 en 2 hierna kan bekomen worden tussen 15 mei en 
15 augustus en tussen 20 december en 31 december en gebeurt op aanvraag van het  
aangesloten lid. 
 
Een vrije tussentijdse overgang van een doelman volgens punt 3 hierna kan bekomen 
worden op ieder ogenblik en gebeurt op aanvraag van het aangesloten lid 
 
Een vrije overgang die reglementair wordt aangevraagd kan NIET geweigerd worden en 
wordt dus altijd toegestaan. 
 
1. Vrije overgang tussen 15 mei en 15 augustus 
 
Modaliteiten : 
De speler die wenst over te gaan naar een andere club stelt hiervoor het formulier 
“Overgangsmachtiging K.L.V.V.B.M.” op. Dit document is beschikbaar is op de website van 
het K.L.V.V.B.M. onder de rubriek andere info. 
 
De  secretaris van de rechtverkrijgende club stuurt deze overgangsmachtiging naar de 
Bondssecretaris, tezamen met een nieuw aansluitingsformulier 
De Bondssecretaris stuurt per e-mail de overgangsmachtiging naar de afstanddoende 
secretaris teneinde deze op de hoogte te brengen van de overgang 
Een overgang is ongeldig als de administratieve voorwaarden niet tijdig vervuld zijn. 
(15 augustus) 
Indien bedrog bij een overgang wordt vastgesteld, wordt de rechthebbende club beboet 
met € 125,00.  
 



 

 
 
2. Vrije tussentijdse overgang tussen 20 december en 31 december van ieder jaar: 
 
Deze vrije overgang kan enkel bekomen worden indien de speler(s) tijdens het aangang- 
zijnde seizoen maximaal 3 maal aan een competitiewedstrijd van zijn huidige 
club heeft deelgenomen. 
Na de reglementaire wachttijd zoals voorzien in artikel 54 kan de speler bij zijn nieuwe 
club aantreden. 
 
Modaliteiten : 
De speler die wenst over te gaan naar een andere club stelt hiervoor het formulier 
“Overgangsmachtiging K.L.V.V.B.M.” op. Dit document is beschikbaar is op de website van 
het K.L.V.V.B.M. onder de rubriek andere info. 
 
De  secretaris van de rechtverkrijgende club stuurt deze overgangsmachtiging naar de 
Bondssecretaris, tezamen met een nieuw aansluitingsformulier 
De Bondssecretaris stuurt per e-mail de overgangsmachtiging naar de afstanddoende 
secretaris teneinde deze op de hoogte te brengen van de overgang 
 
Een overgang is ongeldig als de administratieve voorwaarden niet tijdig vervuld zijn. 
(31 december) 
Indien bedrog bij een overgang wordt vastgesteld, wordt de rechthebbende club beboet 
met € 125,00.  
 
De spelers welke hun overgang wensen te bekomen tussen 20 december en 31 december 
zullen ambtshalve door het K.L.V.V.B.M. gecontroleerd worden. Indien de overgang door de 
bondsinstanties geweigerd wordt, blijft het lid  aangesloten  bij zijn huidige club. 
 
3. Vrije tussentijdse overgang doelman tijdens een lopend seizoen: 
 
Wanneer een club ingevolge overmacht (langdurige ziekte, kwetsuur, enz), niet meer 
kan beschikken over één volwaardige doelman die aan het kampioenschap 
deelneemt, kan op ieder moment een gewone overgang van een doelman bekomen worden. 
Reden van de ingeroepen overmacht moet schriftelijk bevestigd worden. 
Deze overgang kan slecht éénmalig tijdens een lopend seizoen bekomen worden 
Dergelijke overgang kan in dit geval slechts gebeuren mits toelating van de afstanddoende 
club. 
 
Modaliteiten : 
 
De doelman die wenst over te gaan naar een andere club stelt hiervoor het formulier 
“Overgangsmachtiging K.L.V.V.B.M.” op. Dit document is beschikbaar is op de website van 
het K.L.V.V.B.M. onder de rubriek andere info. 
 
De  secretaris van de rechtverkrijgende club stuurt deze verklaring per e-mail naar de 
Bondssecretaris, tezamen met een nieuw aansluitingsformulier. 
 
De Bondssecretaris stuurt per e-mail de verklaring naar de afstanddoende secretaris teneinde 
deze op de hoogte te brengen van de aanvraag tot overgang 
De Bondssecretaris zal de afstanddoende secretaris verzoeken om per mail de toelating te 
geven voor de overgang en dit binnen de drie kalenderdagen na het versturen van dit 
verzoek.(dag 1 is de dag na het versturen van de vraag om toelating). Bij uitblijven van een 
reactie binnen deze termijn zal de overgang ambtshalve worden toegestaan. 
 
Bij dergelijke overgang wordt na het doorlopen van de procedure de aansluiting 
onmiddellijk effectief wat inhoudt dat de wachttijd voorzien in artikel 54 hier niet van 



 

toepassing is. 
 
Een overgang is ongeldig bij onderstaande gevallen : 

- administratieve voorwaarden zijn niet vervuld. 
  - betrokkene heeft reeds een overgang bekomen. 
 
Indien bedrog bij een overgang wordt vastgesteld, wordt de rechthebbende club 
beboet met € 125,00.  
 
De doelman die dergelijke overgang wenst te bekomen zal ambtshalve door het  
K.L.V.V.B.M. gecontroleerd worden. Indien de overgang door de bondsinstanties 
geweigerd wordt, blijft het lid aangesloten bij zijn huidige club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 3 
 
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE AL DE 
WEDSTRIJDEN 
 
 
Art. 27 DE WEDSTRIJDEN 
 
In al de wedstrijden van het K.L.V.V.B.M. zijn de door de Internationale Football Association 
Board (IFAB) voorgeschreven spelregels van toepassing op uitzondering van de in dit 
reglement beschreven artikelen. 
 
 
Art. 28 A VERVANGINGEN 
 
Gedurende de ganse duur van elke wedstrijd mag worden overgegaan tot de vervanging 
van vier spelers. 
Deze spelers, zijn de invallers (max. 4 namen) vermeld op het wedstrijdblad. 
Deze namen dienen ingeschreven voor de aanvang van de wedstrijd. 
Een invaller mag net zoals iedere andere speler de plaats innemen van de doelman op 
voorwaarde dat de scheidsrechter vooraf verwittigd wordt. 
Iedere vervangen speler mag niet meer opnieuw aan het spel deelnemen. 
Enkel een voor de wedstrijdaanvang uitgesloten speler mag vervangen worden door één van 
de ingeschreven invallers. 
 
 
Art. 28 B  CONTROLE LAATTIJDIG AANGEKOMEN SPELERS 
 
Wanneer een effectieve of wisselspeler bij de controle door de scheidsrechter, voor de 
aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, doch wel vermeld staat op het wedstrijdblad,  
moet deze laatste wanneer hij tijdens de aan gang zijnde wedstrijd zijn plaats in het elftal  
inneemt, of plaats neemt bij de wisselspelers, zich tijdens de rust ter controle aanbieden bij 
de scheidsrechter met zijn identiteitsbewijs. 
Komt een speler aan tijdens de tweede helft, dan gebeurt de controle op dezelfde manier na 
de wedstrijd. 
Deze controle is eveneens van toepassing wanneer een effectieve speler niet op het 
wedstrijdblad vermeld staat voor de aanvang van de wedstrijd en hij zijn plaats bij het elftal  
inneemt tijdens een aan gang zijnde wedstrijd. 
 
 
Art. 29  HET WEDSTRIJDBLAD 
 
Beide clubs beschikken over een driedelig wedstrijdblad en zijn bijgevolg beiden 
verantwoordelijk voor het invullen van de voor hun ploeg noodzakelijke gegevens die erop 
vermeld staan. 
Beide clubs dienen hun wedstrijdblad minimum 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
aan de scheidsrechter af te geven, volledig ingevuld en voorzien van alle nodige 
handtekeningen, zodat deze de nodige controles kan verrichten. 
De scheidsrechter zal steeds het uur van afgifte van elk van beide wedstrijdbladen 
vermelden in de daartoe voorziene rubriek. 
 
Dit laat aan het Bondssecretariaat toe om op duidelijke wijze vast te stellen welke ploegen er 
desgevallend in gebreke zijn gebleven. 



 

 
 
Een boete van € 12,50 zal gegeven worden aan de clubs die in gebreke blijven wegens 
mangel aan organisatie. 
 
Elke doorhaling of overschrijving moet door de scheidsrechter worden geparafeerd. 
 
Ingeval van forfaitverklaring op het terrein of bij uitstel ter plaatse moet het wedstrijdblad 
de namen vermelden van de aanwezige spelers van beide elftallen. 
 
Na de wedstrijd wordt de uitslag, eventuele gele kaarten, uitsluitingen, mogelijke kwetsuren 
ingevuld en de bladen worden slechts door de scheidsrechter en beide afgevaardigden 
ondertekend, nadat alle voorziene rubrieken ingevuld of geschrapt zijn. 
 
De scheidsrechter tekent eveneens na ontvangst van zijn vergoeding in het voorziene kader. 
 
Toelichting bij de rubrieken op het wedstrijdblad 
 
1/ Rubriek I.K. : de scheidsrechter plaatst een kruisje in het vak naast de naam van de speler  
als de identiteitskaart aanwezig is. 
2/ Rubriek VER : bij een vervanging dient de minuut van de vervanging vermeld te worden, 
achter de naam van beide spelers. 
3/ Rubrieken 1e G.K., 2e G.K., R.K.: naast de naam wordt de minuut vermeld in dewelke  
    de kaart gegeven werd. 
4/Rubriek opmerkingen en eventueel voorbehoud : 

a) Opmerkingen: worden genoteerd door de scheidsrechter en kunnen uitgaan van de 
scheidsrechter zelf of op verzoek van de ploegen (bijvoorbeeld gekwetste speler X, 
geen verfrissing tijdens de rust, geen wasgelegenheid, kleedkamers niet proper  
enz....). De scheidsrechter mag nooit weigeren om een opmerking te noteren. 

b) Eventueel voorbehoud : een club die wil spelen onder voorbehoud laat dit noteren 
door de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd. 

 
Belangrijke opmerking : 
Wanneer een club voorbehoud maakt, of niet akkoord gaat met  de tekst van een klacht op 
het wedstrijdblad vermeld, ontslaat zulks haar niet van de verplichtingen om, volgens de bij 
art.73 bepaalde formaliteiten, een klacht in te zenden. 
 
Als alle formaliteiten vervuld zijn, zullen zowel de thuisclub als de bezoekende club het 
witte gedeelte van hun wedstrijdblad inscannen en digitaal doorsturen naar het 
Bondssecretariaat en dit uiterlijk de maandagavond om 24u. 
 
De gele gedeeltes worden door beide ploegen uitgewisseld 
De roze gedeeltes zijn bestemd voor de scheidsrechter 
 
Als het Bondssecretariaat het wedstrijdblad niet tijdig ontvangen heeft zal er vanaf de 
woensdag een boete opgelegd worden per dag vertraging. 
Als het wedstrijdblad na 10 dagen nog steeds niet toegekomen is op het Bondssecretariaat 
wordt er vanaf de daaropvolgende zaterdag een speelverbod opgelegd 
 
 
Art. 30  DUUR VAN DE WEDSTRIJDEN 
 
a/ De duur van alle wedstrijden is 2 x 35'. 
 
b Verlengingen zijn enkel mogelijk bij de bekerfinale en bij eventuele testwedstrijden 
 De duur van deze verlengingen bedraagt 2 x 10’ 
 



 

 
 
c/ Wanneer de uitslag na deze verlengingen nog onbeslist is, wordt de winnaar aangeduid 
 door het trappen van strafschoppen volgens de door de Internationale Football 
 Association Board (IFAB) voorgeschreven spelregels. 
 
d/ De rust tijdens een wedstrijd wordt vastgesteld op 10'. Deze tijd mag verkort worden 

indien dit nodig is om een wedstrijd te beëindigen voor het invallen van de duisternis. 
 
e/ Indien een scheidsrechter, na het einde van een speelhelft te hebben gefloten 
 onmiddellijk bemerkt dat hij te vroeg heeft onderbroken, mag hij de partij voor de 
 overblijvende tijd doen hervatten. 
 
In alle andere gevallen zal hij bij vaststelling van de feiten melding maken op het 
wedstrijdblad en dit door beide afgevaardigden laten tekenen. 
De bevoegde commissie zal hierover uitspraak doen. 
Werd dit niet genoteerd op het wedstrijdblad, dan zal aan geen enkele klacht of 
scheidsrechtersverslag gevolg gegeven worden. 
 
f/ Bij afwezigheid van een ploeg op het voorziene aanvangsuur moet de aftrap maximum 
 10 minuten worden uitgesteld. 
Dit uitstel mag verlengd worden mits akkoord scheidsrechter en tegenstrever. 
De maximum wachttijd bedraagt 30 minuten. (bijvoorbeeld ook bij uitvallen verlichting) 
Na deze wachttijd moet de wedstrijd gestaakt worden. 
 
 
Art. 31  WEDSTRIJDEN OP NEUTRAAL TERREIN 
 
Het bondsbestuur kan vrij een terrein kiezen (neutraal) voor het spelen van wedstrijden van 
de eindronde, voor de finale van de beker en bij incidenten in de vorige wedstrijd van de 
betrokken clubs. In dit laatste geval betaalt (betalen) de in fout zijnde club(s) de rekeningen. 
Wanneer een club voor een opgelegde thuiswedstrijd over geen terrein beschikt mag de 
bond eveneens zelf een terrein aanduiden. De kosten vallen ten laste van de betrokken club. 
 
 
Art. 32 UITRUSTING DER SPELERS 
 
Iedere club moet elk jaar voor de aanvang van het seizoen aan het bondsbestuur de kleuren 
doorgeven waarin ze zal spelen en de manier waarop ze geschikt zijn. 
De clubs zijn verplicht steeds deze kleuren te dragen wanneer ze als bezoekers aantreden. 
De clubs ontvangen bij de aanvang van elk seizoen de kleuren van hun tegenstrevers. 
De thuisploeg speelt in een kleurschikking die voldoende verschilt van deze van de 
bezoekers ten einde verwarring uit te sluiten. 
De doelwachter draagt verplichtend een trui die van een andere kleur moet zijn dan de 
veldspelers. 
Het is toegelaten om tijdens het seizoen van kleuren te veranderen. 
Het volstaat om dit per mail te melden aan de Bondssecretaris die de wijziging zal kenbaar 
maken via de Flashberichten en de Sportkrant. 
Het is pas na publicatie in de Flashberichten dat de betrokken club de nieuwe kleuren mag 
gebruiken. 
 
 
Art. 33 PUBLICITEIT EN NUMMERING 
 
De ploegen mogen publiciteit dragen op de trui doch deze publiciteit moet dezelfde zijn op 
alle uitrustingen. 
De trui van de uitrusting moet verplicht over een rugnummer beschikken. 



 

 
 
Deze nummering dient overeen te stemmen met de nummering op het wedstrijdblad. 
De scheidsrechter zal de controle uitvoeren voor de aanvang van de wedstrijd. 
Een speler die na  aanvang van de wedstrijd met een niet overeenstemmend nummer wordt 
bevonden zal door de scheidsrechter verzocht worden om het terrein te verlaten teneinde 
zich in orde te stellen. 
 
 
Art. 34 MATERIAAL OP HET TERREIN 
 
De thuisploeg staat in voor : 
 
a) Bal (maat 5) 
b) Scheidsrechtersfluitje. 
c) Gele- en rode kaart. 
d) Vlaggen voor assistent-scheidsrechters bij wedstrijden met officiële 
 assistent-scheidsrechters. 
e) Een verfrissend drankje tijdens de rust voor scheidsrechter. 
 Iedere ploeg zorgt daarentegen zelf voor het eigen verfrissend drankje. 
f) Wasgelegenheid voor bezoekers en scheidsrechter na de wedstrijd. 
 
 
Art. 35 MATERIAAL BIJ GEBEURLIJKE ONGEVALLEN 
 
Een verbandkist voor de eerste zorgen dient aanwezig te zijn op het terrein . 
Elke club levert een verbandkist en volgende artikelen moeten er verplichtend in aanwezig 
zijn: 
 
1. Huidwondreiniger 
2. Ontsmettingsmiddel 
3.  Elastische fixatiezwachtels, gaaspleisterverband en hydrofiele watten. 
4. Roestvrije schaar en veiligheidsspelden 
 
Scheidsrechter en bondsbestuur zullen regelmatig overgaan tot controle van de verbandkist. 
Daarenboven wordt aangedrongen bij de clubs er bij de terreineigenaar op aan te dringen 
een draagberrie ter beschikking te hebben op het terrein. 
 
 
Art. 36  GELE KAARTEN 
 
De scheidsrechter zal een gele kaart tonen aan hen die de perken van de sportiviteit te buiten 
gaan. Bij herhaling of ergere feiten wordt de speler uitgesloten. 
 
 
Art. 37  GEVOLGEN GELE EN RODE KAARTEN 
 
 
Art. 37A  GELE KAARTEN 
 
Een speler zal telkens hij een derde gele kaart ontvangt tijdens eenzelfde seizoen geschorst 
worden. 
Na zijn derde gele kaart wordt hij één speeldag geschorst. 
Na zijn zesde gele kaart wordt hij twee speeldagen geschorst. 
Na zijn negende gele kaart wordt hij drie speeldagen geschorst. 
Enz… 
 



 

 
 
Deze schorsing vangt aan op de eerstvolgende speeldag volgend op het ontvangen van de 
derde, zesde, negende, enz… gele kaart 
 
Opgelet : indien een speler tijdens één en dezelfde wedstrijd 2 gele en dus de rode kaart 
krijgt, wordt hij automatisch geschorst voor de eerstvolgende speeldag. Deze twee gele 
kaarten worden NIET toegevoegd aan zijn saldo van ontvangen gele kaarten. 
Ze worden wel in rekening gebracht bij het klassement voor de fairplay. 
 
De gele kaarten en de schorsingen tengevolge gele kaarten verschijnen in de Sportkrant en 
worden ook vermeld op de website van het K.L.V.V.B.M. 
Het zijn echter de clubsecretarissen die ten alle tijde zelf verantwoordelijk zijn voor het  
nauwkeurig bijhouden van de gele kaarten en de daaruit vloeiende schorsingen; het is 
immers mogelijk dat de Sportkrant pas verschijnt in de week na de zaterdag waarop de 
schorsing van toepassing was en het is nooit uitgesloten dat de website niet tijdig klaar is 
geraakt. 
 
Het Bondsbestuur zal wekelijks ambtshalve controleren of er geel geschorste spelers werden 
opgesteld en de nodige maatregelen nemen in voorkomend geval. 
 
Indien een geel geschorste speler deelneemt aan een wedstrijd waarvoor hij geschorst is, 
worden ambtshalve volgende maatregelen toegepast: 
 

 Zijn ploeg verliest de wedstrijd met 5-0 
 De overeenstemmende boete wordt opgelegd aan zijn ploeg 
 Zijn schorsing wordt ambtshalve met één week verlengd 

 
Bij een forfait van één van beide ploegen (vooraf aangekondigd of ter plaatse) worden de 
schorsingen van toepassing bij beide ploegen ambtshalve verlengd met één week. 
 
Gele kaarten ontvangen tijdens een bekerwedstrijd en de eventuele schorsing door het  
ontvangen van 2 gele kaarten zijn alleen van toepassing op de bekerwedstrijden. De speler 
wordt in dit geval geschorst voor één speeldag welke eveneens ingaat op de eerstvolgende 
bekerwedstrijd. 
Wordt een bekerwedstrijd op de aangeduide dag uitgesteld, dan wordt deze schorsing 
overgedragen naar de dag waarop de bekerwedstrijd van de betrokken club wel doorgang 
vindt. 
Wordt een competitiewedstrijd op de aangeduide dag(en) uitgesteld, dan wordt deze 
schorsing overgedragen naar de eerstvolgende officiële competitiewedstrijd(en) van de 
betrokken club die wel doorgang vindt (vinden). 
Gele kaarten worden niet overgedragen naar het volgende seizoen. Schorsingen tengevolge 
gele kaarten worden wel overgedragen naar het volgende seizoen. 
 
 
Art. 37B  RODE KAARTEN 
 
Een rode kaart heeft altijd minstens 1 wedstrijd schorsing tot gevolg, de uitspraak 
“uitsluiting voldoende” kan bijgevolg nooit toegepast worden. 
De rode kaarten en de schorsingen tengevolge rode kaarten worden vermeld in de 
sportkrant. 
De schorsingen worden ook steeds bekend gemaakt aan de clubsecretaris via e-mail. 
Het zijn echter de clubsecretarissen die ten alle tijde zelf verantwoordelijk zijn voor het 
nauwkeurig bijhouden van de rode kaarten en de daaruit vloeiende schorsingen; het is 
immers mogelijk dat de Sportkrant pas verschijnt in de week na de zaterdag waarop de 
schorsing van kracht werd en het is ook nooit volledig uit te sluiten dat een e-mail niet of 
niet tijdig op zijn bestemming geraakt. 



 

 
 
Het Bondsbestuur zal eveneens wekelijks ambtshalve controleren of er rood geschorste 
spelers werden opgesteld en de nodige maatregelen nemen in voorkomend geval. 
 
Indien een rood geschorste speler deelneemt aan een wedstrijd waarvoor hij geschorst is, 
worden ambtshalve volgende maatregelen toegepast: 
 

 Zijn ploeg verliest de wedstrijd met 5-0 
 De overeenstemmende boete wordt opgelegd aan zijn ploeg 
 Zijn schorsing wordt ambtshalve met één wedstrijd verlengd 

 
Bij een forfait van één van beide ploegen (vooraf aangekondigd of ter plaatse) worden de 
schorsingen van toepassing bij beide ploegen ambtshalve verlengd met één wedstrijd. 
 
Schorsingen tengevolge rode kaarten worden altijd overgedragen naar het volgende seizoen 
 
 
Art. 38   ORDEMAATREGELEN 
 
a. De terreinafgevaardigde : 
 
De thuisclub vaardigt verplichtend een lid af van minstens 18 jaar dat zich ter beschikking 
houdt van de scheidsrechter. 
 
Hij is verplicht aanwezig ten minste 20' voor de aanvang van de wedstrijd. 
Bij uitblijven van een terreinafgevaardigde zal een ander lid van de thuisclub deze functie 
waarnemen tot de terreinafgevaardigde aankomt. 
De terreinafgevaardigde draagt verplichtend een witte armband en mag zich vrij verplaatsen 
in de volledige neutrale zone van het terrein. 
In principe mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd. Er wordt evenwel een uitzondering 
toegestaan in het geval dat de thuisclub slechts over een totaal van 7 tot 11 spelers en leden 
beschikt. Ook in dit geval zal de betrokken speler verplichtend de witte band dragen tijdens 
de wedstrijd. 
 
Het is ook toegelaten tijdens de wedstrijd de terreinafgevaardigde te vervangen door eender 
welk lid vermeld op het wedstrijdblad. 
Een thuisploeg die bijvoorbeeld aanwezig is met slechts 12 spelers mag de speler die 
verplichtend de functie van terreinafgevaardigde moest uitvoeren, vervangen door een 
speler op het terrein die dan op zijn beurt verplicht is de witte band over te nemen. 
Dergelijke vervanging is slechts éénmalig toegelaten gedurende dezelfde wedstrijd. 
 
b. Andere personen in de neutrale of technische zone  
 
De afgevaardigde van de bezoekende club is drager van een armband met de Belgische 
driekleur 
Hij mag zich vrij verplaatsen in de volledige neutrale zone van het terrein 
 
Andere personen dan de twee afgevaardigden hebben enkel toegang tot de technische zone 
en dit onder volgende voorwaarden 
 
1/ Zij moeten, net zoals de afgevaardigden, altijd houder zijn van een aansluitingsformulier 

en dus vermeld staan op de meest recente bestuurs- of spelerslijst 
2/ Zij moeten drager zijn van een armband in de rode kleur. 
 
De namen van alle personen in de technische zone dienen vermeld op het wedstrijdblad 
onder de rubriek " personen drager van een rode armband". 



 

 
 
De terreinafgevaardigde geeft de identiteitsbewijzen (zie artikel 53) van zijn club, voor de 
aanvang van de wedstrijd af aan de scheidsrechter. 
De scheidsrechter evenals de leden van het hoofdbestuur kunnen ten alle tijde de nodige 
bewijsstukken vorderen, zij dienen op eenvoudig verzoek getoond. 
 
c. Kapitein : 
 
De club duidt een kapitein aan voor elke wedstrijd van zijn elftal. 
Als tijdens een wedstrijd de kapitein het terrein verlaat om één of andere reden, dan wordt 
zijn functie (tijdelijk) waargenomen door de speler hiertoe door zijn ploegmaats gekozen. 
 
 
Indien deze keuze aanleiding geeft tot discussie, duidt de scheidsrechter zelf een speler aan. 
De kapitein draagt een armband van minimum 10 cm breedte. 
 
Noch de kapitein, noch een andere speler mag de scheidsrechter om uitleg vragen over zijn 
beslissingen. 
 
d. Bescherming van officials : 
 
De thuisploeg staat in voor de veiligheid en de eigendommen van de scheidsrechter en zijn 
grensrechters vanaf hun aankomst tot en met hun vertrek. 
Dit geldt ook voor de bondswaarnemers en bestuursleden van het K.L.V.V.B.M.. 
Bij onregelmatigheden zijn de clubs verplicht de namen door te geven van hen die er 
schuldig aan zijn. 
Bij uitblijven hiervan nemen de bestuursleden, houders van een aansluitingsformulier als 
bestuurslid, de verantwoordelijkheid op zich, evenals de ermee gepaard gaande kosten en 
sancties. 
 
 
Art. 39  OVERMAKEN VAN DE UITSLAGEN 
 
De thuisploeg is verplicht de uitslag van de wedstrijd over te maken aan de uitslagendienst 
op de dag van de wedstrijd  
 
Dit dient verplicht te gebeuren per SMS naar het nummer 0474/77.37.64. na einde wedstrijd 
en uiterlijk om 19u. 
 
SMS moet verstuurd worden als volgt : 
Naam thuisclub / doelpunten voor / koppelteken / doelpunten tegen 
 
Uitzondering : uitslagen van eventuele midweekwedstrijden moeten per e-mail verstuurd 
worden naar de Bondssecretaris (secretariaat@klvvbm.be ) uiterlijk de dag na de wedstrijd 
 
 
Art. 40 
 
Voorbehouden 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 4 
 
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
A. ALGEMEENHEDEN 
 
 
Art. 41  INGERICHTE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Ieder seizoen richt het K.L.V.V.B.M. kampioenschappen in voor verschillende afdelingen, 
dit afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen. 
Het K.L.V.V.B.M. mag ook andere, door bijkomende reglementen beheerde competities 
organiseren, zoals de bekercompetitie. 
 
 
Art. 42  INSCHRIJVINGEN EN VERBINTENISSEN 
 
a) Formaliteiten : 
 
Voor aanvang van het seizoen moeten de clubs hun inschrijvingsformulier aan de bond 
overmaken en dit vóór de datum door het Bestuur vastgesteld. 
De club waarvan de inschrijving niet tijdig binnen is zal beboet worden. 
Bovendien kan de inschrijving in dit geval geweigerd worden. De openstaande plaats op de 
voorziene kalender kan dan desgevallend ingenomen worden door een op een wachtlijst 
ingeschreven kandidaat. 
 
b) Aantal ingeschreven ploegen : 
 
Elke club mag met een onbeperkt aantal ploegen inschrijven op voorwaarde dat het 
voldoende spelers heeft en over voldoende terreinen beschikt. 
 
 
Art. 43  DE KALENDER 
 
De kalendercommissie stelt bij elk nieuw seizoen een kalender samen. 
Het aanvangsuur wordt vastgelegd naargelang de beschikbaarheid van de terreinen. 
De clubs hebben de mogelijkheid om voor 1 speeldag van de reguliere competitie vrijaf 
te vragen.  
Uitzondering :  voor de speeldata van de bekercompetitie die voor aanvang van het seizoen 
   vastgelegd zijn, kan geen vrijaf verkregen worden, voor uitstel zie artikel 100. 
Deze aanvraag  betreffende het volgend seizoen dient verplicht te gebeuren uiterlijk op 
31 mei. 
Als de aanvraag tijdig gebeurt zal er rekening gehouden worden met de geformuleerde 
wensen. 
Aanvragen ingediend na 31 mei zullen door de kalendercommissie onderzocht en beslecht 
worden.  
Bovendien moet na aanvang van het seizoen artikel 44 van dit reglement ook steeds gevolgd 
worden. 
De wedstrijden moeten ten vroegste aanvangen om 13.00 u en ten laatste om 17.15 u, er mag 
evenwel afgeweken worden van deze regel als beide clubs een akkoord bereiken. 
 
De laatste wedstrijd wordt in de mate van het mogelijke op dezelfde datum vastgelegd. 
Enkel het Bestuur is gemachtigd om uitzonderingen op deze regel toe te staan. 
 



 

 
 
Het dagelijks bestuur is eveneens gemachtigd een ander terrein aan te duiden wanneer 
tengevolge van de slechte staat van het terrein meerdere thuiswedstrijden dienden 
uitgesteld.(art.31) 
De vrije zaterdagen voorzien in de kalender dienen in de eerste plaats voor uitgestelde 
competitie- en bekerwedstrijden. 
De kalender wordt opgenomen in de sportkrant. 
Bij ontvangst van het voorontwerp dienen de clubs de dagen en uren van hun 
betrokken wedstrijden te controleren en ze zullen hun thuiswedstrijden dringend 
voorleggen aan de terreineigenaar. Opmerkingen en vastgestelde vergissingen dienen 
binnen de 10 dagen na ontvangst, schriftelijk gemeld te worden aan het bondsbestuur 
De vermeldingen in de definitieve kalender hebben voorrang op het voorontwerp. 
Vermeldingen in de sportkrant na het verschijnen van de definitieve kalender hebben 
voorrang op deze kalender. 
Wijzigingen, door de Bondssecretaris schriftelijk via e-mail (of in geval van heirkracht 
telefonisch)  aan de betrokken clubs gestuurd, hebben in chronologische volgorde van 
verzenden voorrang op eender  welk vorig gesignaleerd of gepubliceerd bericht 
dienaangaande. 
 
 
Art. 44  WIJZIGINGEN AAN DE KALENDER 
 
a/ Wijzigen van het terrein  
 
Het niet beschikken over een terrein is geen reden om de wedstrijd te verplaatsen naar een 
andere datum. 
Als het terrein op de in de kalender voorziene datum niet beschikbaar is moet de thuisploeg, 
op straffe van een forfaitnederlaag, tijdig een ander terrein en aanvangsuur vastleggen en de 
Bondssecretaris hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 
 
In sommige gevallen wordt de Kalendercommissie er door de terreinuitbater zelf op de 
hoogte van gebracht dat de accommodaties op bepaalde data, voorzien in de kalender, niet 
beschikbaar zijn. 
De Bondssecretaris zal in deze gevallen zelf de thuisploegen inlichten van het feit dat zij, op 
straffe van een forfaitnederlaag, voor een ander terrein moeten zorgen. 
 
Ook de onbespeelbaarheid van een terrein is een geldige reden om van terrein te wijzigen. 
 
b/ Wijzigen van de datum 
 
Voor het wijzigen van de datum van een in de kalender vastgelegde wedstrijd is  het 
akkoord van de tegenstrever altijd vereist. 
De aanvragende secretaris neemt zelf contact op met de secretaris van de tegenstrever 
teneinde een akkoord te bekomen 
Dit akkoord moet ten laatste de donderdag voor de wedstrijd overgemaakt worden aan de 
Bondssecretaris 
De Kalendercommissie zal vervolgens de wedstrijd herplaatsen op voorwaarde dat de 
kalender daartoe de mogelijkheid biedt.  
De competitie eindigt altijd op de datum van de bekerfinale. Na deze datum is herplaatsen 
van een wedstrijd niet meer mogelijk. 
 
c/ Wijzigen van het aanvangsuur 
 
Voor de wijzigingen die worden aangevraagd uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het 
nieuwe seizoen is er geen specifieke toelating nodig. 
 



 

 
 
Het volstaat dat de clubsecretaris deze per e-mail kenbaar maakt aan de Bondssecretaris 
er zorg voor dragend dat de reglementaire aanvangstijden gerespecteerd blijven. 
(zie artikel 43) 
 
Voor de wijzigingen aan het aanvangsuur die worden aangevraagd na deze termijn zal de 
clubsecretaris een aanvraag indienen bij de Bondssecretaris. 
De aanvraag moet een duidelijke reden vermelden waarom de wijziging noodzakelijk is. 
 
Het wijzigen van het aanvangsuur van een wedstrijd zal in principe steeds toegestaan door 
de kalendercommissie indien het in conflict komt met de bezetting van het terrein vastgelegd 
door de terreinuitbater. Het nieuwe aanvangsuur mag niet meer dan 90 minuten afwijken  
van het eerst voorziene aanvangsuur. Als de afwijking groter is moet men het akkoord 
bekomen van de tegenstrever. 
 
In alle gevallen blijft het evenwel de Kalendercommissie die iedere aanvraag grondig zal 
onderzoeken en de definitieve beslissing ter zake zal nemen. 
 
d/ Wedstrijden tijdens de week 
 
De Kalendercommissie voorziet ook de mogelijkheid om een wedstrijd tijdens de week af te 
werken en dit onder de volgende voorwaarden : 
1/ Het akkoord van de tegenstrever is altijd vereist. 
2/ De wedstrijd moet gespeeld worden uiterlijk de tweede donderdag na de initieel 
     voorziene datum, op een terrein naar keuze. 
 
 
Art. 45  VASTSTELLEN DATA UITGESTELDE- EN TE HERSPELEN WEDSTRIJDEN 
 
De uitgestelde en/of de te herspelen wedstrijden worden door het hoofdbestuur vastgelegd 
op een zaterdag waarop beide ploegen vrij zijn van competitie of bekervoetbal. 
Voor het vastleggen van het terrein is de thuisploeg verantwoordelijk. 
In uitzonderlijke gevallen kan de kalendercommissie ook beslissen om wedstrijden te 
plannen op een woensdag om 19 u 
Indien de thuisploeg in dit geval over geen terrein beschikt, zal gespeeld worden op een 
terrein door de bond bepaald. (art.31) 
Geen enkele uitgestelde of te herspelen wedstrijd zal later mogen betwist worden omdat één 
van de ploegen reeds een vriendenwedstrijd of tornooi heeft afgesloten, de gewone 
competitie en de bekercompetitie hebben altijd voorrang. 
 
 
Art. 46  UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN WEGENS ONGUNSTIGE 
WEERSOMSTANDIGHEDEN 
 
Enkel de persoon aangesteld door het Bestuur is gemachtigd de wedstrijden in blok of 
gedeeltelijk af te gelasten als de terreinen onbespeelbaar zijn vanwege ongunstige 
weersomstandigheden 
Een afgelasting van een wedstrijd ter plaatse is altijd de bevoegdheid van de scheidsrechter 
 
In hoofdzaak betreft het hier de Bondssecretaris of desgevallend een vervangend Bestuurslid 
van het K.L.V.V.B.M.. 
Hij stuurt hiervoor een e-mail naar de secretarissen van de betrokken ploegen ten laatste de 
zaterdagvoormiddag om 10 u. Het is bijgevolg van het grootste belang dat de 
clubsecretarissen bij slechte weersomstandigheden hun inbox minutieus raadplegen. 
Enkel de melding via email geldt als officiële beslissing terzake. 
Niet opkomen omdat de heer X verwittigde, wordt NOOIT aanvaard en zal bestraft worden 



 

met forfait. 
 
Art. 47  NIET OPKOMEN (forfait) 
 
a. Boetes : zie hoofdstuk 12. 
 
b. Te volgen procedure 
 
op de dagen voor de wedstrijd : de secretaris van de forfaitgevende ploeg verwittigt per 
email de Bondssecretaris (secretariaat@klvvbm.be) en de verantwoordelijke voor de 
scheidsrechters (scheidsrechters@klvvbm.be) 
 
op de dag van de wedstrijd zelf : de secretaris van de forfaitgevende ploeg verwittigt de 
verantwoordelijke voor de permanentie verplicht via het telefoonnummer 0474/77 37 64 en 
verwittigt bovendien per email de Bondssecretaris (secretariaat@klvvbm.be) en de 
verantwoordelijke voor de scheidsrechters (scheidsrechters@klvvbm.be) 
 
c. Vergoedingen aan tegenstrever 
 
1. Forfait verklaard door de bezoekende club : 
 
a) De bezoekende club betaalt een vaste vergoeding van € 35,00 aan de thuisploeg.  
b) eventuele terugbetaling scheidsrechterskosten. 
 (De scheidsrechter heeft recht op 50 % van de normale vergoeding bij een forfait 
 gegeven na 11.30 u op de dag van de wedstrijd en 100 % bij een forfait ter plaatse) 
 
2. Forfait verklaard door de thuisploeg : 
 
a) De thuisclub betaalt een vaste vergoeding van € 35,00 aan de bezoekende club in het 
  geval dat de verplaatsing effectief werd gemaakt. 
b) eventuele scheidsrechterskosten. 
 (De scheidsrechter heeft recht op 50 % van de normale vergoeding bij een forfait 
 gegeven na 11.30 u op de dag van de wedstrijd en 100 % bij een forfait ter plaatse) 
 
d. Toekenning punten 
Voor elk niet opkomen, ontvangt de tegenstrever, drie wedstrijdpunten en vijf doelpunten. 
 
 
Art. 48  NIET OPKOMEN - HERHALING 
 
a. Te nemen maatregelen door het bevoegd comité: 
Wanneer een elftal drie opeenvolgende forfaits of vijf forfaits in totaal oploopt tijdens 
hetzelfde seizoen wordt het uitgesloten voor de verdere duur van de competitie, behoudens 
wanneer één of meerdere van deze forfaits te wijten zijn aan gevallen van overmacht. 
Het Bestuur beslist in dit geval zonder mogelijkheid tot beroep. 
 
Een dergelijke uitsluiting wordt gelijkgesteld met algemeen niet opkomen 
(zie artikel 49) 
 
b. Vergoedingen aan tegenstrever 
zie art.47.a en 49.2.b 
 
c. Toekenning der punten 
Voor het klassement zijn er volgende gevolgen : 
 
Al de uitslagen van de door de betrokken club gespeelde wedstrijden worden geannuleerd; 
de punten die behaald werden tegen deze club worden niet toegekend; de nog te spelen 



 

wedstrijden worden uit de kalender geschrapt en niet als een forfait beschouwd. 
 
De betrokken club wordt hier behouden in het klassement en dus als laatste geklasseerd 
waardoor hij ook als eerste daler zal worden beschouwd.  
 
 
Art. 49  ALGEMEEN NIET OPKOMEN  (algemeen forfait) 
 
Een club welke algemeen forfait geeft moet dit doen door middel van een schrijven gericht 
aan het Bondssecretariaat. 
Dit schrijven moet ondertekend worden door de secretaris alsook minstens 1 bestuurslid 
 
Gevolgen 
 
1. Na de inschrijving, doch voor de aanvang van de competitie : 
 
 De club ontvangt een boete zoals voorzien in hoofdstuk 12. 

Het inschrijvingsgeld en de waarborg worden verbeurd verklaard ten voordele van het 
K.L.V.V.B.M.  

 
2. Na aanvang van de competitie : 
 

De club ontvangt een boete zoals voorzien in hoofdstuk 12. 
Het inschrijvingsgeld en de waarborg worden verbeurd verklaard ten voordele van het 
K.L.V.V.B.M.  

 
Voor het klassement zijn er volgende gevolgen : 

 
Al de uitslagen van de door de betrokken club gespeelde wedstrijden worden geannuleerd; 
de punten die behaald werden tegen deze club worden niet toegekend; de nog te spelen 
wedstrijden worden uit de kalender geschrapt en niet als een forfait beschouwd. 
De betrokken club wordt hier behouden in het klassement en dus als laatste geklasseerd 
waardoor hij ook als eerste daler zal worden beschouwd. 
 
 
Art. 50  AFWEZIGHEID OF TE LAAT KOMEN VAN EEN ELFTAL 
 
Als een elftal afwezig is op het voorziene aanvangsuur zal de scheidsrechter steeds 
10’ wachten. 
Dit is een verplichting en geen van beide ploegen kan invloed uitoefenen om van deze regel 
af te wijken. 
Komt een ploeg te laat op het terrein en speelt men onderling een vriendschappelijke 
wedstrijd, dan vervallen de voorziene vergoedingen (art.47) maar blijven de ploegen 
verzekerd. 
 
 
Art. 51  ONVOLLEDIG ELFTAL 
 
Elke club dient over minstens 7 spelers te beschikken om een wedstrijd aan te vangen. 
Heeft men minder spelers, dan wordt art.47 toegepast. 
Indien een elftal gedurende de wedstrijd tot minder dan 7 spelers is geslonken, dient de 
wedstrijd gestaakt. 
Het bevoegd comité doet uitspraak. 
 
 
 
 



 

 
 
Art. 52  ELFTAL DAT HET TERREIN VERLAAT 
 
Ieder elftal dat het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt 
beschouwd als zijnde niet opgekomen. (toepassing art.47) 
Ingeval de score bij het verlaten van het terrein hoger is dan 5-0 wordt deze score behouden. 
 
 
Art. 53  CONTROLE IDENTITEIT OP DE WEDSTRIJDEN 
 
a/ Het aansluitingsbewijs 
 
Dit moet niet aanwezig zijn op de wedstrijden. 
 
b/ Verificatie van de identiteit op de wedstrijd  
 
Elke speler die ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd dient 
een officieel identiteitsbewijs voor te leggen. 
Elke afgevaardigde verzamelt de identiteitsbewijzen en overhandigt deze aan de 
scheidsrechter. De scheidsrechter duidt op het wedstrijdblad de rubriek IK aan door middel 
van een kruisje naast de naam van de speler als het identiteitsbewijs aanwezig is. 
De visuele identiteitscontrole gebeurt door middel van het wedstrijdblad en de 
identiteitsbewijzen 
Deze controle gebeurt in tegenwoordigheid van beide afgevaardigden. 
In principe gebeurt de controle vóór de aanvang van de wedstrijd; uitzonderlijk kan de 
scheidsrechter beslissen deze controle te doen tijdens de rust of na de wedstrijd. 
 
Bij ontbreken van het identiteitsbewijs is de scheidsrechter niet bevoegd om de speler de 
deelname aan de wedstrijd te ontzeggen. 
De speler MAG dus altijd aan de wedstrijd deelnemen maar hij is niet gekwalificeerd 
hiervoor. In dit geval zal het resultaat van de wedstrijd ambtshalve omgezet worden in 
forfaitcijfers. 
Beide afgevaardigden dienen eveneens een officieel identiteitsbewijs voor te leggen 
Men heeft tijd om tot na de wedstrijd en voor het aftekenen van het wedstrijdblad om een 
officieel identiteitsbewijs voor te leggen 
 
Zijn geldig als officieel identiteitsbewijs : 
 
- elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie (identiteitskaart, 

verblijfsvergunning, rijbewijs) 
- een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten, 

ingeval van verlies of diefstal van de identiteitskaart of elk ander officieel document. 
(Deze documenten mogen hun vervaldatum niet overschrijden) 

- een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische 
identiteitskaart.  

 
Een fotokopie van een identiteitskaart, een foto via smartphone e.d. worden NIET als een 
geldig identificatiebewijs aanzien. 
De club zal beboet worden per ontbrekend identiteitsbewijs 
Indien  bedrog  wordt vastgesteld (bv: een geschorste speler neemt onder een andere 
naam aan de wedstrijd deel) dan zal het bevoegd comité met onmiddellijke ingang de 
betrokken club verbod opleggen om nog  verder aan de competitie deel te nemen (dit 
gepaard gaande met de voorziene boeten en kosten) en degradeert de club het volgend 
seizoen naar een lagere reeks ( uitgezonderd de clubs uit de laagste reeks). 
Indien een club degradeert wordt deze aanzien als eerste daler. 
 



 

Bij herhaling wordt de club met onmiddellijke ingang geschrapt uit het K.L.V.V.B.M. 
 
c. De spelers- en bestuurslijsten : 
 
Elk seizoen worden nieuwe spelers- en bestuurslijsten opgemaakt. 
Ze worden door de Bondssecretaris per e-mail overgemaakt aan de clubs voor aanvang van 
het nieuwe seizoen. Tijdens het seizoen ontvangen de clubs een nieuwe lijst telkens als er een 
wijziging is in de aangesloten spelers of bestuursleden. 
Alle aangeslotenen moeten hierop voorkomen. Bij ontvangst van deze lijsten, controleert de 
betrokken club de gegevens zorgvuldig, en meldt elke tekortkoming of fout binnen de acht 
dagen na ontvangst per e-mail aan het bondssecretariaat. 
Deze lijsten worden online gepubliceerd op de website van het K.L.V.V.B.M. en zijn dus 
altijd beschikbaar voor controle door de clubsecretarissen indien zij dit nodig achten. 
 
 
B. KWALIFICATIE VAN DE SPELERS 
 
 
Art. 54  ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
 
a. De spelers moeten een geldig aansluitingsbewijs bezitten. 
b. De spelers aangesloten na 15 augustus van een bepaald seizoen zijn speelgerechtigd 
 vanaf de eerste zaterdag volgend op de datum van aansluiting als alle 

voorziene aansluitingsdocumenten uiterlijk de woensdag voor de wedstrijd om 24.00 u 
ingediend zijn op het Bondssecretariaat. Indien de aansluitingsdocumenten slechts vanaf 
de donderdag ingediend  worden, zal de speelgerechtigdheid ingaan vanaf de 
 2de zaterdag volgend op de datum van aansluiting. 
De spelers aangesloten na 15 augustus van een bepaald seizoen mogen alleen aantreden 
in te herspelen, herplaatste beker- en competitiewedstrijden indien zij speelgerechtigd 
waren op de dag dat de wedstrijd diende gespeeld te worden. 
Personen die in andere voetbalverbonden geschorst zijn voor een periode van minimum 
3 maanden zijn niet gerechtigd aan te treden of een bestuursfunctie op het terrein uit te 
oefenen in het K.L.V.V.B.M. gedurende de periode van hun schorsing in dat verbond. 

 
 
Art. 55  BIJZONDERE VOORWAARDEN IN ACHT TE NEMEN 
 
Onderhavig artikel  55 is enkel van toepassing op spelers die vanaf 1 september van het 
lopend jaar opgetreden zijn in het eerste elftal van de afdeling veldvoetbal van VV, de ACFF 
of gelijkwaardige competitie. Met optreden wordt bedoeld dat men effectief heeft 
meegespeeld ongeacht het aantal minuten. 
 
Teneinde de competitiewedstrijden niet te vervalsen dienen de spelers die aantreden tijdens 
de laatste vijf competitiewedstrijden gerechtigd te zijn tot spelen bij de aanvang van dit luik 
van vijf slotwedstrijden van de competitie. 
 
Voorbeeld : gaat de vijfde laatste wedstrijd van een competitie door op 21 februari dan 
mogen enkel spelers opgesteld worden die aangesloten zijn ten laatste op 8 februari. 
 
 
Art. 56  KLASSEVERLAGING DER SPELERS 
 
Teneinde de competitie niet te vervalsen worden volgende verplichtingen opgelegd aan 
clubs met twee ploegen in K.L.V.V.B.M.: 
 
1. De twee ploegen spelen in dezelfde reeks : 
 



 

Beide elftallen worden beschouwd als gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar. 
 
Vanaf het ogenblik dat een speler vijfmaal, geheel of gedeeltelijk, heeft deelgenomen aan een 
wedstrijd van bijvoorbeeld het A elftal kan hij in hetzelfde seizoen niet meer aantreden in het 
B elftal of omgekeerd, tenzij hij gedurende minimum 4 speeldagen aan geen enkele wedstrijd 
van het elftal waarbij hij uitsluitend nog mag aantreden heeft deelgenomen. 
De wedstrijden waarin de speler een schorsing moet uitzitten worden niet meegerekend in 
dit aantal van 4. 
 
Een speler mag daarenboven op dezelfde dag geen twee gedeeltelijke of volledige officiële 
wedstrijden spelen. 
Door het bondsbestuur wordt wekelijks, via de wedstrijdbladen nagezien of de spelers bij 
het voorziene elftal hebben gespeeld. Bij overtredingen zal in dit geval ambtshalve door het 
bondsbestuur opgetreden worden. Onwetendheid noch goede trouw worden aanvaard. 
 
2. De twee ploegen spelen in een verschillende reeks : 
 
Vanaf het ogenblik dat een speler vijfmaal, geheel of gedeeltelijk, heeft deelgenomen aan een 
wedstrijd van het A elftal (dit is het elftal dat aantreedt in de hoogste reeks) kan hij in 
hetzelfde seizoen niet meer aantreden in het B elftal (dit is het elftal uit de laagste reeks) 
tenzij hij gedurende minimum 4 speeldagen aan geen enkele wedstrijd van de club heeft 
deelgenomen. De wedstrijden waarin de speler een schorsing moet uitzitten worden niet 
meegerekend in dit aantal van 4. 
Een speler mag daarenboven op dezelfde dag geen twee volledige officiële wedstrijden 
spelen.  
Door het Bestuur wordt wekelijks, via de wedstrijdbladen nagezien of de spelers bij 
het voorziene elftal hebben gespeeld. Bij overtredingen zal in dit geval ambtshalve door het 
bondsbestuur opgetreden worden. Onwetendheid noch goede trouw worden aanvaard. 
 
3.Schorsingen 
 
Een speler die geel of rood geschorst wordt bij de A-ploeg moet deze schorsing steeds 
uitzitten bij de A-ploeg. Op de dag van de schorsing mag hij eveneens niet meespelen met 
de B-ploeg. 
Een speler die geel of rood geschorst wordt bij de B-ploeg moet deze schorsing steeds 
uitzitten bij de B-ploeg. Op de dag van de schorsing mag hij eveneens niet meespelen met 
de A-ploeg. 
 
 
Art. 57  STRAFFEN VOOR CLUBS DIE NIET GEKWALIFICEERDE SPELERS  

 OPSTELLEN 
 
a. Boetes : zie hoofdstuk 12. 
 
b. Verlies van de punten : 
 
De club verliest de punten van al zijn wedstrijden waaraan betrokkenen deelnamen, en 
dit voor een termijn aanvangend  90 dagen voor de datum van indiening van de klacht. 
  
 
Art. 58  KLIMMEN EN DALEN 
 
Het Bestuur bepaalt elk jaar het aantal stijgers en dalers. 
In principe echter dalen twee clubs van een hogere naar een lagere reeks terwijl evenveel 
ploegen stijgen. Indien de reeksen dienen aangevuld te worden (bv door een algemeen 
forfait van een club) of/en de reeksen uitgebreid worden zijn de bijkomende stijgers 
verplicht te stijgen naar een hogere reeks. 



 

Een promotie kan nooit geweigerd worden. 
 
Art. 59  RANGSCHIKKING 
 
a. Algemene voorschriften : 
 
Aan iedere wedstrijd zijn drie punten verbonden, ze worden toegekend aan het winnend 
elftal, bij een gelijkspel bekomen beide ploegen één punt. Het elftal dat op het einde van de 
competitie het hoogste aantal punten behaalt, wordt als eerste gerangschikt. 
Het elftal dat op het einde van de competitie het laagste aantal punten behaalt, wordt als 
laatste gerangschikt. 
Het behaalde aantal punten is het enige criterium dat in aanmerking wordt genomen voor 
het opmaken van de eindrangschikking. 
Eindigen meerdere ploegen met evenveel punten op een bepaalde plaats dan zullen er 
testwedstrijden nodig zijn om 
- de titel toe te kennen. 
- de klimmers te bepalen. 
- de dalers te bepalen. 
 
De testwedstrijden worden als volgt georganiseerd : 
 
1) Eindigen twee clubs gelijk : 
 
Beide clubs spelen een testwedstrijd op een neutraal terrein. 
Duur testwedstrijd: 2 x 35'. 
Eventuele verlengingen: 2 x 10'. 
Daarna bij gelijke stand strafschoppen. 
 
2) Eindigen drie ploegen gelijk : 
 
Deze ploegen spelen een driehoekscompetitie volgens onderstaande  rooster waarvan 
de loting openbaar zal gebeuren 

A - B 
B - C 
C – A 

 
De wedstrijdduur bedraagt 2 x 25 minuten 
Na iedere wedstrijd moet iedere club 5 strafschoppen trappen, iedere omgezette strafschop 
levert 1 punt op. 
 
De rangschikking wordt opgemaakt als volgt : 
a) gewonnen punten. 
b) gewonnen wedstrijden 
c) doelpuntensaldo 
d) doelpunten voor 
e) doelpunten tegen 
f) aantal omgezette strafschoppen 
 
Blijft de stand hierna nog gelijk dan zal de winnaar bij loting uitgetrokken worden 
 
3) Eindigen meer dan 3 ploegen gelijk 
 
Modaliteiten uit te werken door het bondsbestuur 
 
b. Bekendmaking van de rangschikking : 
 
De rangschikking wordt minstens om de maand in de sportkrant gepubliceerd. 



 

 
 
Art. 59bis  RANGSCHIKKING BIJ VOORTIJDIGE STOPZETTING COMPETITIE 
 
Indien de competitie door overmacht - bijvoorbeeld Covid-19 - wordt stilgelegd, zijn 
volgende regels van toepassing. 
 
a/ 
 
Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet voordat de meerderheid (50 
procent + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of voordat er 50 
procent van de geplande wedstrijden gespeeld werden, zullen deze kampioenschappen 
geannuleerd worden. Dit betekent dat er dan geen kampioenen, noch stijgers en dalers 
worden aangeduid. 
Het volgende seizoen zal starten met dezelfde deelnemers in dezelfde afdeling als in het 
geannuleerd kampioenschap. 
 
b/ 
 
Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet nadat de meerderheid (de helft + 
1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of dat er 50 procent van de 
geplande wedstrijden gespeeld werden, zal de sportieve eindstand van het kampioenschap 
opgemaakt worden op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen. 
 
Indien niet alle clubs van een reeks hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, worden 
door toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst 
als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft.  
 
Het aantal punten van de ploegen die minder wedstrijden hebben gespeeld zal dus 
aangepast worden volgens de regel van drie. 
Deze resultaten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma. 
De aldus bekomen eindrangschikking duidt de kampioenen aan en desgevallend andere 
reglementair voorziene stijgers en dalers, conform de bestaande reglementaire criteria. 
 
Opmerking 
Deze regels zijn in volledige overeenstemming met de regels uitgevaardigd door Voetbal  
Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 5 
 
DE SPEELVELDEN 
 
 
Art. 60  AANVAARDING TERREINEN 
 
Alleen het Bestuur is bevoegd om terreinen al dan niet te aanvaarden. 
 
 
Art. 61  AFBAKENING 
 
Het speelveld dient afgelijnd te worden met duidelijk zichtbare lijnen. 
Op elke hoek dient een vlag geplaatst. 
Doelnetten dienen vastgehecht te zijn aan beide doelen. 
 
 
Art. 62  ONGESCHIKT TERREIN 
 
Een speelveld is ongeschikt indien: 
 
1/ Een hindernis zich op het speelveld of in de neutrale zone bevindt, tenzij deze zich op een 
 afstand van meer dan 3 meter van het speelveld bevindt  
 
2/ De doellijnen, de zijlijnen, de middenlijn, de doelgebieden, de strafschopgebieden, de 
 hoekschopgebieden of de middencirkel niet of onvoldoende afgebakend zijn of de punten 
 in deze gebieden niet aangeduid zijn.  
 
3/ De lijnen uitgevoerd zijn in de vorm van greppels of met verboden producten. 
 
4/ De doelen of doelnetten ontbreken of stuk zijn en niet hersteld kunnen worden. 
 
5/ Eén of meerdere hoekvlaggen ontbreken bij aanvang van de wedstrijd. 
 
Indien een wedstrijd om een van deze redenen geen doorgang vindt, verliest de thuisploeg 
met forfaitcijfers. 
 
 
Art. 63  ONBESPEELBAAR TERREIN 
 
Een onbespeelbaar speelveld is een speelveld dat wegens de weersomstandigheden niet kan 
gebruikt worden (sneeuw, vorst, modder, regen, mist). 
 
De scheidsrechter kan een wedstrijd uitstellen of staken wanneer: 
 
1/ Bij sneeuw :  
- de lijnen onzichtbaar zijn 
- gevolgd door vorst het speelveld gevaren oplevert 
- de sneeuw aan de bal kleeft zodat die onregelmatig wordt naar vorm en gewicht 
 
2/ Bij vorst : 
- bevroren waterplassen op het speelveld liggen 
- het speelveld harde, scherpe oneffenheden vertoont 
- de spelers hun evenwicht niet kunnen behouden. 



 

- balcontrole onmogelijk is.  
 
3/ Bij slijk 
- de grond zo modderig is dat de spelers niet kunnen aanzetten 
Een bal die niet botst of in het slijk blijft vaststeken, is geen reden om een speelveld 
onbespeelbaar te verklaren. 
 
4/ Bij regen 
-een grote oppervlakte van het speelveld overstroomd is en de bal op die plaats de grond 
niet raakt 
- onvoldoende zichtbaarheid optreedt 
 
5/ Bij mist 
- de zichtbaarheid onvoldoende is : de scheidsrechter moet van op de doellijn van het 
 midden van het ene doel het andere doel kunnen zien. In tegengesteld geval moet de 
 wedstrijd worden uitgesteld of gestaakt.  
 
In geval van wedstrijden gespeeld op kunstgras:  
De scheidsrechter moet tot afgelasting van een wedstrijd of de stopzetting ervan beslissen 
indien:  
 
bij sneeuw: de sneeuw het kunstgrasveld bedekt, waardoor het volgens de 
gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, verboden is ervan gebruik te maken. 
 
bij vorst: een temperatuur bereikt wordt die lager ligt dan deze toegestaan voor het 
kunstgrasveld in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 6 
 
DE SCHEIDSRECHTER EN DE ARBITRAGE 
 
 
Art. 64  AANVAARDING 
 
Om toegelaten te worden als scheidsrechter moet men minimum 16 jaar zijn, een 
bekwaamheidstest ondergaan, of overkomen van een andere bond waar men deze functie 
uitoefende. 
 
 
Art. 65  VERBODSBEPALING 
 
Het is verboden aan de scheidsrechter : 
- als speler deel te nemen aan officiële wedstrijden. (beker, competitie) 
- officiële functies als clubafgevaardigde op het terrein uit te oefenen. 
Het bestuur kan uitzonderlijk beroep doen op spelende leden in gevallen van overmacht. 
 
 
Art. 66  GELEGENHEIDSSCHEIDSRECHTER 
 
Iedere club moet te allen tijde beschikken over een gelegenheidsscheidsrechter. 
Deze wordt ingezet bij een te kort aan officiële scheidsrechters. 
 
 
Art. 67  SCHEIDSRECHTERSVERSLAGEN 
 
De scheidsrechter maakt een verslag op over onregelmatigheden in de loop van de 
wedstrijd, incidenten, uitsluitingen spelers, wangedrag bestuursleden enz…. 
Zij melden de gele kaarten en uitsluitingen op het wedstrijdblad. 
 
 
Art. 68  AANRANDING OP SCHEIDSRECHTER 
 
Elke aangeslotene welke handtastelijkheden op de referee pleegt, wordt geschorst voor 
minimum 3 jaar. 
De schuldige is daarenboven verplicht alle kosten, voortkomende uit deze incidenten te 
vergoeden aan de referee. 
Bij uitblijven is art.38.d. van toepassing en zal klacht worden ingediend bij het gerecht. 
 
 
Art. 69  AFWEZIGHEID VAN DE SCHEIDSRECHTER 
 
Bij afwezigheid is de rangorde van vervangen de volgende : 
1) Andere officiële scheidsrechter K.L.V.V.B.M. 
2) Andere officiële scheidsrechter van een ander Verbond. 
3) Gelegenheidsscheidsrechter  thuisploeg 
4) Gelegenheidsscheidsrechter bezoekers 
5) Aangeslotene bezoekers 
6) Aangeslotene thuisclub 
7) Niet aangeslotene bezoekers. 
8) Niet aangeslotene thuisclub 
 



 

 
 
Een gelegenheidsscheidsrechter moet altijd de leiding van de wedstrijd overdragen aan een 
te laat aangekomen aangeduide scheidsrechter. 
 
 
Art. 70  VERGOEDING 
 
1) De scheidsrechter heeft recht op een door het Bestuur vastgelegde vergoeding. 
 In deze vergoeding zijn de prestatie en de verplaatsingsvergoeding inbegrepen. 
2) De gelegenheidsscheidsrechter heeft ook recht op een vergoeding maar enkel voor de 
 prestatie. 
 
 
Art. 71  BETALING VAN DE VERGOEDING 
 
De vergoeding van de scheidsrechter moet betaald worden voor de aanvang van de 
wedstrijd. 
 
 
Art. 72  AANDUIDING NEUTRALE ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 
 
1/ Competitiewedstrijden 
 
Een club heeft het recht om voor (een) bepaalde wedstrijd(en) neutrale assistent- 
scheidsrechters aan te vragen. 
De kosten zijn integraal ten laste van de aanvragende club. 
In principe zal de aanvraag steeds aanvaard worden op voorwaarde dat er voldoende 
scheidsrechters beschikbaar zijn op de betrokken speeldag. 
Indien meerdere clubs een aanvraag indienen voor dezelfde speeldag zal de club die het 
eerst zijn aanvraag indiende voorrang krijgen 
 
Ook het Bestuur kan autonoom beslissen om neutrale assistent-scheidsrechters aan te 
duiden voor (een) bepaalde wedstrijd(en). 
In dat geval zijn de kosten integraal ten laste van het K.L.V.V.B.M. maar worden samen met 
de scheidsrechters betaald door de thuisclub. De betaalde onkosten voor deze assistent- 
scheidsrechters worden in mindering gebracht op de eindafrekening van het lopend seizoen 
 
2/ Bekercompetitie 
 
a/ Tot en met de achtste finales 

zie punt 1 hierboven 
 
b/ Voor de kwartfinales en de halve finales worden er door het K.L.V.V.B.M. neutrale 
assistent-scheidsrechters aangeduid. 
De kosten voor deze assistent-scheidsrechters zijn ten laste van K.L.V.V.B.M. maar worden 
samen met de scheidsrechters betaald door de thuisclub. De betaalde onkosten voor deze 
assistent-scheidsrechters worden in mindering gebracht op de eindafrekening van het 
lopend seizoen  
 
c/ Voor de finale zijn de kosten voor de neutrale assistent-scheidsrechters ook ten laste van 
 het K.L.V.V.B.M. maar worden deze assistent-scheidsrechters rechtstreeks betaald door 
 het K.L.V.V.B.M. 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 7 
 
KLACHTEN - BEROEPEN - HEROPROEPING. 
 
Art. 73  KLACHTEN 
 
De klachten dienen per e-mail gestuurd te worden aan het Bondssecretariaat. 
Er moet verplicht gebruik gemaakt worden van het “Klachtenformulier” dat beschikbaar 
is op de website van het K.L.V.V.B.M. 
Dit formulier moet als afzonderlijke bijlage aan de e-mail verstuurd worden. 
Het te betalen bedrag voor de klachtkosten bedraagt 10 € en zal automatisch op de 
clubrekening geboekt worden. 
 
De klachten moeten verstuurd worden binnen de volgende termijnen : 
 
a) Gewone klachten : binnen de 72 uur na de wedstrijd. 
 
b) Kwalificatie spelers : binnen de 30 dagen na de wedstrijd. 
 
Om ontvankelijk te zijn moet de klacht duidelijk de feiten aanhalen waarover klacht wordt 
ingediend en dit punt per punt. 
De klachten betreffende speelgerechtigheid moeten vergezeld zijn van de nodige bewijzen. 
De betrokken club zal beboet worden als de klacht als luttel of plagend beoordeeld wordt. 
Is de klacht gerechtvaardigd dan zal de partij die de klacht indiende de gestorte som terug 
ontvangen, zij wordt aangerekend aan de in het ongelijk gestelde partij. 
 
 
Art. 74  OPROEPINGEN - ONDERHOOR 
 
Spelers en clubs, betrokken bij uitsluitingen of incidenten krijgen ofwel een voorstel van 
strafbepaling (minnelijke schikking) of worden uitgenodigd op de zitting van de 
strafcommissie. 
Het verslag van de scheidsrechter wordt vooraf niet overgemaakt aan de ploegen maar 
wordt voorgelezen tijdens de eerste zitting van de strafcommissie. 
Gaat men akkoord met het voorstel van minnelijke schikking, dan hoeft men niets te doen. 
Gaat men niet akkoord met dit voorstel, dan moet men binnen de 48 uur schriftelijk bezwaar 
indienen per e-mail en dient men te verschijnen op datum en uur vermeld op het formulier 
van de minnelijke schikking. 
Voor dit bezwaar moet men verplicht gebruik maken van het formulier “Verzet tegen 
minnelijke schikking” dat beschikbaar is op de website van het K.L.V.V.B.M. 
Dit formulier moet als afzonderlijke bijlage aan de e-mail verstuurd worden. 
 
De spelers waarvoor een verschijning voor de commissie noodzakelijk is zullen opgeroepen 
worden, min 10 dagen, max. 30 dagen vanaf de dag van de feiten. 
De oproepingen gebeuren steeds via de clubsecretaris. 
Enkel de uitgesloten spelers of bij belet hun afgevaardigde, evenals de andere opgeroepen 
personen worden toegelaten tot de zitting. 
Bij afwezigheid van speler(s) of hun vervanger en opgeroepen personen op één van de 
commissies wordt de in gebreke blijvende club beboet volgens de voorziene boetes. 
Iemand die gewettigd afwezig is dient dit te staven met een attest (dokter, werkgever....) 
De commissie kan geldig zetelen en uitspraken doen bij afwezigheid van de betrokken 
personen. 
De zittingskost voor de strafcommissie bedraagt 20 €. 
 



 

 
 
Voor ernstige incidenten met gebruik van geweld t.o.v. wedstrijdofficials of tegenstanders 
(spelers en supporters) heeft het Strafcomité de mogelijkheid het dossier met een 
eensluidend advies door te verwijzen naar het Bestuur. 
Het Strafcomité zal dergelijke beslissing enkel nemen als het gaat om onweerlegbare feiten 
die gestaafd zijn door gefundeerd bewijsmateriaal. (getuigenissen, beelden...) 
In dit geval zal het Bestuur alle beslissingen nemen en dit op alle gebied (speelverbod,  
uitsluiting, schorsingen....)  
Tegen de beslissingen van het Bestuur is geen beroep mogelijk. 
 
 
Art. 75  SCHORSINGEN - UITWERKING SCHORSINGEN 
 
Een speler die een rechtstreekse rode kaart ontvangt is altijd onmiddellijk geschorst voor de 
volgende wedstrijd. 
De minimumstraf voor een rode kaart is minstens 1 wedstrijd (zie ook artikel 37B), een 
eventueel verzet tegen een minnelijke schikking verandert bijgevolg niets aan de schorsende 
kracht van minstens 1 wedstrijd. 
De strafcommissie zal steeds de straffen per e-mail overmaken aan de betrokken partij(en) 
waarbij gedetailleerd de data en/of duur zullen verduidelijkt worden. 
Wanneer erge feiten zich voordoen kan het dagelijks bestuur overgaan tot onmiddellijke 
schorsing van betrokkene(n), dit tot wanneer deze persoon (personen) voor de commissie is 
(zijn) verschenen. 
Een beroep ingesteld tegen de beslissing van de strafcommissie betreffende schorsing van 
spelers of bestuursleden schorst de werkende kracht van die schorsing vanaf het ogenblik 
van afgifte, tot de beslissing voor de beroepscommissie valt. 
De door de spelers of clubs ingediende beroepen missen nochtans hun schorsende kracht 
indien ze gericht zijn tegen : 
 
a) een schorsing van meer dan 3 effectieve wedstrijden, 
b) een schorsing tot verschijnen, 
c) een schorsing van om het even welke duur indien deze speler hetzelfde seizoen reeds 
 eerder werd geschorst, 
d) een schorsing uitgesproken door de strafcommissie wegens verzet tegen voorstel 
 minnelijke schikking. 
Wanneer het beroep niet reglementair werd ingediend, heeft het geen schorsende invloed op 
een door de strafcommissie genomen beslissing. 
De beroepscommissie zetelt binnen de 15 dagen na ontvangst van een reglementair 
ingediend beroep. 
De uitspraak van de beroepscommissie betreffende een uitspraak van de strafcommissie naar 
aanleiding van een verzet tegen een minnelijke schikking zal aanvangen de dag volgend op 
de verschijning voor deze commissie . 
 
 
Art. 76  BEROEPEN 
 
De beroepen dienen per e-mail gestuurd te worden aan het Bondssecretariaat binnen de 
124 uur na bekendmaking van de uitspraak door de strafcommissie. 
Er moet verplicht gebruik gemaakt worden van het formulier “Aanvraag tot Beroep” 
dat beschikbaar is op de website van het K.L.V.V.B.M. 
Dit formulier moet als afzonderlijke bijlage aan de e-mail verstuurd worden.  
 
Ze moeten voldoen aan volgende eisen : 
- ingediend zijn door de secretaris of door de speler zelf indien hij persoonlijk 
 in beroep gaat. 
- duidelijk de feiten vermelden, punt na punt, waarom beroep wordt aangetekend. 



 

 
 
- bij beroepen betreffende speelgerechtigheid moeten de nodige bewijzen toegevoegd zijn  
   aan het ingediende beroep. 
Het te betalen bedrag voor de beroepskosten bedraagt 30 € en zal automatisch op de 
clubrekening geboekt worden. 
Het bestuur kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor niet ter bestemming gebrachte 
zendingen. 
 
Wordt een beroep of heroproeping aanvaard, dan zullen alle gestorte bedragen worden 
terugbetaald aan de club welke in laatste instantie in het voordeel wordt gesteld, ze worden 
aangerekend aan de verliezende partij. 
 
 
Art. 77  OPROEPINGEN VOOR ONDERHOOR BEROEPSCOMMISSIE 
 
De personen worden opgeroepen via de clubsecretaris. 
De beroepscommissie kan zetelen op eender welke dag van de week vanaf 19.00 uur. 
De andere schikkingen van art.74 zijn hier eveneens van toepassing. 
 
 
Art. 78  HEROPROEPING 
 
Het recht van heroproeping kan uitgaan van zowel het Bestuur als van een club. 
Er kan slechts gebruik van gemaakt worden als : 
1/ er een inbreuk op de reglementen werd vastgesteld. 
2/ er nieuwe feiten werden binnengebracht die van aard zijn dat de beslissing 
     mogelijks gewijzigd moet worden 
 
De heroproeping schorst de gevolgen van de getroffen beslissing niet. 
Een verzoek tot heroproeping uitgaande van een club moet met redenen omkleed worden 
binnen de 4 dagen na uitspraak van de beroepscommissie of na het aanbrengen van een 
nieuw feit. 
Het verzoek mag in geen geval de 30 dagen na uitspraak van de beroepscommissie of het 
einde van de competitie overschrijden 
De heroproeping uitgaande van een club dient per e-mail gericht te worden aan het 
Bondssecretariaat als afzonderlijke bijlage aan deze e-mail. 
Het Bestuur hoort de partijen niet. 
Het oordeelt niet over de grond van het geschil. 
Het zal na vaststelling van de inbreuk op de reglementen of het vaststellen van een nieuw 
feit, de zaak doorverwijzen naar de beroepscommissie voor een nieuw onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 8 
 
Art. 79   
 
DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De Algemene Vergadering van de leden vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. 
De samenstelling, het bijeenroepen, het verloop en de besluitvorming zijn vastgelegd in de 
statuten van het K.L.V.V.B.M. zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 
11 augustus 2020 
 
 
Art. 80 - 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 - 89  
 
Voorbehouden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 9 
 
HET BESTUUR EN DE COMMISSIES 
 
 
Art. 90  OPSOMMING 
 
Het K.L.V.V.B.M. wordt beheerd door het Bestuur, in zijn taak bijgestaan door de 
strafcommissie, de beroepscommissie, de kalendercommissie, de scheidsrechterscommissie 
en de controlecommissie. 
De vorming van nieuwe commissies is afhankelijk van het Bestuur 
 
 
Art. 91  SAMENSTELLING 
 
a) Aantal leden  
 
1/ Het Bestuur : bestaande uit ten minste 3 leden 
2/ De strafcommissie : bestaande in principe uit drie leden, in geval van overmacht volstaan 
      echter 2 leden om rechtsgeldig uitspraak te doen. 
3/ De beroepscommissie : bestaande in principe uit drie leden, in geval van overmacht 
      volstaan echter 2 leden om rechtsgeldig uitspraak te doen. 
4/ De kalendercommissie : bestaande uit twee leden. 
5/ De scheidsrechterscommissie : bestaande uit 2 leden 
6/ De controlecommissie : het aantal leden wordt vastgelegd door het Bestuur bij de start 
      van ieder nieuw seizoen. 
 
b) Onverenigbaarheid 
 
De leden van de diverse comités en commissies mogen geen lid zijn van een aangesloten 
club bij het K.L.V.V.B.M.  
Een lid uit de strafcommissie kan voor dezelfde zaak niet zetelen in de beroepscommissie en 
omgekeerd. 
 
 
Art. 92  VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN - DUUR VAN HET MANDAAT 
 
1. Het Bestuur : zie art. 18. 
2. De andere commissies : worden gekozen door het Bestuur voor de duur van een seizoen. 
 
 
Art. 93  ZITTINGEN 
 
Het Bestuur zetelt op de dagen vooraf vermeld in de sportkrant telkens vanaf 19u30 uur. 
Het Bestuur kan daarenboven zetelen wanneer onvoorziene gevallen zich voordoen. 
De strafcommissie zetelt de maandag wanneer bepaalde gevallen een zitting noodzakelijk 
maken. 
De andere commissies komen samen telkens dit noodzakelijk is voor de goede werking van 
het K.L.V.V.B.M.  
Alle zittingen hebben plaats in het bondslokaal of op eender elke vooraf aangekondigde 
plaats als het bondslokaal niet beschikbaar is. 
 
 
 



 

 
 
Art. 94  BEVOEGDHEDEN 
 
A. Het Bestuur : zie art.6. heeft tot taak : 
 
- opmaken en aanpassen van de reglementen. 
- sluiten van overeenkomsten met andere bonden en organisaties. 
- aanvaarden en ontslaan van clubs. 
- waken over de naleving van het bondsreglement. 
- treffen van maatregelen van algemene aard. 
- de heroproeping te beslissen van een zaak (art.78). 
- treft de beslissingen in alle onvoorziene gevallen die een snelle beslissing vereisen. 
 
De voorzitter : 
 
- zit de bond voor. 
- leidt de werkzaamheden van de bond en alle vergaderingen. 
- heeft het recht de vergaderingen van de diverse commissies bij te wonen. 
 
De Bondssecretaris : 
 
- neemt de briefwisseling in ontvangst en geeft er rechtstreeks gevolg aan indien de 
 behandelde punten door het reglement voorzien zijn, 
- legt de zaken voor aan het Bestuur, met voor elke zaak een nota betreffende haar toedracht, 
 met vermelding artikelen van het reglement die er betrekking op hebben, 
- onderzoekt de voorstellen tot wijziging van het reglement, 
- controleert de wedstrijdbladen, 
- vervult de diverse opdrachten hem opgedragen door het Bestuur, 
 
De penningmeester : 
 
- zorgt voor de goede boekhouding. 
- alle inkomsten vallen onder zijn bevoegdheid. 
- doet de nodige stortingen door het Bestuur beslist. 
- tekent alle briefwisseling betreffende de bondsfinanciën. 
 
B. De strafcommissie : 
 
Oordeelt in eerste aanleg over alle incidenten, uitsluitingen en klachten aangaande clubs, 
spelers en bestuursleden. 
 
C. De beroepscommissie : 
 
Oordeelt in beroep de beslissingen van de strafcommissie : is bevoegd de straffen en boeten 
te verbreken, te vermeerderen of te verminderen. 
 
D. De kalendercommissie : 
 
Stelt de kalender van de diverse reeksen op. 
Houdt in de mate van het mogelijke rekening met tijdig ingediende wensen en past de 
kalender aan, indien onvoorziene omstandigheden zulks vereisen. 
 
E. De scheidsrechterscommissie 
 
Duidt de scheidsrechters aan voor alle wedstrijden van het K.L.V.V.B.M. 
Fungeert als spreekbuis tussen de scheidsrechters en het Bestuur 



 

 
 
F. De controlecommissie 
 
Staat in voor de begeleiding en controle van de scheidsrechters op de wedstrijden 
 
 
Art. 95  GELDIGHEID BESLISSINGEN 
 
Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 
De aanvaarding van nieuwe leden of het ontslag van leden van het Bestuur wordt 
geregeld conform de statuten van het K.L.V.V.B.M. 
 
 
Art. 96  BETEKENING DER BESLISSINGEN 
 
De beslissingen worden beschouwd als zijnde gekend door de betrokken clubs, door 
toezending van een e-mail aan de clubsecretaris. 
Bij het niet ontvangen van deze melding door een van de partijen, wendt de club zich tot 
het Bestuur op de voorziene dagen en uren (art.93). 
Bij wijze van aanvulling verschijnen de beslissingen in de sportkrant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 10 
 
DE BEKERCOMPETITIE 
 
 
Art. 97 
 
Het K.L.V.V.B.M. richt elk jaar een bekercompetitie in. 
Alle wedstrijden worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. 
De clubs uit de eerste afdeling nemen in principe NIET deel aan de voorronde. 
Uitzondering hierop kan evenwel noodzakelijk zijn om het speelschema te kunnen 
respecteren. 
 
 
Art. 98 
 
De wedstrijdkalender wordt openbaar uitgeloot in het Bondslokaal. Alle clubs zullen tijdig 
uitgenodigd worden om de trekking bij te wonen. De aanwezigheid van de clubs is evenwel 
NIET verplicht. 
 
 
Art. 99 
 
De winnaar van deze competitie ontvangt ten definitieve titel een beker of trofee. 
 
 
Art. 100 
 
Deze bekercompetitie wordt gespeeld op vooraf vastgelegde data. 
Op deze data kan geen vrijaf gekregen worden (zie ook artikel 43) 
De Kalendercommissie voorziet evenwel de mogelijkheid tot uitstel door een bekerwedstrijd 
tijdens de week te laten spelen en dit onder de volgende voorwaarden : 
1/ Het akkoord van de tegenstrever is altijd vereist 
2/ De wedstrijd moet gespeeld worden uiterlijk de tweede donderdag na de initieel  
voorziene datum, op een terrein naar keuze. 
 
 
Art. 101 
 
De thuisploeg is verantwoordelijk voor het vastleggen van zijn thuisterrein op de voorziene 
data. 
Vanaf de 16de finales moet de thuisploeg terrein en aanvangsuur overmaken aan de 
Bondssecretaris uiterlijk 10 dagen voor de datum van de wedstrijd. 
Als deze gegevens nog niet overgemaakt zijn aan de Bondssecretaris de maandag voor de 
wedstrijd zal een forfaitnederlaag uitgesproken worden zonder gelegenheid tot beroep. 
Indien op de voorziene dag het thuisterrein niet beschikbaar is moet de thuisploeg zorgen 
voor een ander terrein. 
Het is ook altijd toegestaan om, in overleg met de tegenstander, het thuisvoordeel af te staan 
en zo tot een oplossing te komen. 
 
 
Art. 102 
 
De deelname aan de bekercompetitie is verplicht. 



 

 
 
Art. 103 
 
De deelname aan de bekercompetitie is gratis. 
 
 
Art. 104 
 
Alle wedstrijden worden betwist over 2 x 35' zonder verlengingen, uitgezonderd de finale. 
 
 
Art. 105 
 
Eindigt een wedstrijd onbeslist, dan gaat men over tot het trappen van strafschoppen. 
 
 
Art. 106 
 
Eindigt de finale onbeslist, dan speelt men twee verlengingen van ieder 10'. Blijft de stand 
nog onbeslecht, dan gaat men over tot het trappen van strafschoppen. 
 
 
Art. 107 
 
De wedstrijden, uitgezonderd de finale, gaan door op het terrein van de eerst uitgetrokken 
club, behoudens bij onderlinge schriftelijke overeenkomst, minimum 5 dagen voor de 
wedstrijd aan de bond bekend gemaakt. 
De finale gaat door op een terrein door het bondsbestuur bepaald. 
 
 
Art. 108 
 
De kosten en ontvangsten zijn ten laste van en ten voordele van de thuisploeg, uitgezonderd 
bij de finale, waar het K.L.V.V.B.M. instaat voor de volledige organisatie. 
Voor de kwartfinales en de halve finales worden er door het K.L.V.V.B.M. neutrale assistent- 
scheidsrechters aangeduid. 
De kosten voor deze assistent-scheidsrechters zijn ten laste van K.L.V.V.B.M maar worden 
samen met de scheidsrechters betaald door de thuisclub. De betaalde onkosten voor deze 
assistent-scheidsrechters worden in mindering gebracht op de eindafrekening van het 
lopend seizoen 
Voor de finale zijn de kosten voor het leidend trio integraal ten laste van het K.L.V.V.B.M. 
 
 
Art. 109 
 
Deelname aan een vriendschappelijke wedstrijd of tornooi kan nooit ingeroepen worden 
om uitstel van een bekerwedstrijd te verkrijgen. 
 
 
Art. 110 
 
Enkel de speler die regelmatig gekwalificeerd is om aan de competitie deel te nemen is ook 
gerechtigd aan de bekercompetitie deel te nemen. 
 
 
 



 

 
 
Art. 111 
 
Onderhavig artikel 111 is enkel van toepassing op spelers die vanaf 1 september van het 
lopend jaar opgetreden zijn in het eerste elftal van de afdeling veldvoetbal van VV, de ACFF 
of gelijkwaardige competitie. Met optreden wordt bedoeld dat men effectief heeft 
meegespeeld ongeacht het aantal minuten. 
 
Opgelet : ook artikel 23 betreffende de gerechtigde spelers blijft onverminderd van 
toepassing. 
 
Teneinde de bekercompetitie niet te vervalsen worden er vanaf de kwartfinales regels 
vastgelegd betreffende het aantal benodigde deelnames aan wedstrijden om speelgerechtigd 
te zijn. 
Het aantal deelnames kan jaarlijks wijzigen en kan verschillen van afdeling tot afdeling. 
Het is immers mogelijk dat er in de afdelingen een verschil is in het aantal ploegen met als 
gevolg dat dit een belangrijke invloed kan hebben op het aantal effectieve deelnames aan 
wedstrijden. 
 
Daarom zal het aantal verplichte deelnames per speelronde vastgelegd worden door het 
Bestuur en zal de beslissing tijdig aan de clubs meegedeeld worden 
Onder "deelnames" wordt verstaan een effectief optreden op het terrein ongeacht het aantal 
minuten 
 
Zowel de competitiewedstrijden als de bekerwedstrijden komen in aanmerking voor het 
bepalen van het aantal deelnames. 
 
Het vergeten aanbrengen van eventuele wijzigingen op het wedstrijdblad kan nooit 
ingeroepen worden om de speelgerechtigheid van de spelers aan te vechten. Het is de taak 
van de afgevaardigde op de wedstrijden om alles te controleren vooraleer het wedstrijdblad 
af te tekenen. 
 
Alle spelers zullen ambtshalve door het K.L.V.V.B.M. gecontroleerd worden. 
Art. 54 en 56 zijn eveneens van toepassing 
 
 
Art. 112 
 
Niet meer van toepassing 
 
 
Art. 113 
 
Klachten moeten ingediend worden volgens art.73 en moeten per e-mail verstuurd worden 
naar het bondssecretariaat binnen de gestelde termijn. 
 
 
Art. 114 
 
De strafcommissie zal de betrokken clubs onmiddellijk per e-mail uitnodigen tot de zitting 
van deze commissie.  
 
 
Art. 115 
 
Beroepen moeten ingediend worden volgens art.76 en moeten per e-mail verstuurd worden 



 

naar het bondssecretariaat binnen de gestelde termijn. 
 
Art. 116 
 
Wanneer een klacht in verband met een vergissing, welke door de scheidsrechter werd 
begaan in toepassing van de spelregels, als gegrond wordt erkend en deze vergissing de 
uitslag heeft beïnvloed, wordt de wedstrijd beschouwd als geëindigd op een gelijkspel. 
Het lot duidt dan de ploeg aan die aan de volgende ronde mag deelnemen. 
Bij een gelijkaardig geval tijdens de finalewedstrijd wordt de wedstrijd herspeeld op kosten 
van het K.L.V.V.B.M.  
 
 

HOOFDSTUK 11 
 
VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN TORNOOIEN 
 
A. VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN 
 
 
Art. 117  FORMALITEITEN 
 
1/ Wil men een vriendschappelijke wedstrijd spelen op een vrije dag in de kalender, dan 
     moet dit schriftelijk gemeld worden aan het bondssecretariaat. 
2/ Wil men beroep doen op een scheidsrechter van het K.L.V.V.B.M. , dan 
 dient dit tijdig aangevraagd te worden aan de Verantwoordelijke voor de aanduidingen. 
3/ Volgende gegevens moeten meegedeeld worden  : inrichtende club, terrein, datum en 
     aanvangsuur, bezoekende club met eventueel de benaming van de bond waarbij deze 
     club aantreedt. 
4/ De clubs moeten er rekening mee houden dat een vrije dag steeds kan ingenomen 
     worden door herplaatsing van een uitgestelde wedstrijd. 
     De competitie of beker zal altijd voorrang krijgen op de vriendschappelijke wedstrijd. 
 
 
Art. 118  WEDSTRIJDBLAD 
 
Het is niet verplicht een wedstrijdblad te voorzien. 
Bepaalde verzekeringsmaatschappijen zouden het evenwel kunnen eisen als bijlage aan een 
ongevalsaangifte 
De ploegen moeten dit duidelijk met mekaar afstemmen. 
 
 
Art. 119  DOORGEVEN UITSLAG 
 
Dit is niet nodig. 
 
 
Art. 120   GEVOLGEN UITSLUITINGEN 
 
Er zijn geen gevolgen tenzij het agressie op de scheidsrechter betreft. 
Het verslag dienaangaande zal behandeld worden door de bevoegde commissies. 
 
 
Art. 121   ORDEMAATREGELEN 
 
De maatregelen voorzien in art.38 zijn ook van toepassing op vriendschappelijke 
wedstrijden. 



 

 
 
B.  TORNOOIEN 
 
 
Art. 122   FORMALITEITEN 
 
1/ Wil men een tornooi inrichten op een vrije kalenderdag, dan moet men dit schriftelijk 
 melden aan het Bondssecretariaat 
2/ Scheidsrechters worden slechts vrijgegeven voor een tornooi indien deze geen beletsel 
 vormen voor het vlot verloop van de officiële competities. 
 De clubs moeten zelf instaan voor de uitnodigingen van de betrokken scheidsrechters. 
 
 
Art. 123  TOELATING - VRIJE DATA 
 
De wekelijkse competitie en de bekercompetitie hebben steeds voorrang op een tornooi. 
 
 
Art. 124  WEDSTRIJDBLADEN 
 
Het is niet verplicht een wedstrijdblad te voorzien. 
Bepaalde verzekeringsmaatschappijen zouden het evenwel kunnen eisen als bijlage aan 
een ongevalsaangifte. 
De ploegen moeten dit duidelijk met mekaar afstemmen. 
 
 
Art. 125  GEVOLGEN UITSLUITINGEN 
 
Er zijn geen gevolgen tenzij het agressie op de scheidsrechter betreft. 
Het verslag dienaangaande zal behandeld worden door de bevoegde commissies. 
 
 
Art. 126  DOORGEVEN UITSLAGEN 
 
Dit is niet nodig 
 
 
Art. 127   ORDEMAATREGELEN 
 
De inrichtende club is verantwoordelijk voor toepassing van art.38 van dit reglement. 
 
 

HOOFDSTUK 12 
 

FINANCIËLE SANCTIES 
 
Art.128 
 
De lijst met de artikels en het bedrag van de financiële sancties wordt jaarlijks vastgelegd 
door het Bestuur en zullen in het begin van ieder nieuw seizoen aan de clubsecretarissen 
overgemaakt worden. 
Ze gelden bijgevolg voor het volledige volgende seizoen. 
 
 
 



 

 
 

HOOFDSTUK 13 
 

DE FAIRPLAYPRIJZEN 
 
Art. 129 
 
Het K.L.V.V.B.M. hecht een grote waarde aan de sportiviteit voor, tijdens en na de 
wedstrijden. 
Het begrip fair play is één van de belangrijkste waarden waar het K.L.V.V.B.M. voor staat. 
 
 
Art. 130 
 
Het Bestuur heeft in deze optiek besloten om de ploegen die uitblinken in sportief gedrag 
jaarlijks te belonen met een financiële tegemoetkoming. 
Per afdeling worden er 3 prijzen toegekend. 
Er is ook een algemene winnaar over alle reeksen heen. Deze winnaar krijgt hiervoor een 
extra premie in de vorm van de teruggave van het inschrijvingsgeld van het afgelopen 
seizoen. 
 
 
Art. 131 
 
Voor deze tegemoetkoming wordt geput uit de ontvangsten die het K.L.V.V.B.M. genereert 
uit de financiële sancties die de ploegen opgelegd krijgen voor onsportief gedrag. 
 
 
Art. 132 
 
Het klassement voor deze prijzen wordt per seizoen opgemaakt. 
Men start dus ieder seizoen met nul strafpunten. 
 
 
Art.133 
 
Volgende strafpunten zijn van toepassing: 
Gele kaart : 1 
2 x geel (en dus rood) : 3 
Rechtstreeks rood : 5 
Per speeldag schorsing : 1 
Schuldig aan schorsen wedstrijd : 10 
Forfait : 3 
 
 
Art.134 
 
Zowel de competitiewedstrijden als de bekerwedstrijden worden in aanmerking genomen 
 
 
Art.135 
 
Voor het eindklassement wordt er rekening gehouden met het aantal wedstrijden welke de 
ploegen effectief gespeeld hebben. (competitie + beker - forfaits) 
De quotiënt die men bekomt door het aantal strafpunten te delen door het aantal gespeelde 



 

wedstrijden bepaalt de volgorde van het eindklassement. 
 
Art.136 
 
Als een ploeg tijdens het lopende seizoen de competitie voortijdig stopzet door het geven 
van algemeen forfait of door uitsluiting uit het K.L.V.V.B.M., zal worden overgegaan tot 
neutralisatie van alle strafpunten die de tegenstrever heeft opgelopen tijdens de reeds 
gespeelde wedstrijden. 


