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Beste afgevaardigde

Jullie taak bij een wedstrijd is van groot belang, want zonder afgevaardigde geen voetbal.
We hebben de belangrijkste items uit het bondsreglement samengebundeld. De tekst is soms wel wat technisch.

Volgende links betreffende het voetbal, het reglement en de spelregels zijn belangrijk:
- bondsreglement: http://static.belgianfootball.be/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf#page=367
- regels van het voetbalspel 2018 2019:
http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/docs/pdf/reglement/nl/fifa_regels_van_het_voetbalspel_def_2
018-2019_v2.pdf
- Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel 2018 2019:
http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/docs/pdf/reglement/nl/aanvullingen_bij_de_regels_van_het_v
oetbalspel_def_ned_2018-2019.pdf.pdf
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Artikel B802 Het kader
1. Het kader der scheidsrechters is ingedeeld in zeven categorieën:
a) Scheidsrechters voor het profvoetbal
b) Scheidsrechters voor het nationaal en regionaal amateurvoetbal
c) Scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
d) Scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven (J)
e) Scheidsrechters- spelers in het voetbal (H)
f) Stagiairs
g) Scheidsrechters I
h) Scheidsrechters voor het recreatief voetbal: zie Art. V802

Artikel B816 Kosten van de scheidsrechter
1. Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op:
- een vergoeding (Art. B817, B818 of B819);
- de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten (Art. B820). Deze kosten worden, behoudens andersluidende
bepalingen, door de bezochte of de organiserende club voor de wedstrijd betaald.
2. De club die forfait geeft voor een bepaalde wedstrijd, moet de scheidsrechterskosten dragen als zij niet het
nodige heeft gedaan om de verplaatsing van de scheidsrechters te voorkomen.
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Artikel B817 Vergoeding van de scheidsrechters
1. Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie (Art. B802):

Artikel B819 Kosten van de gelegenheidsscheidsrechters in wedstrijden 11 tegen 11
1. Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die, zonder officieel te zijn aangeduid, de wedstrijd leidt,
of hij nu actieve scheidsrechter is of niet.
2. De toekenning van de vergoeding en verplaatsingskosten wordt als volgt bepaald (bedragen in EUR):
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Artikel B820 Verplaatsingskosten
1. Verplaatsingskost: Art. B32.
Daar op 01.01.2018 de wettelijke reisvergoeding 0,3460 EUR/km bedraagt, is de verplaatsingskost voor het
seizoen 2018- 2019: 2,80 x 0,3460/0,3363 = 2,88 EUR/blok, of afgerond 2,90 EUR/blok, met een minimum van
5,80 EUR

Artikel B1009 De leeftijd van de spelers
Herencategorieën – gemengde categorieën (*)

3. Uitzondering wegens medische reden
31. De KBVB/Voetbal Vlaanderen/ACFF kan een speler of een speelster om een medische reden toestaan in een
lagere dan de reglementaire jeugdcategorie te spelen. Hiertoe moet de houder van het ouderlijk gezag of de
speler, indien hij meerderjarig is, een aanvraag indienen bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen/ACFF door middel van
de daartoe bestemde documenten.
32. Er kan een medische afwijking worden aangevraagd voor alle jeugdcategorieën.
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33. De speler, toegewezen aan een club van de ACFF, die van deze afwijking geniet, verliest ze op definitieve wijze
vanaf het moment dat hij ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van zijn eigen
leeftijdscategorie en is hierdoor niet meer gekwalificeerd in de afwijkende categorie.
34. Het medisch onderzoek m.b.t. het verzoek tot afwijking moet uitgevoerd worden door een erkend
geneesheer, overeenkomstig de modaliteiten voorzien door de KBVB / Voetbal Vlaanderen /ACFF. Deze
geneesheer moet duidelijk ingelicht worden over het motief van de raadpleging alsook van de gevolgen van het
verzoek tot afwijking dat hij ondertekent. De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een
afwijking moet genomen worden door geneesheren die erkend zijn door de KBVB / ACFF / Voetbal Vlaanderen.
Voor Voetbal Vlaanderen mogen deze geneesheren die zijn die het onderzoek hebben uitgevoerd.
35. Indien de erkende geneesheer in functie van de resultaten van het medisch onderzoek beslist dat een
medische afwijking kan worden toegekend, zal de KBVB/Voetbal Vlaanderen/ACFF een attest afleveren aan de
betrokkene (of aan de houder van het ouderlijk gezag). 36. Alle kosten die samenhangen met het verzoek tot
afwijking, met inbegrip van de medische kosten, vallen volledig ten laste van de aanvrager.
4. Leeftijdsdispensatie om specifieke redenen
Voetbal Vlaanderen kan een speler of speelster die aantreedt in de gewestelijke jeugdreeksen een
leeftijdsdispensatie om specifieke redenen toestaan, conform Art. V1009.4.
41. Voetbal Vlaanderen kan een speler of een speelster om specifieke redenen toestaan 1 jaar lager dan de
reglementaire jeugdleeftijd in het veldvoetbal te spelen. Dit kan bijvoorbeeld indien de speler onvoldoende
vaardig is voor gewestelijk jeugdvoetbal op leeftijd (al dan niet omwille van het aansluiten op latere leeftijd).
42. Hiertoe dient de GC van de club op straffe van nietigheid via een gestandaardiseerd document een aanvraag
bij Voetbal Vlaanderen in te dienen, waarbij duidelijk de reden wordt vermeld, waarvoor de leeftijdsdispensatie
wordt aangevraagd. De GC dient het akkoord van de houder van het ouderlijk gezag mee te sturen, samen met
het beschikbaar aanvraagformulier.
43. Er kan een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen worden aangevraagd voor alle jeugdcategorieën (tot en
met U17) op gewestelijk niveau.
44. De toegekende leeftijdsdispensatie om specifieke redenen heeft slechts betrekking op één deel van de
jeugdcompetitie (juli– december of januari–juni).
45. De leeftijdsdispensatie om specifieke redenen kan bij de centrale administratie van Voetbal Vlaanderen
aangevraagd worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen genieten
van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de ronde van de jeugdcompetitie. Nieuw aangesloten
spelers kunnen hun aanvraag indienen in de loop van dezelfde competitieperiode.
46. De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen
wordt door het Sporttechnisch Departement van Voetbal Vlaanderen genomen.
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47. Indien het Sporttechnisch Departement beslist dat een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen kan worden
toegekend, zal Voetbal Vlaanderen een attest aan de betrokkene (of aan de houder van het ouderlijk gezag)
afleveren. Vanaf dat moment kan de speler of speelster 1 jaar lager dan de reglementaire jeugdleeftijd in het
veldvoetbal aantreden.

Artikel B1206 Het speelveld voor het voetbal met 11 tegen 11
1. Eigenschappen, afmetingen De speelvelden en de neutrale zone moeten een effen vlak vertonen - d.w.z.
zonder verzakkingen noch bruuske verhogingen. In afwijking of aanvulling van de algemene regels, gelden:
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Artikel B1207 Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 of 5 tegen 5
1. Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8
11. De wedstrijden worden gespeeld op een deel van de helft van een normaal terrein, in de breedterichting, en
waarbij de begrenzingen worden gevormd door:De wedstrijden worden gespeeld op een deel van de helft van
een normaal terrein, in de breedterichting, en waarbij de begrenzingen worden gevormd door:
111. Voor de U12 en U13: de middellijn en het doelgebied, over de ganse breedte van het veld.
112. Voor de U10 en U11: de middellijn en het strafschopgebied, vanaf de zijlijn tot aan de tegenoverliggende
verlenging van het strafschopgebied.

12. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en
waarbij de afmetingen mogen schommelen tussen:
- U12 en U13: lengte: 50 tot 60 meter; breedte: 40 tot 45 meter;
- U10 en U11: lengte:40 tot 50 meter, breedte: 30 tot 35 meter.
2. Het speelveld voor het voetbal 5 tegen 5
21. De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld, met als afmetingen 35 meter bij
25 meter.
22. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en
waarbij de afmetingen 35 meter bij 25 meter zijn.
3. Bepalingen voor speelvelden 8/8 en 5/5
31. De binnenafmeting van de doelen is 5 x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht te worden in de grond.
32. De minimumbreedte van de doelpalen is 7,5 centimeter.
33. Het doelgebied is een fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het doel.
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34. Er is geen strafschop- of hoekschopgebied.
35. Wanneer het speelveld gevormd wordt door een deel van een normaal terrein, wordt er zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van de bestaande afbakening. Voor de andere afbakeningen gebruikt men lage kegels (topjes),
een dunne lijn van wit zand of andere gehomologeerde belijningsproducten.
36. De neutrale zone mag bestaan uit een ruimte rondom het speelveld, vrij van enige hindernis, ten einde een
voldoende veiligheid te garanderen aan de scheidsrechter, spelers en officials.
37. Tijdens een wedstrijd is de toegang tot de neutrale zone en beschermingszone verboden voor onbevoegden.
De bevoegde personen zijn toegelaten buiten de speeloppervlakte van het voorziene speelveld.

Artikel B1216 Bal
1. De bal moet voldoen aan de voorschriften van spelregel 2.
2. In wedstrijden tussen ploegen van:
- seniores, U15 elite en U15 nationale jeugd van 1ste klasse amateurs, U16 tot U21 en vrouwelijke jeugd
U20 wordt bal nummer 5 gebruikt;
- U10 tot U15 (uitgezonderd U15 elite en U15 nationale jeugd van 1ste klasse amateurs) en vrouwelijke
jeugd U13 tot U16, wordt bal nummer 4 gebruikt;
- U6 tot U9, wordt bal nummer 3 gebruikt.
3. Een inbreuk op deze regel wordt bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 30,00 EUR, die verdubbeld wordt bij
herhaling tijdens hetzelfde seizoen.
4. Ingeval de wedstrijd niet kan voortgezet worden wegens een gebrek aan ballen, komen de drie punten toe aan
de bezoekende club.

Artikel B1221 Aantal spelers
1. Aantal spelers
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Artikel V1222 Wisselspelers ● Wisselprocedures
1. Soorten wissels We onderscheiden:
11. De gewone wissels: waarbij er een bepaald maximaal aantal spelers mag gewisseld worden, te putten uit een
maximaal toegelaten aantal ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad.
12. De doorlopende wissels: waarbij al de ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad mogen opgesteld
worden, en waarbij een gewisselde speler opnieuw aan het spel mag deelnemen.
13. De verplichte wissels, waarbij al de wisselspelers na een “time out” het veld ingestuurd worden, en minstens
het volgende quarter uitspelen, zodat er een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd
wordt.
2. Systeem van wissels - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels
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21. Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, en mits de scheidsrechter vóór de wedstrijd
wordt ingelicht, kan het aantal wisselspelers dat op het wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal
wissels dat is toegestaan tijdens vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in gemeen overleg bepaald worden
door de deelnemende ploegen.
22. De namen van de wisselspelers dienen voor de aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdblad ingeschreven
te zijn. De ongebruikte vakken dienen geschrapt vóór de wedstrijd, de namen van spelers die niet komen opdagen
dienen te worden doorgehaald na de wedstrijd en door de scheidsrechter te worden geparafeerd.
23. De wisselspelers moeten gekozen worden uit het maximum op het wedstrijdblad toegestane aantal.
3. Wisselprocedure voor “gewone wissels”: zie “Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”, regel 3.
4. Procedure voor “doorlopende wissels”: zie “Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”, regel 3.
5. Procedure voor “verplichte wissels”
51. Na het eerste en het derde quarter dienen de verplichte wissels doorgevoerd te worden d.w.z. al de
wisselspelers dienen opgesteld te worden, en dienen het quarter volledig uit te spelen
52. Tijdens de rust mag de opstelling van de ploeg volledig herschikt worden, zonder dat dit aan de scheidsrechter
wordt medegedeeld.

Artikel B1227 Uitrusting van de spelers
1. Zie spelregel 4.
2. De kledij van de speler is o.a. niet reglementair indien:
- wat betreft de eerste ploeg, de beloften en de reserven, de kleur van de zichtbare onderkleding verschilt van de
hoofdkleur van de mouw van de trui en/of van de broek, of van de kleur van het onderste deel van deze laatste, al
naargelang;
- de kleur van de zichtbare onderkleding verschilt van deze van de andere spelers van de ploeg;
- de slogans, de verklaringen of de toegestane beelden/foto’s (Art. B1229) zich niet op de voorkant van de trui, op
de mouw en/of op de kapiteinsband bevinden. In bepaalde gevallen mag de slogan, de verklaring of het beeld/de
foto enkel op de kapiteinsband te zien zijn;
- de kousen de benen niet bedekken tot onder de knie;
- de schoenveters niet correct vastgebonden zijn;
- de schoenen aluminium noppen dragen en het een wedstrijd betreft die gespeeld wordt:
- op een kunstgrasveld, waarop het verboden is aluminium noppen te gebruiken, met uitzondering van de
terreinen van de eerste ploegen van de clubs van het profvoetbal,
- in de wedstrijden van spelvormen 5/5 of 8/8;
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- de beenbeschermers de voorkant van het scheenbeen niet bedekken;
- de uitrusting een voorwerp bevat dat voor de andere spelers gevaar oplevert.

Artikel B1228 Nummering van de spelers
De spelers van alle ploegen, met uitzondering van de spelers in de speelvormen 8/8 en 5/5, zijn verplicht een op
de rugzijde duidelijk genummerde trui te dragen. Dit nummer dient vermeld op het wedstrijdblad.

Artikel V1231 Duur van de wedstrijden ● Rust ● Kampwisseling en aftrap
1. Duur van de officiële wedstrijden (kampioenschap, nationale en provinciale beker)

2. Duur van de vriendschappelijke wedstrijden en tornooien
Bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden van
tornooien. Toch kan voor deze wedstrijden, in buitengewone omstandigheden en mits onderling akkoord tussen
de betrokken clubs, de duur worden verkort, op voorwaarde dat zulks vooraf aan het publiek wordt ter kennis
gebracht.
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3. Rust of time-outs – Kampwisseling en aftrap
31. Wedstrijden met 2 speelhelften
311. De rust tussen iedere helft wordt vastgesteld op maximum 15 minuten.
312. Kampwisseling na eerste speelhelft, aftrap beurt om beurt bij begin van elke speelhelft.
32. Wedstrijden met 3 of 5 speelperiodes
321. De rust tussen iedere periode wordt vastgesteld op maximum 10 minuten
322. Kampwisseling na iedere periode, aftrap beurt om beurt bij iedere periode.
33. Wedstrijden met 4 quarters
331. De time-out tussen quarter 1 en quarter 2, en tussen quarter 3 en quarter 4 bedraagt maximaal 2 minuten
De rust tussen quarter 2 en quarter 3 bedraagt maximum 10 minuten.
332. Kampwisseling gebeurt enkel na het einde van het 2de quarter (rust). Aftrap gebeurt beurt om beurt bij het
begin van elk quarter.
4. Wedstrijd die de reglementaire duur niet gehad heeft: zie “Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel”,
regel 7 De uitslag van de wedstrijd mag, in voorkomend geval, door de bevoegde instantie gewijzigd worden
indien de voorgeschreven handelwijze strikt wordt in acht genomen. Indien ze niet wordt gevolgd, wordt geen
enkele klacht of scheidsrechtersverslag in overweging genomen.
5. Wedstrijd gestaakt door scheidsrechter wegens slechte weersomstandigheden: zie Art. V1428
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Artikel B1236 Andere bijzonderheden voor de wedstrijdvormen 8/8 en 5/5
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Artikel B1411 Wedstrijdblad
1. Voor elke gespeelde wedstrijd (officieel, vriendschappelijk of tornooi), moet een wedstrijdblad ingevuld
worden. De bestaande wedstrijdbladen zijn:
- Voor officiële wedstrijden (wedstrijden van het kampioenschap, van een eindronde, van de beker van België of
van de provinciale beker): het digitale wedstrijdblad. In geval van nood, kan dit vervangen worden door het roze
wedstrijdblad.
- Voor de tornooien van de eerste ploegen en de vriendschappelijke wedstrijden: Het wedstrijdblad voor
vriendschappelijke wedstrijd, dat gedownload moet worden van de website van de KBVB. In geval van nood en
tot de voorraad strekt, kan dit vervangen worden door het gele wedstrijdblad.
- Voor de tornooien waaraan uitsluitend reserven, veteranen en/of jeugdploegen deelnemen: Het tornooiblad
(aanwezigheidslijst), dat gedownload moet worden van de website van de KBVB.
2. Alle vakken van het wedstrijdblad moeten vóór de wedstrijd ingevuld worden, behoudens bepaalde door de
scheidsrechter na de wedstrijd te vervullen formaliteiten. Het wedstrijdblad, moet, volledig ingevuld, twintig
minuten voor het vóór de aftrap bepaalde uur aan de scheidsrechter voorgelegd worden. Elke inbreuk wordt door
de bevoegde instantie bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 1.000,00 EUR naargelang van de ernst van de
fout.
3. Iedere latere wijziging moet door de scheidsrechter genoteerd worden.
4. Wanneer beide ploegen het digitale wedstrijdblad hebben aangemaakt, en dit, bij afwezigheid van een officiële
scheidsrechter, om technische redenen, niet via E-kickoff – Wedstrijdbladen” kan verstuurd worden, moet dit
wedstrijdblad worden afgedrukt en manueel aangevuld worden met uitslag, vervangingen, gele en rode kaarten,
… Ondertekend door de gelegenheidsscheidsrechter en beide afgevaardigden dient dit dan opgestuurd te worden
naar de Secretaris van het bevoegde comité.
5. Zelfs in geval van forfaitverklaring op het terrein (Titel 15, hoofdstuk 5) of indien de wedstrijd door de
scheidsrechter op het terrein wordt afgelast wegens het ongeschikt (Art. B1427) of onbespeelbaar (Art. B1428)
zijn van het speelveld, moet het wedstrijdblad de namen van de aanwezige spelers van beide ploegen vermelden.
6. Administratieve verplichtingen van de clubs
61. Bij officiële wedstrijden
Bij uitzonderlijk verplicht gebruik van de papieren versie, moet het origineel exemplaar van het wedstrijdblad de
eerste werkdag na de wedstrijd door de bezochte club overgemaakt worden aan de secretaris van het bevoegd
comité. Naargelang de vertraging wordt, naast een eventuele andere bestraffing, een boete van 4,00 EUR tot
10,00 EUR opgelegd.
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62. Bij vriendschappelijke wedstrijden en tornooien
621. Eerste ploegen
Het origineel wedstrijdblad voor vriendschappelijke wedstrijden moet de eerste werkdag na de wedstrijd door de
bezochte club overgemaakt worden aan de secretaris van het bevoegd comité. Bij tornooien, dient er gebruik
gemaakt te worden van het wedstrijd blad voor vriendschappelijke wedstrijden. Naargelang de vertraging wordt,
naast een eventuele andere bestraffing, een boete van 4,00 EUR tot 10,00 EUR opgelegd. Een kopie van het
wedstrijdblad wordt, tenminste gedurende één jaar, bewaard door de organiserende club. Een kopie moet aan de
tegenstrever en/of de scheidsrechter worden bezorgd indien deze hierom verzoekt.
622. Jeugdploegen en reserven ACFF: Art. A1411.
623. Jeugdploegen en reserven Voetbal Vlaanderen: Art. V1411.

Artikel B1412 Officials ● Officiële functies ● Personen in de neutrale zone ● Armbanden
1. De scheidsrechter, de mogelijke assistent-scheidsrechters en vierde scheidsrechter, worden wedstrijdofficials
genoemd.
2. Al de andere personen die op het wedstrijdblad vermeld staan, met uitzondering van de spelers en
wisselspelers, worden ploegofficials genoemd.
3. De personen die een officiële functie vervullen zijn de terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de
bezoekende club en de terreincommissarissen. Een trainer mag geen officiële functies vervullen op het terrein.
4. Een door een bond geschorste aangeslotene mag tijdens de duur van zijn straf geen officiële functie op het
terrein vervullen tijdens een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat (zie Art. B1906).
5. Worden onder bepaalde voorwaarden toegelaten in de neutrale zone gedurende de wedstrijd:
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6. Ieder persoon die een officiële functie uitoefent (zie 1 hierboven) of de functie van trainer uitoefent waarvan
de identiteit op het wedstrijdblad voorkomt, die geen officieel identiteitsbewijs (Art. B1421) kan voorleggen, zal
door de scheidsrechter de toegang tot de neutrale/technische zone worden ontzegd, behalve wanneer deze
persoon terreinafgevaardigde is. In dit laatste geval zal, wanneer de terreinafgevaardigde geen geldig
identiteitsdocument kan voorleggen vooraleer het wedstrijdblad door beide partijen wordt ondertekend, de
scheidsrechter deze tekortkoming vermelden in het vak ‘Aanmerkingen’ op voormeld blad en een boete van
25,00 EUR zal ambtshalve worden opgelegd aan de in gebreke zijnde partij door de bevoegde bondsinstantie.

Artikel B1413 De terreinafgevaardigde en terreincommissarissen van de bezochte club
1. De club, op wiens terrein een wedstrijd gespeeld wordt, dient naar haar terrein één van haar toegewezen
aangeslotenen af te vaardigen. Hij moet minstens 18 jaar oud zijn en dient zich ten dienste te houden van de
scheidsrechter tot deze vertrekt. Hij dient zich in de neutrale zone ter beschikking te houden van de
scheidsrechter. Hij dient, op straffe van boete van 5,00 EUR, minstens zestig minuten vóór de aanvang van de
wedstrijd, wanneer deze tussen eerste ploegen wordt gespeeld, aanwezig te zijn. Voor de wedstrijden van alle
andere ploegen, recreatief voetbal inbegrepen, bedraagt deze duur dertig minuten.
2. Indien geen terreinafgevaardigde aanwezig is, moet een speler van de bezochte club de functies van
terreinafgevaardigde waarnemen. Hij mag derhalve aan het spel niet deelnemen tot de aankomst van een
aangeslotene, die als afgevaardigde kan optreden.
3. Indien de bezochte club slechts met zeven spelers opkomt en dit aantal tot zes daalt, omdat een speler als
terreinafgevaardigde moet optreden, wordt zij als forfait gevend beschouwd.
4. Indien op eenzelfde terrein gelijktijdig meerdere wedstrijden 5/5 en/of 8/8 worden gespeeld, is er slechts één
terreinafgevaardigde noodzakelijk voor al deze wedstrijden. 5. Voor de wedstrijden van haar eerste ploeg mag de
bezochte club drie van haar aangeslotenen als terreincommissarissen aanwijzen.

Artikel B1414 De afgevaardigde en eventuele terreincommissarissen van de
bezoekende club
1. Indien zij het nuttig acht, mag de bezochte club de hulp opeisen van de afgevaardigde van de bezoekende club
om de ordedienst te versterken. 2. Voor zover toegelaten door de terreinafgevaardigde, mogen aangeslotenen
van de bezoekende club als terreincommissarissen fungeren.
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Artikel B1415 De technische staf
1. Bij alle wedstrijden, uitgezonderd die van 5/5 en 8/8 en het recreatief voetbal, moet de technische staf zich in
de technische zone bevinden.
2. Een enkele trainer mag zich tot zijn spelers richten, op voorwaarde dat betrokkene de tegenstrevers, de
scheidsrechters of de toeschouwers niet hindert.

Artikel B1416 De medische staf
Bij alle wedstrijden, met uitzondering van deze van 5/5 en 8/8, moeten de geneesheer en/of de verzorger in de
technische zone blijven.

Artikel B1417 Kapitein
Iedere ploeg moet een kapitein hebben die een armband draagt die een gemakkelijke identificatie toelaat. Indien
de kapitein het spel verlaat om welke reden ook, wordt zijn functie waargenomen door de speler die hiertoe door
zijn ploegmaats wordt gekozen. Bij discussie duidt de scheidsrechter zelf een kapitein aan. Bij weigering moet de
scheidsrechter de wedstrijd staken. Noch de kapitein, noch een andere speler, mogen de scheidsrechter uitleg
vragen over zijn beslissingen.
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Artikel B1421 Identificatie van de spelers
1. Identificatie
11. Behalve in wedstrijden van de eerste ploegen van de Pro League, waarvoor de schikkingen van Art. P335 van
toepassing zijn, dient elke speler die ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd, een
officieel identiteitsbewijs of een spelerslicentie voor te leggen. De speler, die een officieel identiteitsbewijs of een
spelerslicentie moet voorleggen en daartoe niet in staat is voor het afsluiten van het handgeschreven of digitaal
wedstrijdblad, is niet gekwalificeerd om deel te nemen aan een officiële wedstrijd.
12. Om mogen ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van officiële wedstrijden (Art. B1401) van de eerste
ploeg, dient elke speler van het profvoetbal en elke betaalde sportbeoefenaar, die geen onderdaan is van een
land van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) in gelijk welke afdeling, een door de KBVB afgeleverde
spelerslicentie (Art. B334) te bezitten. Indien hij een licentie bezit maar deze niet kan voorleggen, moet de speler
een officieel identiteitsbewijs voorleggen. Deze verplichting geldt niet voor de spelers van een club van het
profvoetbal 1A en 1B, die dienen te zijn ingeschreven op de Squad Size Limit-lijst (Art. P335) van hun club.
13. De speler die een medische afwijking geniet, dient hiertoe een attest afgeleverd door de KBVB aan de
scheidsrechter voor te leggen tijdens het nazicht van identiteit. Indien dit attest niet wordt voorgelegd, is hij niet
gekwalificeerd (Art. B1006) om deel te nemen aan de wedstrijd. Indien hij toch deelneemt, zijn de schikkingen van
punt 4 hieronder van toepassing.
2. Officiële identiteitsbewijzen Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
- elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
- een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of
diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
- een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart;
- een afdruk van de gegevens met foto opgenomen in E-Kickoff na lezing en koppeling van het
identiteitsbewijs;
- elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.
3. Nazicht van de identiteit van de spelers ter gelegenheid van de wedstrijden
31. Vóór elke wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren van alle spelers van wie de naam op het
wedstrijdblad voorkomt. Deze controle geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokken spelers en van de
officiële afgevaardigde van beide ploegen. Desgevallend kan de scheidsrechter beslissen het nazicht tijdens de
rust of na de wedstrijd te doen. Dit dient echter uiterlijk te gebeuren:
- vóór de handgeschreven ondertekening van het wedstrijdblad door de betrokken partijen of
- vóór de digitale afsluiting ervan door de scheidsrechter in de installaties van de organiserende club van
de wedstrijd of
- alvorens hij zijn kleedkamer verlaat, indien de scheidsrechter het blad niet afsluit in de installaties van de
organiserende club,
32. Indien een speler geen licentie of officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, al naargelang, moet de
scheidsrechter deze tekortkoming op het wedstrijdblad vermelden.
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4. Ontbreken van een officieel identiteitsbewijs – Straffen
Indien de speler toch ingeschreven wordt op het wedstrijdblad, wordt hem ambtshalve een boete opgelegd van
4,00 EUR, die wordt teruggebracht op 2,00 EUR in de jeugdkampioenschappen. Daarnaast legt de bevoegde
bondsinstantie de sancties op voorzien voor het inschrijven van niet-gekwalificeerde spelers (Art. B1026),
uitgezonderd de boetesIndien een speler geen licentie of officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, al naargelang,
moet de scheidsrechter deze tekortkoming op het wedstrijdblad vermelden.
Een scheidsrechter kan dus een speler nooit weigeren tot deelname aan een wedstrijd. Hij kan enkel melding
maken van ‘niet-gekwalificeerde speler’.

Artikel B1430 Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de
assistentscheidsrechter ● Gelegenheidsscheidsrechter
1. Het initiatief om deze procedure te starten moet uitgaan van de bezochte club.
2. Wedstrijd met officiële assistent-scheidsrechters 2
1. Wanneer de scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt in de loop van een wedstrijd, dienen de assistentscheidsrechters, in rangorde van aanduiding, de wedstrijd te leiden.
22. Bij afwezigheid van of uitvallen van een assistent-scheidsrechter moet, ongeacht het resultaat van de
opgestarte vervangingsprocedure (zie 3 hierna), de wedstrijd aangevangen of voortgezet worden.
3. Wedstrijd zonder officiële assistent-scheidsrechters
31. Vervanging: zie 4 hierna.
32. Wanneer er echter alleen spelers op het terrein aanwezig zijn, moet de speler van de bezochte club, die de
terreinafgevaardigde vervangt, tegelijk de functies van scheidsrechter waarnemen, tenzij een effectieve speler
van de bezoekende club, gebruik makend van de voorrang hem door dit artikel verleend, de wedstrijd wenst te
leiden. In dit geval mag de speler van de bezochte club die als terreinafgevaardigde dienst doet, eveneens niet
meespelen tenzij de bezoekende club toch nog elf spelers in lijn brengt.
33. De aangeslotene of de toeschouwer, op wie de bezoekende of bij gebreke de bezochte club verplicht is
beroep te doen krachtens 5°, 6° en 7° hierna, mag die taak weigeren. Wanneer alsdan niemand anders de
wedstrijd wil leiden, is de afgevaardigde van de bezochte club verplicht de functies van scheidsrechter waar te
nemen. Indien deze echter buiten de voorziene leeftijd valt (zie punt 42 hierna), dient alsdan een aangeslotene
van de bezochte club, verplicht de functie van scheidsrechter waar te nemen.
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4. Keuze van de vervanging van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter
41. De rangorde voor de keuze van de vervanging van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter is de
volgende:
1° de neutrale scheidsrechter, in volgorde van hun rangorde;
2° de scheidsrechter toegewezen aan een van de aanwezige clubs volgens rangorde;
3° de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die niet aan een van de aantredende clubs is toegewezen;
4° de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die aan een van de aantredende clubs is toegewezen;
5° een aangeslotene die niet toegewezen is aan een van de betrokken clubs;
6° een aangeslotene die aan een der betrokken clubs is toegewezen;
7° een toeschouwer. De bezoekende club kiest in elk van deze groepen eerst.
42. Er mag geen beroep worden gedaan op personen jonger dan 17 jaar en van 60 jaar en ouder behalve voor de
categorieën 1° en 2° hierboven (actieve scheidsrechters).
43. Een disciplinair ontslagen of uit het kader geschrapte scheidsrechter mag de functie van scheidsrechter niet
meer waarnemen, zelfs niet occasioneel. Hetzelfde geldt voor degene van wiens diensten het bevoegde Bureau
Arbitrage heeft afgezien.
44. Een persoon, geschrapt wegens handtastelijkheden op de scheidsrechter (Art. B1908) mag niet als
gelegenheidsscheidsrechter fungeren.
5. Bevoegdheid gelegenheidsscheidsrechter De gelegenheidsscheidsrechter bezit dezelfde bevoegdheid als een
officiële scheidsrechter. Hij moet de leiding van de wedstrijd afstaan aan de officiële scheidsrechter of assistentscheidsrechter die laattijdig aankomt. Deze laatste moet wachten tot de eerste wedstrijdonderbreking om op het
terrein te komen.
6. Eventuele klachten
61. Bij klacht betreffende het niet naleven van dit artikel, kan de bevoegde instantie beslissen de wedstrijd te
annuleren, indien uitgemaakt is dat een gelegenheidsscheidsrechter op onregelmatige wijze gekozen werd.
62. Geen enkele klacht zal ontvankelijk verklaard worden indien ze niet het voorwerp heeft uitgemaakt van
bezwaar geformuleerd door de klagende club, behoorlijk ter kennis gebracht aan de tegenstrever en aan de
gelegenheidsscheidsrechter en genoteerd op het papieren wedstrijdblad of ingevoerd in het digitaal
wedstrijdblad, en dit op volgende tijdstippen: - bij vervanging vóór het begin van de wedstrijd: vóór de aftrap; - bij
tussentijdse vervanging: vóór het afsluiten van het wedstrijdblad.
63. De Bureaus Arbitrage onderzoeken of de personen, die de functies van scheidsrechter hebben waargenomen,
daartoe wel gekwalificeerd waren.
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Artikel B1432 Scheidsrechter voor wedstrijden met 5 tegen 5 en 8 tegen 8 en van
provinciale selecties (U12 tot U15)
1. Indien zij worden aangeduid door de bezochte club hebben ze geen recht op de reglementaire vergoedingen.
2. De minimumleeftijd voor deze scheidsrechters bedraagt 13 jaar.
3. Er bestaat geen maximum leeftijdsgrens.

Artikel B1801 Regel voor het gebruik van de gele en rode kaarten
1. Elke beslissing van de scheidsrechter die betrekking heeft op de tucht van de spelers op het terrein wordt aan
deze laatsten medegedeeld door middel van een gele of rode kaart. - inbreuk die krachtens de spelregels een
waarschuwing rechtvaardigt: gele kaart. De betreffende speler mag verder deelnemen aan de wedstrijd. - inbreuk
in de loop van eenzelfde wedstrijd die een tweede waarschuwing rechtvaardigt: de gele kaart gevolgd door de
rode kaart. De betreffende speler mag niet verder deelnemen aan de wedstrijd en mag niet vervangen worden. inbreuk die krachtens de spelregels een rechtstreekse uitsluiting rechtvaardigt: rode kaart. De betreffende speler
mag niet verder deelnemen aan de wedstrijd en mag niet vervangen worden.
2. Op grond van een beslissing van de scheidsrechter nopens tucht op het terrein of een beslissing genomen door
een tuchtinstantie kan geen wijziging van de uitslag, noch het (geheel of gedeeltelijk) herspelen van een wedstrijd
worden gevorderd.
3. De sanctie wordt genoteerd door de scheidsrechter.

Artikel B1802 Gele en rode kaarten: inschrijving op het wedstrijdblad
1. Onmiddellijk na de wedstrijd noteert de scheidsrechter op het wedstrijdblad de sanctie(s) welke hij genomen
heeft. Ze worden naargelang het geval genoteerd in de rubriek: - van de waarschuwingen, - van de uitsluitingen
wegens twee waarschuwingen, - van de rechtstreekse uitsluitingen wegens rode kaart.
2. De terreinafgevaardigde en de afgevaardigde van de bezoekende ploeg of bij zijn afwezigheid de kapitein van
deze ploeg, dienen het wedstrijdblad voor akkoord te ondertekenen. Voor de digitale wedstrijdbladen die
afgehandeld worden binnen de clubaccommodatie dient de scheidsrechter aan deze personen inzage te geven
van de ingebrachte gegevens.
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Artikel V1806 Registratie ● Retributie
= Art. B1806, maar voor de clubs van het recreatief voetbal gelden volgende bepalingen:
1. Registratie gele kaarten De registratie van de gele kaarten gebeurt afzonderlijk en naargelang het geval voor de
wedstrijden:
- van het kampioenschap van eerste ploegen;
- van de veteranen, jeugd en reserven;
- van de provinciale beker van eerste ploegen en van veteranen
2. Bijzonderheden
21. Indien een speler twee waarschuwingen oploopt in de loop van eenzelfde wedstrijd en dientengevolge
uitgesloten wordt, worden deze waarschuwingen niet geboekt, doch wel de uitsluiting voor dubbele
waarschuwing.
22. Indien een speler rechtstreeks uitgesloten wordt na vooraf een waarschuwing te hebben gekregen, wordt
deze waarschuwing niet geboekt, doch wel de rechtstreekse uitsluiting.
23. De gele en rode kaarten worden geregistreerd, zelfs bij stopzetting van de wedstrijd om één of andere reden.
24. Gele kaarten opgelopen in wedstrijden van 5/5 en 8/8 in de leeftijdscategorieën U7 tot U13 worden niet
geregistreerd.
3. Vergissing scheidsrechter
31. Uitsluitend wanneer de scheidsrechter na de wedstrijd erkent zich te hebben vergist bij de identificatie van
een speler, bestraft met een gele of rode kaart, en dit bevestigt bij het secretariaat van de bevoegde instantie,
moet deze instantie, na haar voorzitter te hebben ingelicht, de aangewezen rechtzettingen doorvoeren. De
scheidsrechter dient deze vergissing te erkennen uiterlijk de eerste werkdag volgend op het einde van de
wedstrijd.
32. Indien de bevoegde instantie vaststelt dat een scheidsrechter tijdens dezelfde wedstrijd twee
waarschuwingen aan dezelfde speler heeft gegeven zonder deze uit te sluiten, worden deze twee
waarschuwingen niet geregistreerd. Zij schorst de speler ambtshalve voor een wedstrijd van de betrokken
categorie (kampioenschap of provinciale beker).
4. Retributie
De boeking van een waarschuwing aanleiding tot de inning van een retributie van 2,50 EUR.
De boeking van een rode kaart geeft aanleiding tot de inning van een retributie van 5,00 EUR.
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Artikel V1807 Strafprocedure ● Draagwijdte van de schorsing
1. Strafprocedure
11. Schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden

12. Schorsing voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij twee waarschuwingen in de loop van dezelfde wedstrijd
heeft opgelopen
2. Draagwijdte van de schorsing
21. De schorsing voor cumulatie van waarschuwingen of voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd slaat
enkel op de eerstvolgende wedstrijd van:
- het kampioenschap van eerste ploegen van het competitief voetbal
- het kampioenschap van eerste ploegen van het recreatief voetbal
- de eindronde van eerste ploegen
- de play-offs van de 1ste klasse amateurs of Super League Vrouwenvoetbal
- het kampioenschap van veteranen, reserven of jeugd waarvoor de speler gekwalificeerd is en waarin hij een
waarschuwing kreeg
- de Beker van België
- de provinciale beker van eerste ploegen
- de provinciale beker van jeugd en reserven
- de bekers van het recreatief voetbal indien de waarschuwingen gegeven werden in wedstrijden van die
categorie.
22. De schorsing belet de speler op de dag van die wedstrijd ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van
gelijk welke ploeg van zijn club, inbegrepen deze van het samenwerkingsverband. De schorsing belet de speler
eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende officiële wedstrijd
(kampioenschap of beker, naar gelang het geval) van een andere ploeg waarvoor hij gekwalificeerd is, die tijdens
de zes erop volgende dagen gespeeld wordt (zie voorbeelden in Art. V1808).
23. Dag van de schorsing: zie Art. V1808 en B1809.
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Artikel V1808 Dag van de schorsing
1. Dag van de schorsing

2. Enige voorbeelden voor dag van schorsing Een speler krijgt gele kaarten in verschillende
kampioenschapswedstrijden:
21. Meerdere eerste ploegen
22. Reserven en jeugd

3. Bijzonderheden
31. Wanneer deze wedstrijd afgelast wordt, of om welke reden ook niet gespeeld wordt, wordt de schorsing
automatisch overgedragen naar de eerste kampioenschapswedstrijd van de betreffende categorie die de
betrokken ploeg speelt (zie voorbeeld punt 4 hierna).
32. Wanneer een wedstrijd stopgezet wordt of moet herspeeld worden bij beslissing van de bevoegde
bondsinstantie, alhoewel hij de normale duur had, worden de geschorste speler of spelers beschouwd alsof zij
hun straf ondergaan hebben.
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4. Voorbeeld voor schorsing in andere wedstrijden, na schorsing voor gele kaarten in kampioenschapswedstrijden
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