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2. Gestemde teksten van de zitting van 10.02.2014
(13-17) Jeugdlicenties
REEDS GOEDGEKEURD OP 16.12.2013
INWERKINGTREDING: 01.01.2014

Artikel

334

Het verkrijgen van jeugdlicenties

Overgangsmaatregel
Dit artikel is enkel van toepassing voor de clubs die deelnemen aan de elite jeugdkampioenschappen, of aan de
interprovinciale of provinciale jeugdkampioenschappen ingericht door de VFV
1. De volgende licenties kunnen worden aangevraagd en behaald:
-

ELITE 1
ELITE 2
Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal
Licentie Provinciaal Jeugdvoetbal

Om te kunnen deelnemen aan de jeugdkampioenschappen waarvoor een jeugdlicentie vereist is, dienen de clubs in het
bezit te zijn van de overeenstemmende jeugdlicentie.
2. Het verkrijgen van de jeugdlicenties
21. De jeugdlicenties ELITE 1 en ELITE 2
De Pro League (m.b.t. ELITE 1) en de Nationale Voetballiga (m.b.t. ELITE 2):
-

bepalen vrij de procedure en de criteria waaraan een club moet voldoen om een label ELITE 1 of ELITE 2 te kunnen
aanvragen en te verkrijgen;
staan in voor de controle van de checklist;
benoemen en ontslaan de controleurs;
bepalen de ranking van de clubs die een label ELITE bekomen.

Deze procedure en criteria dienen door de Pro League en de Nationale Voetballiga kenbaar te worden gemaakt aan de
KBVB.
De Pro League en/of de Nationale Voetballiga kunnen vrij elk van deze bevoegdheden overdragen aan een door haar
samengestelde commissie of aangestelde derde.
Indien clubs deze procedure niet volgen en/of niet voldoen aan deze criteria, zullen zij worden verwezen naar het
interprovinciaal niveau.
Deze licenties hebben een geldigheidsduur van één seizoen.
22. De jeugdlicenties voor interprovinciaal en provinciaal voetbal: zie titel 4, hoofdstuk 6
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TITEL 4
DE CLUBLICENTIES
HOOFDSTUK (5) 6: DE JEUGDLICENTIES VOOR
INTERPROVINCIAAL EN PROVINCIAAL VOETBAL
Overgangsmaatregel
Dit hoofdstuk is enkel van toepassing voor de clubs die deelnemen aan de interprovinciale of provinciale
jeugdkampioenschappen ingericht door de VFV

Artikel

451

Het verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie interprovinciaal
of provinciaal voetbal

1. De aanvraag tot het bekomen van een jeugdlicentie interprovinciaal of provinciaal voetbal, inclusief- indien toepasselijkde aanvraag tot het uitvoeren van een externe audit, moet op straffe van verval, ingediend worden uiterlijk op 1 oktober van
het seizoen waarin men een bepaalde jeugdlicentie, geldig voor het daaropvolgend seizoen, wenst te behalen.
2. Op straffe van nietigheid dient de aanvraag te gebeuren:
-

per aangetekend schrijven, of per E-Kickoff, gericht aan de Bondsadministratie
aan de hand van een modelformulier

3. Het resultaat van de externe audit, uitgevoerd door het auditbureau aangesteld door de VFV, dient ten laatste op 31 maart
van het seizoen voorafgaand aan datgene waarvoor men een bepaalde jeugdlicentie wenst te behalen in het bezit te zijn van
de VFV.
Voorbeeld: Een club die tijdens het seizoen 2015-2016 op provinciaal niveau wenst te spelen met de jeugd, moet een
jeugdlicentie (incl. een externe audit) voor provinciaal voetbal hebben aangevraagd vóór 1 oktober 2014 en het resultaat van
de externe audit in kwestie bekomen hebben vóór 1 april 2015.

Artikel

452

Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie voor interprovinciaal of
provinciaal voetbal te bekomen

1. Principe
1. Om een jeugdlicentie te bekomen dient de club:
11. een geldig auditverslag voor te leggen van de externe audit, uitgevoerd door het auditbureau aangesteld door de VFV.
Zulk auditverslag is geldig voor drie seizoenen:
-

Een auditverslag, op niveau provinciaal, met als resultaat twee sterren, geeft toegang tot de jeugdlicentie “provinciaal”

-

Een auditverslag, op niveau interprovinciaal, met als resultaat drie of vier sterren, geeft toegang tot de jeugdlicentie
“interprovinciaal”

-

Een auditverslag op niveau interprovinciaal, met als resultaat Basic Quality Label kan toegang geven tot jeugdlicentie
‘’provinciaal’’, indien de betrokken club een attest van de externe auditor kan voorleggen dat hun behaalde score
overeenstemt met het resultaat twee sterren van de provinciale audit.

12. Te voldoen aan vier kwaliteitscriteria (Art. 453), die jaarlijks worden nagezien door de sporttechnische dienst van VFV.
2. Elke club die wenst te participeren aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie verklaart zich akkoord met de
procedure van de externe audit en de objectief meetbare kwaliteitscriteria.
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3. Tijdens de uitvoering van de externe auditprocedure en vooraleer een definitieve uitslag wordt toegekend, kan een club de
vaststellingen aanvullen in samenspraak met de auditor.
Er is nadien geen beroepsprocedure mogelijk tegen het resultaat van deze audit.
4.De meting van de kwaliteitscriteria betreft objectieve resultaten.
2. Modaliteiten
21. Overgangsregeling voor het seizoen 2014-2015
Voor het seizoen 2014-2015 komen de volgende audits, uitgevoerd als deelname aan de Facultatieve opdracht Jeugdsport
VFV, in aanmerking:
audit 2010, resultaat mei 2011
audit 2011, resultaat mei 2012
audit 2012, resultaat mei 2013
audits 2013, resultaat uiterlijk 31/12/2013
audits 2014, resultaat uiterlijk op 31/03/2014, alsmede de dossiers buiten de facultatieve opdracht Jeugdsport, resultaat
uiterlijk 31/3/2014
Voor de clubs met een audit 2010, en de clubs met een audit 2011, die zich inschreven voor FO 2013 of een audit 2014 met
een resultaat voor 31/3/2013, geldt de hoogste score.
Voor de clubs met een audit 2010, 2011 en 2012, die in het seizoen 2013-2014 niet meer op het niveau spelen waarop zij
eerder een auditresultaat behaalden, geldt dat zij dit resultaat maximaal op het huidig speelniveau kunnen valoriseren.
Indien zij alsnog hoger wensen te spelen zullen zij dus een nieuwe audit af te leggen met gekend resultaat uiterlijk
31/03/2014.
22. Voor het seizoen 2015-2016 komen de volgende audits in aanmerking
-

audits van 2012, 2013, 2014 en extra-dossiers

Voor de clubs met een audit 2012, die in het seizoen 2014-2015 niet meer op het niveau spelen waarop zij eerder een
auditresultaat behaalden, geldt dat zij dit resultaat maximaal op het huidig speelniveau kunnen valoriseren. Indien zij alsnog
hoger wensen te spelen zullen zij dus een nieuwe audit af te leggen met gekend resultaat uiterlijk 31/03/2015.
23. Vanaf de volgende seizoenen: audits daterend van maximaal 3 jaar eerder

Artikel

453

Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een
jeugdlicentie te bekomen

1. Principe
De vier kwaliteitscriteria waaraan de club dient te voldoen zijn:
1. Accommodatie
2. Het aantal ploegen per leeftijdscategorie
3. Staff en omkadering
4. Verplichte deelname aan de activiteiten van de provinciale jeugdopleiding
2. Modaliteiten
21. Accommodatie
Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal: De club dient te beschikken over twee goed bespeelbare terreinen die aan de
reglementaire vereisten voldoen.
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22. Aantal ploegen per leeftijdscategorie : volgend aantal ploegen dient te worden ingeschreven
Wedstrijdvorm

Interprovinciaal

Provinciaal
U21 (1)

Gewestelijk
U21

U17 (1)

U17

U15 (1)

U15

U13 (1)
U12 (1)
U11 (1)
U10 (1)
U9 (2)
U8 (2)

U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

U19 (1)
11/11

8/8

5/5

U17 (1)
U16 (1)
U15 (1)
U14 (1)
U13 (2)
U12 (2)
U11 (1)
U10 (1)
De U8 en U9 van deze clubs
moeten provinciaal spelen
met telkens 2 ploegen
De U7 van deze clubs
mogen gewestelijk spelen

De U7 van deze clubs
mogen gewestelijk spelen

OPGELET: Bij algemeen forfait in één van de leeftijdscategorieën waarvoor ze verplicht is/was zich in te schrijven, kan een
club het daaropvolgende seizoen slechts het onmiddellijk lager licentieniveau bekomen.
23. Staff en omkadering
231. Jeugdlicentie Interprovinciaal
Niveau jeugdlicentie
INTERPROVINCIAAL

Functie
Aard diploma (*) : minstens
TVJO
TVJO- amateur
Jeugdtrainers 11/11
UEFA-B
Jeugdtrainers 8/8
Getuigschrift B
Jeugdtrainer 5/5
Getuigschrift C
Keeperstrainer 11/11 en 8/8
Keeperstrainer niveau 1
Talentscout
3 talentscouts in bezit van attest
(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van toepassing is
(inschrijving opleiding ten laatste 31 maart voorafgaand aan het seizoen)
Niet alle 15 jeugdtrainers dienen aan de vereiste kwalificatie te voldoen. Volgende overgangsmaatregelen zijn van
toepassing:
2014-2015: 9 van de 15 dienen te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 11/11, 3 trainers 8/8 en 2 trainers 5/5
2015-2016: 11 van de 15 dienen te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 11/11, 3 trainers 8/8 en 2 trainers 5/5
2016-2017: 13 van de 15 dienen te voldoen, waarbij minstens 4 trainers 11/11, 4 trainers 8/8 en 3 trainers 5/5
232. Jeugdlicentie provinciaal
Niveau jeugdlicentie
PROVINCIAAL

Functie

Aard diploma (*): minstens
TVJO
UEFA-B met geldige licentie
Jeugdtrainers 11/11
UEFA-B
Jeugdtrainers 8/8
Getuigschrift B
Jeugdtrainer 5/5
Getuigschrift C
Keeperstrainer 11/11
Keeperstrainer niveau 1
Talentscout
1 talentscout in bezit van attest
(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van toepassing is
(inschrijving opleiding ten laatste 31 maart voorafgaand aan het seizoen)
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Niet alle 11 jeugdtrainers dienen aan de vereiste kwalificatie te voldoen. Volgende overgangsmaatregelen zijn van
toepassing:
2014-2015: 5 van de 11 dienen te voldoen, waarbij minstens 1 trainer 11/11, 2 trainers 8/8 en 2 trainers 5/5
2015-2016: 7 van de 11 dienen te voldoen, waarbij minstens 1 trainer 11/11, 2 trainers 8/8 en 2 trainers 5/5
2016-2017: 9 van de 11 dienen te voldoen, waarbij minstens 2 trainers 11/11, 3 trainers 8/8 en 3 trainers 5/5
233. De jeugdtrainer leidt de trainingen en coacht de wedstrijden van het betrokken team.
234. De club die gebruik maakt van de afwijking vermeld in punten 231 en 232 hiervoor (*), en waarvan de betrokken trainer
de beloofde opleiding niet heeft gevolgd, kan het daaropvolgende seizoen geen gebruik meer maken van deze afwijking.
24. Verplichte deelname, in het seizoen voorafgaand aan het seizoen waarvoor de jeugdlicentie wordt aangevraagd,
aan de talentdetectiedagen en de wedstrijden georganiseerd door de PJO (jongens)
241. Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens U12 tot U16
242. Jeugdlicentie provinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens U12 en U13
243. Indien een club niet meewerkt aan de voorziene PJO-activiteiten, zal zij - na het bekomen van een eerste
waarschuwing - geen toegang krijgen tot de interprovinciale of provinciale competitie bij vaststelling van een volgende
overtreding.

Artikel

454

Geldigheidsduur van een jeugdlicentie interprovinciaal of provinciaal

1. Een jeugdlicentie biedt drie seizoenen toegang tot het behaalde niveau.
De duurtijd van de jeugdlicentie neemt aanvang op 1 juli, volgend op het seizoen waarin de bewuste jeugdlicentie werd
verkregen.
2. Tijdens deze drie seizoenen dient de club continu te voldoen aan de kwaliteitscriteria (Art. 453), op straffe van verval van
de geldigheid van de licentie.
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(13-18) Jeugdcompetities vanaf 2014-2015
REEDS GOEDGEKEURD OP 16.12.2013
INWERKINGTREDING: 01.07.2014

Artikel

1501

Nomenclatuur van de georganiseerde kampioenschappen

1. Principes
11. De officiële kampioenschappen worden onderverdeeld in de secties Betaald Voetbal en Amateurvoetbal.
De sectie Betaald Voetbal omvat twee afdelingen: de 1ste nationale afdeling en de 2de nationale afdeling:
De sectie Amateurvoetbal omvat de 3de nationale afdeling, de nationale bevordering, de provinciale afdelingen en het
damesvoetbal.
12. Ieder seizoen worden georganiseerd:
121. door de KBVB:
-

nationale herenkampioenschappen van 1ste en 2de nationale afdeling en hun beloften of reserven;

122. door de KBVB, in samenwerking met de VFV en ACFF:
-

nationale herenkampioenschappen van 3de nationale afdeling en bevordering, en hun reserven;
nationale dameskampioenschappen;
elite heren jeugdkampioenschappen 11/11;
elite heren jeugdwedstrijden 8/8 en 5/5, die een opgemaakte kalender afwerken zonder resultaten.

-

In de sportieve provincie Brabant:
- provinciale herenkampioenschappen, en hun reserven;
- provinciale kampioenschappen voor dames seniores;
- provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen 11/11;
- provinciale en gewestelijke jeugdwedstrijden 8/8 en 5/5, die een opgemaakte kalender afwerken zonder resultaten.

123. door de VFV, in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen:
provinciale herenkampioenschappen, en hun reserven;
provinciale kampioenschappen voor dames seniores;
provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen 11/11;
provinciale en gewestelijke jeugdwedstrijden 8/8 en 5/5, die een opgemaakte kalender afwerken zonder resultaten.
124. Door de VFV voor de clubs van de Vlaamse provincies en eventueel voor clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest
(zie Art 1558.23) die beschikken over een geldige “Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal”:
interprovinciale heren jeugdkampioenschappen 11/11;
interprovinciale jeugdwedstrijden 8/8, die een opgemaakte kalender afwerken zonder resultaten.
125. door de ACFF, in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen:
provinciale herenkampioenschappen, en hun reserven;
provinciale kampioenschappen voor dames seniores;
provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen 11/11;
provinciale en gewestelijke jeugdwedstrijden 8/8 en 5/5, die een opgemaakte kalender afwerken zonder resultaten.
126. Door de ACFF voor de clubs van de Waalse provincies en eventueel voor clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest
(zie Art. 1558.23):
interprovinciale heren jeugdkampioenschappen 11/11;
interprovinciale jeugdwedstrijden 8/8, die een opgemaakte kalender afwerken zonder resultaten.
13. De VFV en ACFF kunnen akkoorden afsluiten om andere clubs toe te laten tot hun kampioenschappen.
Rest van het artikel ongewijzigd
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Artikel 1556

Elite 1-jeugdkampioenschappen

1. Principes
11. De ELITE 1-jeugdkampioenschappen worden gespeeld door de clubs die uitkomen in 1 ste nationale afdeling en de
jeugdlicentie ELITE 1 bezitten.
12. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen:
Wedstrijdvorm

11/11

8/8
5/5

Categorie
U19
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Aantal ploegen
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2

13. De clubs die geen jeugdlicentie elite 1 behalen, worden opgenomen in de elite 2 kampioenschappen, op voorwaarde dat
zij de jeugdlicentie elite 2 behalen.
Zij die ook geen jeugdlicentie elite 2 behalen, worden opgenomen in de interprovinciale kampioenschappen.
14. De clubs die deelnemen aan de elite 1 jeugdkampioenschappen, mogen niet deelnemen aan de interprovinciale
jeugdkampioenschappen, maar wel aan de provinciale kampioenschappen, op voorwaarde dat ze inschrijven voor al de
voorziene jeugdcategorieën
15. Indien een Elite 1-club wenst deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen en zij met deze teams in een
accommodatie wenst te spelen die ook gebruik wordt door een club waarmee men samenwerkt, dient deze club dit uiterlijk
31 maart aan het sporttechnisch departement van de VFV en de ACFF te melden, teneinde te kunnen nagaan of hun
aanvraag overeenstemt met de provinciale licentie, die de samenwerkende club anders diende aan te vragen.
16. De clubs die deelnemen aan de elite 1 jeugdkampioenschappen, mogen deelnemen aan de gewestelijke
kampioenschappen
2. Modaliteiten
21. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag of zondag. De ploegen spelen alternatief thuis en uit, volgens de kalender
opgesteld door de Kalendermanager van 1ste Nationale Afdeling.
22. De wedstrijden voor U12 tot en met U8 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking
is ten strengste verboden.
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Artikel 1557

Elite 2-jeugdkampioenschappen

1. Principes
11. De ELITE 2-jeugdkampioenschappen worden gespeeld door de clubs die uitkomen in 2 de nationale afdeling en de
jeugdlicentie ELITE 2 bezitten.
12. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen:
Wedstrijdvorm

11/11

8/8
5/5

Categorie
U19
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Aantal ploegen
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2

13. De clubs die geen jeugdlicentie elite 2 behalen, worden één seizoen opgenomen in de interprovinciale
kampioenschappen. Nadien dienen zij aan de voorwaarden van het interprovinciale niveau te voldoen.
14. De clubs die deelnemen aan de elite 2 jeugdkampioenschappen, mogen niet deelnemen aan de interprovinciale
jeugdkampioenschappen, maar wel aan de provinciale kampioenschappen, op voorwaarde dat ze inschrijven voor al de
voorziene jeugdcategorieën
15. Indien een Elite 2-club wenst deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen en zij met deze teams in een
accommodatie wenst te spelen die ook gebruik wordt door een club waarmee men samenwerkt, dient deze club dit uiterlijk
31 maart aan het sporttechnisch departement van de VFV en de ACFF te melden, teneinde te kunnen nagaan of hun
aanvraag overeenstemt met de provinciale licentie, die de samenwerkende club anders diende aan te vragen.
16. De clubs die deelnemen aan de elite 2 jeugdkampioenschappen, mogen deelnemen aan de gewestelijke
kampioenschappen.
2. Modaliteiten
21. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag of zondag. De ploegen spelen alternatief thuis en uit, volgens de kalender
opgesteld door de Kalendercommissie voor 2de Nationale Afdeling.
22. De wedstrijden voor U12 tot en met U8 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking
is ten strengste verboden.
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Artikel 1558

Interprovinciale jeugdkampioenschappen

Overgangsmaatregel
Dit artikel is enkel toepasselijk voor de clubs die deelnemen aan de jeugdkampioenschappen georganiseerd door de VFV
1. Principes
11. Tot de INTERPROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige
“Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal” (zie Titel 4, Hoofdstuk 6), afgeleverd door VFV.
12. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen:
Wedstrijdvorm
11/11

8/8

Categorie
U19
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10

Aantal ploegen
1
1
1
1
1
2
2
1
1

13. De U9 en U8 van deze clubs moeten met 2 teams aantreden in de provinciale kampioenschappen. De U7 mogen in de
gewestelijke reeksen aantreden.
14. De clubs die deelnemen aan de interprovinciale jeugdkampioenschappen, mogen niet deelnemen aan de provinciale
jeugdkampioenschappen, maar wel aan de gewestelijke kampioenschappen.
2. Modaliteiten
21. De clubs, die over een geldige “Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij aanvang van het seizoen
door het Sportcomité in reeksen van acht clubs verdeeld op basis van hun geografische ligging. Indien organisatorisch
nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn.
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
22. Clubs van Vlaamse provincies kunnen enkel uitkomen tegen andere clubs van Vlaamse provincies. Clubs van Waalse
provincies kunnen enkel uitkomen tegen andere clubs van Waalse provincies. Uitzonderlijk kunnen afwijkingen hierop
worden toegestaan, mits akkoord van zowel de VFV als de ACFF.
23. Clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen bij aanvang van het seizoen een keuze te maken m.b.t. de regio
(Vlaanderen of Wallonië) waarin zij wensen uit te komen en deze keuze aan het Sportcomité mee te delen vóór 15 mei
voorafgaand aan het seizoen in kwestie.
24. De wedstrijden worden liefst ’s zaterdags, zo niet zondagvoormiddag, gespeeld. De ploegen U19, U17, U14 en U13
spelen alternatief thuis met de U16, U15, U12, U11 en U10 volgens de kalender opgesteld door het Sportcomité.
25. De wedstrijden voor U13, U12, U11 en U10 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score.
Rangschikking is ten strengste verboden.
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Sectie 4: De provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen
Artikel

1561

Provinciale jeugdkampioenschappen

Overgangsmaatregel
Dit artikel is enkel toepasselijk voor de clubs die deelnemen aan de jeugdkampioenschappen georganiseerd door de VFV
1. Principes
11. Tot de PROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie
Provinciaal Jeugdvoetbal”(Zie Titel 4, Hoofdstuk 6), afgeleverd door VFV.
12. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen:
Wedstrijdvorm
11/11
8/8

5/5

Categorie
U21
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Aantal ploegen
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2. Modaliteiten
21. De clubs, die over een geldige “Licentie provinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij aanvang van het seizoen door
het Provinciaal Comité in reeksen van acht clubs verdeeld op basis van hun geografische ligging. Indien organisatorisch
nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn.
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
22. de clubs die deelnemen een de elite 1- of elite 2 jeugdkampioenschappen, mogen eveneens deelnemen aan de
provinciale kampioenschappen, op voorwaarde dat ze inschrijven in al de voorziene leeftijdscategorieën met het aantal
voorziene ploegen.
23 De wedstrijden voor U8 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking
is ten strengste verboden.
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Artikel

1562

Gewestelijke jeugdkampioenschappen

Overgangsmaatregel
Dit artikel is enkel toepasselijk voor de clubs die deelnemen aan de jeugdkampioenschappen georganiseerd door de VFV
1. Principe
1. In iedere provincie mogen voor alle clubs gewestelijke kampioenschappen ingericht worden voor de volgende
leeftijdscategorieën:
Wedstrijdvorm
11/11

8/8

5/5

Categorie
U21
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

2. Elke provincie mag tevens facultatieve gewestelijke kampioenschappen inrichten voor:
U10, U11, U12, U13 in de wedstrijdvorm 5/5
U15, U17, U21 in de wedstrijdvormen 5/5 en 8/8
2. Modaliteiten
21. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg over
aan het provinciaal secretariaat.
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld)
22. De clubs worden bij aanvang van het seizoen door het Provinciaal Comité in reeksen van acht clubs (Indien
organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op basis van:
hun geografische ligging
de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
23. De wedstrijden voor U7 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking
is ten strengste verboden.

Artikel

1563

U6: voetbal 2 tegen 2

Overgangsmaatregel
Dit artikel is enkel toepasselijk voor de clubs die deelnemen aan de jeugdkampioenschappen georganiseerd door de VFV
1. U6 spelen 2 tegen 2
2. Een kalender zal worden opgemaakt door het Provinciaal Comité. De spelers worden verdeeld in functie van het
wedstrijdformat 2 tegen 2, volgens de richtlijnen uitgevaardigd door het sporttechnisch centrum van de VFV.
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Artikel

1009

De leeftijd van de spelers

1. Principes
11. De leeftijdscategorieën voor de jeugdploegen worden bepaald volgens een internationale indeling (Ux).
12. Om te mogen deelnemen aan officiële jeugdwedstrijden, gespeeld onder de bevoegdheid van de KBVB, moeten de
spelers:
voldoen aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden waarvan er enkel een maximumleeftijd wordt gepreciseerd
minimaal 5 jaar oud zijn, voor de categorieën U7 en ouder
is er geen minimumleeftijd voor de categorie U6
13. Voor de deelname aan wedstrijden van de seniores, gelden er eveneens minimumleeftijden.
2. Modaliteiten
ongewijzigd

Artikel

1202

Het speelveld voor het voetbal met 8 tegen 8

Overgangsmaatregel
Dit artikel is enkel toepasselijk voor de clubs die deelnemen aan de jeugdkampioenschappen georganiseerd door de VFV
1. Principes
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:
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.

U12-U13

U10-U11

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
13. De binnenafmeting van de doelen is 5 x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht te worden in de grond.
2. Modaliteiten
21. Het doelgebied is een fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het doel.
22. Er is geen strafschop- of hoekschopgebied.
23. De minimumbreedte van de doelpalen is 7,5 centimeter.
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Artikel

1302

Bijzonderheden voor de jeugd: wedstrijdvormen 8/8 en 5/5

1. Principe
De volgende bijzondere voorschriften zijn van toepassing voor de wedstrijden onder de wedstrijdvormen 8/8 en 5/5.
2. Modaliteiten
Indien de algemene regel van toepassing is, wordt er in deze modaliteiten geen melding van gemaakt.
Als de bijzondere voorschriften beschreven worden in een ander artikel van dit hoofdstuk, worden ze hieronder niet vermeld.
Bepalingen geldig voor het seizoen 2013-2014
Wedstrijdvormen 8/8 en 5/5
a. Speelveld, neutrale zone en beschermingsgebied
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.
b. Aantal spelers
-

Wedstrijdvorm 8/8
Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen van elk 8 spelers maximum van wie één doelverdediger is.
Een wedstrijd mag niet gespeeld worden wanneer een ploeg zich aanmeldt met of herleid wordt tot minder dan zes
spelers.

-

Wedstrijdvorm 5/5
Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen van elk 5 spelers maximum, van wie één doelverdediger is.
Een wedstrijd mag niet gespeeld worden wanneer een ploeg zich aanmeldt met of herleid wordt tot minder dan vier
spelers.

c. Aftrap – Begin van het spel
Bij de aanvang iedere speelhelft of ieder quarter, en na ieder doelpunt wordt de aftrap gegeven in het midden van het veld.
De tegenstrevers moeten minstens op 8 meter staan.
d. Buitenspel
De buitenspelregel wordt niet toegepast.
e. Vrijschoppen
Alle vrijschoppen zijn onrechtstreeks. Bij een vrijschop moeten de tegenstrevers minstens op 8 meter van de bal staan.
Wanneer een fout begaan wordt op minder dan 8 meter van het doel, wordt de vrijschop genomen op 8 meter van de
doellijn.
f. Strafschop
Deze regel wordt niet toegepast.
g. Doelschop
De doelschop gebeurt volgens de Spelregels vanuit het fictief doelgebied.
Bepaling geldig voor het seizoen 2013-2014
Voor de Elite jeugdkampioenschappen tot en met U12 mag de doelman deze bal ook uitdribbelen.
h. Hoekschop
De hoekschop gebeurt vanaf de samenvloeiing van doellijn en zijlijn.
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i. Gele en rode kaarten
Gele en rode kaarten zijn niet van toepassing tot en met de leeftijdscategorie U13.
Ze zijn echter wel van toepassing in de hogere leeftijdscategorieën.
j. Schoeisel
Er mogen enkel multistuds of sportpantoffels worden gebruikt. Het dragen van schoenen met aluminium noppen is verboden.

Artikel

1303

Duur van de wedstrijden ● Rust

Overgangsmaatregel
Dit artikel is enkel toepasselijk voor de clubs die deelnemen aan de elite jeugdkampioenschappen of aan de
jeugdkampioenschappen georganiseerd door de VFV
1. Principes
11. De duur van de officiële wedstrijden en van de vriendschappelijke wedstrijden en tornooien hangt af van de
leeftijdscategorie van de spelers.
12. Wanneer de scheidsrechter vaststelt dat de wedstrijd niet haar reglementaire duur heeft gehad, moet hij dit op het
wedstrijdblad vermelden.
2. Modaliteiten
21. Duur van de officiële wedstrijden (kampioenschap, nationale en provinciale beker)
Duur
2 x 45’

Elite jeugd
de seniores, behalve voor deze
van een bepaalde leeftijd
opgesteld in de provinciale
reserven (veteranen);

2 x 40’
2 x 35’
3 x 25’
5 x 15’
4 x 20’
4 x 15’

U19

Interprovinciale,
provinciale en
gewestelijke jeugd
U19- U21

U17
(overgang 2013-2014)
U16U15
(overgang 2013-2014)

Damesvoetbal
Eerste ploegen
U20

de seniores van een bepaalde
leeftijd, opgesteld in provinciale
reserven (veteranen);
U11 tot U14
U8 tot U10
U14 tot U17 (11/11)
U7 tot U13 (5/5 en 8/8)

U16 (11/11)
U16 (8/8 en 5/5)
U13 (8/8 en 5/5)
U11 (5/5)
Zelfs bij onderling akkoord mag deze duur niet verkort worden. Hij mag ook niet verlengd worden, behalve in
de gevallen voorzien bij Art. 1305.

22. 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.
23. Rust of time-outs
231. Wedstrijden met 2 speelhelften
De rust wordt vastgesteld op maximum vijftien minuten.
Voor de U15 en U17 is dit maximum 10 minuten.
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232. Wedstrijden met 4 quarters
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.
24. Wedstrijd die de reglementaire duur niet gehad heeft
241. Indien de scheidsrechter, na het einde van een speelhelft gefloten te hebben, dadelijk bemerkt dat hij de partij te vroeg
onderbroken heeft, mag hij het spel voor de nog overblijvende tijd doen hervatten.
242. In alle andere omstandigheden, waarin de scheidsrechter vaststelt dat de speelhelft niet de reglementaire duur gehad
heeft, moet hij dit op het wedstrijdblad vermelden, in aanwezigheid van de afgevaardigden van beide clubs en eventueel van
de twee assistent-scheidsrechters, die gevraagd worden deze vaststelling mede te ondertekenen. In geval van weigering,
wordt dit door de scheidsrechter genoteerd.
243. De uitslag van de wedstrijd mag, in voorkomend geval, door de bevoegde instantie gewijzigd worden indien
bovenvermelde handelwijze strikt wordt in acht genomen. Indien ze niet wordt gevolgd, wordt geen enkele klacht of
scheidsrechtersverslag in overweging genomen.

Artikel

1306

Vervanging van spelers

Overgangsmaatregel
Dit artikel is enkel toepasselijk voor de clubs die deelnemen aan de elite jeugdkampioenschappen of aan de
jeugdkampioenschappen georganiseerd door de VFV
1. Principes
11. Soorten vervangingen
We onderscheiden 3 systemen van vervangingen:
111. De gewone vervangingen: waarbij er een bepaald maximaal aantal spelers mag vervangen worden, te putten uit een
maximaal toegelaten aantal ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad.
112. De vliegende vervangingen: waarbij al de ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad mogen opgesteld worden,
en waarbij een vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen.
113. De verplichte vervangingen, waarbij al de wisselspelers na een “time out” het veld ingestuurd worden, en minstens de
volgende quarter uitspelen, zodat er een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd wordt.
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12. Toepassing - Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal vervangingen
Gewone
vervangingen
BETAALD VOETBAL competitie,
eindronde…
Eerste ploeg 1ste en 2de nationale
Beloftecompetitie 1ste nationale
Reserven 2de nationale
BEKER VAN BELGIE Heren
- Tot en met speeldag 5
- vanaf 1/16de finales
- provinciaal niveau

BEKER VAN BELGIE Dames
- tot en met 4de ronde
- vanaf 1/8ste finales
BEKER VAN BELGIE U21
WOMENS BENE-LEAGUE
EERSTE PLOEGEN AMATEURS
RESERVEN AMATEURS
- 3de nationale,
bevordering
- Provinciaal/ gewestelijk
ELITE JEUGD
- U19
- U15, U16, U17
- U8 tot U14
INTERPROVINCIALE,
PROVINCIALE en
GEWESTELIJKE JEUGD
Wedstrijdvorm 5/5
Wedstrijdvorm 8/8

Vliegende
vervangingen

Verplichte
vervangingen

Max. aantal
Wisselspelers

Max. aantal
vervangingen

x
x
x

7
7
7

3
4
4

x
x
x

4
7
4

3
3
3 (Provinciale
Algemene
vergadering kan 4
toelaten

x
x
x
x
x

4
7
7
7
4

3
3
3
3
3

x

4

4

x

4

x
x

4
4
6

x

x
x

Voorkeur voor
verplichte
vervangingen!
x

4

3
4

Wedstrijdvorm 11/11
Mogelijk bij
5
U14- U15- U16- U17
kwetsuur (*)
U19-U21
x
5
(*) De basis is de verplichte vervanging. Echter, bij kwetsuur gedurende een quarter mag een speler vervangen worden, maar
deze vervangen speler mag nadien niet meer aantreden in deze wedstrijd
2. Modaliteiten
21. 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.
22. Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, kunnen 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.
23. De wisselspelers moeten gekozen worden uit het maximum op het wedstrijdblad toegestane aantal.
24. Zoals om het even welke andere speler, mag een invaller de plaats van de doelman innemen, op voorwaarde dat de
scheidsrechter er vooraf van verwittigd wordt.
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25. Een vliegende vervanging kan plaatshebben op elk moment van de wedstrijd op voorwaarde dat:
-

de scheidsrechter, tijdens een spelonderbreking, met een teken de vervanging toelaat;
de wisselspeler het speelveld pas opkomt nadat de vervangen speler het speelveld heeft verlaten;
de vervanging gebeurt aan dezelfde kant van het terrein, ter hoogte van de middenlijn.

Eenzelfde speler mag zonder beperking vervangen worden en vervolgens opnieuw aan het spel deelnemen.
26. De vliegende en verplichte vervangingen moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden, gezien alle ingeschreven
spelers beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben deelgenomen.
27. Bij wedstrijden van hun eerste ploeg moeten de clubs van 1 ste, 2de en 3de nationale afdeling aan beide ploegen een stel
borden van 30 x 30 cm ter beschikking stellen, die duidelijk zichtbaar genummerd zijn. De kleur van deze borden is rood,
met witte cijfers, voor de bezochte ploeg en geel met zwarte cijfers voor de bezoekende ploeg.
Voor elke vervanging moet de afgevaardigde de borden met de nummers van de betrokken spelers duidelijk tonen.
De vervangingen kunnen eveneens aangeduid worden door middel van een elektronisch cijferbord.
Voor elke vervanging moet de afgevaardigde de borden met de nummers van de betrokken spelers duidelijk tonen.
De vervangingen kunnen eveneens aangeduid worden door middel van een elektronisch cijferbord.

Artikel

1313

Nummering van de spelers

1. Principe
De spelers van bepaalde ploegen zijn verplicht een op de rugzijde duidelijk genummerde trui te dragen.
2. Modaliteiten
21. Dienen een genummerde trui te dragen:
-

senioresploegen;
jeugdploegen, uitgezonderd in de speelvormen 8/8 en 5/5

22. Het nummer van iedere speler dient vermeld op het wedstrijdblad
23. Iedere inbreuk op de regels met betrekking tot de uitrusting dient vermeld te worden op het wedstrijdblad.

Artikel

139

Stemverdeling ● Volmachten

1. De afgevaardigden beschikken over een aantal stemmen dat als volgt bepaald wordt:
1° één stem per club die aan de officiële kampioenschappen deelneemt;
2° één bijkomende stem per club die vijfentwintig jaar aangesloten is of die ononderbroken actief is gedurende de laatste
vijftien jaar;
3° een bijkomende stem met een maximum van tien, per ploeg die gerangschikt werd in de nationale en/of provinciale
kampioenschappen of die, wat betreft de speelvormen 5/5 en 8/8, de kalender volledig hebben afgewerkt, die
onmiddellijk aan de vergadering voorafgaat.
[…]

Artikel

1231

Normen voor de verlichting

[…]
-

minstens 60 lux voor de terreinen waarop wedstrijden 5/5 en 8/8 gespeeld worden, voor eender welke afdeling.

[…]
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Artikel

1402

Duur van het seizoen

22. Bijzonderheid wedstrijden 5/5 en 8/8
Het bevoegd comité bepaalt zelf de duur van de onderbreking van de competitie. Tijdens deze periode zijn alle wedstrijden
verboden, behalve die in de zaal.

Artikel

1411

Het wedstrijdblad

21. De mogelijke kleuren van het wedstrijdblad zijn:
-

een roze kleur voor de wedstrijden van het kampioenschap en van een eindronde, van de Beker van België en de
provinciale beker;
een gele kleur voor de vriendschappelijke wedstrijden;
een witte kleur voor de tornooien met verkorte wedstrijdduur (ook voor het futsal);
een witte kleur met een diagonale gele streep, voor de wedstrijden van 5/5 en 8/8.

Artikel 1413
bezochte

De terreinafgevaardigde
club

en

terreincommissarissen

van

de

25. 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.

Artikel

1415

De technische staf

1. De aanwezigheid van één enkele trainer in de technische zone is toegelaten tijdens een wedstrijd op voorwaarde dat
betrokkene de tegenstrevers, de scheidsrechters of de toeschouwers niet hindert.
Bij alle wedstrijden, uitgezonderd die van 5/5 en 8/8, mag de trainer zich alleen tot zijn spelers richten wanneer hij zich i n de
technische zone bevindt.
2. Een trainer mag geen officiële functies vervullen op het terrein.

Artikel

1416

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. Hun aanwezigheid mag de tegenstrevers, de scheidsrechters of de toeschouwers niet hinderen.

Artikel

1446

Vriendschappelijke wedstrijden: regel - formaliteiten

23. Taks ● Geen voorafgaande aankondiging ● Annulering wedstrijd door de bevoegde instantie
231. De organiserende club is voor elke vriendschappelijke wedstrijd een taks van 5,00 EUR verschuldigd.
De wedstrijden en tornooien van 5/5 en 8/8 zijn vrijgesteld van betaling.

Artikel

1449

Door de clubs georganiseerde tornooien

263. De wedstrijden 5/5 en 8/8 zijn vrijgesteld van taks.
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Artikel

1504

Sportieve activiteit van een provincie ● Provinciale aanhorigheid

1. Principes
11. De sportieve activiteit van elke provincie wordt bepaald op 31 mei van het lopende seizoen.
12. Voor de berekening van de sportieve activiteit van een provincie, wordt rekening gehouden met alle ploegen die het
kampioenschap of de voorgeschreven kalender 5/5 en 8/8 beëindigen.

Artikel

1507

Verplichte inschrijving van clubs van lagere afdelingen

23. Elke club van de lagere afdelingen moet, op straffe van een boete van 60,00 EUR tot 300,00 EUR benevens een eerste
ploeg, minstens één ploeg inschrijven voor de jeugdkampioenschappen of de georganiseerde wedstrijden der provincie voor
5/5 en/of 8/8

Artikel

1509

Maximum aantal ingeschreven ploegen

1. Principe
Een club mag in de kampioenschappen per speeldag zoveel maal zes ploegen inschrijven als ze erkende speelvelden bezit.
De ploegen van 5/5 en 8/8 worden niet meegerekend.

Artikel

1511

Samenstelling van de reeksen: algemeenheden

Ongewijzigd tot:
23. De procedure is als volgt:
231. De clubs geven hun wensen te kennen aan de bevoegde instantie vooraleer de reeksen samengesteld worden.
232. Deze instantie maakt haar ontwerp op en legt het aan de clubs voor. Ze neemt akte van de opmerkingen en treft
vervolgens een eindbeslissing.
233. Verhaal met betrekking tot de samenstelling van de reeksen moet ingediend worden zoals voorzien.
234. De bevoegdheid om een beslissing inzake de samenstelling van de reeksen te verbreken behoort het Uitvoerend
Comité toe, dat er evenwel enkel gebruik kan van maken wanneer het een inbreuk op het bondsreglement, een overtreding
van de wet of van de algemene rechtsbeginselen heeft vastgesteld. Het Uitvoerend Comité zal niet over de grond van het
geschil oordelen, doch het dossier terugsturen naar de bevoegde bondsinstantie teneinde deze laatste toe te laten zich aan
te passen aan de principes die haar beslissing inhouden.
24. De provinciale instanties hebben het recht de reeksen van de lagere afdelingen opnieuw te ordenen indien het normaal
aantal ploegen dat er moet in uitkomen niet meer bereikt wordt.
25. In een afdeling met klimmen en dalen, mogen geen reserveploegen, zelfs buiten rangschikking, opgenomen worden.

Artikel

1516

De kalender

26. De bevoegde bondsinstantie kan, in bijzondere omstandigheden waarover zij alleen oordeelt, een laattijdige aanvraag tot
wijziging van de kalender aanvaarden, zowel wat betreft een wedstrijd van het kampioenschap, van de Beker van België als
van een provinciale beker. Een retributie van 5,00 EUR wordt dan bij de bezochte club in rekening gebracht.
Voor de bezochte club en mits akkoord voor aanvang van de wedstrijd zowel van de bezoekende club als de bevoegde
instantie, wordt voor de wedstrijden 5/5 en 8/8 in eender welke afdeling geen retributie in rekening gebracht.
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Artikel

1517

Data en uren van de wedstrijden ● Aantal wedstrijden per dag

1. Principes
11. In principe mogen er op hetzelfde terrein niet meer dan drie wedstrijden op dezelfde dag vastgesteld worden, behalve
voor 5/5 en 8/8. Deze laatste worden geplaatst naargelang de mogelijkheden.
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