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Doel
Zetel
Maatschappelijk boekjaar
Samenstelling
Bevoegdheid
Bondsinstanties
Sectie algemene vergadering
Toetredingsrecht
Aanvaarding van een club, voorwaarden, formaliteiten
Spelen “Onder voorbehoud”
Weigeren te spelen
Speelveld
Verbintenissen van een club
Schrapping en gevolgen
Doping
Roken
Alcohol
Aansluitingskaarten (licenties)
Gebruik van het terrein – verantwoordelijkheid
Ordemaatregelen – verantwoordelijke personen – officiële functies
Bescherming van officieel aangestelde personen en bezoekers
Bestraffen van een club die een niet-gekwalificeerde speler opstelt
Materialen
Uren van de wedstrijd
Forfait van een club
Incidenten
Uitsluitingen van spelers
Stopgezette wedstrijden
Uitstellen van wedstrijden
Scheidsrechters
Bondsjurisdictie van de scheidsrechters
Scheidsrechtersblad
Scheidsrechtersverslag
Klachtencommissie
Beroepscommissie
Aanvullende voorschriften
Speciale schikkingen
Onregelmatigheden begaan tijdens de wedstrijd
Kampioenschappen
Overgangen
Bekerwedstrijden
Straffen, genomen door een ander verbond
Niet erkend verbond
Functie van de voorzitter
Functie van de penningmeester
Functie van de secretaris-generaal
Secretarissen van de bondsinstanties
Strafcommissie
Onvoorziene gevallen
Straffen

Bijlage (1): Taak terreinafgevaardigde en afgevaardigde
Bijlage (2): Deontologische code ter bestrijding van mensenhandel

1. Doel.
Arbeidersvoetbal Kempen heeft tot doel: de administratieve en sportieve organisatie van de
voetbalsport alsook de verspreiding van de voetbalsport onder al haar vormen in een geest van volstrekt amateurisme. Arbeidersvoetbal Kempen zal de sportiviteit op en rond de speelvelden bevorderen
en aanmoedigen.
2. Zetel
De zetel van Arbeidersvoetbal Kempen is gevestigd te Mol of omgeving.
3. Maatschappelijk jaar
Het maatschappelijk boekjaar van het Arbeidersvoetbal Kempen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
4. Samenstelling
4.1 Effectieve leden
Leden van effectieve voetbalclubs waarvan de aanvaarding is gebeurd door Arbeidersvoetbal Kempen.
4.2 Toetreding
De toetreding van een club bij Arbeidersvoetbal Kempen gebeurt door aansluiting. Hierdoor bekomt
de club stemrecht op de algemene vergadering en deelname aan de officiële competitie, ook dient zij
verplicht deel te nemen aan de bekercompetities.
4.3 Toegewezen leden
Wanneer de aansluiting voorgesteld wordt door een effectieve club wordt de fysieke persoon aan de
club toegewezen.
De club stelt de aansluiting voor door het indienen van een aansluitingskaart (licentie). Door deze kaart
te ondertekenen wordt de kandidaat aangeslotene geacht met zijn toewijzing aan de club in te
stemmen.
Enkel de toegewezen aangeslotenen mogen als speler deelnemen aan de competitie en bekerwedstrijden van Arbeidersvoetbal Kempen.
4.4 Niet toegewezen aangeslotenen
De natuurlijke personen die ten individuele titel aangesloten zijn en niet toegewezen aan een club
(bestuursleden zonder club/leden van het uitvoerend comité).
5. Bevoegdheid
5.1 Principe
De organisatie en het beheer van de voetbalsport vallen, overeenkomstig de statuten van
Arbeidersvoetbal Kempen en dit reglement, onder de bevoegdheid van de algemene vergadering en de
bondsinstanties door dit reglement ingesteld.
5.2 Scheiding van de bevoegdheden.
5.2.a De reglementaire bevoegdheid komt uitsluitend toe aan de algemene vergadering. Het uitvoerend
comité heeft de bevoegdheid het reglement te interpreteren.
5.2.b Alle in dit reglement niet voorziene gevallen, alsook alle onduidelijke bepalingen worden onder
de vorm van interpretatieve beslissing door het uitvoerend comité beslecht. Deze beslissing is
onherroepelijk en onmiddellijk van toepassing. Ze wordt in het bondsblad gepubliceerd.
De uitvoerende bevoegdheid komt toe aan het uitvoerend comité, bijgestaan door de secretarisgeneraal, de algemene penningmeester en de bondsinstanties.
Het uitvoerend comité is alleen verantwoordelijkheid verschuldigd tegenover de algemene vergadering
voor het administratief, sportief en financieel beheer.

6. Bondsinstanties
6.1
De strafcommissie
De beroepscommissie
De scheidsrechterscommissie
De klachtencommissie
De kalendercommissie
De licentiecommissie
De overgangscommissie
Een technische commissie
Een controle commissie belast met het keuren van de terreinen.
Al deze commissies worden overkoepelt door het uitvoerend comité of hoofdbestuur.
Dit bestuur bestaat uit maximum vijftien actieve leden.
Een dagelijks bestuur zal dringende zaken afhandelen. In dit dagelijks bestuur zetelen de voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris-generaal, penningmeester en de secretarissen van de diverse commissies.
Deze personen blijven hun ambt waarnemen tot zij zelf ontslag nemen of tot 2/3 van het aantal leden
van het uitvoerend comité hierover een motie indienen. In dit laatste geval zijn zij aftredend als lid van
het dagelijks bestuur maar kunnen terug verkozen worden.
6.2 De effectieve leden die een functie aanvaard hebben, welke die ook is in het kader van de
vereniging, hebben de plicht de belangen en de eigen principes van Arbeidersvoetbal Kempen te
verdedigen. Deze belangen genieten de absolute voorrang, zelfs op die van de club waartoe ze
eventueel behoren.
6.3 De organen die bevoegd zijn om de disciplinaire maatregelen uit te spreken moeten samengesteld zijn uit personen die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak noch
betrokken zijn geweest bij het voorafgaand onderzoek..
6.4 Tijdens de algemene vergadering kunnen nieuwe leden voor het dagelijks bestuur gekozen worden.
6.5 Zolang het bestuur niet in overtal is blijven de vroegere bestuursleden in functie en moeten zij niet
herkozen worden.
6.6 Arbeidersvoetbal Kempen geeft een Nederlandstalig bondsblad uit. Hierin worden de notulen en de
officiële berichten van alle bondsinstanties opgenomen.
6.7 Het bondsblad verschijnt van september tot mei.
7. Sectie algemene vergadering
7.1 Definitie
De algemene vergadering is samengesteld uit afgevaardigden van de effectieve clubs, leden van het
uitvoerend comité, eventueel afgevaardigden van nieuwe clubs en ere-gasten.
7.2 De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het uitvoerend comité. Indien deze
belet is wordt zijn taak overgenomen door de ondervoorzitter of in derde instantie door de secretarisgeneraal.
7.3 Stemmen
- Elke vertegenwoordigende club heeft één stem per elftal in competitie.
- Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
- Het tellen van de stemmen gebeurt door de secretaris-generaal of door een ander lid van het
uitvoerend comité.
- De berekening van de stemmen wordt enkel gemaakt aan de hand van de geldige stemmen.
- Een gewone meerderheid van stemmen volstaat om een voorstel aan te nemen.
7.4 Hoe stemmen
- De hand opsteken.
- Door afroeping van de naam.
- De stemming is geheim wanneer er over personen dient gestemd te worden.
- Stemmen kan ook gebeuren op speciaal formulieren ter beschikking gesteld door het uitvoerend
comité.

7.5 Bevoegdheden algemene vergadering
- Haar bevoegdheid is soeverein. De beslissingen zijn definitief en zonder verhaal gedurende de
eerstvolgende vijf jaren.
- Zij is bevoegd te oordelen over feiten welke zich tijdens de algemene vergadering voordoen.
7.6 Plaats
De algemene vergadering heeft éénmaal per jaar plaats en dit op een vooraf bepaalde dag na 1 mei.
Iedere club dient verplicht aanwezig te zijn op straf van boete.
7.7 Kwalificatie afgevaardigden.
- Ten minste achttien jaar zijn
- Aangewezen zijn door de club
- Minstens één jaar behoren tot de club die zij vertegenwoordigen.
7.8 Aanwezige leden van de bondsinstanties.
De leden van de bondsinstanties die niet als clubafgevaardigde aangesteld werden mogen de algemene
vergadering bijwonen doch kunnen niet deelnemen aan stemmingen.
7.9 Verbodsbepalingen
Een lid van een bondsinstantie dat als clubafgevaardigde aangesteld werd mag geen interpellatie
voordragen.
7.10 Dagorde algemene vergadering
7.10.a Publicatie : De dagorde wordt een aantal weken voor de vergadering in het bondsblad
gepubliceerd.
7.10.b Samenstelling : De dagorde omvat volgende punten.
- Verificatie van de afgevaardigden van de clubs
- Toetreding, wederaansluiting, fusie, ontslag en schrapping van clubs
- Verslag van het uitvoerend comité
- Interpellaties
- Bekendmaking van de winnaars van de competitie en overhandiging van bekers en plaketten.
- Wijziging aan het reglement (interpretatieve beslissing)
- Rondvraag en allerlei
7.10.c Uitbreiding
Het uitvoerend comité mag de dagorde aanvullen door er punten op te plaatsen die naar haar oordeel
onder de bevoegdheid vallen van de algemene vergadering.
7.10.d Uitzondering
Het uitvoerende comité mag nadat een voorstel van de clubs of een eigen voorstel (op de vorige
algemene vergadering goedgekeurd en aangenomen, doch na één jaar niet het vereiste resultaat
opleverde of schade berokkende aan een club of Arbeidersvoetbal Kempen) terug naar voor brengen
op de algemene vergadering.
Het uitvoerend comité kan zelf wijzigingen of schrappingen aanbrengen binnen de voorziene termijn
van vijf jaar.
7.10.e Reglementswijziging
7.10.e1 Voorstellen – Termijn van indienen
- De voorstellen tot reglementswijziging moeten samen met een toelichting vóór de door het
uitvoerend comité bepaalde datum naar de secretaris-generaal gestuurd worden.
- Deze die uitgaan van het uitvoerend comité moeten evenwel op de datum van publicatie van de
dagorde in het bondsblad ter kennis van de clubs gebracht worden.
- Elk laattijdig ingediend voorstel wordt onontvankelijk verklaard tenzij het uitvoerend comité het
voor zijn rekening neemt. Het kan dan opnieuw worden ingediend in de loop van een volgend
seizoen.
7.10.e2 Verval
Voorstellen in verband met wijzigingen door de clubs die minder dan drie jaar tevoren door een
algemene vergadering werden goedgekeurd of verworpen, worden door de secretaris-generaal aan het
uitvoerend comité voorgelegd. Dit comité beslist of de voorstellen op de dagorde kunnen geplaatst
worden en kan, alvorens de besprekingen van dergelijke voorstellen aan te vatten, in de algemene
vergadering voorafgaandelijk het probleem van de ontvankelijkheid opwerpen.

7.10.e3 Functies binnen het uitvoerend comité
De functies binnen het uitvoerend comité worden als volgt verdeeld : een voorzitter, een ondervoorzitter, een algemene penningmeester, een secretaris-generaal en een aantal leden waarvan de
hoeveelheid niet is vastgelegd.
7.10.e4 De commissies van het uitvoerend comité
Deze zijn uitsluitend samengesteld uit de leden van het uitvoerend comité dat een secretaris kiest voor
elke commissie.
7.11 Benaming club
7.11.a Definitie : De benaming van een club is de naam en/of de afkorting die deze club identificeert.
7.11.b Verbodsbepaling : De benaming, van een reeds tot Arbeidersvoetbal Kempen toegetreden club,
aannemen is verboden. Dit verbod slaat niet op de algemene sportbenamingen als football club,
sportkring enz.
7.11.c Wijzigingen : Het is de clubs toegelaten van naam te veranderen. Deze naamsverandering mag
niet gebeuren tijdens het seizoen.
7.11.d Zetel : Behoudens anders luidende bepaling in de statuten is de maatschappelijke zetel van de
club gevestigd ter woonplaats van de gerechtigde correspondent.
8 Toetredingsrecht
8.1 Elke club die een aansluitingsformulier ondertekend bij Arbeidersvoetbal Kempen dient een
toetredingsrecht te betalen onder de vorm van een borgsom (per elftal dat intekent). Het uitvoerend
comité bepaald de som die als borgsom dient betaald te worden.
8.2 Wanneer een club schulden heeft aan Arbeidersvoetbal Kempen worden deze afgetrokken van de
borgsom, die echter moet aangezuiverd worden vooraleer de club volgend seizoen terug kan
deelnemen.
8.3 De borgsom blijft eigendom van de club op voorwaarde dat de club geen ontslag neemt tijdens de
competitie.
8.4 Een club die ontslag neemt tussen het einde van het ene en het begin van het volgende seizoen zal
de borgsom terug betaald krijgen met aftrek van eventuele schulden. De borgsom dient echter wel
teruggevraagd te worden voor het einde van het seizoen, zoniet wordt zij verbeurd verklaard.
9. Aanvaarding van een club, voorwaarden, formaliteiten
9.1 Voorwaarden:
a) Borgsom betalen
b) Een groepsverzekering nemen bij Arbeidersvoetbal Kempen (normen van BLOSO)
9.2 Individuele bondsbijdragen
a) Per toegewezen lid dient een lidgeld betaald te worden. Dit lidgeld is verschuldigd voor elke
aangeslotene waarvoor een licentie is afgeleverd. (het eerste jaar van aansluiting dient geen lidgeld
betaald te worden en aan niet spelende leden wordt vermindering gegeven)
b) Het lidgeld dient jaarlijks betaald te worden en kan ook jaarlijks aangepast worden door het
uitvoerend comité.
10. Spelen "Onder voorbehoud"
Deze vermelding heeft geen enkele waarde en komt als dusdanig niet in aanmerking. Indien er twijfel
zou zijn voor bepaalde redenen kan de club die bezwaren heeft een schriftelijke klacht indienen
(binnen de voorziene termijn) welke door de klachtencommissie zal onderzocht worden.
11. Weigeren te spelen
Wanneer een club weigert aan te treden of te spelen verliest zij al haar rechten, wordt aanzien als
forfait gevend en
- zij verliest de punten.
- de boete voor een forfait zal aangerekend worden.
- er kan eventueel nog een afzonderlijke boete aangerekend worden.
- men kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de bevoegde commissie noch klacht indienen.

12. Speelveld
Bij inschrijving wordt het speelveld gekeurd door de controlecommissie van Arbeidersvoetbal
Kempen
13. Verbintenissen van een club ( De gerechtigde correspondent - briefwisseling - andere gemandateerde personen)
13.1 Principe
Iedere club moet onder de haar toegewezen aangeslotenen een correspondent (secretaris genoemd)
aanstellen die de enige gerechtigde is om de briefwisseling met het uitvoerend comité te voeren. Zijn
aanstelling alsook de definitieve stopzetting van zijn functie moet bekend gemaakt worden
gezamenlijk door de voorzitter en twee verantwoordelijke bestuursleden.
13.2 Verantwoordelijkheid
De handtekening van de gerechtigde correspondent, verbindt de club. Enkel de door hem ondertekende
stukken worden ten aanzien van Arbeidersvoetbal Kempen als geldig beschouwd. Hij alleen is
gerechtigd om vanwege de secretaris-generaal, de algemene penningmeester en van de bondsinstanties
de briefwisseling van de club in ontvangst te nemen.
13.3 Belet
Ingeval van behoorlijk gemotiveerd belet, kan de briefwisseling bij uitzondering aanvaard worden
indien zij gezamenlijk ondertekend is door de voorzitter en twee verantwoordelijke bestuursleden van
de club. Diezelfde personen kunnen eveneens in dit geval een gerechtigd correspondent ad interim
aanstellen.
Desgevallend wordt de gerechtigde correspondent vervangen door één persoon aangeduid door de club
om hen te vertegenwoordigen.
Geen enkele andere handtekening is geldig voor het uitvoerend comité dan dit van de door de club
aangestelde gerechtigde correspondent.
Met briefwisseling, niet ondertekend door de gerechtigde correspondent (of door de voorzitter samen
met twee bestuursleden met vermelding van hun licentienummer), wordt geen rekening gehouden.
13.4 Alle briefwisseling naar de clubs zal gebeuren door gewone postverzending (of per e-mail) aan de
gerechtigde correspondent en aanzien worden als ontvangen.
13.5 Alle briefwisseling van de clubs zal gebeuren door gewone postverzending of per e-mail aan de
secretaris-generaal. In sommige gevallen zal de datum op de postzegel tellen.
13.6 Geen enkele aangetekende zending heeft waarde, uitgezonderd overgangen welke aangetekend
moeten verzonden worden.
14. Schrapping en gevolgen
14.1 Definitie : De schrapping van een club is de ultieme sanctie die tegenover haar genomen kan
worden :
a) Wegens tekortkoming aan haar financiële verplichtingen tegenover Arbeidersvoetbal Kempen of
tegenover een club of een van haar aangeslotenen.
b) Wegens elke andere ernstige tekortkoming die de bevoegde bondsinstantie als dusdanig moet
beoordelen.
14.2 De schrapping wordt uitgesproken door het uitvoerend comité op eigen initiatief of op voorstel
van de bevoegde bondsinstantie.
14.3 Schrapping wegens schulden gebeurt enkel door het uitvoerend comité.
15. Doping
15.1 Verbodsbepaling
Het is de aangeslotenen strikt verboden hun toevlucht te nemen tot gelijk welke vorm van doping.
Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebruik van doping betrapt word zal worden
gestraft. Alleen door de aanvaarding van zijn inschrijving op het scheidsrechtersblad verbindt de speler
zich er toe, zich aan de dopingcontrole te onderwerpen en stemt hij in met de bekendmaking aan
Arbeidersvoetbal Kempen van de analyses en onderzoeken, alsook de vaststelling van het niet
opkomen welke gelijkgesteld wordt met het weigeren van een dopingcontrole.

15.2 Definitie
Doping is het gebruik of het ter beschikking stellen van een samenstelling van bestaande substanties
die een kunstmatige verbetering van de fysieke en/of mentale conditie van een speler als gevolg heeft
met een daaruit voortvloeiende kunstmatige verbetering van zijn atletische prestaties.
15.3 Sanctie
Bijzondere procedure : Na ontvangst van de definitieve uitslag van de door het erkende labo
uitgevoerde analyses betekent de secretaris-generaal, per brief binnen de drie dagen, de resultaten aan
de club en de speler die schuldig bevonden wordt aan dopinggebruik en maakt het dossier over aan de
bevoegde instantie.
Een inbreuk op het verbod, bepaald bij artikel 'Verbodsbepaling' die gepleegd wordt vóór, tijdens of na
de wedstrijd, of een weigering zich te onderwerpen aan de dopingcontrole leidt tot de sancties
opgelegd door de hogere overheid.
Bovendien worden alle kosten en uitgaven, van welke aard ook, die door Arbeidersvoetbal Kempen
vanaf het begin tot het einde van de procedure werden gedaan, ten laste van de overtreder gelegd.
15.4 Bijzondere verbintenis van de club
De clubs verbinden er zich uitdrukkelijk toe het gebruik van doping door hun spelers niet aan te
moedigen, toe te laten of te dulden. Indien er een inbreuk in hoofde van de club wordt vastgesteld,
wordt zij verantwoordelijk gesteld en bestraft met een boete, verlies van punten en degradatie.
De club op wiens terrein wordt gespeeld moet een lokaal, dat zich binnen de installaties van de club
bevindt, ter beschikking stellen van de afgevaardigde geneesheer zodat hij zijn opdracht precies en
discreet kan uitvoeren. De club dient ook haar volledige medewerking te geven aan de afgevaardigde
geneesheer.
15.5 Arbeidersvoetbal Kempen werkt actief mee aan het respect voor alle wettelijke schikkingen bij
gebruik van dopingproducten zoals voorzien in het KB van 31.12.30, 02.04.65 en 02.04.77
16. Roken
Het roken door de spelers en/of grensrechters tijdens de wedstrijd zal speciaal beboet worden. Er zal
voor deze overtreding verslag gemaakt worden aan de bevoegde commissie.
17. Alcohol
17.1 Het is verboden aan spelers in uniform zich op het terrein te bevinden in staat van dronkenschap
of onder invloed van alcoholische dranken. Dit geld ook voor de terreinafgevaardigde,
clubgrensrechters, reservespelers, officiële grensrechters en scheidsrechters.
17.2 Voor elke officieel aangestelde zal het uitvoerend comité de verantwoording dragen. Na
vaststelling zal de schuldige worden geschorst. Voor de club zal de terreinafgevaardigde, of
afgevaardigde bezoekers of kapitein de speler onder invloed terugtrekken.
17.3 Sanctie
Indien de afgevaardigde weigert tussen te komen mag de scheidsrechter de wedstrijd niet laten
aanvangen of moet ze eventueel onderbreken met het risico voor de schuldige partij de wedstrijd te
verliezen.
De schuldige leden kunnen geschorst worden voor één maand.
Voor officiële scheids- of grensrechters zal deze straf veel zwaarder zijn.
18. Aansluitingskaarten (licenties), formaliteiten, eventuele vergissingen
18.1 Principe
De aansluiting gebeurt door middel van speciaal daartoe bestemde kaarten, die door het uitvoerend
comité ter beschikking gesteld worden tegen betaling van een forfaitair bedrag dat de kosten ervan
dekt. Deze kaart bestaat uit twee luiken :
18.1.a Het eerste luik (het enige met bewijskracht, wordt geregistreerd en in het bondsrepertorium
geklasseerd.
18.1.b Het tweede luik (het bewijs van registratie van de aansluiting) wordt terug bezorgd aan de club,
waarna de speler toegewezen is aan de club.

18.2 Formaliteiten identiteit
De gerechtigde correspondent van de club die de aansluiting van een persoon voorstelt of de kandidaat
zelf, vult de luiken van de aansluitingskaart volledig in. De naam en voornaam moeten in drukletters
geschreven worden en dienen identiek te zijn met deze die vermeld staan op de identiteitskaart van de
betrokkene of enig ander officieel document.
18.3 Ondertekening
De kaart wordt ondertekend door de kandidaat.
18.4 Verzending of binnenbrengen aansluitingskaart en afhaling.
De gerechtigde correspondent verzendt de aansluitingskaart naar de secretaris-generaal of bezorgt ze
hem persoonlijk, samen met een medisch attest (verplicht om de fysieke geschiktheid van de kandidaat
om te voetballen te bevestigen) en twee recente pasfoto's, zodat deze kan geldig gemaakt worden. De
kandidaat moet ten minste zestien jaar oud zijn..
De overeenkomst met een minderjarige moet, op straffe van nietigheid, worden vastgesteld door een
geschreven stuk dat mede ondertekend is door de wettige vertegenwoordiger van de minderjarige.
18.5 Nazicht
De aansluitingskaart wordt door de secretaris-generaal nagezien en er wordt nagekeken of de
kandidaat niet bij een andere club aangesloten is. Indien alle reglementaire voorschriften werden
nageleefd en de kandidaat beantwoordt aan de vereiste voorwaarden, worden de nodige stempels en
aansluitingsdatum op de aansluitingskaart aangebracht.
18.6 Wachttijd
Er kan een wachttijd voorzien worden van zeven dagen, daar de secretaris-generaal die tijd nodig heeft
om de nodige controles te doen. Na die periode kan de club de aansluitingskaart afhalen na betaling
van een som die voor deze aansluitingskaart voorzien is door het uitvoerend comité. Indien de
aansluitingskaart in het bezit is van de club, is de speler gerechtigd aan de wedstrijden deel te nemen.
Bij twijfel kan de secretaris-generaal bepaalde voorwaarden opleggen vooraleer de speler mag
deelnemen aan wedstrijden.
18.7 Materiële vergissing
18.7.a De aansluitingskaart die niet de vereiste gegevens vermeldt, eventueel zonder recente pasfoto's
en medisch attest wordt teruggestuurd naar de club en de kosten hiervoor worden op rekening van de
club gezet.
18.7.b Indien nadien moest blijken dat de speler toch bij een andere club is aangesloten zal hij terug
aan deze club worden toegewezen
18.8 Geldigheidsduur
De speler blijft bij de club aangesloten, indien de club elk jaar de aansluitingskaart laat geldig maken
en wanneer de speler niet om een overgang naar een andere club gevraagd heeft binnen de voorziene
periode. (zie art. 40 – overgangen)
18.9 Geen enkele licentie kan nog geldig gemaakt worden na één maart van het lopende seizoen
18.10 De commissie der licenties vergadert volgens de werkkalender door haar zelf opgemaakt of op
aanvraag van het uitvoerend comité. Alle aanvragen die haar op dat moment worden overgemaakt
moeten het voorwerp zijn van een aanvaarding.
18.11 Op vooraf bepaalde tijdstippen wordt er een zitdag gehouden voor het in orde maken van
licenties. Deze werkwijze kan zorgen voor een snellere aansluiting van de speler.
19. Gebruik van het terrein - verantwoordelijkheid
Elke club is tegenover Arbeidersvoetbal Kempen verantwoordelijkheid verschuldigd voor elke
wedstrijd die onder haar bevoegdheid valt en die op haar terrein wordt gespeeld, onder meer voor de
correcte uitvoering van diverse administratieve formaliteiten voorgeschreven door het reglement. Zij
ontslaat Arbeidersvoetbal Kempen volledig van iedere verantwoordelijkheid voor ongevallen, die zich
voordoen tijdens de op één van haar terreinen gespeelde wedstrijden, of die zich voordoen in de
speciale zones, in de kleedkamers of in de kantines.
Zij ontslaat Arbeidersvoetbal Kempen ook van iedere verantwoordelijkheid voor incidenten die vóór,
tijdens of na de wedstrijd zouden plaatsvinden.

20. Ordemaatregelen - Verantwoordelijke personen - Officiële functies.
Elke club die verantwoordelijk is voor de op haar terrein gespeelde wedstrijden moet de bepaling van
dit artikel naleven.
20.1 Terreinafgevaardigde
20.1.a De club op wiens terrein een wedstrijd gespeeld wordt is verplicht, op straf van boete, de
aanwezigheid te verzekeren van een lid dat ten minste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd
aanwezig is. Dit lid moet minstens 18 jaar oud zijn en dient zich volledig ter beschikking te houden
van de scheidsrechter tot deze na de wedstrijd vertrekt. Dit lid wordt terreinafgevaardigde genoemd.
20.1.b Indien geen terreinafgevaardigde aanwezig is moet een speler van de bezochte club deze functie
waarnemen. Hij mag derhalve niet aan het spel deelnemen tot de aankomst van een aangeslotene die
als terreinafgevaardigde kan optreden.
20.1.c Dames mogen de functie van terreinafgevaardigde waarnemen indien zij over een geldige
aansluitingskaart beschikken en minstens 18 jaar geworden zijn.
20.1.d Indien de bezochte ploeg slechts met zeven spelers opkomt en dit aantal tot zes dient
teruggebracht daar een speler als terreinafgevaardigde moet optreden wordt zij als forfait gevend
beschouwd.
20.1.e De terreinafgevaardigde moet drager zijn van een witte armband van 10 cm breed en dient zich
in de neutrale zone ter beschikking van de scheidsrechter te houden.
20.1.f Indien een terreinafgevaardigde omwille van zijn gedrag uit de neutrale zone wordt gezet dient
een andere persoon deze taak op zich te nemen. Hij moet aangesloten zijn bij de bezochte ploeg.
Indien men geen aangeslotene vindt om deze taak op zich te nemen moet een speler van die ploeg het
terrein verlaten om de taak van terreinafgevaardigde op zich te nemen.
20.2 Sanctie
20.2.a Wanneer de terreinafgevaardigde wegens zijn gedrag uit de neutrale zone wordt gezet en
weigert deze zone te verlaten moet de scheidsrechter de wedstrijd staken.
20.2.b Wanneer er geen andere aangeslotene gevonden wordt om de taak van terreinafgevaardigde op
zich te nemen of geen speler van de bezochte club de taak van terreinafgevaardigde opneemt moet de
scheidsrechter de wedstrijd staken.
In deze beide gevallen wordt een forfait uitgesproken met een boete.
20.2.c De terreinafgevaardigde is er alleen om de scheidsrechter bij te staan en de orde in de neutrale
zone te handhaven.
20.3 Terreincommissarissen
Voor de thuiswedstrijden kan de bezochte club één van haar aangeslotenen aanduiden als
terreincommissaris. Deze persoon kan zich tijdens de wedstrijd opstellen in de neutrale zone maar
moet wel drager zijn van een armband in de kleuren van de club met een breedte van 10 cm en op het
scheidsrechtersblad zijn ingeschreven.
20.4 Gebeurlijke afgevaardigde bezoekers
Indien de bezochte club dit nuttig acht mag zij de hulp opeisen van een aangeslotene van de
bezoekende club om de orde te handhaven. Die afgevaardigde dient een armband te dragen van 10 cm
breed in de nationale kleuren.
20.5 Straffen
Strenge maatregelen worden getroffen tegen afgevaardigden en commissarissen, dragers van een
armband die opmerkingen maken over de leiding van de scheidsrechter van de wedstrijd of die daden
stellen die van aard zijn om wanorde te scheppen.
20.6 Zie bijlage 1
21. Bescherming van officieel aangestelde personen en bezoekers
21.1 Principe
De bezochte club dient de bescherming van de scheidsrechter, de grensrechters en de spelers en de
leiders van de bezoekende club te verzekeren, dit vóór, tijdens en na de wedstrijd tot ze zich in
veiligheid bevinden.

21.2 Middelen
21.2.a De bezochte club moet het nodige doen om de aanwezigheid te bekomen van de politie op haar
terrein tot de officieel aangestelde personen en de bezoekers kunnen vertrekken. Indien zij er niet in
slaagt dient ze zelf de passende maatregelen te treffen om incidenten te voorkomen.
21.2.b Indien de terreinafgevaardigde het nodig oordeelt heeft hij het recht de personen die zich
gewoonlijk in de neutrale zone bevinden te verwijderen, dit om de orde te handhaven.
21.2.c De bezochte club moet verhinderen dat het publiek het speelveld oversteekt en dat de
scheidsrechter, grensrechters en spelers omringd worden bij hun terugkeer naar de kleedkamers.
21.2.d De bevelen van de scheidsrechter en van de leden van de officiële instanties, dragers van een
armband afgeleverd door het Arbeidersvoetbal Kempen of in het bezit van de kaart “wedstrijd- en
scheidsrechterscontrole” eveneens afgeleverd door Arbeidersvoetbal Kempen, moeten door de
bezochte club uitgevoerd worden wanneer zij het handhaven van de goede orde beogen.
21.3 Aanranding op de scheids- en grensrechters.
21.3.a Bij aanranding op scheids- of grensrechters, en de aanranding van die aard is dat er gevolgen
kunnen voortspruiten of eventueel werkverlet zou zijn moeten zij onmiddellijk klacht indienen bij de
federale politie en verslag maken aan het bevoegd comité.
21.3.b Minimum sanctie :
De bevoegde instantie ontzegt aan diegene die handtastelijkheden pleegt op een scheids- of
grensrechter of officiëlen door het uitvoerend comité aangeduid (uitoefening van om het even welke
activiteit ingericht onder toezicht van het Arbeidersvoetbal Kempen) de toegang tot de terreinen. Hij
wordt geschorst voor een minimum periode van drie jaar en zal ook een schadevergoeding voor zijn
daden moeten betalen.
21.3.c Voorstel tot schrapping
Indien de dader van handtastelijkheden aangesloten is wordt hij ter schrapping voorgesteld
- indien het een herhaling betreft.
- indien hij niet is ingeschreven als titularis of als wisselspeler op het scheidsrechtersblad van de
wedstrijd tijdens dewelke de feiten zich voordeden.
- indien hij de aanranding pleegt buiten de periode gaande van het ogenblik dat de scheids- of
grensrechter het speelveld betreedt tot het ogenblik dat hij het verlaat na het eindsignaal.
22. Bestraffen van een club die een niet gekwalificeerde speler opstelt.
22.1 Principe :
22.1.a Een club die in een officiële wedstrijd een niet regelmatig voor die wedstrijd gekwalificeerde
speler opstelt wordt door de bevoegde instantie bestraft.
22.1.b Een bestuurslid van een club dat op frauduleuze manier een deelneming van deze speler
bevordert heeft wordt bestraft met een schorsing van minimum 1 jaar en de club bekomt een grote
boete. Ook de speler die aan deze frauduleuze manier van deelneming heeft meegeholpen door met een
valse licentie te spelen of onder een valse naam wordt bestraft met een schorsing van minimum 1 jaar.
22.2 Sancties voor de clubs en boeten
22.2.a De boete voor het opstellen van een niet gekwalificeerde speler wordt aan de club verrekend en
verschijnt bij de lijst van de boeten.
22.2.b Verlies der punten
De schuldige club verliest de punten van alle wedstrijden waaraan een niet gekwalificeerde speler
heeft deelgenomen en zulks voor een periode aanvangend 90 dagen vóór de betekening van de klacht
of vóór de datum van de opening van het onderzoek dat tot de bevinding van de niet gekwalificeerde
speler leidde en eindigend op de dag van de uitspraak.
Het betreft hier spelers die zijn aangetreden, in een niet erkend verbond (KBVB van bevordering tot
eerste afdeling en de reserven van deze reeksen) en die geen nieuwe aansluitingskaart bij
Arbeidersvoetbal Kempen hebben getekend, na in het ander verbond te hebben gespeeld.

22.3 Uitzonderingen
22.3.a Het opstellen van een niet gekwalificeerde speler in een uitgestelde of stopgezette wedstrijd
wegens weersomstandigheden, die de bevoegde instantie herspelen doet, heeft geen puntenverlies tot
gevolg, wel krijgt de club een boete.
22.3.b Er wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie van spelers als het een wedstrijd geldt
waarvoor forfait gegeven werd.
22.3.c Wanneer een wedstrijd ingevolgde incidenten werd stopgezet en de bevoegde instantie beslist
tot puntenverlies voor de club die verantwoordelijk is voor deze incidenten wordt geen rekening
gehouden met de kwalificatie der spelers door de tegenpartij opgesteld.
22.3.d Recht op tussenkomst van de bondsinstanties.
De sancties tegen clubs die niet-gekwalificeerde spelers opstellen mogen door de bondsinstanties
ambtshalve worden getroffen. In dit geval vangt de hierboven bepaalde termijn met terugwerkende
kracht van 90 dagen aan op de datum waarop het instellen van het onderzoek aan de betrokken club ter
kennis word gebracht. In geen geval mag de tussenkomst van de bondsinstanties betrekking hebben op
wedstrijden buiten de termijn van 90 dagen.
23. Materialen
23.1 Scheidsrechtersfluitje
De organiserende club is verplicht een fluitje ter beschikking te houden voor de scheidsrechter.
23.2 Vlaggen voor de grensrechters
De organiserende club is eveneens verplicht witte of helkleurige vlaggen van 30 cm bij 30 cm ter
beschikking te houden voor de grensrechters.
23.3 Bal
De organiserende club dient de wedstrijdbal te leveren. De omtrek van die bal moet minimum 68 en
maximum 71 cm bedragen. Met aanduiding door nummers wordt geen rekening gehouden. Ook
reserveballen moeten aanwezig zijn.
Bij eventuele uitputting van reserveballen zal de bevoegde commissie oordelen over de zaak.
23.4 Verbandkist
Elke ploeg moet haar eigen verbandkist bij hebben op straf van boete. De verbandkist dient aan het
terrein of in een kleedkamer (minder dan 50 m van het terrein) aanwezig te zijn. Een verbandkist in
een auto aan het terrein is van geen waarde. Het is aangeraden de inhoud van de verbandkist door een
apotheker te laten samenstellen aangezien hij of zij in het bezit is van een lijst met nodige materialen.
Een afgevaardigde van Arbeidersvoetbal Kempen of de scheidsrechter kan deze verbandkist nazien.
23.5 Gele en rode kaarten.
De organiserende club is verplicht een gele en een rode kaart ter beschikking te houden van de
scheidsrechter
23.6 Iedere club moet haar eigen verzorgingsmateriaal aan het terrein hebben met inbegrip van een
emmer of een waterzak.
23.7 De organiserende club staat in voor de verfrissing tijdens de rust voor beide elftallen, de
scheidsrechter en eventuele grensrechters.
24. Uren van de wedstrijden
24.1 Principe
Het aanvangsuur van de wedstrijd is het uur vermeld in de officiële kalender of voor wijzigingen in het
bondsblad of de site van Arbeidersvoetbal Kempen. De wedstrijden moeten op het aangeduide uur
beginnen. De scheidsrechter belast met het leiden van de wedstrijd mag op eigen initiatief en op eigen
verantwoordelijkheid een licht bijkomend uitstel toestaan, waarvan hij melding maakt op het genoemd
scheidsrechtersblad.

24.2 Strafmaatregel
Wanneer 10 minuten na het officiële aanvangsuur geen zeven spelers van één der ploegen op het
terrein aanwezig zijn, kan de scheidsrechter de wedstrijd niet beginnen en wordt de te laat komende
ploeg bestraft met een forfait nederlaag.
Indien de wedstrijd toch begint zal de scheidsrechter de juiste minuut optekenen op het scheidsrechtersblad en als er meer dan 10 minuten zijn verlopen zal de bevoegde instantie een oordeel vellen
over deze wedstrijd, nadat zij de betrokkenen heeft gehoord. Deze instantie kan een eventueel forfait
uitspreken met de daarbij horende boete.
Indien een ploeg niet of niet tijdig opkomt mag de scheidsrechter de forfaitscore niet op het
scheidsrechtersblad neerschrijven. Hij zal bij de opmerkingen aanduiden : bezochte of bezoekende
ploeg te laat of niet opgekomen.
24.3 Afwezigheid of te laat aankomen van een elftal
24.3.a De afwezigheid van een elftal op het reglementaire uur moet de scheidsrechter na de vaststelling
vermelden op het scheidsrechtersblad
Indien een ploeg later dan het reglementaire uur aankomt blijft hoger vermelde regel geldig, zelfs al
wordt de wedstrijd in onderling akkoord van beide clubs toch gespeeld. De scheidsrechter moet
verslag maken aan de bevoegde commissie.
24.3.b Onregelmatigheden vóór de wedstrijd
Indien een wedstrijd niet kan plaatsvinden door de afwezigheid van een aantal spelers, zal de in
gebreke zijnde club bestraft worden met een forfaitscore, een boete, het betalen van de kosten van
scheidsrechter en eventuele grensrechters en een schadevergoeding dienen te betalen aan de
tegenstrever voor eventuele onkosten.
24.3.c Wanneer de wedstrijd toch gespeeld wordt, door onderling akkoord van de beide clubs, dient er
gespeeld te worden volgens de geldende reglementen en komen gele en rode kaarten in aanmerking
voor eventuele schorsingen. Alle ingeschreven leden op het scheidsrechtersblad zullen zich moeten
verantwoorden voor eventueel ongeoorloofd gedrag.
24.3.d Indien tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een ploeg herleidt wordt tot vijf spelers zal de
scheidsrechter de wedstrijd stopzetten en verslag maken aan de bevoegde commissie.
24.3.e Een uitzondering op voorafgaandelijk reglement inzake art 24.3.b zou kunnen toegestaan
worden door het uitvoerend comité. Indien de secretaris-generaal werd verwittigd van een forfait in
een redelijke termijn voor aanvang van de wedstrijd, dewelke hem heeft toegelaten de tegenstander
hiervan op de hoogte te brengen vervallen de onkosten, doch de boete blijft gehandhaafd. Een
vergoeding voor de thuisspelende club wegens het derven van de inkomsten blijft wel behouden. Het
uitvoerend comité is bevoegd om te bepalen of de voorafgaandelijke tijdspanne gerespecteerd werd.
24.3.f Iedere wedstrijd dient op de aangeduide datum gespeeld te worden. Bij onderling akkoord dient
men de goedkeuring van het uitvoerend comité te verkrijgen.
25. Forfait van een club
25.1 Elk forfait laat de club, die deze gegeven heeft, verliezen met 5 – 0 of 0 – 5 cijfers. De
scheidsrechter mag deze score niet op het scheidsrechtersblad noteren.
25.2 Forfait voor een bepaalde wedstrijd
Een wedstrijd waarvoor forfait gegeven werd mag achteraf niet gespeeld worden, zelfs niet indien
beide betrokken elftallen het erover eens zijn. De bevoegde instantie kan eventueel de toelating geven
tot spelen indien blijkt dat het forfait te wijten was aan overmacht.
Een club die forfait geeft voor een officiële wedstrijd mag op diezelfde dag geen andere wedstrijd laten
spelen door het elftal met dewelke ze forfait heeft gegeven.
25.3 Intrekken van een forfait
Een forfait gegeven meer dan acht dagen voor de datum van de wedstrijd mag binnen de 24 uur
ingetrokken worden.
Een forfait dat acht dagen of minder voor de wedstrijd werd gegeven kan niet ingetrokken worden.
25.4 vervalt

25.5 Algemeen forfait
Geeft een club forfait tijdens de heenronde dan worden de resultaten uit de heenronde uit de
rangschikking verwijderd.
Geeft een club forfait tijdens de terugronde dan worden de resultaten van de heen- en terugronde
behouden en de nog te spelen wedstrijden krijgen een 5 – 0 of 0 – 5 uitslag.
25.6 Uitsluiting van een club
Onafhankelijk van eventuele toepassing der schikkingen van art. 25.1 moet de club die forfait geeft
een boete betalen aan Arbeidersvoetbal Kempen die vastgesteld wordt door het uitvoerend comité. Na
drie opeenvolgende forfaits wordt de betrokken club uitgesloten uit de competitie.
Het uitvoerend comité mag echter speciale gevallen onderzoeken en van deze sanctie afwijken.
25.7 Een vergoeding voor diverse onkosten, bepaald door het uitvoerend comité, wordt eventueel
toegekend aan de bezochte of bezoekende club, slachtoffer van een forfait.
25.8 Toekenning der punten en uitslag van de wedstrijd
Voor elke forfait worden behalve de winstpunten van de wedstrijd ook vijf doelpunten aan de andere
club toegekend.
Ingeval van forfait door het verlaten van het spel tijdens de wedstrijd wordt de uitslag 5 – 0 of 0 – 5
voor de rechthebbende club indien de stand op dat ogenblik lager was. Was de stand hoger dan blijft
de behaalde uitslag gehandhaafd.
25.9 Ieder elftal dat het speelveld verlaat zonder de toelating van de scheidsrechter wordt beschouwd
als forfait gevend.
Weigert een elftal opnieuw af te trappen als gevolg van een geconstateerd doelpunt zal de
scheidsrechter de kapitein bij zich roepen en hem het bevel geven het spel met een beginschop te
hervatten. Indien het elftal weigert het spel te hernemen zal de wedstrijd definitief gestaakt worden.
Indien om het even welke reden beide elftallen weigeren de wedstrijd te spelen verliezen zij beiden de
punten van de wedstrijd door een 5 – 0 of 0 – 5 score.
26. Incidenten.
26.1 Elke speler die door zijn gewild en brutaal gedrag incidenten veroorzaakt die kosten meebrengen
voor een lid van Arbeidersvoetbal Kempen kan geschorst worden tot de veroorzaakte schade hersteld
of betaald is door de overtreder of eventueel zijn club. Ingeval van niet betaling der kosten kan de
speler geschorst blijven of wordt eventueel geschrapt van de bondslijsten van Arbeidersvoetbal
Kempen.
26.2 Een speler die tijdens een spelfase een rode kaart oploopt voor zwaar vergrijp op de tegenstrever
met kwetsuren tot gevolg zal indien het slachtoffer een gerechtelijke procedure inspant toch
opgeroepen worden voor de bevoegde commissie. Na voorlezing van het scheidsrechtersverslag en
verhoor van de speler zal de bevoegde commissie uitspraak doen. Er zal dus niet gewacht worden op
de uitspraak van de gerechtelijke instanties in verband met de burgerlijke aansprakelijkheid. Een
eventuele strafmaatregel uitgesproken door de bevoegde commissie zal volstaan wat betreft deelname
aan de wedstrijden van Arbeidersvoetbal Kempen.
26.3 Indien er feiten gepleegd worden tegen de persoon van de scheidsrechter of leden van het
uitvoerend comité van Arbeidersvoetbal Kempen, met gerechtelijk onderzoek tot gevolg, zal dit een
onmiddellijke schorsing tot gevolg hebben voor de betrokken speler. Het uitvoerend comité zal
beslissen of de speler naar de strafcommissie zal verwezen worden ofwel dat de uitspraak van de
gerechtelijke instanties zal afgewacht worden met nadien een verschijning voor de strafcommissie.
De secretaris-generaal zal de beslissing aan de clubsecretaris bekend maken. De speler blijft in elk
geval geschorst tot aan de eerstvolgende vergadering van de strafcommissie, indien de uitspraak van
de gerechtelijke instanties niet nodig geacht wordt.
26.4 Een onmiddellijke schorsing tot de eerstvolgende zitting van de strafcommissie blijft van
toepassing voor hoger vermelde feiten zonder gerechtelijke procedure.
26.5 Wangedrag
Ingevolge incidenten of het wangedrag van een ploeg zal de bevoegde commissie ervoor zorgen dat de
club die aan de oorzaak ligt van de incidenten of onregelmatigheden op generlei wijze voordeel kan
halen uit het gebrek aan discipline van haar spelers en aangeslotenen of supporters.

26.6 Wanneer beide ploegen aan de oorzaak liggen van incidenten waardoor de wedstrijd dient gestopt
te worden, mogen geen van beide ploegen voordeel halen uit het gebrek aan discipline van haar
spelers, aangeslotenen of supporters.
26.7 Elk lid van het uitvoerend comité van Arbeidersvoetbal Kempen dat een onregelmatigheid of
overtreding ontdekt in het kader van de competitie of die het slachtoffer is van persoonlijke
bedreigingen, heeft het recht een gedetailleerd verslag op te stellen en de aangeslotene te laten
dagvaarden om zijn daad te verantwoorden.
27. Uitsluitingen van spelers
27.1 Een speler die zich schuldig maakt tegenover zijn tegenstrever of de scheidsrechter door hem te
trappen, te slaan, brutaal aan te vallen of geweld op hem te plegen moet uit het veld gezonden worden
met een rode kaart.
De scheidsrechter noteert zijn naam en nummer en maakt een verslag aan de bevoegde commissie.
27.2 Schorsingen zijn van toepassing tijdens de speeldagen wanneer een elftal van de club actief is in
een officiële wedstrijd.
27.3 Schorsingen voor onbepaalde tijd hebben een looptijd van minimum drie jaar. Na deze drie jaar
dient de geschorste schriftelijk terug toelating te vragen aan de secretaris-generaal om opnieuw als
speler te mogen aantreden.
27.4 Indien een speler tweemaal zou geschorst zijn op dezelfde speeldag schuift de tweede schorsing
op tot de eerste schorsing voorbij is.
28. Stopgezette wedstrijden
28.1 Principe
Indien een wedstrijd gestopt wordt, om welke reden dan ook, moet de scheidsrechter een verslag
sturen aan de bevoegde commissie, welke dan beslist of de wedstrijd al dan niet dient te worden
herspeelt.
28.2 Als een wedstrijd stilgelegd wordt om reden van geweld op het terrein door spelers,
clubverantwoordelijken of supporters en de scheidsrechter niet meer de mogelijkheid ziet de wedstrijd
verder te spelen zal deze laatste de wedstrijd stopzetten en verslag maken aan de bevoegde commissie.
28.3 Indien deze commissie vaststelt dat beide ploegen aan de oorzaak lagen van de stopzetting van de
wedstrijd verliezen beide ploegen met 5 – 0 cijfers en de drie punten.
28.4 Wanneer een wedstrijd gestopt wordt wegens onregelmatigheden en de scheidsrechter niet
getracht heeft de wedstrijd verder te zetten zal hiervoor een beslissing genomen worden door de
bevoegde commissie. Dient de wedstrijd te worden herspeelt zal dit op neutraal terrein gebeuren. De
huur van de accommodaties alsook de vergoedingen van de scheids- en lijnrechters vallen ten laste van
het uitvoerend comité.
28.5 Wanneer een wedstrijd wordt stopgezet wegens onregelmatigheden en de scheidsrechter alle
middelen heeft geprobeerd om de wedstrijd verder te zetten doch hierin niet is geslaagd en niet in de
mogelijkheid was de schuldige duidelijk te identificeren zal hiervoor een beslissing genomen worden
door de bevoegde commissie. Herspelen van de wedstrijd gebeurt ook op neutraal terrein. De huur van
de accommodatie alsook de kosten van de scheids- en lijnrechters vallen ten laste van beide clubs.
28.6 Een club die regelmatig verantwoordelijk is voor incidenten en onregelmatigheden op of rond het
terrein en dit telkens van boosaardige aard, kan onmiddellijk uitgesloten worden door het uitvoerend
comité. Deze uitspraak is onverbiddelijk en er is geen beroep mogelijk.
28.7 Een elftal dat het terrein verlaat voor het einde van de wedstrijd en zonder dat de beslissing is
genomen door de scheidsrechter :
- verliest alle recht op eventuele klacht,
- verliest de wedstrijd met forfait score. De score blijft behouden indien deze hoger is dan de forfait
score,
- wordt bestraft met een boete en verliest eventueel de punten.

28.8 Wanneer een wedstrijd wordt stilgelegd ten gevolge van feiten die ten laste kunnen gelegd
worden aan het publiek of van spelers van een bepaalde club, zal de club die verantwoordelijk wordt
gesteld de wedstrijd verliezen met forfait score of blijft de uitslag behouden indien deze hoger is dan
de forfait score. De club krijgt een boete en kan bij herhaling worden uitgesloten.
28.9 Verlichting bij avondwedstrijden (Defecten)
Er kunnen maximum 2 pauzes ingelast worden voor herstelling van de verlichting. In totaal mogen
deze pauzes samen niet meer bedragen dan 30 minuten. Indien deze tijdsgrens wordt overschreden,
wordt de wedstrijd herspeelt op hetzelfde terrein en op een datum bepaald door de kalendercommissie.
Het uitvoerend comité kan steeds een onderzoek instellen of laten instellen naar eventuele frauduleuze
praktijken.
29. Uitstellen van wedstrijden
29.1 Vooraf beslist uitstellen van wedstrijden
Het algemeen uitstellen van wedstrijden door het uitvoerend comité wordt bekend gemaakt door
- een mail aan de club-secretarissen
- vermelding op de site van Arbeidersvoetbal Kempen
- plaatselijke vrije radio's (oa.Radio Gompel, Radio Mol), teletekst VRT, teletekst RTV.
- indien de beslissing genomen wordt vóór vrijdagmiddag zal de afgelasting ook bekend gemaakt
worden in de nationale dagbladen.
29.2 Volledig of gedeeltelijk uitstel wegens weersomstandigheden
a) Beslissing
De bevoegde commissie oordeelt of dit uitstel beperkt wordt tot bepaalde wedstrijden of moet gelden
voor alle wedstrijden.
b) Opportuniteit
Wat de opportuniteit van het uitstellen betreft houden de bevoegde instanties rekening met alle
beoordelingselementen die hen van belang schijnen, voornamelijk met de inlichtingen verstrekt door
de weerkundige diensten of door neutrale afgevaardigden die zich gelasten met het nodige onderzoek.
c) Wat globaal uitstel betreft houdt de bevoegde instantie er rekening mee de regelmatigheid van het
kampioenschap niet te schaden en de rechtmatige belangen te eerbiedingen van de clubs die de nodige
inspanningen hebben geleverd om hun terrein bespeelbaar te maken of te houden.
d) Die onderzoeken kunnen plaatsvinden ofwel op verzoek van de bezochte club ofwel op initiatief
van de bevoegde commissie.
De kosten die eruit voortvloeien zullen de bezochte club worden aangerekend indien het door haar
werd aangevraagd en er geen aanleiding is tot uitstellen van de wedstrijd.
In andere gevallen zullen de kosten voor de keuring van het terrein door het uitvoerend comité
gedragen worden.
e) Procedure
Het uitstellen van wedstrijden moet alleszins door de bevoegde commissie tijdig kunnen genomen
worden en medegedeeld teneinde de bezoekende club een nutteloze reis te besparen.
De kennisgeving mag gebeuren langs om het even welk geschikt geacht medium.
29.3 Gegronde redenen
Omwille van een zeer gegronde reden kan de secretaris-generaal toelating verlenen om een competitiewedstrijd uit te stellen. Deze aanvraag dient echter tijdig vóór de wedstrijd schriftelijk/per mail en met
vermelding van de reden aan de secretaris-generaal overgemaakt te worden.
29.4 Wordt de aanvraag in art. 29.3 afgewezen dient de wedstrijd gespeeld te worden. Bij afwezigheid
van een club verliest deze de wedstrijd met 5 – 0 of 0 – 5 forfait score.
29.5 Voor de wedstrijden die ter plaatse worden uitgesteld door de scheidsrechter wegens
onbespeelbaarheid van het terrein dient geen vergoeding te worden betaald aan de scheidsrechter.
29.6 Het herspelen van uitgestelde wedstrijden wordt door het uitvoerend comité bepaald ofwel via het
bondsblad ofwel schriftelijk/per mail aan de clubs door de secretaris-generaal.

29.7 Afzonderlijk uitgestelde wedstrijden
Deze dienen indien mogelijk ingehaald te zijn vóór de laatste twee wedstrijden van de competitie
worden gespeeld. Het uitvoerend comité bepaalt de datum waarop deze wedstrijden zullen doorgaan.
29.8 Wanneer het gaat om de afgelasting van een volledige speeldag worden deze wedstrijden na de
normale kalender afgewerkt indien er geen data meer vrij zijn om deze wedstrijden vroeger te spelen.
30. Scheidsrechters
30.1 Functie
Voor het leiden van iedere wedstrijd wordt er een scheidsrechter aangesteld.
30.2 Bevoegdheid
Zijn bevoegdheid en het uitoefenen van zijn macht, die hem door de bevoegde instantie en door de
spelregels toegekend worden, nemen een aanvang op het ogenblik dat hij op het speelveld komt om de
wedstrijd te beginnen.
Zijn recht tot bestraffing geldt zowel voor inbreuken tijdens de tijdelijke spelonderbreking als die
begaan wanneer de bal buiten is. Zijn beslissingen over feiten die tijdens de wedstrijden gebeuren zijn
onherroepelijk voor zover zij betrekking hebben op de uitslag van de wedstrijd.
30.3 Elke club is verplicht een scheidsrechter te leveren per ingeschreven elftal. Indien zij geen
scheidsrechter(s) levert naar gelang zij elftallen in lijn brengt bekomt zij voor elke scheidsrechter die
zij tekort heeft een boete.
30.4 Uitzondering
Uitzondering wordt gemaakt voor een nieuw aangesloten ploeg in het eerste jaar van haar deelname.
Later dient zij evenveel scheidsrechters te leveren als zij elftallen in competitie heeft.
30.5 Het is een club verboden een scheidsrechter te weigeren.
30.6 Vergoeding voor de scheidsrechter
a) Elke aangeduide scheidsrechter heeft recht op een vergoeding voor het leiden van de wedstrijd.
Deze vergoeding dient vóór de wedstrijd door de bezochte club op een discrete wijze betaald te
worden aan de scheidsrechter
b) De scheidsrechter die twee wedstrijden leidt op één en dezelfde dag bij dezelfde club heeft recht op
twee maal de vergoeding.
c) De scheidsrechter ontvangt van de club een briefomslag om de wedstrijdbladen te laten verzenden.
De afgevaardigde van de thuisploeg staat in voor het verzenden van deze omslag.
30.7 De scheidsrechterscommissie belast zich met het aanduiden van de scheidsrechters om de
wedstrijden te leiden. De scheidsrechter zal deze aanduiding nauwkeurig volgen, welke ook de
aanduiding is.
30.8 In geen geval zal een wedstrijd worden uitgesteld tengevolge van een afwezigheid van een
scheidsrechter. In dit geval verliest de thuisspelende ploeg de wedstrijd met 5 – 0 cijfers en bekomt zij
een boete.
30.9 Gelegenheidsscheidsrechter
a) Wanneer er geen scheidsrechter aanwezig is krijgt de bezoekende club de voorkeur om een
scheidsrechter aan te duiden uit eigen midden, wanneer er geen actieve scheidsrechter aanwezig is die
de taak op zich wil nemen.
b) De actieve scheidsrechter die een wedstrijd leidt bij afwezigheid van zijn officieel aangestelde
collega heeft recht op een scheidsrechtersvergoeding.
c) Indien vermelde wedstrijd wordt geleid door een persoon die niet de hoedanigheid van actief
scheidsrechter bezit dient geen vergoeding te worden betaald daar hij er geen recht op heeft.
d) Als er geen scheidsrechter kan gevonden worden moet de thuisploeg een persoon aanduiden die de
wedstrijd zal leiden.

31. Bondsjurisdictie van de scheidsrechters
Administratieve maatregelen - disciplinaire straffen en sancties
31.1 Administratieve maatregelen
a) Principe
Als een scheidsrechter een lichte tekortkoming begaat kan hij het voorwerp uitmaken van
administratieve maatregelen die tot een ontzegging van een aanduiding kunnen leiden.
b) Gevolgen
Deze louter administratieve maatregel is niet vatbaar voor verhaal en heeft geen onderbreking van de
loopbaan tot gevolg.
31.2 Straffen
Een scheidsrechter die tekort komt aan de rechtstreeks aan zijn functie verbonden verplichtingen, in
verband met zijn gedrag, aanduidingen of prestaties kan een volgende straf oplopen :
- aanbeveling
- waarschuwing
- blaam
- schorsing voor beperkte of onbeperkte periode
- tijdelijk of definitief afzien van zijn diensten
- voorstel tot schrapping
31.3 Andere sancties
a) Principe
De scheidsrechter die een andere inbreuk pleegt dan vermeld onder art. 31.1.a) en 31.2 moet zich zoals
elke andere aangeslotene verantwoorden voor de scheidsrechterscommissie.
b) Gevolgen
Een scheidsrechter die het voorwerp uitmaakt van een dergelijke sanctie kan door de
scheidsrechterscommissie voorgedragen worden om ontslagen te worden uit het kader van de actieve
scheidsrechters voor zover het uitvoerend comité dit bekrachtigt.
De scheidsrechter kan alsnog een aanvraag indienen om deze sanctie te herzien door het uitvoerend
comité. Deze aanvraag dient gestuurd te worden aan de secretaris-generaal die de aanvraag zal
voorleggen op de volgende zitting van het uitvoerend comité.
c) Niet beantwoorden briefwisseling
Een scheidsrechter die niet antwoordt op de correspondentie die hem toegestuurd wordt ingevolge
afwezigheid op een wedstrijd zonder de scheidsrechterscommissie te verwittigen, wordt van
ambtswege ontslagen (zonder oproeping voor de scheidsrechterscommissie)
31.4 Verbodsbepalingen
Een ontslagen of uit het kader van de actieve scheidsrechters geschrapte persoon mag de functie van
scheidsrechter of lijnrechter niet waarnemen, zelfs niet occasioneel. Ditzelfde geldt voor diegene van
wiens diensten door de bevoegde scheidsrechterscommissie werd afgezien.
31.5 Bevoegdheid scheidsrechterscommissie
a) Onderzoekt klachten omtrent de spelleiding van :
- wedstrijden tellende voor de officiële competitie.
- wedstrijden tellende voor de bekercompetitie.
- vriendschappelijke wedstrijden die aangevraagd werden door de clubs.
- tornooien onder de leiding van scheidsrechters die officieel werden aangevraagd.
b) Bepaalt, door het huishoudelijk reglement, de straffen die te nemen zijn tegenover scheidsrechters,
meer bepaald tegenover diegenen die niet vertegenwoordigd zijn op een wedstrijd, zonder
voorafgaande verwittiging waarvoor zij opgeroepen werden.
c) Wanneer de klachtencommissie, de beroepscommissie, de strafcommissie of het uitvoerende comité
constateert dat een scheidsrechter een fout heeft gemaakt, verzend ze een nota aan de
scheidsrechterscommissie. De scheidsrechter zal dan worden uitgenodigd om zich te verantwoorden.
d) De scheidsrechter past de regels toe die hem worden opgelegd om een verslag te maken van alle
onregelmatigheden die hij vaststelt vóór, tijdens of na de wedstrijd die hij leidt.

31.6 Rekrutering - Verplichtingen
Wanneer een aangeslotene scheidsrechter wordt terwijl hij voor een club gekwalificeerd is wordt hij
als scheidsrechter bijgeschreven op het actief van deze club.
31.7 Scheidsrechters - verplichtingen.
a) De scheidsrechters moeten zich neerleggen bij de uitspraak van de bevoegde instanties in een zaak
waarin zij verschijnen als getuige of verslaggever over onregelmatigheden.
b) Onthouding
De scheidsrechter zal zich onthouden van alle commentaar ten overstaan van een collega die een
wedstrijd aan het leiden is. De scheidsrechter zal zich ook onthouden, wanneer een zaak van zijn club
voorkomt, te getuigen tegen zijn collega.
32. Scheidsrechtersblad
Opsturen scheidsrechtersblad :
De scheidsrechter dient het volledig ingevulde scheidsrechtersblad van de wedstrijd in de voorziene
omslag te steken en door bemiddeling van de thuisafgevaardigde laten verzenden naar de
verantwoordelijke van de scheidsrechtersbladen van het Arbeidersvoetbal Kempen en dit zo vlug
mogelijk na de wedstrijd. Personen, in het bezit van de kaart “wedstrijd- en scheidsrechterscontrole”,
mogen de scheidsrechtersbladen meenemen. De clubverantwoordelijke wordt verwittigd indien een
persoon zonder deze kaart de scheidsrechtersbladen mag meenemen.
33. Scheidsrechtersverslag
33.1 Principe
Scheidsrechters zijn verplicht verslag uit te brengen over al de onregelmatigheden die zij vaststellen
vóór, tijdens of na de wedstrijd welke zij geleid hebben.
Zij vermelden in hun verslag alle nuttige inlichtingen en de juiste feiten van de zaak.
Zij sturen hun verslag binnen de 24 uur naar de secretaris van de strafcommissie.
33.2 Verslag
Het verslag dient kort en bondig te zijn. Indien de aard van de zaak niet goed geformuleerd is zal de
strafcommissie hem contacteren of uitnodigen om op de zitting aanwezig te zijn. Hij heeft wel recht op
verplaatsingskosten.
33.3 Een scheidsrechter wiens verslag niet in orde is en daarom moet verschijnen voor een commissie
krijgt geen verplaatsingskosten.
33.4 Verslagen lijnrechters
a) Een lijnrechter kan een klacht indienen of een verslag opstellen in verband met een aanranding en
bedreigingen waarvan hij het slachtoffer is.
b) Voor andere feiten dient hij zich te beperken tot het verwittigen van de scheidsrechter.
c) De scheidsrechter is de enige officiële getuige en verslaggever van hoger vermelde feiten.
33.5 Alle clubs, leden, scheidsrechters en spelers aangesloten bij het Arbeidervoetbal Kempen die zich
niet aan de reglementen onderwerpen zullen na onderzoek van de bevoegde commissies blootgesteld
worden aan disciplinaire maatregelen voorzien in het huishoudelijk reglement.
34 Klachtencommissie
34.1 De klachtencommissie kan eventueel een technische raadgever van de scheidsrechterscommissie
laten mee zetelen, dit met raadgevende stem.
34.2 Wanneer een zetelend lid aangesloten is bij één van de betrokken partijen mag hij niet aan de
zitting deelnemen.
34.3 De klachtencommissie onderzoekt de dossiers die haar onder gesloten omslag in geschreven of
getypte tekst worden toegezonden binnen een termijn van drie werkdagen na de wedstrijd en waarvoor
een borgsom werd gestort op de bankrekening van Arbeidersvoetbal Kempen. De borgsom dient
binnen de drie werkdagen gestort en een bewijs van storting dient meegebracht naar de zitting.
34.4 Het bedrag van de borgsom wordt vastgesteld door het uitvoerend comité.

34.5 Bevoegdheid scheidsrechterscommissie
De klachten over vergissingen begaan door de scheidsrechter bij het beoordelen van fouten tijdens de
wedstrijd of bij toepassing van het eigenlijke spelreglement worden beschouwd als betrekking
hebbende op de spelleiding en behoren bijgevolg tot de bevoegdheid van de scheidsrechterscommissie.
34.6 De klacht moet opgestuurd worden naar de secretaris van de klachtencommissie. Er mag geen
geld meegestuurd worden in de gesloten omslag.
34.7 Wanneer art. 34.3, 34.4, 34.5 en 34.6 niet worden gerespecteerd zal de klacht onontvankelijk beschouwd worden.
34.8 Bij toepassing van art 34.7 als de klacht onontvankelijk wordt beschouwd zal geen enkele andere
commissie deze zaak nog behandelen.
34.9 De waarborg wordt verbeurd verklaard door de klachten- of scheidsrechterscommissie als :
a) de klacht beledigende woorden inhoud.
b) de reclamerende club niet tegenwoordig is op de zitting.
c) de reclamerende partij in gebreke wordt gesteld.
d) het gedrag van de vertegenwoordiger van de club beledigend en/of onsportief is.
34.10 Indien de reclamerende partij in gebreke wordt gesteld zal zij ook veroordeeld worden tot het
betalen van de kosten van de zitting. Ook kan een boete opgelegd worden.
34.11 Elke club die het slachtoffer is of verondersteld te zijn van een scheidsrechterlijke vergissing of
een andere onregelmatigheid, hetzij in haar nadeel of dat van één of meerdere leden van de club heeft
het recht klacht in te dienen volgens de voorziene werkwijze.
Geen enkele beslissing zal kunnen genomen worden zonder voorafgaandelijk de reclamerende ploeg,
de tegenstander en de scheidsrechter gehoord te hebben.
34.12 Als de secretaris van de klachtencommissie een geldige klacht toegestuurd krijgt zal hij de
betrokkenen verwittigen.
Hij zal ook de scheidsrechter oproepen indien het een klacht betreft waarin hij betrokken is.
Betrokkenen die verplicht aanwezig dienen te zijn zullen bij hun afwezigheid, omdat zij hierdoor ook
het onderzoek belemmeren, geschorst worden tot de zaak wordt uitgesproken.
34.13 Een klacht op de hoedanigheid van speler moet ingediend als vermeld in art. 34.3, 34.4, 34.5
en 34.6.
De staving van de klacht moet binnen de veertien dagen geleverd en in gesloten omslag opgestuurd
worden naar de secretaris van de klachtencommissie. Bij gebrek aan bewijzen vervalt de klacht, wordt
de zaak niet opgeroepen en wordt de borgsom verbeurd verklaard.
De bovengenoemde bewijzen dienen geleverd te worden door de aanklagende partij.
Indien de klacht en de bewijzen aangenomen worden bij het opstellen van één of meer niet
gekwalificeerde spelers worden de scheidsrechtersbladen van de voorbije 90 dagen terug gecontroleerd
en zal de club elke wedstrijd met 5 – 0 of 0 – 5 forfaitscore verliezen waaraan deze speler of spelers
hebben deelgenomen.
De club zal bovendien een forfaitaire boete bekomen.
34.14 Een speler die wegens klacht schuldig wordt bevonden zal naar de strafcommissie doorgewezen
worden die de zaak dan zal behandelen.
34.15 Wanneer de opgeroepen leden voor de klachtencommissie zich niet gedragen zoals het hoort zal
verslag gemaakt en gestuurd worden naar de strafcommissie.
Zij zullen zich dan voor deze commissie dienen te verantwoorden. Bij afwezigheid wordt er uitspraak
gedaan volgens art.48.3.
34.16 De uitslag van een wedstrijd kan nooit gewijzigd worden voor een fout van de scheidsrechter bij
het beoordelen van een fout tijdens de wedstrijd zelf, indien hij die fout na de hervatting van het spel
erkend.

34.17 De datum van de poststempel is rechtsgeldig voor het indienen van een klacht.
34.18 Oproeping
De club en de toegewezen aangeslotenen worden opgeroepen onder de verantwoordelijkheid van de
gerechtigde correspondent van hun club, dewelke ze dieneinde de woonst hebben meegedeeld door de
ondertekening van hun aanvraag tot toetreding of aansluiting bij Arbeidersvoetbal Kempen.
35. Beroepscommissie
35.1 Beroepen kan men indienen tegen de beslissing van de klachtencommissie behalve voor deze
voorzien in art. 34.7, 34.8, 34.12 en 34.13 waartegen geen beroep mogelijk is.
35.2 Beroepen kan men indienen tegen de beslissing van de straf-, klachten- en/of
scheidsrechterscommissie.
35.3 Beroepen kan men niet indienen :
a) tegen schorsingen van één weekend.
b) tegen de uitspraak van een minnelijke schikking.
c) tegen een onmiddellijke schorsing zolang er geen uitspraak is gedaan.
d) tegen een scheidsrechterlijke waarschuwing of gele kaart.
e) indien een aangeslotene tegen dewelke een schorsing is uitgesproken in die periode toch deelneemt
aan officiële wedstrijden.
f) als een club een speler die met een valse licentie speelt of een niet aangeslotene opstelde.
g) als een club een lid opstelt dat in een ander erkend verbond geschorst is voor een periode van zes of
meer weken en waarvan de secretaris-generaal de schorsing in het bondsblad gepubliceerd of de
betrokken club verwittigd heeft.
35.4 Een borgsom betaald voor art. 35.3 zal verbeurd verklaard worden en de eventuele kosten van de
zitting zijn ten laste van de verliezende partij.
35.5 Beroepen dienen gestuurd te worden naar de secretaris van de beroepscommissie, door de
gerechtigde correspondent ondertekend of bij uitzondering ondertekend door de voorzitter van de club
en twee bestuursleden met vermelding van hun licentienummer en handtekening.
35.6 Een beroep moet ingediend worden onder gesloten omslag binnen de drie werkdagen na
ontvangst van de uitspraak.
De datum van de poststempel is rechtsgeldig.
35.7 Er dient een borgsom gestort te worden op de bankrekening van Arbeidersvoetbal Kempen
binnen de drie werkdagen en een bewijs van storting dient meegebracht naar de zitting.
35.8 Beroep kan niet aanvaard worden als art. 35.5, 35.6 en 35.7 niet gerespecteerd worden.
35.9 De secretaris van de beroepscommissie roept de betrokken partijen op voor de zitting, dit via de
clubsecretaris of gerechtigde correspondent die hun leden, welke dienen te verschijnen, naar de zitting
sturen.
35.10 De beroepscommissie doet uitspraak na de betrokken partijen te hebben gehoord en na
onderzoek van het dossier.
35.11 De borgsom wordt verbeurd verklaard :
a) indien de aanvrager de zaak verliest of de zaak verworpen wordt.
b) wanneer de beroepsaantekening beledigende uitdrukkingen bevat zowel voor de tegenpartij, de
scheidsrechter of de vorige commissie die de zaak behandelde.
c) indien de aanvrager niet op de zitting aanwezig is.
35.12 Bij beroepen waar geen nieuwe elementen naar voren worden gebracht of geen verzachtende
omstandigheden worden aangenomen kan een zwaardere straf (+1/3 straf vorige commissie)
toegekend worden.
35.13 Indien een club in beroep gaat en deze beroepsaantekening enkel gebeurt om de speler verder op
te stellen, kan de beroepscommissie de straf verdubbelen indien geen nieuwe feiten naar voor gebracht
worden.

35.14 Straffen van zes of meer weken
indien men in beroep gaat voor een straf van zes of meer weken zal de straf aanvangen op de datum
die de strafcommissie bepaald heeft. De beroepscommissie zal echter zo snel mogelijk uitspraak doen.
De wachttijd op de zitting heeft geen invloed op de aanvang van de schorsing.
36. Aanvullende voorschriften
36.1 Er wordt gespeeld onder de reglementen van de FIFA met uitzondering van
a) men kan niet 'onder voorbehoud' spelen
b) er mogen vier vervangingen plaatsvinden tijdens de wedstrijd, op voorwaarde dat de reservespelers
vóór de wedstrijd op het scheidsrechtersblad werden ingeschreven.
c) overgangen
d) er wordt gespeeld met licentiekaarten waarvan het nummer wordt ingevuld op het scheidsrechtersblad. Eventueel kan de scheidsrechter de identiteitskaarten vragen ter controle. Men dient deze
identiteitskaart daadwerkelijk te tonen.
e) men mag deelnemen aan twee wedstrijden op één dag
f) een reservespeler mag de functie van lijnrechter uitoefenen.
g) opstellen van effectieve spelers kan tot de laatste seconden en dit in de ruimste zin van het woord,
voor zover men niet strijdig is met het reglement inzake effectieve spelers.
36.2 Indien een speler of een andere persoon die op het scheidsrechtersblad ingeschreven is geen
licentiekaart kan tonen wordt hij beboet.
36.3 Een aanklagende club die niet aanwezig is op de zitting verliest al haar rechten die betrekking
hebben op de zaak.
36.4 Een lid dat opgeroepen wordt voor een zitting moet in het bezit zijn van de oproepingsbrief, zijn
licentiekaart, zijn identiteitskaart en eventueel een bedrag dat de administratiekosten dekt.
36.5 Het is verboden contant geld te sturen in een briefomslag.
36.6 Alle financiële verhandelingen mogen enkel gebeuren via de bondsrekening. (Dit is ook van
toepassing voor de borgsommen van klachten- of beroepscommissie)
Uitzondering : Bij het afhalen van de licenties en kalenders aan het begin van het nieuwe seizoen,
aanvullingen en borgsommen, verzekering en openstaande boeten kan men met gereed geld of per
overschrijving betalen.
De administratiekosten voor de strafcommissie dienen op de zitting betaald te worden.
36.7 Elke verbeurdverklaring en verklaring van niet onontvankelijkheid van een waarborg is definitief,
zelfs indien een beslissing van een hogere instantie gunstig gevolg geeft aan de vragende partij.
Dezelfde schikkingen zijn van toepassing wat betreft de boeten.
36.8 Verwisselen shirts met andere speler
a) Een speler die zich tijdens de rust van zijn genummerde shirt ontdoet en deze van een medemaat
aantrekt (om eender welke reden) mag niet meer verder deelnemen indien de scheidsrechter het
opmerkt. De scheidsrechter zal dan ook verslag maken aan de bevoegde commissie
b) Indien de scheidsrechter de verandering pas opmerkt als het spel reeds hervat is zal hij de rode kaart
tonen aan elke speler die van shirt verwisseld heeft, dit omwille van hun frauduleus optreden.
c) Spelers mogen wel van shirt verwisselen tijdens de rust wegens weersomstandigheden, doch dienen
dan een shirt met hetzelfde nummer te dragen.
37. Speciale schikkingen
37.1 Het uitvoerend comité zal ieder jaar, naargelang het aantal ingeschreven clubs, de indeling van de
reeksen opmaken. Het bepaalt de aanvangsdatum van de kampioenschappen en stelt de kalender
samen.
37.2 Het is toegelaten aan het sportbeoefenend lid deel te nemen aan meer dan één wedstrijd per dag
voor één en dezelfde club.
37.3 vervalt
37.4 vervalt

37.5 Een speler die tijdens de eerste wedstrijd wordt uitgesloten met een rode kaart of twee gele
kaarten, mag niet meer deelnemen aan een andere wedstrijd op dezelfde dag.
Indien hij toch deelneemt wordt de tweede wedstrijd verloren verklaard met 5 – 0 of 0 – 5. De club
bekomt eveneens de boete van een forfait.
37.6 Een speler die noch zijn licentiekaart noch zijn identiteitskaart kan voorleggen mag opgesteld
worden. Hij moet bij de opmerkingen eigenhandig zijn naam, voornaam en geboortedatum inschrijven
en daarna handtekenen. Dit dient te gebeuren vóór de wedstrijd en in het bijzijn van de scheidsrechter.
37.7 De scheidsrechter heeft het recht bij twijfel en/of niet recente foto de licentie in te houden en door
te geven aan de secretaris-generaal.
37.8 Verbod tot betaling van de sportbeoefenaar
Het is strikt verboden vergoedingen in contant geld te betalen aan spelers voor individuele prestaties of
prestaties van eender welke aard.
37.9 Het is de clubs aan te raden één lijnrechter ter beschikking te stellen van de scheidsrechter. Deze
persoon moet minimum 16 jaar oud zijn en een geldige licentiekaart hebben.
37.10 De gevallen die niet voorzien zijn in het huishoudelijk reglement worden beoordeeld door de
commissies in het kader van hun respectievelijke bevoegdheid.
37.11 Ingeval een speler die onmiddellijk geschorst wordt en er nadien tegen hem een straf
uitgesproken wordt welke hij ondergaat en tegen dewelke hij in beroep gaat zal er geen sprake zijn de
resultaten der wedstrijden aan dewelke deze speler niet heeft kunnen deelnemen nietig te verklaren.
37.12 De uitnodiging om te verschijnen voor gelijk welke commissie wordt gedaan via de gerechtigde
correspondent die er mee belast wordt om zijn clublid of leden naar de zitting te zenden.
37.13 De wachttijd voor de zitting is bepaald op één week. Op het einde van het seizoen kan de zitting,
door de bevoegde commissie bijeengeroepen worden bij de aanvang van het nieuwe seizoen.
a) De maatregel voorziet dat het lid zelf of dat het door tussenkomst van de gerechtigde correspondent
een aanvraag indient om te mogen verschijnen voor de commissie.
b) De opheffing van een straf is slechts mogelijk na gunstig gevolg van de bevoegde commissie.
37.14 Alle wedstrijden worden gespeeld onder het beheer en de sportreglementen ingevoerd door
Arbeidersvoetbal Kempen en de FIFA met uitzondering van art. 36.1
37.15 Scheidsrechterscursus
Indien er voldoende kandidaten zijn (minimum 5 personen) om een cursus scheidsrechter te volgen zal
de scheidsrechterscommissie zulke cursus inrichten.
38. Onregelmatigheden begaan tijdens de wedstrijd
38.1 De bezochte of bezoekende club die niet beschikt over een verbandkist in de kleedkamer aan het
terrein of in de neutrale zone bekomt een boete.
38.2 De bezochte club die geen verfrissing aanbiedt tijdens de rust aan de bezoekende club, aan
scheids- of lijnrechters en welke vastgesteld wordt op het erewoord van de scheidsrechter zal beboet
worden.
38.3 De thuisspelende club die de resultaten van de gespeelde wedstrijden niet binnen de vastgestelde
tijd overmaakt of een verkeerde uitslag meldt zal beboet worden per niet of verkeerd gemelde uitslag.
38.4 Volgende feiten kunnen een disciplinaire maatregel en een boete tot gevolg hebben:
a) Een speler opstellen die niet in aanmerking komt, eventueel geschorst is, of een persoon op het
scheidsrechtersblad vermelden tegen wie een schorsing is uitgesproken voor alle functies.
b) Het niet tonen van een licentiekaart.
c) Het stilleggen van een wedstrijd om technische redenen zodat de scheidsrechter de wedstrijd niet
kan voortzetten.
d) Vrijwillig een verkeerde naam of verkeerde licentienummer invullen op het scheidsrechtersblad.
e) Na onderzoek zullen de in art. 38.4 a) c) en d) in gebreke zijnde clubs de wedstrijd verliezen met
5 – 0 of 0 – 5 cijfers waarbij een boete aangerekend wordt, vastgesteld door het uitvoerend comité.
f) Het opleggen van boeten komt exclusief toe aan het uitvoerend comité op aanraden van de
verschillende commissies.

g) Een club die een geschorste opstelt of op het scheidsrechtersblad vermeld verliest de wedstrijd met
forfait score en bekomt een boete bepaald door het uitvoerend comité.
Indien de speler niet op de hoogte werd gebracht van zijn schorsing door de clubleiding zal de speler
zijn schorsing later terugkrijgen, doch de club verliest de wedstrijd en bekomt een hogere boete. De
kapitein wordt niet meer aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheid rust volledig op de club. De
afgevaardigde kan een schorsing bekomen van drie weken.
Beroep tegen art. 38.4.g) is niet mogelijk en wordt dan ook niet aanvaard.
39. Kampioenschappen
39.1 Op het einde van de kampioenschappen wordt aan de eerste twee gerangschikte clubs van iedere
afdeling een herinnering toegekend. Bij gelijkheid van punten is die ploeg kampioen welke het hoogst
aantal wedstrijden heeft gewonnen. Ingeval van gelijkheid wordt er op een neutraal terrein een
testwedstrijd gespeeld. Eindigt deze wedstrijd op een gelijkspel dan worden er strafschoppen genomen
om de kampioen aan te duiden.
De wisselbeker voor de meest achter elkaar gewonnen wedstrijden wordt behaald door de ploeg (1°
elftallen) die in het seizoen de meeste achtereenvolgende overwinningen behaald heeft.
39.2 Opmaken rangschikking
a) De ploeg die de meeste doelpunten scoort op hun actief tijdens de wedstrijd bekomt drie punten.
b) Indien beide ploegen tijdens de wedstrijd evenveel doelpunten scoren op hun actief of wanneer er
niet gescoord wordt bekomen beiden één punt.
c) De ploeg die de minste doelpunten scoort krijgt geen punten.
d) Bij het opmaken van de rangschikking krijgt bij gelijkheid van punten de ploeg de eerste plaats met
het hoogst aantal gewonnen wedstrijden. Voor de andere plaatsen met gelijkheid van punten komen de
ploegen met de meest gewonnen wedstrijden boven hun tegenstrevers te staan.
39.3 Klimmers en dalers
a) In eerste afdeling zijn er geen klimmers, wel twee dalers.
b) In de andere afdelingen zijn er wel twee klimmers en twee dalers uitgezonderd in de zondagreeks.
c) Indien in de loop van de competitie een ploeg de competitie verlaat of uitgesloten wordt zal er in die
reeks één daler zijn, treden er twee clubs uit competitie of worden er twee uitgesloten zullen er geen
dalers meer zijn
d) Een nieuwe club begint in de laagste reeks van de eerste elftallen. Deze reeks kan eventueel
aangevuld worden met reserve ploegen. Het uitvoerend comité kan uitzonderingen toestaan.
e) In de eerste afdeling kunnen geen twee of meer ploegen van dezelfde club aantreden. Eventueel
promoverende clubs blijven in hun reeks en worden vervangen door de volgende club in de
rangschikking.
f) Voor het seizoen 2015-2016 en 2016-2017 zullen het aantal dalers worden aangepast om uiteindelijk
te komen tot reekssamenstellingen van 12 ploegen
40. Overgangen
40.1 De sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging jaarlijks
te beëindigen. Dit gebeurt op straffe van nietigheid, bij een tussen 1 juni en 30 juni per post
aangetekende brief aan de opgezegde sportvereniging en aan de secretaris-generaal (of zijn
vertegenwoordiger) van Arbeidersvoetbal Kempen. De poststempel van de aangetekende brief geldt
als bewijs van verzending. De brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend..
40.2 De ontbinding van de club, in de loop van de competitie, verleent niet automatisch het recht tot
clubwisseling of overgang aan spelers die actief geweest zijn voor de club die ontbonden werd.
40.3 Een speler die één seizoen niet actief is geweest in het Arbeidersvoetbal Kempen is automatisch
vrij en kan een nieuwe aansluitingskaart tekenen bij een club naar keuze.
40.4 Alle overgangen worden bij aanvang van het nieuwe seizoen bekend gemaakt in het bondsblad.
40.5 Een lid dat een overgang bekomt dient een nieuwe aansluitingskaart voor te leggen.

40.6 Een lid wiens licentie niet is verlengd op 1 september, kan een nieuwe aansluitingskaart tekenen
bij een club naar keuze.
40.7 Een lid wiens licentie werd verlengd kan tijdens het lopende seizoen overgaan naar een nieuwe
club indien hij voor zijn huidige club nog niet heeft gespeeld en zijn huidige club de schriftelijke
toelating voor de overgang geeft.
41. Bekerwedstrijden.
41.1 Iedere club wordt automatisch ingeschreven voor de bekerwedstrijden georganiseerd door
Arbeidersvoetbal Kempen.
41.2 Elke club die niet aanwezig is verliest de wedstrijd met 5 – 0 of 0 – 5 cijfers en krijgt bovendien
een boete voor forfait thuis of verplaatsing.
41.3 Een club die voorafgaandelijk forfait geeft voor een bekerwedstrijd zal een boete aangerekend
krijgen op basis van een forfait ter plaatse.
41.4 Indien een bekerwedstrijd niet kan gespeeld worden omdat het terrein van de thuisploeg
onbeschikbaar is, wordt deze wedstrijd gespeeld op het terrein van de bezoekers.
41.5 Indien een bekerwedstrijd op gelijke stand eindigt na de normale speelduur worden er
strafschoppen genomen. In geen enkel geval worden er verlengingen gespeeld.
42. Straffen genomen door een ander erkend verbond.
Er is geen erkend verbond waarvan de straffen van spelers of leden worden overgenomen.
43. Niet erkend verbond
43.1 De hogere afdelingen van de KBVB vanaf bevordering tot en met de eerste klasse voor spelers
van het eerste elftal en spelers van de reserveploegen zijn niet erkend door het Arbeidersvoetbal
Kempen.
43.2 Een speler die actief is in een niet erkend verbond mag als speler niet deelnemen aan wedstrijden
van het Arbeidersvoetbal Kempen.
43.3 Uitzondering : Er kan wel een aansluitingskaart getekend worden nadat hij actief is geweest in
een niet erkend verbond.
44. Onafscheidelijke verbonden functie van de voorzitter
44.1 De voorzitter en ondervoorzitter worden gekozen uit het uitvoerend comité en door de leden van
het uitvoerend comité.
44.2 De voorzitter beheert alle vergaderingen waaraan hij deelneemt. Bij afwijking van deze regel
bezit de voorzitter enkel de macht tot oordeel indien hij vertegenwoordigd is op één der vergaderingen
van de andere commissies.
44.3 Wanneer de voorzitter niet aanwezig is of kan zijn geeft hij zijn volmacht aan de ondervoorzitter
die dan dezelfde macht heeft als de voorzitter. In elk geval kan de voorzitter op eigen initiatief een
afvaardiging toekennen aan de ondervoorzitter.
44.5 De stem van de voorzitter is doorslaggevend wanneer een stemming met gelijkheid van punten
wordt beslecht.
44.6 De voorzitter zal er over waken dat indien er over personen dient gestemd dit met een geheime
stemming gebeurt.
44.7 De voorzitter of de persoon die de vergadering leidt zal niet dulden dat indien er zaken van een
bepaalde club besproken worden en van deze club leden in het uitvoerend comité zetelen deze
personen de vergadering bijwonen zolang over hun club gesproken wordt.
44.8 De voorzitter of ondervoorzitter blijven hun ambt waarnemen tot zij zelf ontslag nemen of indien
2/3 van het aantal leden van het uitvoerend comité hierover een motie indienen. In dit laatste geval zijn
zij aftredend maar kunnen terug herkozen worden.

45. Onafscheidelijke verbonden functie van de penningmeester
45.1 De penningmeester wordt gekozen uit het uitvoerend comité en door de leden van het uitvoerend
comité.
45.2 De penningmeester is verantwoordelijkheid verschuldigd tegenover het uitvoerend comité voor de
boekhouding van Arbeidersvoetbal Kempen.
45.3 De penningmeester heeft als taak :
a) het innen en het boeken volgens datum van alle ontvangsten van Arbeidersvoetbal Kempen.
b) het betalen van de door Arbeidersvoetbal Kempen verschuldigde bedragen.
c) het leveren of aanvaarden en voor voldaan ondertekenen van alle kwijtingen.
45.4 De penningmeester ondertekend alle briefwisseling betreffende de bondsfinanciën.
45.5 De penningmeester neemt deel aan de werkzaamheden van de commissie van financiën wat
betreft de boeten en aan alle werkgroepen of instanties waarvan de werkzaamheden een weerslag
kunnen hebben op de bondsfinanciën.
45.6 De penningmeester brengt jaarlijks verslag uit aan het uitvoerend comité en laat het kasregister
dat ter inzage is ter ondertekening voorleggen aan de leden van het uitvoerend comité.
45.7 De ambtstermijn van de penningmeester loopt tot hij zelf ontslag neemt of indien 2/3 van het
aantal leden van het uitvoerend comité hierover een motie indienen. Hij is dan aftredend maar kan
terug herkozen worden.
46. Onafscheidelijke verbonden functie van de secretaris-generaal
46.1 De secretaris-generaal is de tussenpersoon van het uitvoerend comité en de diverse clubs. Hij is
verantwoordelijkheid verschuldigd tegenover het uitvoerend comité voor de goede werking van de
administratieve diensten.
46.2 De secretaris-generaal wordt gekozen uit het uitvoerend comité en door de leden van het
uitvoerend comité.
46.3 De secretaris-generaal zal kennis nemen van de briefwisseling en er onmiddellijk gevolg aan
geven indien het voorwerp ervan door het reglement of de rechtspraak geregeld is.
46.4 De secretaris-generaal maakt verslag van de vergaderingen van het uitvoerend comité na
voorlegging van de agendapunten met voor iedere zaak een nota nopens haar ganse toedracht en met
vermelding van het artikel van het reglement en de precedenten welke er betrekking op hebben.
46.5 Samen met de technische commissie bestudeert hij het reglement en onderzoekt samen met het
uitvoerend comité de voorstellen en de wijzigingen ervan om ze alzo voor te leggen op de algemene
vergadering.
46.6 De ambtstermijn van de secretaris-generaal loopt tot hij zelf ontslag neemt of indien 2/3 van het
aantal leden van het uitvoerend comité hierover een motie indienen. Hij is dan aftredend maar kan
terug herkozen worden.
46.7 Alle correspondentie moet naar de secretaris-generaal gestuurd worden behalve deze voor de
commissies zoals voorzien in dit reglement.
46.8 De secretaris-generaal tekent de correspondentie gestuurd, vanwege beslissingen genomen door
het uitvoerend comité.46.9 De secretaris-generaal maakt, in samenwerking met de leden van de
commissies, een algemeen verslag op van de activiteiten toevertrouwd aan de vereniging. Dit verslag
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het uitvoerend comité en nadien op de algemene vergadering
gebracht.
46.10 De secretaris-generaal tekent de aanwezige leden op van de algemene vergadering (maximum
twee per club waarvan één stemrecht heeft)
46.11 De secretaris-generaal, of een adjunct-secretaris, stelt het verslag op van de algemene
vergadering
46.12 De secretaris-generaal is gemachtigd om in laatste instantie en om een zeer speciale reden een
wedstrijd uit te stellen.

47. Secretarissen van de bondsinstanties
47.1 Benoeming
Het uitvoerend comité benoemt bij elke bondsinstantie of commissie een secretaris. Deze kan op elk
moment terug van zijn taak ontheven worden wanneer 2/3 van het aantal leden van het uitvoerend
comité hierover akkoord zijn.
47.2 Verplichtingen
a) Zij zijn er in hoofdzaak mee belast dit reglement te doen naleven.
b) Indien zij bedrog vaststellen of kennis hebben van incidenten moeten zij zulks ambtshalve aan hun
instanties mededelen, zelfs indien hierover geen officieel verslag is ingediend.
c) Indien zij vaststellen dat een beslissing van hun instantie onregelmatigheden bevat hebben zij de
plicht daarover verslag uit te brengen bij het uitvoerend comité.
47.3 Uitzonderlijke vervanging
Uitzonderlijk en tijdelijk mag het secretariaat van een bondsinstantie met toestemming van het
uitvoerend comité door een ander lid waargenomen worden.
47.4 Sanctie
Een lid van het uitvoerend comité dat driemaal achtereenvolgens zonder geldige verontschuldiging
afwezig is geweest kan als ontslaggevend beschouwd worden door het uitvoerende comité.
47.5 Als een commissie langer dan één maand wacht om het onderzoek van een zaak aan te vatten zal
het uitvoerend comité de maatregelen nemen die zich opdringen.
47.6 De bondsvoorzitter en de secretaris-generaal mogen alle vergaderingen van alle bondsinstanties
bijwonen.
48. De strafcommissie
48.1 De strafcommissie heeft tot taak de verslagen van de scheidsrechters voor uitsluitingen en andere
onregelmatigheden te onderzoeken, straffen uit te spreken en boetes te bepalen naar gelang de zaak die
behandeld wordt.
48.2 De strafcommissie beslist of de scheidsrechter al dan niet aanwezig dient te zijn op de zitting.
48.3 Voor een uitgenodigde speler die geen gevolg geeft aan de oproeping om te verschijnen voor de
strafcommissie en zich niet verontschuldigd heeft wordt door de strafcommissie een uitspraak gedaan,
doch er komt bovenop de eventuele sanctie een verhoging van 50% met een minimum van één
weekend.
(Indien betrokkene later beslist om beroep aan te tekenen zal bij de eventuele sanctie, uitgesproken
door de beroepscommissie ook altijd een verhoging van 50% met een minimum van één weekend
toegepast worden).
48.4 De uitgesproken straffen worden gepubliceerd in het bondsblad, de betrokken clubsecretaris
wordt per briefwisseling op de hoogte gebracht van de uitspraak.
48.5 a) Een speler die 2 gele kaarten krijgt op één wedstrijd, wordt automatisch geschorst voor de
eerstvolgende speeldag (competitie of beker) zonder dat hiervoor bericht wordt gestuurd.
Voorbeeld: 2 gele kaarten gekregen in een zaterdagwedstrijd hebben geen uitwerking voor de
wedstrijd van het elftal dat de volgende dag haar wedstrijd speelt in de zondagreeks
Spelers die geschorst zijn voor twee officiële waarschuwingen (gele kaarten) worden later bekend
gemaakt in het bondsblad.
b) Een speler die zijn 3° gele kaart gekregen heeft, wordt automatisch geschorst voor de
eerstvolgende speeldag (competitie of beker) zonder dat hiervoor bericht wordt gestuurd.
Voorbeeld: de 3° gele kaart gekregen in een zaterdagwedstrijd heeft geen uitwerking voor de wedstrijd
van het elftal dat de volgende dag haar wedstrijd speelt in de zondagreeks.
Let wel dat kaarten tellen per club en niet per elftal (een speler die 2 gele kaarten krijgt bij een A ploeg
en 1 bij een B ploeg heeft dus zijn 3° gele kaart op zak en is dus de volgende speeldag geschorst)
c) 2 gele kaarten op 1 wedstrijd tellen niet mee voor schorsingen voor 3 gele kaarten.

d) Indien een speler toch wordt opgesteld, niettegenstaande zijn schorsing, zal de wedstrijd
waaraan hij heeft deelgenomen verloren worden met 5 – 0 of 0 – 5 (bij een hogere score blijft deze
laatste behouden). Betrokken speler wordt voor 2 bijkomende speeldagen geschorst. (Hiervan krijgt de
club wel bericht). De eventuele boeten blijven van toepassing.
48.6 De scheidsrechter die een speler of spelers heeft uitgesloten maakt een verslag (binnen de 24 uur)
kort maar toch gedetailleerd (op het voorziene formulier) en stuurt dit naar de secretaris van de
strafcommissie.
48.7 Voor twee gele kaarten is het niet nodig dat de scheidsrechter een verslag maakt. Indien er
bijkomende feiten worden vastgesteld dient echter wel een verslag gemaakt.
a) Alle wedstrijdverslagen en verslagen over uitsluitingen dienen door de scheidsrechter thuis gemaakt
te worden.
b) Van alle onregelmatigheden die de scheidsrechter vaststelt zal hij een gedetailleerd verslag maken
en dit binnen de 24 uur opsturen naar de secretaris van de strafcommissie.
48.8. De uitnodiging om te verschijnen op de zitting stuurt de secretaris van de strafcommissie naar de
gerechtigde correspondent die de leden, die moeten verschijnen, verwittigt.
48.9 Uitzondering
Een persoon die gevraagd wordt 'verplicht' aanwezig te zijn doch wegens werkomstandigheden niet op
de zitting kan aanwezig zijn, dient een afgevaardigde van de club naar de zitting te sturen met een nota
van de werkgever, waaruit blijkt dat de opgeroepen persoon wegens werkzaamheden niet kan
aanwezig zijn. De strafcommissie zal dan uitspraak doen zoals vermeld in Art. 48.3.
48.10 Individuele straffen
a) sancties tegenover spelers
b) sancties tegenover clubafgevaardigden en clublijnrechters
c) sancties tegenover de club
48.11 De sancties onder art. 48.10 vermeld hebben een strikt persoonlijk karakter.
Zij mogen enkel over het hoofd gezien worden ingeval van herhaling. In zulk geval kan de sanctie
eventueel verdubbelen.
49 Onvoorziene gevallen
49.1 Elk comité mag, wanneer een artikel van het reglement niet voldoende verklarend is, het
interpreteren volgens eigen visie.
49.2 Een comité mag zichzelf onbevoegd verklaren om een dossier te behandelen en het dossier aldus
overmaken aan het uitvoerend comité.
49.3 De toepassing van art. 49.1 van de onvoorziene gevallen staat toe een beroepsaantekening voor te
leggen.
49.4 Tegen een beslissing van het uitvoerend comité kan men geen beroep aantekenen.

50. Straffen
A. Straffen minnelijke schikking
De strafcommissie zal in bepaalde gevallen overgaan tot het uitspreken van een straf met minnelijke
schikking zonder dat het lid verplicht opgeroepen wordt om op de zitting te verschijnen.
Indien het aanbod van de minnelijke schikking niet aanvaard wordt dient de weigering persoonlijk en
schriftelijk door de betrokken partijen betekend te worden aan de secretaris van de strafcommissie
binnen een termijn van drie werkdagen, datum poststempel is rechtsgeldig, te rekenen vanaf de eerste
werkdag na ontvangst van de uitspraak. In dit geval zijn de betrokken partijen verplicht te verschijnen
voor de strafcommissie op de volgende zitting. Mondeling of telefonisch bericht wordt niet aanvaard.
De weigeringen van het aanbod van minnelijke schikking worden behandeld na de normale dagorde
van de strafcommissie
Indien na een weigering van de minnelijke schikking de betrokken partij niet aanwezig is op de zitting,
wordt uitspraak gedaan door de commissie. De uitgesproken sanctie zal echter verhoogd worden met
50 % met een minimum van één weekend.
De verplaatsingskosten van de scheidsrechter zijn ten laste van de club die de weigering betekende.
Tegen een uitspraak van een minnelijke schikking kan geen beroep aangetekend worden.

B. Feiten tegenover de tegenstrever die aanleiding geven tot een effectieve straf :
1. Speler die de bal met de hand uit het doel slaat
2. Doelverdediger die de bal met de handen of armen speelt
buiten het strafschopgebied
3. Speler die naar doel oprukt om een doelpunt te maken, ongeoorloofd
en lichamelijk weerhoud en met opzet aan de trui, broek, of arm
trekken of voetje lichten
4. Wangedrag
5. Beledigingen
6. Uitdrukkingen
7. Uitdagende houding
8. Obscene gebaren
9. Onbetamelijke houding
10. Dreigende gebaren
11. Onbetamelijke uitspraken
12. Haken van tegenstrever
13. Brutaal spel
14. Met slijk, zand of andere substantie naar de tegenstrever
of naar de bal, die hij wil spelen, werpen
15. Te laat komen om de bal te spelen die binnen spelbereik is
16. Stoutmoedig duwen
17. Speler aantrappen met de bal
18. Speler aantrappen zonder de bal te kunnen spelen
19. Vrijwillige stamp
20. Vrijwillige vuistslag, kopstoot of elleboogstoot
21. Natrappen
22. Vrijwillig vernielen van de uitrusting
23. Vrijwillige vernielingen toebrengen aan materiaal en kleedkamers
24. Vechten
25. Indreunen tegenover de tegenstrever
26. Spuwen
27. Slagen of trappen toebrengen met gevolgen
28. Herhaling van 27
29. Tweede herhaling van 27
30. Spelen onder valse identiteit

1 speeldag
1 speeldag

1 speeldag
1 speeldag
1 speeldag
1 speeldag
1 speeldag
1 speeldag
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
3 speeldagen
3 speeldagen
3 speeldagen
3 speeldagen
3 speeldagen
4 speeldagen
4 speeldagen
4 speeldagen
4 speeldagen
6 speeldagen
6 speeldagen
6 speeldagen
8 speeldagen
8 speeldagen
6 maanden
1 jaar
Onbepaalde tijd
1 jaar

C. Feiten tegenover de scheidsrechter of grensrechter die aanleiding geven tot een effectieve straf.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wangedrag
Obscene gebaren
Kritiek
Houding
Beledigingen
Het terrein niet willen verlaten
Scheidsrechter anders noemen dan met zijn eigenlijke naam
Weigeren zijn naam op te geven of zijn rugnummer te tonen bij een
verwittiging (gele kaart)
9. Bedreigingen door woorden
10. Zware beledigingen
11. Onbetamelijke houding
12. Speler weigert zijn naam op te geven of zijn rugnummer
te tonen bij een uitsluiting
13. Dreigende beledigingen
14. Valse identiteit opgeven
15. Dreigende gebaren
16. De scheidsrechter verhinderen de wedstrijd verder te zetten
17. Afnemen van gele of rode kaart, schrijfgerief, boekje of fluitje
18. Vrijwillig vernieling toebrengen aan de uitrusting van de scheidsrechter
19. Met zaken werpen in de richting van de scheidsrechter
20. Spuwen in de richting van de scheidsrechter
21. Met zaken werpen en de scheidsrechter raken
22. Spuwen en de scheidsrechter raken
23. Stoutmoedig duwen
24. Scheidsrechter vastgrijpen
25. Scheidsrechter dreigend vastgrijpen
26. Scheidsrechter dreigend vastgrijpen en tegen de grond duwen of leggen
27. Herhaling van 21, 22, 23, 24, 25
28. Slagen, trappen, kopstoot geven en dergelijke meer
29. Volgen na de wedstrijd of achterna rijden
30. Volgen na de wedstrijd of achterna rijden met gevolgen
31. Herhaling van feiten betreffende schorsing voor onbepaalde tijd

1 speeldag
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
3 speeldagen
3 speeldagen
3 speeldagen
3 speeldagen
4 speeldagen
4 speeldagen
6 speeldagen
6 maanden
6 maanden
6 maanden
6 maanden
6 maanden
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
2 jaar
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Schrapping
Schrapping

D. Straffen voor feiten begaan door de clubafgevaardigden en alle andere personen vermeld op het
scheidsrechtersblad die op het ogenblik van de feiten niet behoren tot de effectieve spelers op het
terrein
1. Wangedrag
2. Beledigingen aan tegenstrever
3. Zich niet houden aan de schikkingen van de scheidsrechter
of de reglementen (zie “Afgevaardigde : Uw taak”)
4. Anti-sportieve houding
5. Beledigingen aan de scheidsrechter
6. Dreigementen aan de tegenstrever
7. Weigeren of negeren maatregelen te nemen ter bescherming
van de leiding
8. Dreigementen aan scheidsrechter
9. Een tegenstrever duwen
10. Scheidsrechtersblad tekenen waarop op frauduleuze manier
de opstelling van een speler vermeld is
11. De scheidsrechter duwen
12. Een tegenstrever slaan
13. De scheidsrechter slaan, trappen, kopstoot geven of dergelijke meer
14. De tegenstrever slaan met zware gevolgen
15. Herhaling van 12, 13, 14

1 speeldag
2 speeldagen
3 speeldagen
4 speeldagen
5 speeldagen
6 speeldagen
8 speeldagen
6 maanden
6 maanden
1 jaar
1 jaar
1 jaar
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Schrapping

Straffen uitgesproken onder art. 50.D gelden automatisch voor alle functies.
E. Straffen tegenover de grensrechter
1. Wangedrag
2. Zich wenden tot de supporters met woorden en of gebaren
3. Roepen naar de scheidsrechter
4. Ongevraagd het terrein opkomen
5. Onsportieve houding
6. Verzoek van de scheidsrechter om zijn taak stop te zetten
7. Het veld verlaten zonder reden
8. Dreigende houding tegenover de scheidsrechter
9. Duwen aan de tegenstrever
10. Duwen aan scheidsrechter
11. Trap, slag, kopstoot of dergelijke aan tegenstrever
12. Op de vuist gaan met de tegenstrever
13. Vastgrijpen van scheidsrechter
14. Tegenstrever slaan met zware gevolgen
15. Trap, slag, kopstoot of dergelijke aan de scheidsrechter
16. Herhaling van 13, 14, 15

1 speeldag
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
2 speeldagen
3 speeldagen
6 speeldagen
6 speeldagen
6 maanden
6 maanden
1 jaar
2 jaar
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Schrapping

Straffen uitgesproken onder art. 50.E gelden automatisch voor alle functies

F. Speciale schikkingen
1. Spelers geschorst voor een periode van 6 weken of meer zijn automatisch geschorst voor alle
functies.
2. Personen geschorst volgens art. 50.D en 50.E zijn automatisch geschorst voor alle functies.
3. Schadevergoeding :
Een lid dat vrijwillig schade veroorzaakt aan installaties, uitrusting of andere materialen behorende aan
een persoon, een club of Arbeidersvoetbal Kempen zal na klacht van de belanghebbende en na
onderzoek verantwoordelijk worden gesteld en de schade moeten vergoeden. Indien de
verantwoordelijke geen rekening houdt met deze beslissing zal hij geschorst worden uit alle functies
gedurende de periode die loopt vanaf de uitspraak tot de betaling van de schade of tot de dag bepaald
door de bevoegde commissie.
4. Duurtijd voetbalseizoen :
Het seizoen duurt tot 31 mei
De maanden juni, juli en augustus worden niet meegeteld als straftijd, uitgezonderd voor de straffen
uitgesproken voor periodes van 1 jaar of meer.
5. Een lijst met schorsingen, openstaande bij aanvang van het nieuwe seizoen, zal ieder jaar aan de
clubs overhandigd worden bij de afhaling van de licenties.
6. De naam van een geschorste speler mag niet worden ingeschreven op het scheidsrechtersblad als
speler, ook niet als reservespeler. Hij mag wel ingeschreven worden voor een andere functie indien
zijn schorsing minder dan 6 weken bedraagt.
7. Elke niet uitvoerbare schorsing tijdens een bepaalde speeldag wordt automatisch verschoven naar de
eerstvolgende speeldag.
8. Personen die een schorsing voor onbepaalde tijd hebben gekregen dienen hun licentie in te leveren
bij de secretaris-generaal.
9. Voor feiten begaan tegenover een lid van het uitvoerend comité, op een wedstrijd aanwezig, kan de
strafcommissie, na onderzoek, het betreffende dossier overmaken aan het uitvoerend comité. Dit zal
dan op de eerstvolgende vergadering een uitspraak doen.
10. Wanneer een scheidsrechter niet in de mogelijkheid is de naam of het rugnummer van een speler te
noteren bij een overtreding die een verwittiging of een uitsluiting rechtvaardigt, kan de scheidsrechter
of de strafcommissie beroep doen op de ploegkapitein. Indien deze weigert naam of rugnummer van de
betrokkene bekend te maken kan deze dezelfde straf krijgen als de betrokkene.
11. Een wedstrijd, waarvoor één van beide elftallen forfait geeft, telt mee als schorsingsdag aangezien
er voor deze wedstrijd een uitslag is.

Bijlage (1) aan “Reglement Inwendige Orde” (R.I.O.)
TAAK voor:
Terreinafgevaardigde (=afgevaardigde thuisploeg)
1°
2°
3°
4°

5°

6°
7°
8°
9°

Uw taak bestaat er voornamelijk in de scheidsrechter te helpen en te beschermen bij het
uitoefenen van zijn taak
Bij aankomst van de scheidsrechter maakt U zich bekend en vergezelt hem naar de kleedkamer
Vanaf dit ogenblik draagt U een witte armband
U zorgt ervoor dat er niemand in de kleedkamer van de scheidsrechter komt zonder uw
medeweten of aanwezigheid, dit geldt zowel vóór de wedstrijd, tijdens de rust en na de
wedstrijd tot de scheidsrechter de kleedkamer verlaten heeft.
Alleen gemachtigde leden van het Hoofdbestuur, drager van een witte armband met de letters
‘Bestuur AVB’ of houder van de kaart ‘Scheidsrechters- en wedstrijdcontrole’ mogen in de
kleedkamer van de scheidsrechter komen zonder uw medeweten of aanwezigheid.
U mag niet deelnemen aan de wedstrijd en U moet zich tijdens de wedstrijd opstellen in de
neutrale zone, steeds bereikbaar voor de scheidsrechter
U verwittigt ook de afgevaardigde van de bezoekers dat hij mee moet instaan voor de orde rond
het terrein wat betreft de supporters van zijn ploeg
De omslag met de scheidsrechtersbladen/wedstrijdformulieren dient binnen de 24 uur in
een voldoende gefrankeerde omslag verzonden te worden naar het opgegeven adres
Onmiddellijk na de wedstrijd moet U de uitslag doorgeven op het nr. 014/75.01.92

Afgevaardigde (=afgevaardigde bezoekers)
1°
2°

Bij afwezigheid van een afgevaardigde wordt zijn taak waargenomen door de kapitein
Hij is drager van een armband in de Belgische driekleur

Terreinafgevaardigde en Afgevaardigde:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

U overhandigt 20 min. voor de aanvang van de wedstrijd het scheidsrechtersblad aan de
scheidsrechter, samen met de licenties in de juiste volgorde
De doelman staat steeds op de eerste plaats
Tegenover de scheidsrechter onthoudt U zich steeds van commentaar zowel vóór, tijdens als na
de wedstrijd
Na de wedstrijd tekent U het scheidsrechtersblad af op de daarvoor voorziene plaats, nadat U
de ingevulde gegevens (uitslag, vervangingen, gele en rode kaarten) hebt nagezien.
U vraagt tevens om gekwetste spelers te mogen of willen vermelden.
Het is ten strengste verboden notities op het scheidsrechtersblad te maken.
Een wedstrijd spelen ‘onder voorbehoud’ is niet toegelaten, men kan eventueel nadien wel
klacht indienen
U kan aan de scheidsrechter vragen om bij de opmerkingen iets te vermelden, de scheidsrechter
is echter niet verplicht hieraan gevolg te geven.

Bijlage (2) aan “Reglement Inwendige Orde” (R.I.O.)
Deontologische code
Ter bestrijding van mensenhandel

1. Gewettigd verblijf
Vooraleer AVB Kempen een lidkaart/licentie toekent (aan de sportbeoefenaar met een
arbeidsovereenkomst / aan de sportbeoefenaar) dient de sportbeoefenaar / de club aan te tonen dat
de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgisch grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt
bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd
verblijf blijkt.
2. Mensenhandel
AVB Kempen en haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de wetgeving op de
bestrijding van de mensenhandel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de
kinderpornografie, BS. 25 april 1995
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
Degene die rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België
binnenkomt of er verblijft, en waarbij hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen,
geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert,
wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de
mensenhandel.
3. Tewerkstelling: sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst
AVB Kempen en haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de wetgeving op de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a.
arbeidsvergunning, arbeidskaart).
Het betreft:
- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers,
B.S. 21 mei 1999
- het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 26 juni 1999
- het Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 20 december 2001
- en alle later volgende wetgeving die deze maatregel regelt.

AVB Kempen en haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het
Vlaamse Gewest, B.S. 5 juni 1999
- het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van
13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest
B.S. 11 juli 2000
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
4. AVB Kempen zal bijkomende tuchtstraffen in haar reglementen inschrijven in geval
van overtreding van bovenstaande reglementeringen door sportclubs en door leden –
natuurlijke personen.
Deze sancties kunnen afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de sportclub
gaan van schrapping, schorsing of degradatie van een club naar een lagere afdeling tot het
opleggen van een geldboete.
Voor leden – natuurlijke personen kunnen deze sancties afhankelijk van de zwaarte van
de overtreding gaan van de uitsluiting uit de vereniging, de schorsing tot het opleggen van
een geldboete.

